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Slutligen vill vi rikta tacksamhet till våra opponenters givande återkopplingar och 

infallsvinklar under samtliga seminarietillfällen.  

 

Ett stort tack till samtliga för att ni varit delaktiga och drivit vårt arbete vidare till vad 

det är idag!  

 

 

 

 

 

 

Sofie Nilsson            Therese Boberg 

 

 _______________________   _______________________ 

 
 
 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

Växjö, 24 Maj 2019 
  



  
 

ii 

Sammanfattning 
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Författare: Therese Boberg och Sofie Nilsson 

Examinator: Elin Funck och Fredrik Karlsson  

Handledare: Pia Nylinder  

Titel: Hållbar verksamhetsstyrning - en flerfallsstudie på hur företag med skilda 

fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter. 

 

Problembakgrund och problemdiskussion: 

Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför 

utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter 

bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras 

även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens 

komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar 

att underlätta. Däremot varierar beslutet av att inkludera hållbarhet inom verksamheter 

och dess styrning utifrån olika motiv, vilka förklaras som kognitiva, normativa och 

regulativa fundament. Hur dessa fundament påverkar den hållbara verksamhetsstyrningen 

har inte tidigare tagits till hänsyn vid forskning, vilket följande studie ämnar att göra.  

  

Metod: 

Den kvalitativa studien har utförts som en flerfallstudie där semistrukturerade intervjuer 

från fallföretag, som representerat de tre kognitiva, normativa och regulativa 

fundamenten, utgjort grunden för studiens empiriska materialinsamling. Detta för att 

gentemot den teoretiska referensramen kunna urskilja mönster för hur hållbara element 

genomsyrar respektive verksamhetsstyrning. 

  

Syfte: 

Syftet med följande studie är att bidra med analyser och förklaringar över hur företags 

kognitiva, normativa och regulativa fundament genomsyrar den hållbara 

verksamhetsstyrningen. Detta för att sedan kunna urskilja varför verksamhetsstyrningen 

är utformad på ett visst sätt, med utgångspunkt i “Sustainability Control System as a 

Package”. 

 



  
 

iii 

Slutsats:  

Utifrån studien anses företags hållbara verksamhetsstyrning utformas olika utifrån de 

fundament som grundat vilka samt till vilken grad hållbara aspekter prioriteras. För 

verksamheter som drivs utifrån kognitiva fundament genomsyrar deras hållbarhetsarbete 

verksamhetsstyrningen med grund i ett företags affärskoncept och influerar främst 

informella styrsätt som kulturen, värderingar, en transparent och tvärfunktionell 

kommunikation samt en allokerad ansvarsfördelning, vilket understöttas av ett antal 

formella styrmedel. För företag med normativa fundament genomsyrar hållbarhet 

verksamheten som en utav flera delar av det grundläggande affärskonceptet via den 

överordnade strategin. Formella styrsätt som tydliga strategier och målsättningar, 

uppföljning av dessa samt tydlig arbetsfördelning, influerar verksamhetsstyrningen för att 

strukturerat samordna hållbarhet med de övriga affärskonceptens områden. Företag med 

regulativa fundament bibehåller det grundläggande affärskoncept, där hållbarhet istället 

genomsyrar verksamhetsstyrningens komponenter direkt med övervägande formella 

styrsätt, främst målsättningar och riktlinjer, för att strukturerat etablera och upprätthålla 

ett accepterat hållbarhetsarbete utifrån lagar och externa krav.  

 

Nyckelord: Hållbar verksamhetsstyrning, Sustainability Control System as a Package, 

Hållbar strategisk inriktning, Strategiskt övervägande avseende hållbarhet, Hållbara 

fundament 
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Abstract 
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Authors: Therese Boberg and Sofie Nilsson 

Examiner: Elin Funck and Fredrik Karlsson  

Advisor: Pia Nylinder  

Title: Sustainable management control - a multiple case study of how companies with 

different underlying reasons for implementing sustainability adapts their management 

control system accordingly. 

 

Background and Problem: 

As a consequence from the society's increased sustainability awareness, companies face 

challenges of meeting the changed conditions, which external and internal incentives have 

contributed to, in order to attain an established market position. These challenges also 

reflect the constitution of the management control system, which frameworks like the 

“Sustainability Control System as a Package” intends to facilitate. However, the choice 

of including sustainability within companies and their management control varies 

between different motives, which are described as cognitive, normative and regulatory 

reasons. How these underlying reasons affect the sustainable management control haven’t 

been researched before, which is the aim of this study. 

    

Method:  

The qualitative study has been made by a multiple case study on companies, that 

represents the three cognitive, normative and regulative underlying reasons, using semi 

structured interviews which has constructed the basis for the empirical data collection. 

This has been compared to the theoretical framework in order to distinguish patterns of 

how sustainability permeate each management control system.  

 

Purpose:  

The purpose of this research is to contribute with an analysis and explanations of how a 

company’s regulatory, normative or cognitive underlying reason permeate its sustainable 

management control system. This will be made in order to distinguish why the 



  
 

v 

management control is constructed in a certain way, by using the framework 

“Sustainability Control System as a Package”. 

 

Conclusion:  

Based on the made study, companies sustainable management control is considered to be 

constructed based on what underlying reasons that have formed which, and how much, 

sustainable elements are prioritized. Companies who are driven by cognitive reasons 

permeate their business with sustainable elements by making sustainability their business 

concept. Mostly the informal control systems like culture, values, a transparent and cross 

functional communication as well as an allocated responsibility have been affected, which 

are supported by a number of formal control systems. Companies who have normative 

reasons permeate their business with sustainability by making it as one of several parts in 

their business concept, through their overall strategy. Formal control systems like 

distinctive strategies and goals, performance measurements and a clear division of 

responsibility are being used as a way to coordinate the sustainability in a structured way, 

to facilitate with the other parts of the business concept. On the contrary, companies who 

have regulative reasons keep their already established fundamental business concept, 

where sustainability directly permeate the different components of their management 

control system. Formal control systems, mainly goals and policies, are used, in order to 

create and keep a structured sustainability implementation according to laws and external 

demands.  

 

Keywords: 

Sustainable management control, Sustainability Control System as a Package, 

Sustainable strategic direction, Strategic sustainable consideration, Sustainable 

underlying reasons 
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1 Inledning 
_____________________________________________________________________ 

Följande avsnitt inleds med en bakgrund till hållbarhet samt hur den hållbara 

utvecklingen har lagt grunden till att hållbart företagande är ett aktuellt ämne idag. 

Därefter diskuteras relevansen att inkludera hållbarhet i företags verksamhetsstyrning. 

Det belyses dessutom att företag på olika sätt kan överväga att inkludera hållbarhet inom 

verksamheten. Slutligen konkretiseras studiens bidrag, syfte och frågeställning.  

_____________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
Hållbarhetsarbete inom näringslivet har fått allt större uppmärksamhet av samhällets 

aktörer, vilka i många fall värdesätter att företag vid sidan av lönsamhet ägnar ett större 

fokus åt sociala och miljömässiga aspekter. Sedan 1600-talet har företag börjat bidra till 

samhällsnytta, vilket kontinuerligt utvecklats till ytterligare ansvarstagande i takt med att 

samhällets värderingar förändrats (Grafström, Göthberg och Windell, 2015). Exempelvis 

förändrades samhällets värderingar under kapitalismens massproduktion och ökade 

konsumtion. Samhället blev under denna tid mer inriktat på hög omsättning i handel och 

mindre bekymrat om vilka påverkningar som efterföljde, då förståelsen för detta inte 

fanns tillgänglig (Kopnina och Shoreman-Ouimet, 2015). Trots den expanderande 

industrins bidrag till samhällets utveckling och välstånd, innebar dessa påverkningar 

negativa effekter i form av sociala ojämlikheter och miljöproblem. Alltför hög 

förbrukning av naturresurser samt säkerhets- och hälsorisker för medarbetare blev därmed 

ett tilltagande problem (Feil, de Quevedo & Schreiber, 2017).  

 

Det var dock först på 1960-talet som de negativa effekterna blev allt mer påtagliga och 

företags nyttjande av samhällets och jordklotets resurser började debatteras och 

ifrågasättas. I samband med informationsspridningens utveckling blev även 

dokumentationer och publikationer mer lättillgängliga, vilka belyste samhällets icke-

hållbara levnadssätt. Detta gav upphov till att företag kom att ställas mer i rampljuset och 

förändringar drevs på avseende hur företag bör bedrivas och styras för att motarbeta 

miljöförstörelse och sociala ojämlikheter (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Under 

denna tid sammanlänkades sociala och miljörelaterade aspekter till det ekonomiska och 

diskuterades under de gemensamma begreppen hållbarhet och hållbar utveckling. Dock 

beskrivs hållbarhet som den önskvärda destinationen och hållbar utveckling som företags 
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omställningsstrategi för att nå dit (Kopnina & Shoreman-Ouimet, 2015; Borglund, De 

Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Windell, 2017), vilket innebär: 
Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.  

(Brundtland, citerad i Borglund et al., 2017, s. 139) 

 

Även nationella och internationella överenskommelser, åtgärdsprogram och lagar har 

drivit på företags hållbarhetsarbete (Kopnina & Shoreman-Ouimet, 2015; Borglund et al., 

2017). Detta avspeglas exempelvis i den nya nationella lagändringen i ÅRL under 2017 

som fastställer att stora företag1 behöver visa sitt hållbarhetsarbete externt, antingen i 

årsredovisningen eller i en separat rapport (SFS 2016:947). Ignorans av dessa lagar och 

regleringar kan medföra framtida konsekvenser för företag i form av straffpåföljder eller 

att hårdare lagar och krav införs vilka kommer bli ytterligare svårare för företagen att 

förhålla verksamheten till (Winsemius & Guntram, 2002). En risk som däremot framförts 

med lagar och regleringar avseende hållbarhet är att de kan frambringa att företag främst 

upprättar dokumentationer och rapporter med syfte att externt kunna uppvisa för 

intressenter att de följer samhällets krav. Detta kan dock bli ineffektivt och enbart visa en 

konstlad fasad, så kallat greenwashing, om det inte internt inkluderas till 

verksamhetsstyrningens komponenter för att avspegla företagets framtida strategiska 

riktning (Freedman & Jaggi, 2014). Genom att inte enbart uppvisa externa rapporter, utan 

att ledningen även skapar nya prioriteringar samt ett internt incitament till att hållbarhet 

ska inkluderas inom såväl verksamhetsstyrningen som inom den övergripliga kulturen, 

kan företaget säkerställa att de implementerar ett tillförlitligt hållbarhetsarbete som även 

bidrar till företagets långsiktiga framgång. Dessutom kan företag genom ett såväl externt 

som internt hållbarhetsarbete undvika att varumärket eller ryktet tar skada av anklagelser 

för medverkan till miljöförstöring eller motsättning av individers rättigheter (Lueg & 

Radlach, 2016).  

 

Dessa ovan nämnda nya förhållanden, i form av en ökad medvetenhet, lagar och 

regleringar samt ledningens förändrade tankesätt avseende hållbarhet, har även bidragit 

till förändringar bland övriga intressenters krav och förväntningar för hur företag ska 

bedrivas hållbart. Detta innebär således att företag dessutom måste möta dessa aspekter 

                                                
1 Fler än 250 anställda, en omsättning över 350 MSEK, en balansomslutning över 175 MSEK (FAR, u.å.). 
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för att bibehålla en etablerad marknadsposition (Winsemius & Guntram, 2002). För att 

underlätta en sådan anpassning bör företag inkludera hållbarhet inom dess strategiska 

inriktning, som en del i dess samtliga strategier och därmed som en viktig del att styra 

verksamheten mot. Detta eftersom strategier avser ett företags aktivitetsplanering och 

ligger till grund för hela verksamhetsstyrningen samt eftersom ett företags överordnade 

strategi understödjer vad som kommer att utgöra dess nedbrutna affärs- och 

funktionsstrategier, vilka fungerar som handlingsplaner för arbetssätt och riktlinjer 

(Borglund et al., 2017; Coulter, 2014). För att en verksamhet ska kunna efterleva en 

hållbar strategisk inriktning måste de anpassa verksamhetsstyrningen därefter samt 

implementera innovativa tillvägagångssätt som motarbetar samt förebygger negativa 

påföljder (Kopnina & Shoreman-Ouimet, 2015; Borglund et al., 2017).  

 

Olika författare (Freedman & Jaggi, 2014; Lueg & Radlach, 2016; Crutzen, Zvezdov & 

Schaltegger, 2017; Epstein & Buhovac, 2014) har försökt underlätta för företag att 

inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningen. Med utgångspunkt i ett ramverk som 

ursprungligen var utvecklat av Malmi & Brown (2008), har samtliga författare ämnat att 

skapa en förståelse för hur hållbarhet bör inkluderas i ett företags verksamhetsstyrning. 

Genom att understödja att flera komponenter, planering, cybernetisk kontroll, belöning- 

och bonussystem, administrativ kontroll samt kultur, samverkar som en helhet i ett 

företags styrsystem avses arbetet mot hållbarhet att underlättas (ibid). Freedman och Jaggi 

(2014) benämner utvecklingen som “Sustainability Control System as a Package” och 

belyser att konceptet ska skapa förståelse för hur hållbarhet bör inkluderas i 

verksamhetsstyrningen. Syftet är därmed att hjälpa företag behärska komplexiteten i att 

utforma en hållbar verksamhetsstyrning för att följaktligen underlätta ett 

hållbarhetsarbete samt att uppnå hållbara mål (ibid).  

 

För att ytterligare bidra till en helhetsbild påpekar Lueg och Radlach (2016) samt Searcy 

(2011) dessutom vikten av att den hållbara verksamhetsstyrningen både ska ta hänsyn till 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter samt att verksamhetsstyrningen bör 

anpassas unikt utifrån företagets specifika situation. Därmed bör hållbara målsättningar 

och tillvägagångssätt prioriteras utifrån företagets viktigaste hållbarhetsfrågor och 

hållbara åtaganden samtidigt som de samspelar med den överordnade strategins innehåll. 

Hur hållbarhet inkluderas inom verksamheten bör även understödjas av företagets 



  
 

4 

viktigaste intressenternas förväntningar och krav samt grundas i företagets värderingar 

(Borglund et al., 2017).  

 

1.2 Problematisering 
Trots flertalet antaganden som poängterar vikten av att implementera ett 

hållbarhetsarbete, påvisar Alberti och Varon Garrido (2017) att många företag misslyckas 

att inkludera hållbarhet i verksamhetsstyrningen. Detta eftersom att: 
Developing innovative ways of doing business that align profit and sustainability is 

a key challenge for corporate managers and business strategists in the twenty-first 

century. 

(Alberti och Varon Garrido, 2017, s. 4) 

Epstein och Buhovac (2014) påpekar att fastän många ledningsgrupper och chefer är 

medvetna om hållbarhetsarbetets relevans, är en dominerande faktor till misslyckandet de 

svårigheter och osäkerheter som finns avseende hur ett företag ska anpassa och 

implementera hållbarhetsarbetet i den egna verksamhetsstyrningen. Borglund et al. 

(2017) diskuterar liknande situationer men påpekar däremot att de många misslyckandena 

inte är förvånande eftersom hållbarhetsarbetets utformning fortfarande är under 

utveckling. Det existerar därmed ingen komplett förståelse utifrån en organisations unika 

egenskaper och förutsättningar för vilka fragment som utgör en hållbar 

verksamhetsstyrning samt hur dessa ska samspela (ibid). Epstein och Buhovac (2010) 

samt Lueg och Radlach (2016) förklarar att det därmed uppstår svårigheter för företag att 

exempelvis sätta relevanta mål och mått samt förstå hur hållbarhetsarbetet lämpligen ska 

integreras i den dagliga verksamheten på ett sätt där andra mål inte motstrids. Osäkerheter 

uppstår dessutom avseende möjligheten att prognostisera intressenters reaktioner på de 

nya arbetssätten samt de långsiktiga följder som ett hållbarhetsarbete innebär. 

Komplexiteten innebär således att hållbar verksamhetsstyrning är splittrad avseende 

innebörd, utformning samt potentiella utfallsmöjligheter (ibid). 

  

Samtidigt som det poängterats att verksamheter bör anpassa den hållbara 

verksamhetsstyrningen unikt enligt dess strategiska inriktning (Searcy, 2011) påpekar 

Epstein och Buhovac (2010) att den strategiska övervägningen avseende att inkludera 

hållbarhet inom den överordnade strategin kan ske på skilda sätt. Herremans och Nazari 

(2016) menar att ett företags strategiska överväganden beror på vad som ligger till grund 

för ett företags drivkraft att inkludera ett hållbarhetsarbete. Detta benämns som kognitiva, 

normativa och regulativa fundament och dess innebörd urskiljs enligt ett företags 
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tankesätt och motivation till att inarbeta hållbarhet i verksamheten. Kognitiva fundament 

hänförs till de företag vars hållbarhetsarbete grundas på verksamhetens underliggande 

värderingar samt på tron att ett sådant fokusområde är det enda rätta tillvägagångssättet 

för att utveckla verksamheten, styra arbetssätt i rätt riktning och skapa värde för 

intressenter. Till skillnad från detta anknyts normativa fundament till de företag som har 

en önskan att öka intern effektivitet och finansiell lönsamhet genom att följa samhällets 

normer samt bibehålla konkurrenskraft och baserar därmed hållbarhetsarbetet på fler 

avseenden än lagar och regleringar. Regulativa fundament betonar däremot istället att 

företags främsta syfte med hållbarhetsarbetet är att rätta verksamheten efter lagar och 

förordningar samt ser hållbarhetsarbetet som ett tillvägagångssätt för att stärka dess 

varumärke och rykte på marknaden (ibid).  

 

I likhet med dessa underliggande fundament påpekar fler författare (Löhman och 

Steinholtz, 2003; Epstein och Buhovac, 2010) hur företag på olika sätt och med olika 

grunder överväger att inkludera hållbarhet inom verksamheten. Exempelvis beskriver 

Löhman och Steinholtz (2003) att motivationen grundas i ett företags grundvärderingar, 

intressentbild eller av dess huvudsakliga existentiella syfte. Likaså menar Epstein och 

Buhovac (2010) att den strategiska övervägningen huvudsakligen baseras på externa eller 

interna påtryckningar. De externa påtryckningarna beskrivs ske från exempelvis 

samhället, regeringen, konkurrenter eller media där ett företags hållbarhetsarbete främst 

syftar till att tillfredsställa de externa intressenternas krav och önskemål samt bidra till ett 

bra rykte på marknaden för att generera lönsamhet (Carroll, 2016; Zyglidopoulos, 

Georgiadis, Carroll och Siegel, 2012). Interna påtryckningar baseras å andra sidan på ett 

företags värderingar och normer samt att ledningen genuint syftar till att göra världen till 

en bättre plats (Epstein & Buhovac, 2014; Borglund et al., 2017). Alberti och Varon 

Garrido (2017) belyser att ett företag bör inarbeta sitt unika hållbarhetsperspektiv i 

verksamheten genom att ompröva existerande verksamhetsstyrning samt utforma nya 

lämpliga affärs- och funktionsstrategier.  

 

Fastän tidigare forskning ger värdefulla insikter samt har börjat vidareutveckla 

verksamhetsstyrningen med syfte att inkludera hållbara aspekter (Lueg & Radlach, 2016) 

saknas det än idag en enhetlig bild av hur hållbar verksamhetsstyrning ska utformas 

utifrån den unika verksamhetens strategiska överväganden avseende hållbarhet. Tidigare 

forskning har utvecklat en förståelse för hur hållbarhet ska inkluderas inom en 
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verksamhetsstyrnings skilda komponenter där dessa betraktats som enskilda styrsätt, 

exempelvis inom strategier eller ledarskap (Alberti & Varon Garrido, 2017, Bonn & 

Fisher, 2011). Dessutom har andra författare (Lueg & Radlach, 2016; Freedman & Jaggi, 

2014; Epstein & Buhovac, 2014; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017) skapat en 

helhetsbild av hur en komplett hållbar verksamhetsstyrning bör utformas. Det belyses att 

detta bör göras på ett sätt där samtliga komponenter måste influeras av hållbarhet, där 

författarna har sin utgångspunkt i Malmi och Browns (2008) styrmodell “Management 

Control System as a Package” (ibid). Även Wijethilake (2017) påpekar relevansen av att 

använda Malmi och Browns koncept vid studier som berör hållbar verksamhetsstyrning. 

Freedman & Jaggi (2014) har utvecklat styrmodellen till “Sustainability Control System 

as Package” och förklarar hur hållbarhet kan inkluderas inom samtliga komponenter 

samtidigt som den ömsesidiga påverkan för komponenterna bibehålls. Crutzen, Zvezdov 

och Schaltegger (2017) forskning lyfter hur stora företag, där samtliga strategiskt 

överväger hållbarhet som en del i kärnverksamheten, implementerat hållbarhet inom 

verksamhetsstyrningen. Däremot påvisar författarna att vidare forskning inom hållbar 

verksamhetsstyrning är nödvändig för att fördjupa och bredda kunskaperna, med syfte att 

bättre förstå hur olika företag kan anpassa den hållbara verksamhetsstyrningen utifrån 

dess unika situation (ibid). Dessutom, eftersom forskare (Löhman och Steinholtz, 2003; 

Epstein och Buhovac, 2010; Herremans och Nazari, 2016) identifierat att företag har olika 

strategiska överväganden att inkludera hållbarhet inom verksamheten, anses den hållbara 

verksamhetsstyrningens utformning väsentlig att undersöka utifrån en sådan 

situationsanpassning. Detta med anledning att det saknas forskning och därmed förståelse 

för hur den hållbara verksamhetsstyrningen skiljs mellan företag utifrån dess olika 

strategiska utgångspunkter.  

 

Med hänsyn till ovan diskussion avser följande studie att undersöka hur företags 

kognitiva, normativa och regulativa fundament kan influera utformningen av den hållbara 

verksamhetsstyrningen på skilda sätt, utifrån den teoretiska grunden “Sustainability 

Control System as Package”. Därmed kommer befintlig teori att utvidgas inom området, 

genom att med hjälp av fallstudier på tre företag, utveckla och skapa förståelse för hur de 

två teorierna avseende hållbara fundament samt verksamhetsstyrning kan kombineras. 

Detta med hänsyn till författarnas hypotes avseende att företag som har olika 

underliggande fundament till att arbeta hållbart på skilda sätt anpassar deras 

verksamhetsstyrning därefter.  



  
 

7 

 

1.3 Syfte  
Syftet med följande studie är att bidra med analyser och förklaringar över hur företags 

kognitiva, normativa och regulativa fundament genomsyrar den hållbara 

verksamhetsstyrningen. Detta för att sedan kunna urskilja varför verksamhetsstyrningen 

är utformad på ett visst sätt, med utgångspunkt i “Sustainability Control System as a 

Package”. Syftet konkretiseras i följande frågeställning vilken har varit en utgångspunkt 

i hela studiens genomförande. 

 

1.4 Frågeställning 
- Hur genomsyrar ett företags strategiska överväganden avseende hållbarhet dess 

verksamhetsstyrning? 

 

1.5 Fortsatt disposition  

 
Figur 1 Fortsatt disposition (egen illustration) 
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2 Teoretisk referensram 
_____________________________________________________________________ 

Den teoretiska referensramen inleds med att beskriva hur verksamheter bedrivs utifrån 

förutbestämda riktningar vilket avspeglas i olika slags strategier och ett företags 

strategiska inriktning, som skapar grunden för verksamhetsstyrningens fokus. Vidare 

skapas en förståelse för hur hållbarhet och hållbart företagande har utvecklats samt hur 

företag strategiskt överväger hållbarhet utifrån dess underliggande fundament. Slutligen 

presenteras hur hållbarhet bidragit till att verksamhetsstyrning förändrats till hållbar 

verksamhetsstyrning, vilket förtydligas genom Sustainability Control system as a 

Package. Samtliga teorier sammanställs därefter i en konceptuell modell.  
_____________________________________________________________________ 

2.1 Verksamhetsstyrning 
2.1.1 Styrning 
För en verksamhets framtida utveckling och framgång är det av högsta vikt att det finns 

tydliga direktiv som framställer ett företags huvudsakliga fokus samt till vilket syfte 

verksamheten bedrivs i. Verksamhetens riktning konkretiseras i ett företags vision, 

mission, affärsidé samt fokusområden vilket oftast fastställs vid uppstart men kan också 

under en verksamhets bedrivande förändras i takt med nya influenser från 

verksamhetsstyrningen och den operativa verksamheten (Thompson, Scott & Martin, 

2014; Roos, von Krogh & Roos, 2004). Visionen fungerar som en sammanfattad 

beskrivning av vad företaget ämnar att uppnå i framtiden och påvisar därmed företagets 

framtida riktning. Missionen baseras på visionen och konkretiserar en redogörelse för 

vilket syfte företaget existerar samt vilka aktiviteter som är nödvändiga för att visionen 

ska uppnås (David, 2017). Ett företags affärsidé skildrar dess unika karaktärsdrag och 

belyser därmed vad som urskiljer verksamheten ifrån konkurrenterna (Roos, von Krogh 

& Roos, 2004). Dessutom representerar fokusområdena ett företags värderingsgrunder 

och framtida viljeriktning (Thompson, Scott & Martin, 2014). Följaktligen, för att ett 

företag ska kunna identifiera en lämplig positionering på marknaden beskriver Porter 

(2004) vikten av att fastställa huruvida företaget bör urskilja dess erbjudande genom ett 

kostnads- eller differentieringsfokus. Detta eftersom ett företag som kan positionera sig 

väl på marknaden löper större chans att erhålla högre avkastning. Således måste ett 

företag konstatera om de konkurrerar med låga priser eller differentiering, vilket således 

ska avspeglas i den verksamma riktningen (ibid). 
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För att verksamheter ska bedrivas i önskvärd riktning räcker det inte med att fastställa 

ovanstående, utan de är även i behov av att styras. Därav bör en verksamhets samtliga 

delar, såväl individer som funktioner och processer, styras samt kontrolleras för att 

säkerställa att aktiviteter skapar värde inom verksamhetens prioriteringsområden utifrån 

dess existentiella syfte (Macintosh & Quattrone, 2010). En sådan samordning där varje 

enskild medarbetare är medveten om sitt bidrag till den större helheten innebär att 

beslutsfattare ställs inför höga krav. Detta eftersom strategiska överväganden måste göras 

avseende vilka huvudsakliga områden verksamheten ska arbeta enligt. Dessutom måste 

lämpliga beslut tas för hur dessa arbetsområden ska integreras inom verksamheten på sätt 

som är förenliga med företagets verksamma riktning, samtidigt som externa och interna 

intressenters åsikter tas till hänsyn. (Johnson, Scholes & Whittington, 2008; Greve & 

Dergård, 2017). Detta är av yttersta vikt eftersom verksamheter anskaffar sig ett åtagande 

vid beslutsfattanden som samtliga medarbetare arbetar efter, resurser allokeras enligt och 

budgetar upprättas för (Galli, 2018). Dessa strategiska överväganden och beslutsfattanden 

kan integreras på flertalet sätt och inom olika nivåer i en verksamhet, beroende på 

företagets önskade verksamma riktning och huvudsakliga prioritetsområden. Således är 

det viktigt för verksamheter att förstå hur deras övergripliga företagskoncept ska utgöras 

av olika strategier (Johnson, Scholes & Whittington, 2008). 

 

2.1.2 Strategier 
Merchant och Van der Stede (2017) beskriver hur en verksamhet därav behöver definiera 

tydliga riktlinjer och formulera målsättningar som är i linje med dess verksamma riktning, 

för att leda vägen för hur resurser ska organiseras, vilka beteenden som önskas och hur 

aktiviteter ska genomföras. Ett företags övergripliga koncept ska därmed konkretiseras i 

flertalet strategier och handlingsplaner för att medarbetare på olika nivåer medvetet ska 

motiveras till att agera på sätt som bidrar till att verksamhetens långsiktiga mål uppfylls. 

Författarna beskriver fortsättningsvis hur strategier kan utformas på olika sätt och 

förklarar, med utgångspunkt i Mintzbergs (1987) beskrivningar, att de antingen kan 

utformas formellt genom systematiska planeringsprocesser, intended strategy, eller 

frambringas successivt som en reaktion på omständigheter som uppstår i omgivningen, 

emergent strategy (ibid). Eftersom strategier inte enbart hänförs till en nivå i en 

verksamhet beskriver Coulter (2014, s. 159) att strategier kan delas upp utifrån tre olika 

perspektiv; överordnad strategi, affärsstrategi och funktionsstrategi, där samtliga, enligt 

Roos, von Krogh och Roos (2004), ska avspegla företagets vision, mission och affärsidé.  
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Den överordnade strategin knyts an till hela företagets verksamhet, dess omfattande 

koncept samt verksamma riktning och framställer en helhetsbild av hur ett företag ska 

drivas samt positioneras på marknaden för att bidra till värdeskapande. För att strategin 

på bästa sätt ska kunna tydliggöra hur organisationer kan bibehålla, optimera samt 

förbättra sin verksamhet är det nödvändigt att den högsta ledningen ansvarar för dess 

utformning och fastställande (Thompson, Scott & Martin, 2014). Detta eftersom strategin 

konkretiserar vilken sorts affärsverksamhet företaget ska ägnas åt, hur de huvudsakliga 

processerna inom verksamheten ska struktureras och förvaltas samt hur resurser ska 

fördelas och allokeras, vilket endast ledningen besitter tillräcklig kunskap om (Simons, 

2014). Däremot beskriver Merchant och Van der Stede (2017) att den överordnade 

strategin både kan utformas intended eller emergent, där den inte alltid är fullständigt 

planerad utan uppstår ofta ur organisationens dynamiska förhållande av processer, 

medarbetare och omgivning. Coulter (2014) belyser vidare att för att ett företag ska kunna 

fastställa en överordnad strategi behöver de identifiera sina resurser, särskiljande 

förmågor, huvudsakliga kompetenser och konkurrensfördelar. Den överordnade strategin 

kan i samband med vision, mission, affärsidé och fokusområden beskrivas som ett 

företags strategiska inriktning eftersom dessa tillsammans konkretiserar vart ett företag 

önskar att befinna sig i framtiden (ibid). 

 

Eftersom den överordnade strategin visualiserar ett företags gemensamma riktning är den 

i behov av att understödjas, vilket görs genom affärs- och funktionsstrategier som 

uttrycker vilka tillvägagångssätt och redskap som behövs för att nå dit. Författarna belyser 

att dessa strategier har ett ömsesidigt beroende, där den överordnade strategin blir 

ineffektiv utan de två nedbrutna strategivarianterna, och att affärs- samt 

funktionsstrategierna blir ineffektiva om en överordnad strategi inte är fastställd. Detta 

eftersom det annars finns en risk för suboptimering och vilseledande riktlinjer (Coulter, 

2014). Affärs- och funktionsstrategierna bryter ner den överordnade strategin till separata 

strategier för företagets olika enheter, affärsområden, avdelningar samt specifika 

individer (Coulter, 2014; Thompson, Scott & Martin, 2014). Detta är nödvändigt då varje 

del av verksamheten antingen ansvarar för ett eget marknadssegment, ett produkt- eller 

tjänsteområde, särskilda funktioner eller processer. Dessa behöver således enskilda och 

specifikt utformade strategier eller handlingsplaner som hänförs till de olika 

arbetsområdena, för att samordna samtliga delar av verksamheten med såväl den 

överordnade strategin som resterande delar av verksamhetens strategiska inriktning 
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(Thompson, Scott & Martin, 2014). Affärsstrategin specificerar hur enheter och 

affärsområden ska bedrivas med syfte att på separata sätt bidra till att skapa och 

upprätthålla företagets konkurrensfördelar. Till skillnad från detta specificerar 

funktionsstrategierna hur resurser samt förmågor ska allokeras samt användas på mest 

fördelaktiga och effektiva sätt inom respektive avdelning eller för en särskild individ 

(Thompson, Scott & Martin, 2014; Coulter, 2014).  

 

2.2 Hållbart företagande 
2.2.1 Hållbarhet inom verksamheter 
Hållbarhet och hållbar utveckling är koncept som syftar till att förklara hur såväl företag 

som det globala samhället ska förbruka naturresurser på ett varaktigt sätt samt hållas 

ansvariga för social rättvisa (Borglund et al., 2017; Mårtensson & Westerberg, 2017). 

Koncepten har blivit högaktuella inom företagsamhet de senaste åren, då medvetenheten 

idag ökat avseende klimatförändringar, förbrukning av naturresurser och en bristande 

social jämställdhet. På grund av denna tilltagande medvetenhet, i samband med externa 

och interna påtryckningar, har organisationer insett behovet av att inkludera 

samhällsansvar och hållbarhet i såväl hela verksamheten som i dess verksamhetsstyrning 

(Lueg & Radlach, 2016). Hazlett, McAdam och Sohal (2007) förtydligar att dessa 

påtryckningar exempelvis innebär nya krav från kunder, förändringar i 

materialanskaffning och verksamhetsförvärv, lagar och regleringar, ökningen av socialt 

ansvarsfulla investeringar samt förändrade tankesätt hos anställda. Den hållbara 

utvecklingen samt företags ansvarstagande är uppdelat i miljömässiga-, ekonomiska samt 

sociala perspektiv. Miljömässig hållbarhet syftar till att verksamheter ska fokusera på att 

effektivt utnyttja råmaterial och materiella resurser samt implementera ett dagligt arbete 

som adresserar problematiken avseende exempelvis icke-förnybara resurser samt 

förorening vid produktion. Ekonomisk hållbarhet är inriktat på företagets finansiella 

lönsamhet och innebär att de långsiktiga ekonomiska målen inarbetas i företagets dagliga 

processer och tillvägagångssätt. I den sociala hållbarheten är perspektiv som exempelvis 

rättvisa och frihet centrala, där fokus finns vid att främja god levnadsstandard samt bra 

arbetsförhållanden avseende exempelvis jämställdhet, utbildningsmöjligheter, lämpliga 

arbetstider och rättvis lön (Willard, 2012; Bonn & Fisher, 2011). 

 

Mårtensson och Westerberg (2017) menar att den hållbara utvecklingen bidrar till 

förändringar i människors tankesätt avseende hur relationen till naturen värdesätts, vilket 

således innebär effekter på företagsmarknadens spelregler. Det nya strategiska landskapet 
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innebär följaktligen att verksamheter måste drivas av moderniserade och innovativa 

styrmedel samt arbetsmetoder (ibid). Därmed grundas idag långsiktig ekonomisk 

lönsamhet dels i företagens förmåga att dra nytta av den hållbara utvecklingen, genom att 

implementera samt kommunicera ut hållbara målsättningar och strategier inom 

verksamheten samt dels i att anpassa styrverktyg därefter (Lueg & Radlach, 2016). För 

att företag ska möjliggöra ett hållbarhetsarbete samt uppnå uppsatta hållbara ambitioner 

menar dessutom Henriques och Richardson (2004) att företaget bör omarbeta en del 

interna fokusområden bland medarbetare med syfte att få hållbara dimensioner att 

genomsyra hela verksamheten. Författarna exemplifierar att värderingar bör omarbetas 

från att vara hårda till att vara mjuka, vilket exempelvis kan hänföras till att arbetsmiljö 

och utvecklingsmöjligheter värderas över finansiella förmåner, samt att det ska finnas en 

öppen transparens och en inkluderande ledarskapsstruktur (ibid). För att externt kunna 

uppvisa och kommunicera till intressenter vilket ansvarstagande ett företag tar är det 

vanligt att varumärket eller särskilda produkter certifieras enligt specifika miljömässiga 

eller sociala standarder (Pedersen & Neergaard, 2006). Certifieringarna är antingen 

mottagna från en tredje part, statligt reglerade eller egna företagsmärkningar, vilket 

innebär att certifieringarna har olika grad av status och trovärdighet. Däremot används 

samtliga oavsett, för att bidra till konkurrenskraft och legitimitet (Borglund et al., 2017).  

 

2.2.2 Hållbarhet som strategisk inriktning 
Eftersom många företag idag insett vikten av att prioritera hållbarhet mer än vad som 

gjordes tidigare påpekar Alberti och Varon Garrido (2017) vikten av att överväga 

hållbarhet som en strategisk inriktning inom verksamheten. Ett företags strategiska 

överväganden och beslut avseende hållbarhet bör därmed följa verksamhetens ämnade 

arbetsriktning och lämpligen associeras med företagets överordnade strategi, dess 

långsiktiga målsättningar samt vara baserade på dess styrkor och fördelar på marknaden 

(Johnson, Scholes & Whittington, 2008). Genom att, utefter verksamhetens unika 

karaktärsdrag och situation, skapa en strategisk hållbarhetsinriktning kan företaget på 

bästa sätt skapa innovativa hållbarhetslösningar samt en ökad förståelse för vilka 

möjligheter och risker verksamheten står inför (KPMG, 2011). För att kunna utforma ett 

lämpligt hållbarhetsarbete och skapa legitimitet i detta bör verksamheten följaktligen 

möta de krav som företagets mest prioriterade intressenter har på miljömässigt- och 

socialt ansvarstagande. Detta eftersom det på lång sikt även kan bidra till ökad lönsamhet 

genom förbättrade relationer till intressenter då ytterligare värde erbjuds. Företag bör 

således använda hållbarhetsarbetet som ett strategiskt verktyg för att maximera värde för 
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intressenter genom att stötta och frambringa ytterligare engagemang för hållbarhet 

(Malik, 2015). Däremot kan det vara en utmaning för beslutfattare att fastställa vilka 

hållbara aspekter som ska integreras i verksamheten, vilket bland annat beror på den 

föränderliga omvärld företaget verkar i idag. Detta med tanke på skiftande och ofta 

motstridiga interna och externa påtryckningar verksamheter utsätts för, i samband med 

snabbt förändrade tankesätt hos intressenter, nya regler, teknisk utveckling, osäkerheter, 

informationsbrist samt avsaknad på nödvändiga resurser (Galli, 2018).  

 

Trots att verksamheter idag har utvecklat en förståelse för att hållbarhet måste 

situationsanpassas i dess implementering och styrning, påpekar Bonn och Fisher (2011) 

att företags möjlighet till att hitta ett unisont tillvägagångssätt för att inkludera de 

ekonomiska, miljömässiga samt sociala hållbarhetsaspekterna är komplext. Detta 

eftersom miljömässiga samt sociala hållbarhetsarbeten är ytterst olikt från andra 

strategiimplementeringar eftersom dess operativa mål inte har något omedelbart eller 

kortsiktigt samband till lönsamhet. Fortsättningsvis, då hållbarhet avser att uppnå både 

miljömässiga, sociala och ekonomiska mål uppstår därav en paradox avseende hur 

strategier ska utformas. Detta då målen ibland kan innebära motstridande aktiviteter och 

en skiljaktig resursallokering, vilket ledningen ständigt måste ta hänsyn till vid avvägning 

och beslutsfattanden (Epstein & Buhovac, 2014). För att underlätta utmaningarna är det 

kritiskt att hållbarhet kontinuerligt tas till hänsyn samt att företagets överordnade strategi 

avspeglar dess hållbara engagemang, vilket särskilt stora och medelstora företag idag 

börjat implementera (Bonn & Fisher, 2011; Borglund et al., 2017). Med hänsyn till detta 

bör den överordnade strategin lyfta upp verksamhetens främsta hållbara 

prioriteringsområden, vanligtvis tre-fyra stycken, som dessutom samspelar med och är 

avgörande för resterande delar i den strategiska inriktningen med syfte att 

hållbarhetsarbetet ska hänföras till samtliga delar inom verksamheten. Dessa hållbara 

prioriteringsområden ska vara konkretiserade på ett sätt som är lättförståeligt för samtliga 

medarbetare, med syfte att de enskilda enheterna och avdelningar enkelt ska kunna arbeta 

i enlighet med dem. Således specificeras varje specifik strategi med enskilda hållbara 

dimensioner vilka berör varje arbetsområde samtidigt som de följer den överordnade 

strategins riktlinjer (Borglund et al., 2017).  

 

2.2.3 Underliggande fundament till ett hållbarhetsarbetet  
Trots utmaningarna implementerar allt fler företag hållbara arbetssätt och strategier då de 

insett dess betydande roll för värdeskapande aktiviteter samt finansiell överlevnad på 
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marknaden (Lueg & Radlach, 2016). Hur och till vilken grad de hållbara arbetssätten och 

strategierna är utformade är dock väldigt varierande, vilket beror på de grundläggande 

fundamenten som ett företag har till att arbeta hållbart samt vilka interna och externa 

påtryckningar som företaget bedömer som dominerande (Alberti & Varon Garrido, 2017). 

Variationen i hur hållbarhet strategiskt övervägs handlar således om att vissa företag 

främst inkluderar ett hållbarhetsarbete med hänsyn till att tillfredsställa intressenters 

önskemål, andra företag har en inarbetad hållbar kultur och andra anpassar verksamhetens 

hållbarhetsarbete efter rådande lagar och regleringar (Bonn & Fisher, 2011; Freedman & 

Jaggi, 2014). Därav arbetar företag på olika sätt för att skapa värde för de viktigaste 

intressenterna och för att erhålla legitimitet, antingen genom att visa deras vilja att följa 

normer och regler eller att frivilligt inkludera ytterligare dimensioner av hållbarhetsarbete 

(Borglund et al., 2017). Herremans och Nazari (2016) betonar därmed att företags skilda 

interna motiv och initiativ till att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningen på 

olika sätt bidrar till att förtroende uppnås. Detta eftersom företag, trots dess ofta lika 

institutionella krav i form av lagar, regleringar och normer, agerar på skilda sätt beroende 

på dess värderingsgrunder och unika intressentrelationer (ibid). 

 

Hur ett företag strategiskt överväger att inkludera hållbarhet som en del av verksamheten 

urskiljs, med hänsyn till externa och interna påtryckningar, av kognitiva, normativa och 

regulativa underliggande fundament, vilka hänvisar till ett företags tankesätt och 

motivation till att arbeta hållbart. Företag med kognitiva fundament till att arbeta hållbart 

genomför frivilligt ett centralt och betydelsefullt hållbarhetsarbete. Detta baseras dels på 

interna påtryckningar från ledningens samt övriga medarbetares värderingar och tro om 

att ett sådant fokusområde är det enda rätta tillvägagångssättet för att utveckla 

verksamheten, styra arbetssätt i rätt riktning samt skapa värde för intressenter (Herremans 

& Nazari, 2016). Hållbarhet anses i dessa fall utgöra en huvudsaklig del av kärn-

verksamheten där hållbara beslut tas för att underlätta det dagliga arbetet, vilket bedöms 

öka effektivitet samt intern motivation (Alberti & Varon Garrido, 2017). Dessa företag 

ser vikten i att bidra till en bättre värld där gynnsamma och indirekta följder av dess 

hållbarhetsarbete blir såväl konkurrenskraft som finansiell lönsamhet (Willard, 2012).  

 

De företag som istället har normativa fundament till att inkludera hållbarhet som en del 

av verksamheten baserar huvudsakligen hållbarhetsarbetet på att hållbarhet är en viktig 

faktor att inkludera i verksamheten för att följa samhällets trender och bibehålla 
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konkurrenskraft, där den huvudsakliga önskan är att öka intern effektivitet eller finansiell 

lönsamhet (Herremans och Nazari, 2016). Således inkluderas, utöver det nödvändiga 

hållbarhetsarbetet enligt rådande lagar och regler, ytterligare frivilligt och proaktivt 

hållbarhetsarbete (Willard, 2012). Slutligen, företag med regulativa fundament överväger 

att strategiskt inkludera ett hållbarhetsarbete på grund av lagar och regleringar samt enligt 

vad samhällets normer framställer som lämpligt. Anpassning av verksamheten sker 

följaktligen med främsta syfte att undvika straff eller avgifter samt bidra till ett förbättrat 

rykte på marknaden (Herremans & Nazari, 2016). Hållbarhet samt hållbara mål behandlas 

i dessa fall som en nödvändig kompromiss, där en avvägning mellan lönsamhet och 

samhällspåverkan anses oundviklig. I dessa fall sker hållbarhetsarbetet utanför vad som 

bedöms vara funktionella eller operativa behov (Alberti & Varon Garrido, 2017). 

Följaktligen anpassar varje unik verksamhet dess hållbara aktiviteter och målsättningar 

efter dess grundläggande fundament samt huvudsakliga existentiella syfte, vilket innebär 

att inget hållbart arbetssätt alltid är att föredra framför det andra då hållbara dimensioner 

måste samverka med ett företags övriga fokusområden (Borglund et al., 2017).  

 

2.3 Hållbarhet inom verksamhetsstyrningen 
2.3.1 Tidigare forskning avseende hur hållbarhet integreras i verksamheten        
Tidigare forskning inom ämnet hållbar verksamhetsstyrning har bland annat belyst hur 

företag kan hantera utmaningen avseende att upprätta mätetal för hållbara prestationer 

utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (Lee & Saen, 2012). Forskare har 

exempelvis kommit fram till hur ett företag kan mäta icke finansiella miljöaspekter inom 

en verksamhet genom att granska materiella flöden och resursförbrukningen av icke-

hållbara material samt föroreningar som är associerade till dem (Wagner & Enzler, 2006). 

Utöver det har forskare även kommit fram till hur olika finansiella mätningar kan 

anpassas för att mäta hållbara aspekter. Exempelvis har måttet Economic Value Added 

utvecklats till Sustainable Value Added vilket på ett monetärt sätt framställer ett företags 

extra värdeskapande vid användning av ekonomiska, miljömässiga och sociala resurser 

(Figge & Hahn, 2003). För att hjälpa företag att kontrollera effektiviteten och erhålla data 

på den hållbara prestationen, som en helhet med integrerade samband mellan olika 

mätindikationer, har forskare även skapat en bredare förståelse för hur hållbarhet kan 

mätas och analyseras utifrån digitaliserade modeller. Dessutom belyses det hur dessa 

modeller ska kunna samverka med ett företags redan befintliga mätsystem (Delai & 

Takahashi, 2011; Lee & Saen, 2012). Ytterligare finns det forskning om hur ett balanserat 

styrkort kan innehålla hållbara dimensioner med syfte att fungera som ett bredare 
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understöd för en verksamhets strategiska beslutsfattanden, då det bidrar till att 

överkomma svårigheter som tidigare mätsystem som integrerar hållbarhet har inneburit 

(Zhao & Li, 2015; Jassem, Azami & Zakaria, 2018).  

 

Tidigare forskning beskriver även vikten av hur ett lämpligt ledarskap är avgörande för 

en verksamhets implementering av hållbarhet inom verksamheten. Det beskrivs som 

nödvändigt att beslutfattare inte endast analyserar hållbarhetens finansiella påföljder, utan 

att de förstår hur verksamhetens nuvarande arbetssätt påverkar miljön de verkar i med 

syfte att skapa ett eget engagemang för att driva hållbarhetsarbetet framåt (Lee & Saen, 

2012; Bonn & Fisher, 2011). Liknande belyser Morsing och Oswald (2009) hur 

ledarskapet inte bör karaktäriseras av tvång eller hot vid avsikt att erhålla samtycke, utan 

att ledare måste etablera en kultur som avspeglar det önskade beteendet. Detta då 

värderingar beskrivs grunda hela verksamhetsstyrningen och är därmed hållbara 

prestationer (Pedersen, Gwozdz & Hvass, 2018). Dessutom, för att skapa önskade 

beteenden bör befintliga prestations- och belöningssystem influeras av hållbarhet. 

Medarbetare som bidrar till innovativa arbetssätt, uppnår hållbara prestationskriterier 

eller avsiktligt bidrar till hållbar måluppfyllelse bör belönas (Wolf, 2011; Bonn & Fisher, 

2011; Dutta, Lawson & Marcinko, 2013). Freedman och Jaggi (2014) konstaterar att 

tidigare forskning främst fokuserat vid hur hållbarhet integreras inom verksamhets-

styrningens enskilda komponenter. Därför önskade författarna skapa en helhetsförståelse 

för hur hållbarhet inkluderas i verksamhetsstyrningen som en helhet och inte som separata 

styrmedel, vilket grundade “Sustainability Control System as a Package”. 

 

2.3.2 Sustainability Control System as a Package 
”Sustainability Control System as a Package” grundades i tidigare forskares (Malmi & 

Brown, 2008) beskrivning av hur verksamhetsstyrningen fungerar som en helhet där 

följande komponenter har en ömsesidig påverkan på varandra.  

 
Figur 2 Management control system package (Malmi & Brown, 2008, s. 291, egen 

översättning) 
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Malmi och Brown (2008) förklarade verksamhetsstyrningen som ett ”Management 

Control System as a Package”, innehållande komponenterna Kulturell styrning, 

Planering, Cybernetisk styrning, Belöningssystem och Administrativ styrning. 

“Sustainability Control System as a Package” utgår ifrån att verksamhetsstyrningen består 

utav samma komponenter och att hållbarhet därav behöver inkluderas inom respektive 

för att en verksamhet ska uppnå en sammanhängande hållbar verksamhetsstyrning 

(Freedman & Jaggi, 2014). Även fler författare (Epstein & Buhovac, 2014; Lueg & 

Radlach, 2016; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017) har utgått ifrån ”Management 

Control System as a Package” vid beskrivningar av hur hållbarhet som en helhet kan 

inkluderas i verksamhetsstyrningen. Utvidgningen av verksamhetsstyrningen ansågs 

nödvändig då implementering av hållbar verksamhetsstyrning vanligtvis innebär att 

ledningen främst fokuserar vid att utveckla befintliga formella styrsystem för att 

understödja nya hållbara mål och strategier, men avstår ifrån att anpassa de informella 

styrsystemen (Epstein & Buhovac, 2014). När informell styrning förglöms eller en 

omarbetning av informella styrkomponenter bortprioriteras påpekar Epstein och Buhovac 

(2010) samt Lueg och Radlach (2016) att många företag misslyckas med att etablera ett 

fullständigt hållbarhetsarbete. Detta eftersom informella kontrollsystem i många fall är 

mer betydelsefulla än vad företag tidigare förmodat och att den formella styrningen måste 

understödjas av informell styrning (ibid). Däremot belyser Merchant och Van der Stede 

(2017) att formella styrmedel fortfarande behöver få ett framstående utrymme i ett större 

företag, då de behöver mer understöd för att kunna hantera dess komplexitet.  

  

Genom att utgå ifrån att verksamhetsstyrningen fungerar som en helhet vid utformandet 

av hållbar verksamhetsstyrning menar Lueg och Radlach (2016) att företag på bästa sätt 

förstår de subtila sammankopplingarna och ömsesidiga beroendena mellan olika 

styrningskomponenter samt arbetssätt, vilket är avgörande för att kunna implementera ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete (ibid). Därav beskriver Crutzen, Zvezdov och 

Schaltegger (2017) vikten av att varje företag bör utforma en situationsanpassad hållbar 

verksamhetsstyrning, då verksamhetsstyrningen är avgörande för att kunna skapa och 

implementera lämpliga hållbara strategier, förhållningssätt och arbetssätt. Freedman och 

Jaggi (2014) menar att ”Sustainability Control System as a Package” underlättar för ett 

företags utvecklande av en unik hållbar verksamhetsstyrning. Detta eftersom såväl 

formella som informella styrmedel samt en lämplig organisationskultur framställs som 
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kritiskt för en verksamhets framgång i dess hållbarhetsarbete. Lueg och Radlach (2016), 

Freedman och Jaggi (2014) samt Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) beskriver hur 

hållbarhet på olika sätt integreras i verksamhetsstyrningens olika komponenter. 

 

2.3.3 Kulturell styrning  
Malmi & Brown (2008) beskriver kulturell styrning som ett verktyg för att influera 

medarbetares agerande och prestationer till att nå uppsatta mål och visioner, genom 

etablerade värderingar, övertygelser samt sociala normer inom en verksamhet. Kultur, 

etik och normer skapar sociala kontexter för beslutsfattanden och är därmed nödvändiga 

för att strategier samt implementeringen av dessa ska kunna bli framgångsrika (Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Anledningen är då kultur fungerar som 

ett socialt kontrollsystem, eftersom den tillåter en tillkomst av oskrivna regler, avseende 

exempelvis särskilda arbetssätt eller processer, vilka internt kommuniceras på ett sätt som 

understödjer verksamhetens uppsatta mål samt bidrar till ökad motivation. Dessutom 

skapas ytterligare motivation samt önskade värderingar om medarbetare blir väl 

behandlade och anses vara en prioriterad resurs (Hoogervorst, van der Flier & Koopman, 

2004). I många situationer kan organisatoriska och strukturella principer, så som formella 

kontrollsystem, ersättas med kultur. Detta eftersom normer, känslor, övertygelser eller 

värderingar indirekt och effektivt påverkar samt frambringar ett visst beteende (Alvesson 

& Kärreman, 2004; Ferner, 2000). Malmi och Brown (2008) skiljer på tre olika kulturella 

styrningsmekanismer: Värderingsbaserad styrning hänvisas till hur en verksamhet lyckas 

etablera gemensamma värderingar hos medarbetare. Symbolbaserad styrning sker när en 

verksamhet medvetet skapar synliga uttryck i form av inredning, arbetsmiljö eller klädkod 

för att påvisa vilken kultur som önskas implementeras. Klanstyrning innebär att 

socialiseringsprocesser skapas för att frambringa särskilda förmågor eller värderingar, 

vilket innebär att grupperingar organiseras och önskvärda tankesätt etableras (ibid). 

  

Att använda kultur som ett styrmedel för att kontrollera medarbetares beteenden och 

motivation anses likaså ytterst viktigt inom hållbar verksamhetsstyrning eftersom ett 

gemensamt och väletablerat tankesätt är avgörande för ett företags hållbara framsteg. 

Därav framställs kultur som det mest inflytelserika styrmedlet vid tillämpning av hållbar 

verksamhetsstyrning. För att möjliggöra en kultur med hållbarhet i fokus är det 

betydelsefullt att värderingar blir väl kommunicerade vid beslutsfattanden. De hållbara 

värderingarna formas genom att ledningen initierar olika sociala och miljömässiga 

ansvarstaganden samt att de avspeglar ett hållbart engagemang (Lueg & Radlach, 2016). 



  
 

19 

Dessutom bör det finnas interna plattformar som tillåter en diskussion avseende hållbara 

ämnen samt där information och kunskap kan förmedlas på ett lättillgängligt sätt, då det 

ökar ett hållbarhetsorienterat arbetssätt hos medarbetare (Crutzen, Zvezdov & 

Schaltegger, 2017). Det är även ytterst relevant att samtliga medarbetare konstant blir 

bemötta av hållbara värderingar och den kultur som önskas etableras, eftersom den 

hållbara medvetenheten på så sätt ökar inom samtliga delar av verksamheten. Detta sker 

vanligtvis genom att hållbara principer förstärks genom lämpliga personalurval, 

internutbildningar, interna sociala event, klankontroller eller synliga hållbara symboler. 

På så sätt möjliggörs det att hållbarhet lättare kan inarbetas i företagets strategier och i 

det dagliga arbetet (Freedman & Jaggi, 2014; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017). 

Däremot påpekar Lueg och Radlach (2016) vikten av att hållbarhet bör introduceras 

successivt inom kulturen med syfte att undvika att medarbetare blir överväldigade av 

drastiska förändringar i vilka tankesätt och handlingar som önskas från dem. 

 

2.3.4 Planering 
Planering förklaras enligt Malmi och Brown (2008) som en framåtsträvande 

styrningsmetod som kan refereras till både finansiella samt strategiska utfall. Författarna 

skiljer på aktivitetsplanering, som berör mål och aktiviteter för den omedelbara framtiden, 

vanligen inom en 12-månadersperiod, samt långsiktig planering som istället sker för den 

efterföljande framtida perioden (ibid). Planeringen ska grundas i att uppfylla de önskemål 

och krav som intressenter sätter, vilket sedan ska kartläggas för att påvisa hur detta 

praktiskt ska kunna uppnås. I och med detta refereras ofta planering till strategier, vilka 

ses som en situationsanpassad förbindelse mellan organisationens mål och den 

implementerade styrningen (Anthony et al., 2014). Vid upprättande av ett företags 

planering bör en undersökning först göras avseende hur värde skapas för intressenter samt 

på vilka sätt deras erbjudande ska differentieras i jämförelse med konkurrenterna. 

Därefter är det möjligt att konkretisera målsättningar och strategier samt en planering för 

hur dessa ska kommuniceras ut inom organisationen och hur resurser ska allokeras 

därefter (Simons, 2014; Malmi & Brown, 2008).  

  

Enligt Lueg och Radlach (2016) bör företag som önskar implementera en hållbar 

verksamhetsstyrningen inkludera hållbara aspekter i både deras kortsiktiga och 

långsiktiga mål samt att dessa blir sammanlänkade som handlingsplaner i 

planeringsprocessen. På detta sätt skapas meningsfulla riktlinjer och medarbetare förstår 

de grundläggande anledningarna till varför specifika tillvägagångssätt föredras före 
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andra, vilket skapar motivation och engagemang (Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 

2017). Företag som önskar bli mer hållbara bör i planeringsprocessen överväga huruvida 

existerande erbjudanden bör omarbetas eller ersättas samt om befintlig teknologi är 

lämplig för deras framtida hållbarhetsarbete. Detta då exempelvis ett företags nuvarande 

teknologi eller maskineri avgör mängden utsläpp, medarbetares säkerhet, användning av 

råmaterial samt produktionseffektiviteten. Den hållbara planeringen bör dessutom 

inkludera personalens välmående samt ge riktlinjer för hur det operativa arbetet och 

lönsamheten kan förbättras (Bonn & Fisher, 2011). De strategier som företaget upprättar 

ska vidare fokusera på hur värde kan skapas för intressenter samt hur arbetet förhålls till 

samhälleliga förväntningar för att bidra till konkurrenskraft (Borglund et al., 2017). 

 

2.3.5 Cybernetisk styrning 
Cybernetisk styrning förklaras enligt Macintosh och Quattrone (2010) vara en formell 

samt återupprepande process med syfte att eliminera oönskad varians. Detta görs genom 

utvärderingar och standardjämförelser vars återkoppling säkerställer att planeringen följs 

och att mål uppfylls. Beroende på hur styrmekanismen används samt dess underliggande 

funktion inom en verksamhet kan den antingen ses som ett verktyg för 

informationshantering, beslutsfattande och kontroll. Budget tillsammans med finansiella 

och icke-finansiella mätetal samt hybrida rapporteringssystem, exempelvis det 

balanserade styrkortet, utgör den cybernetiska styrningens grundkomponenter (Malmi & 

Brown, 2008). Detta eftersom verktygen genererar relevant information genom att dels 

jämföra verkligt mot planerat utfall samt genom att mäta såväl finansiella som icke-

finansiella målsättningar. Dessutom underlättar verktygen till en analys av verksamhetens 

prestationer och framgång inom olika områden (Merchant & Van der Stede, 2017). 

  

Hållbara mål och mått bör etableras i linje med verksamhetens uppsatta hållbara planering 

samt situationsanpassade strategier, vilka skapats enligt deras unika förutsättningar och 

komplexitet, för att underlätta en analys och utvärdering av verksamhetens prestationer 

(Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017; Lueg & Radlach, 2016). Däremot beskriver 

Kopnina och Shoreman-Ouimet (2015) att mätning av hållbarhet är komplext och kräver 

ofta nyanserade mål och flertalet indikationer för att ordentligt kunna kontrollera 

framgångarna i hållbarhetsarbetet. Detta eftersom hållbara initiativs effekter ofta är av 

immateriell karaktär, saknar förmågan att uttryckas i kvantiteter och är svåra att 

sammankoppla till monetära termer, vilket innebär att det är komplicerat att definiera 

relevanta mått. Ytterligare är effekterna av hållbara initiativ oftast först märkbara på lång 
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sikt, vilket resulterar i problematik vid uppföljningsarbetet eftersom det sällan går att 

relatera till en verksamhets nutida prestationer (Epstein & Buhovac, 2014). Detta 

underlättas genom att en verksamhet använder de tre huvudsakliga hållbara cybernetiska 

kontrollsystemen; flexibla budgetsystem, hållbart balanserat styrkort samt 

hållbarhetsredovisning. Dessa möjliggör en framgångsrik hållbar verksamhetsstyrning 

genom att de befintliga kontrollsystemen integreras med den hållbara styrningen (Lueg 

& Radlach, 2016). Dessutom underlättas hållbarhetsarbetet genom en användning av 

olika index och benchmarking eftersom det ökar ett företags förståelse av egna 

mätindikationer och resultat (Kopnina & Shoreman-Ouimet, 2015).  

 

2.3.6 Belönings- och bonussystem 
Belönings- och bonussystem är enligt Malmi och Brown (2008) specifikt viktigt inom 

intern styrning i de tillfällen där syftet är att öka medarbetarnas motivation och prestation, 

vilket beskrivs uppstå när målkongruens skapas mellan verksamhetens och 

medarbetarnas individuella mål och aktiviteter. Enligt Anthony et al., (2014) kan 

belöningar vara av antingen finansiell eller icke-finansiell karaktär och med utgångspunkt 

i Frey och Jegens (2001) teori förklarar författarna att medarbetarnas motivation antingen 

drivs av yttre eller inre faktorer. Beroende på detta bör medarbetare antingen belönas av 

extrinsic eller intrinsic belöningar vilket även påverkar hur ett företag belöningssystem 

utformas. Vid extrinsic belöningar utförs en uppgift med underliggande syfte att bidra till 

individens egna vinning, genom exempelvis monetär kompensation. Till skillnad från 

detta avser intrinsic belöning den inre känslan av upprymdhet och tillfredsställelse som 

en individ får utav att utföra en specifik uppgift och uppnå målsättningar. Beroende på 

medarbetarnas samt verksamheters egenheter uppfattas belöningar olika och kan därmed 

ge såväl önskad som oönskad effekt (ibid).  

  

Bonn och Fisher (2011) beskriver att det är högst relevant att etablera ett belöningssystem 

som baseras på utvärderingar av verksamhetens prestationer, för att uppmuntra att 

hållbara mål nås. Belöningarna bör grundas i hur medarbetare bidrar till företagets 

finansiella, sociala och miljömässiga prestationer enligt förutbestämda kriterier (ibid). 

Företag kan således lämpligen använda belönings- eller kompensationssystem för att på 

olika sätt påverka utfall eller för att säkerställa ansvarsområden. Högre kompensation bör 

fördelaktigt allokeras till personal vars arbetsområden och prestationer medför högre 

risker för miljöförstörelse eller bristande överensstämmelser med sociala policys. Detta 

då belöning och kompensation fungerar som ett motivationssystem och på så sätt reglerar 
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beteenden (Lueg & Radlach, 2016). Trots den påvisade vikten av att inkludera hållbarhet 

i belöningssystem är det många företag som förbiser detta. Detta då belöningar och 

bonusar främst anses nödvändiga för att berömma finansiella prestationer samt eftersom 

motivationen till att arbeta mot hållbarhet främst anses grundas i belöningar av intrinsic 

karaktär. Belöningar i form av finansiell ersättning vid hållbar måluppfyllelse kan till och 

med hämma den frivilliga motivationen som intrinsic belöningar framkallar, vilket 

innebär att medarbetarnas fokus skiftar från att värdera hållbarhet till att endast sträva 

efter finansiella belöningar (Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017). 

 

2.3.7 Administrativ styrning 
Administrativ styrning anknyts till hur organisatoriska strukturer indirekt påverkar 

medarbetares beteende och säkerställer att deras handlingar följer verksamhetens 

önskvärda riktning. Styrsystemet består i huvudsak av en verksamhets unika 

organisationsstruktur, ledningsstruktur samt riktlinjer och rutiner som de anställda 

förhålls till (Malmi & Brown, 2008). En organisationsstruktur kan vara av antingen 

centraliserad eller decentraliserad karaktär. En centraliserad innebär att högsta ledningen 

tar samtliga operationella beslut samt distanserat allokerar arbetsuppgifter för 

verksamheten och en decentraliserad utgörs av att beslut tas närmare den operativa 

verksamheten där samtliga medarbetare bär ett specifikt ansvar. Oavsett karaktär, utgör 

organisationsstrukturen ett styrsystem då den möjliggör att beteenden och aktiviteter 

inom verksamheten blir mer förutsägbara (Merchant & Van der Stedes, 2017). Detta 

eftersom strukturen identifierar verksamhetens uppbyggnad samt individers positioner 

och grupperingar, så väl som kommunikationsmöjligheterna däremellan (Malmi & 

Brown, 2008; Anthony et al., 2014). Att ansvarsfördelningen är tydligt strukturerad samt 

att ledningsstrukturen mellan styrelse, chefer och ledare är fördelaktigt organiserad menar 

Malmi & Brown (2008) är viktigt för att kunna samordna en verksamhets olika funktioner 

och aktiviteter. Dessutom förstärks styrningen genom att anställda görs ansvariga för 

specifika arbeten och tillvägagångssätt samt är medvetna om deras specifika 

ansvarsområden, hur arbetsuppgifter bör utföras och vilka beteenden som eftersträvas 

(ibid). 

  

För att utforma och skapa en bild av vilka hållbara ambitioner en verksamhet besitter är 

det viktigt att ledningen kommunicerar hållbar medvetenhet samt säkerställer och påvisar 

trovärdighet. Detta uppnås genom att ledningen inte endast fastställer mål och strategier, 

utan visar även sitt engagemang via handlingar samt leder med ett gott exempel. På så 



  
 

23 

sätt inspireras övriga anställda genom ledningens skildring av till vilken grad hållbarhet 

ska inarbetas i verksamheten samt hur deras syn på hållbarhetsarbetet egentligen är 

(Epstein & Buhovac, 2014). En lednings- eller organisationsstruktur bör således 

understödjas av transparent kommunikation och formella redogörelser som påvisar 

ledningens synsätt på hållbara angelägenheter. Det är därför relevant att utforma lednings- 

och organisationsstrukturer på ett sätt som underlättar förvaltningen av hållbarhetsarbetet 

på både vertikala och horisontella håll, där berörda medarbetare regelbundet och 

personligen kan interagera med varandra och samordna arbeten (Freedman & Jaggi, 2014; 

Lueg & Radlach, 2016).  

 

Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) förtydligar att det vanligtvis är förekommande 

att större företag har integrerat en hållbarhetsavdelning som är ansvarig för att 

hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen. Däremot påvisar författarna att 

kommunikationsvägarna för ett företags hållbarhetsansvarig skiljs mellan att 

rapporteringen sker direkt till antingen ledningen eller berörd avdelningschef. Ett företag 

med en mer välintegrerad administrativ kontroll för hållbarhetsfrågor implementerar 

vanligtvis en direktrapportering mellan ledning och hållbarhetsansvarig. Författarna 

beskriver även hur riktlinjer, tillvägagångssätt och dokumentationer vanligen upprättas 

för de samtliga perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Olika former 

av uppförandekoder är mest förekommande vilka vanligen är i linje med etablerade 

hållbara standarder men däremot finns inte ett ensidigt mönster i dess unika utformning 

eller detaljnivå (ibid). Crews (2010) menar fortsättningsvis att ett företags hållbara regler 

och policys inte endast bör utformas av högsta ledningen, utan att samtliga medarbetares 

åsikter och värderingar ska involveras vid upprättandet. Detta eftersom ett konsekvent 

och informellt ledarskap kan vara mer betydelsefullt för ett företags framgångsrika 

hållbarhetsarbete än konkreta mätningar av olika hållbarhetsmål, då det ökar motivation 

och engagemang hos medarbetare (ibid).  

 

2.4 Teoretisk sammanfattning  
2.4.1 Konceptuell modell 
Hållbarhet och hållbar utveckling är områden som många företag, mer eller mindre, 

inkluderar i verksamhetsstyrningen. Hur hållbarhet inkluderas inom verksamheten 

representeras genom två flöden. Det första horisontella flödet karaktäriseras av externa 

och interna påtryckningar från såväl lagar, regleringar, normer, värderingar samt 

intressenters ökade krav, vilka ligger till grund för verksamheters ökade fokus på hållbart 
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företagande. Dessa faktorer påverkar verksamheter i olika utsträckningar samt till skilda 

omfång, vilket innebär att företag har varierande fundament till att utforma ett 

hållbarhetsarbete samt inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningen. Dessa 

fundament karaktäriseras som kognitiva, normativa och regulativa och avspeglar hur 

hållbarhet prioriteras inom verksamheten och därmed ett företags strategiska 

övervägande avseende att inkludera hållbarhet inom verksamheten. Det andra vertikala 

flödet utgörs av att vision, mission, affärsidé och fokusområden avspeglas i ett företags 

överordnade strategi, vilka tillsammans liknas vid den strategiska inriktning ett företag 

har för sin verksamhet. Den överordnade strategin avspeglar dessutom företagets 

strategiska övervägande avseende hållbarhet, där dess samtliga karaktärsdrag och 

innehåll skapar grunden för utformningen av verksamhetsstyrningens olika komponenter, 

vilka anpassas efter den strategiska inriktningens innehåll. Dessutom kan förändringar i 

tankesätt eller arbetssätt inom verksamhetsstyrningens olika komponenter även influera 

till skiftningar i den överordnade strategins teman, vilket därutöver kan influera övriga 

beståndsdelar i den strategiska inriktningen. Följande studie ska med utgångspunkt i dessa 

två teoretiska delar och med hjälp av empiriskt material och analys studera ifall dessa två 

flöden sammanslås på andra sätt, beroende på vilka fundament respektive verksamhet har 

till att inkludera ett hållbarhetsarbete samt hur fundamenten därutefter har inflytande över 

verksamhetsstyrningens hållbara utformning. 

 
Figur 3 Konceptuell modell för teoretisk referensram (egen illustration) 
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3 Metod  
_____________________________________________________________________ 

Metodkapitlet inleds med att behandla studiens kvalitativa tillvägagångssätt. Vidare ges 

detaljerade beskrivningar för fallstudiens genomförande samt hur teoretiskt material 

samlats in. Därefter redogörs det för hur empiri och teori tillsammans har bidragit till 

en relevant analys. Avslutningsvis beskrivs det hur kvalitetskriterier samt etiska 

överväganden tagits till hänsyn under arbetsprocessen för att säkerställa en hög kvalitet 

på studien.  
_____________________________________________________________________ 

3.1 Inledande metodavsnitt 
3.1.1 Forskningsstrategi 
För att på bästa sätt ha kunnat generera en slutsats utifrån den formulerade 

frågeställningen har studien följt en kvalitativ forskningsdesign där detaljerad 

information samlats in utifrån praktiska fall vilket har möjliggjort för tolkande och 

förklarande analysmetoder. Detta då datainsamlingen huvudsakligen baserats på muntlig 

information istället för kvantitativ sådan, vilket Bryman och Bell (2017) menar är syftet 

vid en kvalitativ forskningsansats, för att på bästa sätt skildra hur företag med olika 

strategiska överväganden avseende hållbarhet anpassar dess verksamhetsstyrning där 

utefter. Vidare har studien, i linje med Patel och Davidsons (2011) beskrivning av ett 

deduktivt arbetssätt, ämnat att dra slutsatser utifrån de enskilda fallen som studerats, med 

utgångspunkt i redan existerande allmänna teorier inom ämnet. De huvudsakliga teorierna 

har utgjorts av verksamhetsstyrning, strategier, hållbart företagande, hållbarhet som 

strategisk inriktning, underliggande fundament avseende hållbarhet och hållbar 

verksamhetsstyrning utifrån konceptet “Sustainability Control System as a Package”. Det 

deduktiva arbetssättet har grundats i att ämnesområdet till viss del redan innehöll befintlig 

kunskap vilket inneburit att dessa redan förekommande principer legat till grund för den 

informationsinsamling och resultattolkning som studien frambringat. Detta har således 

inneburit att undersökningens kärnpunkt utgjorts av djupgående förklaringar av de unika 

situationer som studien undersökt. Mer specifikt förklaras hur och varför hållbar 

verksamhetsstyrning utformas enligt ett företags kognitiva, normativa och regulativa 

fundament till att inkludera hållbarhet inom verksamheten. 

 

3.1.2 Forskningsdesign enligt fallstudieansats   
Följande kvalitativa studie har genomförts genom att följa forskningsdesignen fallstudie, 

vilket, i likhet med Yins (2007) beskrivningar, inneburit att studien har ämnat att 
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undersöka hur och varför ett företags strategiska övervägande avseende hållbarhet på 

skilda sätt och i olika grad genomsyrar verksamhetsstyrningens komponenter till att 

inkludera hållbarhet. För att på djupet kunna urskilja hur verksamhetsstyrningen anpassas 

i det specifika sammanhanget och svara på studiens frågeställning ansågs omfattande 

intervjuer behövas. Detta för att erhålla både beskrivningar och förklaringar samt tillåta 

utförliga svar om det studerade området, vilket fallstudie möjliggjort för. Ytterligare 

anses verksamhetsstyrningens utformning samt företags strategiska överväganden vara, 

vad Yin (2007) förklarar som, aktuella företeelser då de är föränderliga över tiden. Detta 

innebär att det har varit möjligt att undersöka nutida händelser vilket ytterligare 

motiverade valet för fallstudie. Anledningen är då empiriskt material från utvalda 

undersökningsobjekt har kunnat tillhandahållas genom omfattande intervjuer samt 

betraktande av urvalsobjektens arbetsmiljö vid intervjutillfällena där medvetna 

iakttagelser gjordes vid rundvisning. Detta har möjliggjort att studien har kunnat bibehålla 

en aktuell verklighetsbild av hur de specifika situationerna avseende företags strategiska 

överväganden medför hur olika komponenter inom verksamhetsstyrningen på olika sätt 

hållbarhetsanpassas. Ytterligare har fallstudieansatsen möjliggjort för att en 

helhetsförståelse har kunnat skapas inom det komplexa undersökningsområdet, vilket Yin 

(2007) samt Patel och Davidsson (2011) beskriver är syftet med fallstudier. 

 

Med hänsyn till det valda undersökningsområdet har det inneburit att studien enbart varit 

genomförbar med tre företag som kunnat representera respektive fundament. Detta 

eftersom en studie på endast ett företag inte ansågs kunna bidra med tillräcklig 

information eller tillföra ett såväl brett som djupgående perspektiv. Därav har en 

flerfallsstudie tillämpats, i linje med Yins (2007) förklaring, eftersom varje unikt fall har 

ett specifikt syfte inom studien. Därmed har separata förståelser kunnat erhållas för hur 

företagens unika hållbarhetsarbete ser ut samt hur deras enskilda verksamhetsstyrning 

anpassats därefter. Flerfallsstudien har således kunnat bidra till att en bredare förståelse 

har kunnat skapas för hur de olika fallens verksamhetsstyrning omfattas av hållbara inslag 

på olika sätt, vilket ansågs nödvändigt för att skapa nyanserade belägg för studiens 

antaganden samt för att erhålla en sanningsenlig slutsats.  

 

3.2 Tillvägagångssätt för empirisk materialinsamling  
3.2.1 Val av undersökningsobjekt 
Eftersom studien avsett att bidra med detaljerade förklaringar avseende hur den hållbara 

verksamhetsstyrningen skiljs mellan företag som strategiskt överväger hållbarhet olika, 
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valdes undersökningsobjekten enligt att de skulle ha (A) kognitiva-, (B) normativa- samt 

(C) regulativa fundament till att inkludera hållbarhet inom verksamheten. Följande figur 

illustrerar företagens hållbarhetsarbete utifrån dess utgångspunkt. 

 
Figur 1 Undersökningsobjektens utgångspunkter (egen illustration) 

  

Vid urvalsprocessen ansågs det dessutom relevant att undersökningsobjekten skulle verka 

inom samma bransch samt vara medelstora2 eller stora, med syfte att få en enhetlig bild 

av dess huvudsakliga förutsättningar, möjligheter och krav. Detta med särskild tanke på 

att Jitmaneeroj (2016) menar att nivån av hållbarhetsarbete kan vara influerat av 

branschspecifika faktorer. Eftersom Feil, de Quevedo och Schreiber (2017) samt 

Borglund et al. (2017) beskriver att möbelbranschen är en bransch som får utstå mycket 

kritik avseende dess negativa klimatpåverkan på grund av höga föroreningsnivåer vid 

produktion samt nedbrytning av naturresurser ansågs detta vara en relevant bransch att 

studera. Företag inom möbelbranschen ansågs därav behöva strategiskt överväga 

hållbarhet enligt dess unika omständigheter samt anpassa verksamhetsstyrningen därefter 

för att skapa ett proaktivt förbättringsarbete och således ifrånsätta sig kritiken.  

 

De olika möbelföretagen valdes utifrån bestämda och definierade bedömningskriterier, 

vilka fungerade som grund till de ställningstaganden som togs för vilka företag som kunde 

bidra till studiens syfte. Detta tillvägagångssätt menar Yin (2007) är fördelaktigt när 

författare väljer vilka objekt som ska studeras, för att säkerställa studiens genomförbarhet. 

Bedömningskriterierna grundades på de olika möbelföretagens vision, affärsidé, 

värderingar och fokusområden, som återfanns på företagens hemsida. Anledningen är att 

detta ansågs avspegla respektive företags huvudsakliga strategiska inriktning och således 

dess grad av hållbara perspektiv inom verksamheten. Genom att studera svenska 

medelstora och stora möbelföretags hemsidor utifrån ovan nämnda bedömningsgrunder 

kunde tre undersökningsobjekt identifieras. 

                                                
2 Antal anställda är mellan 50-249, nettoomsättning mellan 10-50 MEURO, balansomslutning mellan10-43 
MEURO (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 
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Det första företaget, som utgör utgångspunkt A, är Swedese. Företagets vision lyder 

“pioneering easy living” följt av deras affärsidé som är ”att skapa vackra möbler för 

framtiden med avstamp i en modern skandinavisk tradition. Med framåtblickande 

formgivare som delar den tidlösa idén om den arkitektoniska helheten.”. Missionen 

förtydligar att det “handlar om att skapa sådant som håller: att användas här och nu, och 

om tio år, och av dina barnbarnsbarn. Det menar vi är vägen framåt” och deras 

fokusområden är miljö, kvalitet, material, socialt ansvar, avfallshantering samt skötsel 

(Swedese, u.å., a). Verksamhetens värderingsgrund baseras på att samtliga möbler ska på 

ett genomtänkt sätt och genom unik formgivning produceras med minimal miljöpåverkan 

och kunna hålla i flertalet livstider (Swedese, u.å., b). Med hänsyn till företagets 

uppenbara miljöfokus, prioritering av socialt ansvar samt extern kommunikation 

avseende deras många hållbarhetsarbeten bedöms Swedese ha kognitiva fundament till 

att inkludera hållbarhet inom verksamheten. 

 

Det andra företaget, vilket företräder utgångspunkt B, är IKEA. Affärsidén innebär att 

”erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så 

låga priser att så många som möjligt kan köpa dem.” och deras vision innebär ” att skapa 

en bättre vardag för de många människorna.”. Missionen är därmed att “För att kunna 

erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår 

värdekedja. Vi bygger upp långvariga relationer med leverantörer, satsar på 

automatiserade tillverkningsprocesser och tillverkar stora volymer. Dessutom sträcker 

sig vår vision bortom heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas 

av vårt företag.”. Företagets värderingar och fokusområden hänvisas till ”gemenskap, 

värna om människor och vår planet, kostnadsmedvetenhet, enkelhet, förnya och förbättra, 

annorlunda av en anledning, ge och ta ansvar, föregå med gott exempel” samt att ”alla 

våra produkter ska utgöra en bra kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och 

ett lågt pris.” (IKEA, u.å., a). Med hänsyn till detta anses det tydligt att IKEA:s 

huvudfokus är att erbjuda låga priser för deras många kunder samt att de vill göra det dem 

kan för att bidra till värdeskapande. Eftersom IKEA är ett globalt och idealt företag 

bedöms de dessutom behöva leda marknaden framåt med ett gott exempel, på ett sätt som 

tillåter att kärnpunkten i verksamheten samtidigt bevaras. I och med detta anses företaget 

ha normativa fundament till att inkludera hållbarhet inom verksamheten. 
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Det tredje företaget, vilket representerar utgångpunkt C, utgörs av Mio. Företagets 

affärsidé och vision lyder ” Mio ska vara det självklara valet när det gäller möbler och 

inredning för den pris- och kvalitetsmedvetna kunden och alltid leverera en positiv 

kundupplevelse.” samt ”Mio ska vara Sveriges destination för möbler och inredning. Mio 

ska hjälpa alla att skapa ett hem att trivas i och vara stolta över. Gränserna mellan 

kanalerna i kundmötet suddas ut och vi ska finnas där kunderna önskar på deras villkor 

– det ska kännas som ett Mio. Våra kunder ska känna sig välkomna, inspirerade och 

trygga. Vi möblerar och inreder Sverige!”. Värderingarna inom verksamheten är 

affärsmässighet, laget, passion och kunskap, vilka innebär att medarbetare praktiskt ska 

agera på ett sätt som bidrar till att företagets erbjudanden motsvarar eller överträffar 

kunders förväntningar. Vidare belyser företaget att deras hållbarhetsarbete ”syftar till att 

fortsätta göra goda affärer och säkerställa långsiktig lönsamhet” (MIO, u.å.). Med 

hänsyn till detta tycks Mios främsta prioriteringsområde vara att tillfredsställa kunder, 

erbjuda efterfrågade produkter och erhålla lönsamma resultat, där hållbarhet tolkas 

inkluderas inom verksamheten utifrån regulativa fundament.  

 

3.2.2 Intervjuer 
För att ha kunnat erhålla djupgående förståelser för de undersökta företagens unika 

situation utifrån förutbestämda ämnesområden har intervjuer utgjort den huvudsakliga 

informationskällan i följande studie, vilket Yin (2007) förklarar vara fallstudiens 

utgångspunkt. Samtal med berörd personal har ansetts kunna tillföra pålitligt och 

välgrundat material, där intervjuns flexibla karaktär har möjliggjort för beskrivningar och 

förklaringar av arbetsprocesser, styrverktygs funktion, värderingar och fundament. 

Dessutom har relevanta tidsaspekter och händelser som varit betydande inom företaget 

kunnat avspeglas för att besvara studiens frågeställning, exempelvis avseende hur länge 

företagen arbetat med hållbarhet samt om någon händelse i form av skandal eller nya 

lagkrav varit startpunkten för hållbarhetsarbetet. Fortsättningsvis har intervjuer bedömts 

fördelaktiga för att bidra till studiens syfte då metoden tillåtit studiens författare att 

undersöka anledningar till svar samt ta uttryck i anspråk under intervjutillfällena. 

Exempelvis anses underliggande information som följer av tonfall och kroppsspråk 

underlätta för såväl studiens respondenter som intervjuare att skapa en ömsesidig 

förståelse, ett ökat förtroende samt bidra till en mer utförlig och öppen konversation, 

vilket Bell och Waters (2016) menar endast kan tillhandahållas vid intervjuer.  

 



  
 

30 

Det empiriska materialet är främst insamlat från fysiska intervjuer där studiens författare 

infunnit sig på respektive undersökningsobjekts arbetsplats för att observera arbetsmiljö 

och atmosfär med syfte att skildra en rättfärdig bild för studiens syfte avseende 

exempelvis informationsspridning, kommunikation samt kultur. Vid de tillfällen där 

utsedda respondenter inte hade tid eller möjlighet att delta i en fysisk intervju tillämpades 

telefon- och Skypeintervjuer på grund av företagens geografiska avstånd, vilket Patel och 

Davidsson (2011) beskriver som legitim intervjumetod. Detta angås tillräckligt och 

lämpligt för att bidra till den empiriska materialinsamlingen, då huvudsakligt fokus 

funnits vid vad som sägs och inte på ytterligare iakttagelser av arbetsmiljön, eftersom 

vidare inblick av arbetsmiljön inte ansågs tillföra mer än vid första besöket. Dessutom, 

vid behov av förtydliganden från första intervjutillfällena har kompletterande frågor skett 

via mail med syfte att säkerställa ett komplett empiriskt material. 

  

Studien har genomförts av vad Skärvad och Lundahl (2016) beskriver som en 

semistrukturerad intervjumetod för att möjliggöra för den öppenhet som uppstår i en 

dialog mellan intervjuare och respondent samtidigt som en viss bestämd ämnesstruktur 

följdes för att bidra till syfte och skapa underlag till frågeställningen. Respondenternas 

fria och öppna svar gjorde att följdfrågor blev en relevant aspekt för att erhålla ytterligare 

fördjupad information. För att hålla respondenterna ovetande om frågornas syfte 

formulerades de på ett icke ledande sätt med syfte att erhålla objektivitet i den mån möjlig 

samt generera öppna och genuina svar. Detta för att minimera risken för skevheter om 

subjektiviteten hade blivit övervägande, vilket både Bell och Waters (2016) samt Yin 

(2007) argumenterar för. 

  

För att förbereda intervjuerna, med syfte att bidra till objektivitet i studien, 

sammanställdes en intervjuguide, (Appendix 1), vilken inkluderar ämnesområden och 

teman som skulle beröras för att, som nämnt av Bryman och Bell (2017), förhålla 

diskussionerna anpassade till studiens ramar. Således förbereddes intervjuguiden med 

ämnen som hade avsikt att bidra till syfte och frågeställning där samtliga delområden 

täcktes, exempelvis respondentens arbetsbeskrivning, hållbara fundament samt hur varje 

del i verksamhetsstyrningen på olika sätt influerats av hållbara aspekter. Eftersom studien 

syftar till att förstå hur hållbarhet appliceras i verksamhetsstyrningen ur olika synsätt, 

beroende på företagets strategiska överväganden avseende hållbarhet, användes samma 

intervjuguide till samtliga fallföretag och respondenter. Detta för att utvinna likartad 
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information samt för att skapa en förståelse utifrån samma perspektiv för respektive 

företag. Däremot fokuserades intervjuerna gentemot respondenternas specifika 

arbetsområden och anpassades utifrån företagens respektive fundament med syfte att 

effektivisera intervjutillfällena, erhålla verksamhetsspecifika svar samt inte vilseleda 

respondenterna med frågor de inte besitter tillräcklig kunskap om. Alla respondenter 

besatt exempelvis inte tillräcklig kunskap för att svara på djupgående frågor avseende 

verksamhetsstyrningens specifika komponenter, vilket innebär att frågorna formulerades 

utefter respondenternas specifika situation. Detta möjliggjorde att sammanslagningen av 

intervjurespondenternas uttalanden för samtliga fallföretag bidrog med välgrundad och 

bred information utifrån respondenternas specifika kunskap. För att respondenterna skulle 

kunna förberedas inför intervjutillfällena skickades kopior på intervjuguiden till 

respektive respondent. På så sätt kunde lämpligt material förberedas och respondenternas 

svar kunde med säkerhet vara baserade på förberedelse utifrån de ämnesområden som 

intervjun avsåg att beröra. Trots att detta tillvägagångssätt kunde riskera att 

intervjutillfällena miste en del öppenhet då förutbestämda svar kunde förberedas, ansågs 

relevansen av att respondenterna kunde förbereda väsentligt material samt säkerställa att 

ingen relevant information förlorades överväga risken. Följaktligen ansågs det ytterst 

relevant att ämnesområdena formulerades på ett tydligt och lämpligt sätt för att undvika 

missförstånd samt för att bidra till avsedd information. 

 

3.2.3 Urval av intervjupersonerna 
Det ansågs nödvändigt att hålla flertalet intervjuer på respektive fallföretag med syfte att 

kunna erhålla lämplig och relevant data samt bidra till en empirisk mättnad. Dessutom 

ansågs det underlätta för djupgående analyser för att kunna svara på rapportens 

frågeställning. De utvalda intervjurespondenterna avsågs ha arbetsuppgifter som på olika 

sätt förknippas med hållbarhet samt ha olika synsätt på hur hållbarhet strategiskt 

prioriteras och inkluderas i företagens verksamhetsstyrning. Därför har urvalet av 

intervjurespondenter skett med hänsyn till deras befattning och arbetsuppgifter, vilket 

Merriam & Nilsson (1994) beskriver som ett målinriktat urval. Med tanke på detta har 

intervjuerna inledningsvis skett med hållbarhetsansvarig på respektive fallföretag för att 

få en tydlig uppfattning av hur hållbarhet inkluderas inom verksamhetens olika 

avdelningar och arbetsområden. Dessutom har en VD, eller annan person i 

ledningsgruppen, utgjort respondenter på samtliga fallföretag med syfte att bidra till 

förståelse för hur den hållbara verksamhetsstyrningen är utformad samt hur hållbarhet 

övervägs vid strategiska beslutsfattanden i samband med övriga fokusområden. En VD 



  
 

32 

ansågs mest relevant för att tillföra denna förståelse eftersom de besitter mest inflytande 

på ett företags strategiska beslutsfattanden. Dock var det inte möjligt att inkludera en 

intervju med IKEAs VD på grund av otillgänglighet, med hänsyn till dess komplexitet 

och omfattande storlek. Däremot intervjuades annan person i ledningsgruppen som 

ansågs besitta tillräcklig kunskap avseende beslutsfattanden samt strategiska 

överväganden för att kunna bidra till studiens syfte och bedömdes därmed lämplig. 

Utöver detta ansågs det relevant att erhålla ytterligare synvinkel från medarbetare vars 

huvudsakliga ansvarsområde inte hänförs till hållbarhet, i form av kvalitetsansvarig, 

produktutvecklare samt inköpare, men som indirekt och dagligen influeras av företagets 

hållbarhetsarbete. Respondenterna presenteras nedan (tabell 1).  

Tabell 1 Intervjurespondenter  

 
 

Bergström är Miljö- och Kvalitetsansvarig på Swedese och har därmed ansvar för att 

samtligt ingående material och alla leverantörer uppfyller företagets krav på miljömässig 

och social hållbarhet, genom ett nära samarbete med interna avdelningar och leverantörer. 

Glennfalk är produktutvecklingsansvarig på Swedese vilket innebär att han ständigt utför 

ett utvecklingsarbete med syfte att undersöka hur möbler kan förbättras avseende design, 

kvalitet, utformning och långvarig hållbarhet. Byrling är företagets VD och 

marknadsansvarig vilket innebär att han, tillsammans med övrig ledningsgrupp, ansvarar 

för att hela verksamheten styrs åt verkställande styrelsens viljeriktning genom att sätta 

målsättningar och riktlinjer för företagets olika avdelningar.  

 

Wilson utgör IKEAs (INKGA Holdings) ledningsgrupps Sustainability Manager, vilket 

innebär att han, tillsammans med övrig ledningsgrupp, tar strategiska beslut som bidrar 

till att medarbetare har rätt förutsättningar, kunskap, metoder och engagemang för att 

kunna inkludera hållbarhet i den dagliga verksamheten. Folkesdotter är Sustainability 

Developer på IKEA och ansvarar därmed för att integrera de hållbara målsättningar som 

Sustainability Managern sätter inom en särskild region eller ett specifikt land. Dessutom 
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utvecklar hon tydliga och enhetliga arbetsmetodiker för hur olika arbetsroller inom 

företaget ska inkludera hållbarhet. Därutöver har en intervju även skett med Mellberg 

som är purchaser på IKEA, med syfte att få ytterligare synvinkel i hur hållbarhet 

integreras inom arbetsroller vars arbetsuppgifter inte i första hand är kopplade till 

hållbarhet. Som purchaser arbetar hon nära leverantörer samt köper in indirekta material.  

 

Larsson är hållbarhetsansvarig på Mio vilket innebär att de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna syftar till att integrera hållbarhet inom hela verksamheten, genom att 

stötta produktteamen, koncernledningen och butikerna i olika hållbarhetsfrågor. 

Helgesson är kvalitetschef och har ett nära samarbete med Larsson. Hans arbetsuppgifter 

handlar om att vara ansvarig för produktutveckling, kvalitetsnormer samt utforma och 

förmedla de kvalitetskrav företaget ställer, såväl internt som till leverantörer. Lindblad är 

VD på Mio, vilket innebär att arbetsuppgifterna är varierande men syftar övergripligt till 

att få igenom styrelsens direktiv i den operativa verksamheten samt ansvara för den 

löpande förvaltningen inom företagets olika avdelningar.  

 

3.2.4 Inspelning och transkribering  
För att underlätta den empiriska datainsamlingen och för att undvika missförstånd vid 

sammanställning av materialet har samtliga intervjuer spelats in med respondenternas 

tillåtelse, vilket Patel och Davidsson (2011) beskriver som ett viktigt tillvägagångssätt 

vid empirisk materialhantering. Fördelen med att inte vara i behov av att kontinuerligt 

föra anteckningar bidrog till att fullständigt fokus kunde ges åt respondenterna och den 

diskussion som skapades under intervjutillfällena samt att kommentarer och tankegångar 

istället kunde antecknas vid behov. Dessutom kunde det med hjälp av inspelningen 

garanteras att ingen information föll bort och att samtligt material blev korrekt tolkat 

utifrån respondenternas exakta förklaringar. Intervjuerna sammanställdes så fort som 

möjligt efter intervjutillfället, för att ge möjlighet till ytterligare trovärdighet då 

författarna kunde föra kommentarer och inte gå miste om tankar som uppstått under 

intervjun. Sammanställningen av det empiriska materialet skedde i form av fullständig 

transkribering, vilket ansågs vara det bästa alternativet då det bedömdes vara lättare att 

arbeta med en nedskriven text än en ljudinspelning, eftersom den hade behövts lyssnats 

igenom flertalet gånger för att identifiera önskat material. Dock belyser Bell och Waters 

(2016) samt Patel och Davidson (2011) att transkribering är en tidskrävande process, där 

varje inspelad timme kräver fyra-sex timmars skrivarbete. Denna skrivarprocess ansågs 

dock vara nödvändig för att underlätta empiri- samt analysprocessen.  
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3.2.5 Interna dokument  
Svaren från de personliga intervjuerna kompletterades och jämfördes med information 

från andra källor, vilket Yin (2007) beskriver som viktigt vid fallstudier, med syfte att 

ytterligare undvika skevheter och missförstånd. Olika erhållna interna dokument samt 

information från fallföretagens hemsidor har utgjort denna kompletterande information. 

De interna dokument som använts är företagens års- och hållbarhetsrapporter, interna 

policys och uppförandekoder samt strategier. Eftersom den kompletterande 

informationen utdelats av respondenterna personligen samt kunde finnas på respektive 

företags hemsida ansågs materialet vara av hög legitimitet och på så sätt tillförlitligt bidra 

till korrekt och djup förståelse. Framförallt har de interna dokumenten funnits som stöd 

vid att komplettera och tydliggöra respondenternas beskrivning av organisationsstruktur, 

policys och strategier med syfte att få en djupare helhetsförståelse för respektive 

fallföretags hållbara verksamhetsstyrning och därmed kunna besvara frågeställningen.  

 

3.3 Tillvägagångssätt av teoretisk materialinsamling 
3.3.1 Val av litteratur 
Vid insamling av teoretiskt material har det ansetts relevant att variera informationskällor, 

med syfte att dessa ska komplettera varandra samt att möjliggöra objektiva resultat. 

Variationen har skett mellan litterära källor och vetenskapliga artiklar, skrivna av flertalet 

olika författare med olika forskningsinriktningar och specialistområden. Denna variation 

menar Yin (2007) bidrar till att olika aspekter inom forskningsområdet inkluderas. De 

litterära källor som använts i studien har varit tillgängliga på Linnéuniversitets 

Universitetsbibliotek och de vetenskapliga artiklarna har tagits fram genom den godkända 

databasen Business Source Premier. För att ha möjliggjort att hitta lämpligt teoretiskt 

material har relevanta ämnesområden och sökord utgjorts av exempelvis management 

control system, strategier, hållbart företagande, sustainability management control, 

sustainability strategy, hållbara strategiska inriktningar och sustainability driving 

forces.  

 

3.3.2 Teoretisk källkritik 
Vid insamling av teoretisk referensram har materialet ständigt säkerställts som äkta för 

att undvika skevheter samt öka trovärdigheten. Detta har varit möjligt genom att en 

granskning ständigt skett avseende hur källor skapats, vem som publicerat dokumentet 

samt till vilket syfte källan upprättats. I samband med detta undersöktes och säkerställdes 
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det att källan inte ger en falsk bild av verkligheten på grund av subjektiva åsikter eller 

personliga intressen, vilket Bell and Waters (2016) beskriver bidrar till studiens 

legitimitet. För att ha kunnat möjliggöra en enhetlig bild av begreppet 

verksamhetsstyrning har viss avgränsning skett i antalet informationskällor. Detta 

eftersom utgångspunkten vid beskrivningar av den hållbara verksamhetsstyrningen har 

skett i Freedman och Jaggis (2014) beskrivning av konceptet “Sustainability Control 

System as a Package”. Detta ansågs nödvändigt eftersom många olika författare beskrivit 

hållbar verksamhetsstyrning på skilda sätt samt inte haft utgångspunkt i Malmi och 

Browns (2008) beskrivning av ”Management Control System as a Package”. Att endast 

använda en författare kan i många fall anses vara subjektivt (Bell & Waters, 2016), vilket 

är varför konceptet har kompletterats med ytterligare forskning från Lueg och Radlach 

(2016), Epstein och Buhovac (2014) samt Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017). 

Dessa har tillsammans med Malmi och Browns (2008) grundförståelse samt Freedman 

och Jaggis (2014) utvidgade koncept utgjort den större delen av studiens teoretiska 

referensram, eftersom dessa är de huvudsakliga forskningarna som gjorts inom området.  

 

3.4 Tolkning och bearbetning  
3.4.1 Analysmetod  
Eftersom syftet med studien är att skapa detaljerade förklaringar av hur de kognitiva, 

normativa och regulativa fundamenten ett företag har till att inkludera hållbarhet inom 

verksamheten, har det bedömts av stor vikt att undersöka tre olika företag som 

representerar vardera fundament. Med hänsyn till detta har teorin inletts med att beskriva 

verksamhetsstyrningens samt strategiers syfte inom en verksamhet. Därefter följer 

beskrivningar avseende hur hållbarhet har kommit att bli av relevans för företag att 

inkludera inom verksamheten, hur hållbarhet bör representeras som en strategisk 

inriktning hos företagen samt med vilka motiv ett företag strategiskt överväger att arbeta 

hållbart. Teorin avslutas med att beskriva hur den traditionella verksamhetsstyrningen har 

utvecklats med hållbara influenser samt hur varje komponent inbegrips av hållbarhet. 

Följt av den teoretiska referensramen presenteras det empiriska materialet, vilket hänförs 

till de tre fallföretagens såväl strategiska överväganden avseende hållbarhet samt hur 

deras verksamhetsstyrning därav genomsyras av hållbara inslag. Det teoretiska och 

empiriska materialet jämförs i analyskapitlet, vilket liknas vid vad Yin (2007) beskriver 

som mönsterjämförelser. Analysen baseras på att urskilja likheter och skillnader mellan 

teori och empiri, med syfte att utöka förståelsen för hur verksamhetsstyrningen anpassas 

av hållbara element utifrån företagens unika fundament. En sådan analys har bedömts 
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nödvändig för att i slutsatsen kunna presentera detaljerade förklaringar till studiens syfte 

och frågeställning i samband med en sammanfattad helhetsbild vilken utvecklar den 

förståelse som hänförs i teorins konceptuella modell.  

 

3.4.2 Kvalitetskriterier  
Studiens författare har förhållit sig till Yins (2007) föreslagna kriterier begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och reliabilitet, vilka tillämpats likt ett ramverk för att 

säkerställa högsta möjliga kvalitet på fallstudiens innehåll. För att ha kunnat förhålla 

studien objektiv samt inte låta författarnas egna intryck och tankesätt influera data har 

samtligt empiriskt material samlats in utifrån flertalet respondenter. Detta eftersom 

användningen av olika informationskällor som bidrar med skilda synvinklar har ansetts 

skapa en ökad trovärdighet och en sammanlänkad förståelse avseende hur hållbar 

verksamhetsstyrning kan variera beroende på vilka fundament som ligger till grund för 

ett företags hållbarhetsarbete. Dessutom anses det ha minskat risken för att författarna ska 

ha kunnat misstolka materialet, vilket således bidragit till att en sanningsenlig empiri 

kunnat framställas och presenteras. Fortsättningsvis har interna dokument använts som 

kompletterande verktyg med syfte att öka förståelse för respondenternas beskrivningar av 

organisationsstruktur eller arbetssätt, vilket ytterligare ansetts öka trovärdigheten samt 

materialets objektivitet. Förutom detta har vidare handlingar genomförts, i form av 

validering av samtligt empiriskt material med respektive respondent, med avsikt att 

säkerställa att uttalanden har tolkats korrekt samt beskrivits och sammanlänkats 

sanningsenligt i olika sammanhang. Detta, tillsammans med ovanstående 

tillvägagångssätt, beskrivs enligt Yin (2007) bidra till att begreppsvaliditeten uppfyllts.  

 

Eftersom studien är av förklarande slag där en undersökning gjorts avseende hur ett 

särdrag hos ett företag påverkar ett annat särdrag, mer bestämt hur ett strategisk 

övervägande kan påverka utformningen av den hållbara verksamhetsstyrningen, har det 

ansetts relevant att studiens författare varit kritiska till att ytterligare faktorer har kunnat 

påverka det slutgiltiga särdraget. Inom följande studie har exempelvis faktorer som 

företagens storlek samt hur länge företaget inkluderat ett hållbarhetsarbete inom 

verksamheten tagits i beaktning. Samtliga omständigheter och influenser har därav 

analyserats med syfte att ha kunnat erhålla ett resultat som bidrar till intern validitet och 

som därmed inte misstolkats. Under analysens gång har detta gjorts genom att jämföra 

det empiriska och teoretiska materialet, skapat understöd till samtliga förklaringar samt 

tagit hänsyn till faktorer som kan ha haft en påverkan på olika samband, vilka Yin (2007) 
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beskriver som korrekta tillämpningssätt för att garantera studiens interna validitet. 

Studiens författare har med hänsyn till detta även kunnat garantera att slutsatsens 

påståenden är överensstämmande med varandra där inget konstaterande motsäger ett 

annat.  

 

Studiens analyser och utfall har sammanställts till ett slutgiltigt resultat, vilket är ämnat 

att kunna användas beträffande framtida situationer av liknande karaktär där andra 

förhållanden råder. Studien har därmed avsetts vara generaliserbar samt bidra till extern 

validitet, innebärande att resultatet i framtiden ska kunna lyftas för att skapa nya 

perspektiv för rådande teorier (Yin, 2007). I och med att följande studie påvisat hur olika 

möbelföretag anpassar verksamhetsstyrningen enligt deras strategiska övervägande 

avseende hållbarhet har nya praktiska förhållanden lyfts och befintlig teori utvidgats. 

Trots fokus på möbelbranschen, i kombination med stora- samt medelstora företag, anses 

studiens resultat även kunna lyftas till företag med varierande storlek vilka bedrivs inom 

andra branscher. Detta eftersom studien klargjort samt förtydligat hur 

verksamhetsstyrning på skilda sätt kan genomsyras av hållbara aspekter, vilket anses vara 

aktuellt för verksamheter generellt och inte endast inom de förhållanden som varit 

aktuella för studiens undersökningsobjekt.  

 

Studien har dessutom avsett att bidra till reliabilitet med syfte att skapa tillförlitlighet. I 

och med detta har författarna kontinuerligt dokumenterat och tydliggjort 

forskningsprocessen samt insamlingen av material, genom att tydligt redogöra för 

samtliga handlingar och tillvägagångssätt under forskningsprocessen. Detta med syfte att 

andra forskare i framtiden ska kunna uppnå samma resultat och slutsatser genom att 

återupprepa ett identiskt forskningsmönster. För att ytterligare stärka reliabiliteten har 

studien utvecklats under en process där utomståendes synpunkter från handledare, 

examinator och opponenter uppmärksammats för att motarbeta defekter under processens 

gång. Arbetssättet anses därmed ha ökat studiens trovärdighet och minskat möjliga fel, 

vilket Yin (2007) menar stärker en studies reliabilitet.  

 

3.4.3 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) förklarar att inom forskningsvärlden bedrivs studier med ett 

forskningsansvar och kräver etiska överväganden avseende forsknings- samt 

individskyddskravet, varav följande studie såväl bidragit till samhällets utveckling samt 

värnat om medverkande respondenter. Detta då studien, i enlighet med forskningskravet, 
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gjorts med syfte att bidra till ytterligare forskning och kunskap inom företagsekonomi, 

där författarna beaktat och respekterat studiens inflytande och påverkan på 

forskningsområdet samt att ge en rättfärdig verklighetsbild av den hållbara 

verksamhetsstyrningen. Fortsättningsvis har studien, eftersom dess forskningsområde 

inneburit att individer och organisationer noga studerats, tagit hänsyn till 

individskyddskravets principer avseende information, samtycke, konfidentialitet samt 

nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002), för säkerställande av att medverkande respondenter 

blivit rättvist behandlade.  

 

Med hänsyn till dessa principer har information om studiens syfte och inkluderande 

moment kommunicerats till medverkande fallföretag och individer där de åtaganden som 

förväntats i samband med deltagandet även har förtydligats. Vidare har respondenterna 

upplysts om att medverkan i studien har varit frivillig och att anonymisering har varit 

möjlig om så önskats. Detta har inneburit att den fria viljan att delta skett utifrån 

personligt givna villkor och förutsättningar där det likväl förtydligats att samtliga 

respondenter har möjlighet att när som helst avbryta deltagandet i studien om så önskas 

utan att det skulle resultera i ogynnsamma konsekvenser för dem. Detta för att undvika 

missförstånd och kontinuerligt säkerställa deltagarnas samtycke till att delta i studien. 

Vidare har information av etisk eller personligt känslig karaktär, avseende organisatoriska 

eller forskningsetiska anledningar, inte exponerats med syfte att obehöriga inte ska få 

åtkomst till information som ej är avsedd till allmänheten. I följande studie har detta 

exempelvis handlat om att respondenter vid vissa tillfällen behövt visa 

verksamhetskänslig information för att förtydliga en större helhetsbild, vilket därmed inte 

inkluderats i studien. Utöver detta har studiens författare medvetet utvärderat samt gjort 

avvägningar avseende vilken typ av information som exponeras och till vilket syfte, för 

att undvika att företagens uttalanden hamnar i fel kontext och därmed missgynnar 

företaget. Samtliga medverkande har även meddelats om att samtligt empiriskt material 

enbart har brukats inom studiens ändamål. Ovan tillvägagångssätt är i enlighet med vad 

Vetenskapsrådet (2002; 2017) samt Patel & Davidsson (2011) förklarar krävas vid 

uppfyllelse av principerna för etiska överväganden. Studiens författare har även varit 

noga med att information som delgivits respondenterna har varit korrekt och att det 

därmed aldrig skapats, vad Bryman och Bell (2017) benämner som, falska förespeglingar 

i vilseledande syfte. 
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4 Empiri 
_____________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som utvunnits från samtliga 

genomförda intervjuer. Materialet redogörs för respektive företag och inleds med en 

företagspresentation följt av djupare förklaringar för dess interna samt externa hållbara 

initiativ och arbetssätt.  
_____________________________________________________________________ 

4.1 Swedese 
4.1.1 Decentraliserad organisationsstruktur 
Swedese Möbler AB är ett svenskt möbelföretag som i över 70 år har formgivit samt 

skapat hantverksmässiga samt klassiska möbler. Företaget representeras idag av totalt 107 

medarbetare och har två tillverkningsfabriker varav båda är placerade i Sverige där den 

största är belägen tillsammans med huvudkontoret i Vaggeryd (Swedese, u.å., a; 

Allabolag, u.å.). Vid intervjutillfället iakttogs det av studiens författare att kontorsmiljön 

var öppen, arbetsmiljön var naturnära samt där hållbara symboler i form av hållbara 

utmärkelser och priser framställdes tydligt för medarbetare samt besökare. Än så länge 

har Swedese inga egna butiker, däremot är en webbshop under utveckling och kommer 

att lanseras inom kort med syfte att finnas närmare slutkund. Däremot sker försäljningen 

till stor del för privat bruk, via olika upphandlare och butiker, men framförallt till offentlig 

sektor genom olika avtal. Dessutom 70% av företagets produkter säljs inom Sverige och 

resterande i länder som exempelvis England, Italien och USA (Swedese, u.å., a; 

Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03). Produktutvecklingsansvarig (2019-04-03) 

förklarar att Swedese nischar verksamheten gentemot många av sina konkurrenter, som 

exempelvis IKEA eller Muuto, genom att vara mer hållbara än dem.  

  

Företagets organisation är strukturerad på ett decentraliserat sätt, där samtliga 

administrativa avdelningar är stationerade på kontoret i Vaggeryd. Strukturen utgörs av 

en ledningsgrupp vilken representeras av VDn, som även är Marknadsansvarig, samt fyra 

avdelningschefer för inköp, försäljning, produktion och produktutveckling 

(Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03). Tidigare var dock Miljö- och 

Kvalitetsansvarig även en del av ledningsgruppen men är idag placerad under 

inköpschefen som rapporterar synpunkter vidare till övrig ledningsgrupp. 

Omstruktureringen av ledningsgruppen är en effekt av företagets nya generationsskifte 

som inneburit att de nya ägarna skuldsatt företaget en del och att ledningen därmed behövt 

bli stramare samt mer finansiellt inriktad. Däremot är ledningsgruppen fortfarande väl 
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medveten om att hållbara målsättningar och uppföljningar samt extern kommunikation 

av dessa ständigt måste prioriteras och implementeras ytterligare. Detta då ledningen, 

trots att Miljö- och Kvalitetsansvarig inte längre ingår i ledningsgruppen, har en förståelse 

för hur ett sådant fokus ständigt ökar hos kunder samt gynnar företagets bibehållande av 

konkurrenskraft och bedrivande i det långa loppet. Fortsättningsvis är Swedeses 

organisationsstruktur så pass platt och icke hierarkisk att medarbetarnas åsikter alltid kan 

framföras oavsett vilka befattningar som innefattas inom ledningsgruppen. Anledningen 

är att strukturen tillåter en dynamisk informationsspridning avseende hållbarhet samt ett 

unisont arbetssätt och gemensamma åtaganden mot hållbara målsättningar och visioner 

(Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

 

Inom Swedese förklaras det att Miljö- och Kvalitetsansvarig, tillsammans med ledningen 

och styrelsen, tar de mest övergripande strategiska besluten avseende hållbarhet och att 

samtliga medarbetare därefter på olika sätt har hållbarhet som en del av deras dagliga 

arbetsuppgifter. Detta med hänsyn till att ett genomsyrande hållbarhetsansvar är ett av 

företagets ursprungliga tankesätt, där samtliga medarbetare måste samverka och 

säkerställa att företaget aldrig arbetar med icke-hållbart material eller samarbetar med 

icke-hållbara leverantörer (Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03). Miljö- och 

Kvalitetsansvarig har ett nära samarbete med avdelningschefer samt presenterar förslag 

för ledningen, vilket innebär ett brett synsätt i verksamhetens totala hållbarhetsarbete. Det 

tilläggs att för att verksamheten vidare ska bidra till såväl miljömässig som social 

hållbarhet är Miljö- och Kvalitetsansvarig engagerad i ett antal forskningsprojekt. Syftet 

är dels att påverka och förbättra svenska standarder för möbelprovning så väl som att 

vidga företagets vyer och vårda företagets intressen. Engagemangen är exempelvis inom 

tekniska kommittén på SIS3, RISE4 samt hållbarhetsgruppen för Möbelfakta5 (VD och 

Marknadsansvarig, 2019-04-15; Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

 

4.1.2 ”Hållbarhet sitter i väggarna” 
Swedeses ansvar och intresse för hållbarhet har alltid präglat företaget och deras sätt att 

arbeta. Hållbarhet är ett område som är djupt inpräntat i verksamhetens kultur, 

                                                
3 Swedish Standards Institute är en teknisk komitté som arbetar med uppdatering och framtagning av 
internationella möbelstandarder för kvalitet (SIS, u.å.).  
4 Research Institutes of Sweden är ett statligt forskningsinstitut, som driver innovationsutveckling i 
samverkan med universitet, näringsliv och det Svenska samhället för en hållbar framtid och ett 
konkurrenskraftigt företagsamhet (RI, u.å.). 
5 Möbelfakta är ett heltäckande märkningssystem för möbler med krav inom de tre delarna kvalitet, miljö 
och socialt ansvar (Möbelfakta, u.å).  
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tillvägagångssätt och tankesätt tack vare grundarnas egna underliggande motiv till att 

prioritera hållbarhet (VD och Marknadsansvarig, 2019-04-15). Det huvudsakliga 

synsättet inom hållbarhetsarbetet utgörs av att alltid uppnå vad företaget kallar hållbar 

kvalitet, vilket innebär att möbler ska hålla i flertalet generationer utan att gå ur tiden, 

med stor hänsyn till människans välmående samt värnande om naturen. Följaktligen sitter 

hållbar kvalitet samt ett gediget hantverk ”i väggarna” och har därmed blivit Swedeses 

grundpelare i kärnverksamheten (Swedese, u.å., b; Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-

04-03). Produktutvecklingsansvarig (2019-04-03) förklarar att Swedeses utgångsläge 

därav är att alltid arbeta med hållbart material, tillverka design som håller i längden samt 

att proaktivt utveckla nya innovativa och hållbara produktlösningar. Möbler anses vara 

ett cirkulärt system och ska därmed vara producerade på ett justerbart sätt där de är enkla 

att klä om, lacka om eller byta enskilda delar på, med syfte att de ska hålla länge, både 

utseende- och kvalitetsmässigt (ibid). Utöver företagets miljömässiga fokus prioriteras 

social och ekonomisk hållbarhet i lika stor utsträckning. Socialt ansvar har alltid funnits 

med i företagets grundläggande fundament, med syfte att ”ansvara för sin bygd” och att 

få personalen att trivas, där medarbetare exempelvis ofta är delaktiga i strategiska 

beslutsfattanden och alltid har möjlighet att dela med sig av synpunkter (Miljö- och 

Kvalitetsansvarig, 2019-04-03; Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03). Den 

ekonomiska hållbarheten förklaras dessutom vara lika viktig för företagets långsiktiga 

bedrivande. Företaget har alltid gått med vinst och expanderar endast efter behov, där 

produktion och försäljning först måste vara gynnsam innan en utökning av verksamheten 

är möjlig (VD och Marknadsansvarig, 2019-04-15; Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-

04-03).  

  

I och med sitt hållbarhetsfokus ställer Swedese höga krav på sig själva, utöver de externa 

krav som exempelvis kunder eller lagar har avseende att använda hållbart material, 

ofarliga kemikalier och en långsiktig design. De är dessutom ofta mer drivande i 

hållbarhetsfrågor än dessa krav, speciellt då lagkrav beskrivs vara mycket låga i 

förhållande till företagets egna kravställningar. Exempelvis har företaget redan eliminerat 

fler än de kemikalier som REACH6-direktiven ställer krav på. Med hänsyn till detta anses 

de ökade lagkraven och konsumenters växande hållbarhetsmedvetenhet vara mycket 

positivt för företagets fortsatta framgång (Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

                                                
6 Reach är en förordning för Europeiska kommissionen med syfte att kontrollera användning och 
tillverkning av kemikalier inom EU för att skydda hälsa och miljö (EUR-Lex, 2018) 
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Det är jätteroligt för vi tycker om att man ställer höga krav, för vi ställer höga krav 

på våra produkter och våran produktion, men det gör ju också att de är lite dyrare. 

Så att om exempelvis kunder och upphandlare ställer krav på miljömässig och social 

hållbarhet, då ökar ju intresset för våra möbler. 

(Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

VD och Marknadsansvarig (2019-04-15) samt Produktutvecklingsansvarig (2019-04-03) 

menar liknande att marknaden på senare år har börjat komma ikapp det hållbarhetsarbetet 

som Swedese redan utför och att intresset därmed har ökat för deras möbler. Detta då 

externa aktörer har blivit mer förstående och accepterande för Swedeses hållbarhetskrav 

och därmed högre priser, vilket är en effekt av att de grönare alternativen oftast inte är de 

billigaste och att företaget aldrig gjort en avvägning mellan hållbarhet och pris (ibid). 

  

Däremot har detta tidigare varit en av företagets främsta utmaningar och är till viss mån 

fortfarande en utmaning, avseende att få kunder att förstå vilket omfattande arbete 

företaget verkligen gjort och gör (VD och Marknadsansvarig, 2019-04-15). Det anses vid 

vissa tillfällen vara svårt att exempelvis förklara vilken skillnad det finns mellan två 

möbler som ser liknande ut men där den ena är 3000 kr dyrare än den andra (Miljö- och 

Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). För att enklare kunna förmedla kunskapen om vilka 

hållbarhetsarbeten och hållbara initiativ företaget gör och vad som ligger till grund till 

priserna försöker Swedese så ofta som möjligt bjuda in kunderna till företagets 

produktion. På så sätt får de en inblick i hur alla möbler blir varsamt hanterade samt hur 

alla komponenter färdigställs och komponeras för hand. För exempelvis en möbel som 

Lamino, deras mest populära fåtölj, krävs det 19 personer som för hand hanterar möbeln 

för att få den perfekt (Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03). 

  

4.1.3 ”Swedese repair”   
VD och Marknadsansvarig (2019-04-15) samt Produktutvecklingsansvarig (2019-04-03) 

förklarar att företaget investerar mycket tid och resurser för att på olika sätt finna nya 

innovativa lösningar i deras hållbarhetsarbete samt bidra till såväl social som miljömässig 

hållbarhet. Företaget har sedan två år tillbaka startat ett koncept, så kallat Swedese repair, 

där de samarbetar med olika lokala tapetserare runt om i landet för att förenkla omklädsel 

av möbler. När kunder är i behov av att klä om en möbel innebär konceptet att Swedese 

hänvisar kunderna till lokala tapetserare, vilka har blivit försedda med material och 

utbildning om hur omklädsel ska ske för specifika möbler. Detta skapar en win-win 

situation både för företagen och kunderna samtidigt som miljöpåverkan minskar genom 
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att möbler inte behöver transporteras runt om i landet i onödan. Dessutom har företaget 

ett ”White Architecture”- projekt, som är ett produktutvecklingsprojekt där målsättningen 

är att ta fram en möbel som är helt CO2 neutral (ibid). Ytterligare samarbetar företaget 

med en designer för att tillverka en soffa som går att demontera i ett platt paket, för att 

kunna skicka och transportera dem på ett mer miljövänligt sätt. I dessa fall ska kunderna 

på ett enkelt sätt själva kunna montera ihop möbeln samt enkelt byta ut beståndsdelar 

efter hand om nödvändigt. Företaget samarbetar dessutom med kommuner för att 

förbättra avfallshantering vid produktion (Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

Dessa innovativa och proaktiva hållbarhetsarbeten är möjliga tack vare medarbetares 

delaktighet och förslag. Medarbetare testar ofta sina idéer om hur spill kan användas för 

att tillverka möbler på nya sätt samt anordnar ständigt samarbeten med företagets 

konkurrenter, eller ”kollegor” som de vill benämna dem, för att driva hållbara lösningar 

framåt. Det kan exempelvis vara gemensamma transporter till mässor eller samverkande 

utvecklingsprojekt, vilket är möjligt då branschen beskrivs vara väldigt trevlig (Miljö- 

och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03; VD och Marknadsansvarig, 2019-04-15). 

 

4.1.4 Cirkuläritetsvärdet 
På grund av de effekter som generationsskiftet inneburit har hållbarhetsutvecklingen 

inom strategiska målsättningar och formella planeringsarbeten begränsats. Företaget har 

idag inga nedskrivna långsiktiga målsättningar för dess hållbarhetsarbete och 

verksamhetens budget är främst inriktad på ekonomiska faktorer. Däremot inkluderas ett 

antal hållbarhetspunkter inom budgeten vilka är relativt flexibla och bedöms mer fungera 

som prognoser för företagets förväntade hållbarhetsrelaterade kostnader. Dessutom har 

företaget en ambition att i år introducera formella långsiktiga mål, vilka ska grundas i de 

17 globala hållbara målsättningarna i Agenda 2030. Mycket av Agenda 2030 utförs dock 

redan inom Swedese, exempelvis så mäts koldioxidekvivalenter för transport och 

produktion. Däremot saknas det tydliga målsättningar som driver arbetet ytterligare 

framåt (Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

  

Istället har företaget flertalet kortsiktiga hållbara målsättningar inom framförallt miljö- 

och kvalitetsaspekter. Målsättningarna avser förbättringsmöjligheter inom produkters 

beskaffenheter, processers utföranden samt användningen av olika material och 

kemikalier. Företaget har exempelvis länge haft ett mål avseende att minska 

kemikalieanvändningen, vilket uppnåddes genom att i högsta möjliga mån använda ett 

eget utvecklat lack som är vattenbaserat istället för som tidigare använda syrehärdande 
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lack (Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03; Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-

03). För många av de kortsiktiga målsättningarna skapas strategier likt handlingsplaner, 

vilket även utformas för att driva igenom särskilda projekt eller förbättringsarbeten. 

Handlingsplanerna utformas av Miljö- och Kvalitetsansvarig, tillsammans med specifik 

avdelning eller berörda medarbetare för en särskild process, med syfte att framställa 

realistiska lösningar som är lämpliga utifrån alla möjliga perspektiv. Exempelvis 

utvecklas just nu en specifik strategi för hur ”White Architecture”- projektet ska uppnås, 

där nödvändiga tillvägagångssätt och resurser identifieras för att kunna driva igenom 

projektet. Strategierna avser att underlätta arbetsfördelning och verksamhetsplanering 

samt därav vilka områden inom verksamheten som måste effektiviseras eller förbättras 

(Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

  

VD och Marknadsansvarig (2019-04-15) samt Miljö- och Kvalitetsansvarig (2019-04-03) 

förklarar vidare att den struktur som finns för hur hållbarhet och kvalitet följs upp är 

sammanlänkat till deras målsättningar. Dock är arbetssättet ännu inte förankrat i ett fullt 

utvecklat system, utan strukturen avser att samtligt arbete och alla projekt mäts på samma 

sätt varje år (ibid). Uppföljningsarbetet för mätetalen sker antingen veckovis, månadsvis 

eller årsvis, beroende på vad mätningen avser att avspegla med syfte att alltid skapa ett 

rättvist och användbart värde. Exempelvis är produktionsnära och kvalitetsmässiga 

mätetal, som exempelvis produktionssäkerhet, effektivitet och leveransprecision, 

relevanta att följa upp veckovis då informationen ständigt behöver aktualiseras. Däremot 

är hållbara mätningar som exempelvis reklamationer mer lämpligt att följa upp månadsvis 

då de sker återupprepande, samtidigt som andelen inköp av ekfaner följs upp årsvis då 

det enbart inträffar ett fåtal gånger om året. Utöver hållbarhet och kvalitet följs 

medarbetares trivsel upp genom enkäter för att säkerställa att medarbetare är nöjda med 

arbetsplatsens arbetsförhållanden. För att dessutom säkerställa leverantörers sociala 

förhållanden följs deras verksamheter upp med hjälp av certifieringar samt genom olika 

riskbedömningar. Huvudansvaret för leverantörskontrollerna ligger på Miljö- och 

Kvalitetsansvarig med syfte att säkerställa att framsteg sker i enlighet med de hållbara 

kortsiktiga målen (Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

  

Däremot, i syfte att vidga företagets nuvarande uppföljningsarbete och 

prestationsmätningssystem till att inkludera fler hållbara aspekter har Miljö- och 

Kvalitetsansvarig, tillsammans med RISE, nyligen utvecklat ett nytt mätetal så kallat C-
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värde (cirkuläritetsvärde), vilket företaget nyligen introducerat internt. Detta mätetal 

inbegriper företagets cirkulära synsätt där möbler enkelt ska kunna kläs om och repareras, 

med syfte att både få längre hållbarhet, ökad kvalitet samt mindre miljöpåverkan. 

Mätetalet anses nödvändigt eftersom ju fler gånger en möbel behöver omarbetas eller 

förnyas desto mer energi används, vilket innebär negativa klimatpåverkningar. Således 

syftar mätetalet till att ge samtliga möbler ett C-värde, vilket representerar möbelns 

cirkuläritet och ökar i takt med att varje beståndsdel inte kräver mycket omarbetning eller 

reparationer. På så sätt underlättas planeringsarbetet då det är lätt att hänvisas till vad som 

brister och därefter införa specifika åtgärder för att förbättra produktens cirkuläritet. 

Utöver att Swedese ska öka användningen av C-värdet internt, då det idag introducerats 

på fyra möbler, är även ambitionen att det ska inkluderas i deras externa kommunikation 

så att intressenter lättare ska kunna skapa en bild av företagets hållbarhet. Dessutom 

strävar de även efter att andra upphandlare och producenter ska kunna implementera 

värdet. Däremot är mätetalet idag relativt komplext och behöver vidare förenklas för att 

det enklare ska kunna spridas och användas (Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

  

4.1.5 Kunskapsutbyte och samhörighet 
För att medarbetare ska bli informerade om företagets nuvarande hållbarhetsarbete, 

avseende både målsättningar och prestationer, samt bli motiverade till att ytterligare 

arbeta hållbart och föreslå innovativa lösningar använder Swedese olika informations- 

och motivationsmedel. Flertalet olika möten hålls kontinuerligt inom verksamheten för 

att förmedla kultur samt kommunicera åsikter. Exempelvis, efter styrelsemötet som sker 

med jämna mellanrum där ledningen och styrelsen kommer fram till nya, bland annat 

hållbara, direktiv eller riktlinjer för hur verksamheten ska fortsätta bedrivas införs alltid 

ett personalmöte en eller två dagar efter. Där diskuteras de nya direktiven samt hur 

företaget nyligen presterat, vilket fungerar som en dialog mellan ledning och övriga 

medarbetare där samtliga kan inflika med åsikter och frågeställningar. Utöver detta har 

företaget introducerat dagliga personalmöten inom och mellan verksamhetens 

avdelningar. På dessa möten presenteras aktuella prestationer, diskuteras framåtblickande 

riktlinjer och sprids kunskap, med syfte att förtydliga strukturen för arbetsdagen samt 

dirigera arbetsuppgifter för att uppsatta mål ska kunna uppnås (Miljö- och 

Kvalitetsansvarig, 2019-04-03; VD och Marknadsansvarig, 2019-04-15). 

  

Information sprids även via företagets intranät, via deras veckorapport Swedese nytt och 

måndagsfrukostar, vilket möjliggör för medarbetare att ta del av såväl nutida som 
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framtida ekonomiska och hållbara mål eller utfall samt olika miljötips. Det finns dock 

inga specifika utbildningar eller workshops för att vidare förmedla kultur och 

arbetsområden, utan verksamhetens utveckling handlar istället om att medarbetare tar del 

av varandras arbeten och genuint vill utvecklas. Detta återfinns i företagets starka 

gemenskap där olika avdelningar och medarbetare understödjer varandra, vilket leder till 

kunskapsutbyte och ökad förståelse för varandras uppgifter. Denna öppna dialog är 

avgörande för att den hållbara och hantverksmässiga kulturen ska spridas och fortleva i 

den dagliga verksamheten. Dessutom har Swedese en personalhandbok vilken fungerar 

som en intern policy för sociala och etiska koder, som samtliga medarbetare informeras 

om redan vid anställning, för att förstå vilka kravställningar företaget sätter internt samt 

vilka rättigheter de har som anställda (Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03; Miljö- 

och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). 

  

Ytterligare är företagets kultur och starka motivation till att arbeta hållbart starkt präglat 

av medarbetarnas välmående och samhörighet. Med hänsyn till detta finns det en 

personalstiftelse och ett friskvårdsprogram, med syfte att införa personalaktiviteter, 

evenemang under året samt erbjuda medarbetare att åka på intressanta möbelmässor eller 

eftertraktade utbildningar (Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03; Miljö- och 

Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). Dessa motivationsmedel skapar gemenskap och 

samordnar medarbetare till att erhålla lika tankesätt och prioriteringsområden. Däremot 

finns inget mer formellt infört belöningssystem för att öka motivation, vilket exempelvis 

hade kunnat vara i form av finansiella bonusar vid hållbara måluppfyllelser. Detta med 

hänsyn till att ledningen och styrelsen fortfarande är övervägande försäljningsinriktade i 

det avseendet. Däremot anses det finnas förbättringspotential inom området med hänsyn 

till att om företaget exempelvis får högsta betyg på personalundersökningar eller att 

företaget kommer högt upp i miljömätningar anses det vara värt att fira (Miljö- och 

Kvalitetsansvarig, 2019-04-03).  

 

4.1.6 “Möbelfakta” 
Swedese är ett företag som trots deras konkurrenskraftiga hållbarhetsarbete varit mindre 

bra på att externt kommunicera det arbete som görs. Däremot har de under senare år insett 

vikten av detta då kunder inte längre endast är intresserade av pris, utan börjar uppskatta 

hållbara initiativ och prestationer hos företag (Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03). 

Eftersom företaget sedan starten har varit inriktade på hållbarhet har inte många 

omställningsarbeten varit nödvändiga utan det har endast återstått att externt visa vilket 
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arbete de gör, vilket fortfarande är en pågående utvecklingsprocess. Det främsta initiativet 

har varit att börja certifiera sina produkter genom lämpliga certifieringar, vilket de började 

med för ungefär 15 år sedan men gör allt mer. Certifieringarna visas huvudsakligen på 

hemsidan men sprids även genom kommunikation mellan säljare och upphandlare (Miljö- 

och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03, Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03). Dessutom 

belyser Miljö- och Kvalitetsansvarig (2019-04-03) att företaget har insett vikten av att 

hållbarhetsredovisa, både för externa men även interna syften. Trots att Swedese inte 

omfattas av lagkraven avseende hållbarhetsredovisning har de i år valt att börja framställa 

en sådan rapport, där de i dagsläget analyserar och väljer ut lämpliga mätetal (ibid). 

Även om vi nu inte behöver göra de här mätningarna kan det vara intressant att titta 

på att vi kanske kan förbättra oss ändå. 

(Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03) 

Dock belyser VD och Marknadsansvarig (2019-04-15) att mycket av trovärdigheten 

redan ligger i företagets image och rykte på marknaden, där kunder förväntar sig att 

företaget håller de löften de gjort avseende hållbarhet, vilket de alltid gjort. 

 

De huvudsakliga certifieringarna Swedese använder är Svanen7, FSC8 samt EU Ecolabel9 

och särskilt Möbelfakta då den inbegriper mest omfattande och hårdast krav. De olika 

certifieringarna är noga utvalda för att rättvist visa företagets hållbarhetsarbete. De har 

exempelvis valt EU Ecolabel, istället för OEKO-TEX10 som många andra företag 

använder, då de sätter högre krav på kemikalier och socialt ansvar vid tygproduktion, och 

Möbelfakta eftersom den innehåller genomgripliga krav som statliga kunder efterfrågar 

(VD och Marknadsansvarig, 2019-04-15, Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). För 

att dessutom kunna säkerställa ett hållbarhetsarbete hos samtliga leverantörer ställer 

Swedese höga krav utöver certifieringarna. Därför väljer de noga ut vilka de ska inleda 

ett samarbete med och sätter kravet att samtliga måste signera deras uppförandekod. För 

att kunna förenkla säkerställandet att leverantörerna följer deras krav samarbetar de 

främst med leverantörer som är nära belägna produktionen och den operativa 

verksamheten, varav 90% av Swedeses totala antal leverantörer befinner sig inom en 10–

                                                
7 Svanen är Nordens officiella miljömärkning med hårda miljökrav samt granskningar av tjänsters och 
varors miljöpåverkan (Svanen, u.å.).  
8 FSC är FSC: En skogsbrukscertifiering som innebär strikta principer och kriterier samt granskningar för 
att uppnå att skogsmarken sköts (FSC, u.å.). 
9 EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke som avser miljö-, funktions -och kvalitetskrav för produkters 
hela livscykel (European Comission, u.å). 
10 OEKO-TEX är Ett provnings- och certifieringssystem för textiler. Certifieringen innebär strikta krav och 
granskningar ända från råmaterial till slutprodukt, inom samtliga bearbetningssteg samt för tillhörande 
material. (OEKO-TEX, u.å). 
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20 mils radie från dess produktion (Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03). På så sätt 

kan företaget på ett enkelt sätt genomföra fysiska analyser samt inspektioner och det 

bidrar även till miljömässiga hållbarhetsaspekter då transporter blir avsevärt kortare. 

Däremot sker kontrollerna på samtliga leverantörer oavsett avstånd eller land 

(Produktutvecklingsansvarig, 2019-04-03; Miljö- och Kvalitetsansvarig, 2019-04-03).  

 

4.2 IKEA 
4.2.1 Den komplexa organisationsstrukturen 
IKEA är ett globalt bolag som tillverkat och sålt möbler samt heminredning i över 60 år 

och verkar i över 50 marknader med 422 varuhus (IKEA, u.å., b; IKEA, u.å., c). Företaget 

tillämpar ett franchisesystem för att hantera deras globala storlek där Inter IKEA Systems 

B.V. är franchisegivare. De utvecklar IKEAs koncept, kontrollerar samtliga 

franchisetagares arbete, driver produktutveckling samt tillverkning, delvis i egen regi 

eller hos utvalda leverantörer runt om i världen. INGKA Holding B.V. är den största utav 

de 11 existerande franchisetagarna och äger samt driver IKEA varuhusen på bland annat 

den svenska marknaden (IKEA, u.å., d; Sustainability Manager, 2019-03-21). Vid 

intervjutillfället på INGKA, hädanefter endast benämnt som IKEA, kunde studiens 

författare uppmärksamma att kontors- och arbetsmiljön på huvudkontoret i Malmö 

utgjordes av en sällskaplig karaktär, i form av ett öppet kontorslandskap, många 

mötesrum samt gemensamma sällskapsutrymmen, samt där företagets grundvärderingar 

tydligt var utskrivna på väggarna. 

 

IKEA är uppdelat i de tre arbetsområdena centers, investment och retail, vilka i sin tur är 

uppdelade i olika produkt- och tjänstekategorier, som exempelvis sovrum, kök eller 

marknadsföring. Vardera arbetsområde har en inköpsfunktion och ledningsgrupp, som 

fastställer samtliga strategiska beslut. Arbetsområdena har även ett hållbarhetsteam som 

ansvarar för att etablera relevanta hållbarhetsdimensioner inom samtliga kategorier med 

hänsyn till inköpsfunktionens och ledningens beslut. Dessa team representeras av 250 

utav IKEAs totalt 158 400 antal anställda och har hållbarhet som specialistområde 

(Sustainability Manager, 2019-03-21). Utifrån befattningens specialistområde hjälper, 

underlättar, utmanar och stödjer de hållbarhetsarbetet på olika sätt inom resterande delar 

inom verksamheten, genom att sprida och allokera de huvudsakliga hållbarhetsmålen 

samt översätta prioriteringar och målsättningar till olika avdelningar. Eftersom företaget 

drivs framåt genom att attrahera fler medarbetare och nya kundgrupper samtidigt som 

företaget har en positiv påverkan på samhället handlar hållbarhetsteamets arbete om att 
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avspegla det rådande samhället. Detta görs exempelvis genom att fördelningen anställda 

återspeglar samhällets universitetsutbildade, nyanlända och långtidssjukskrivna 

(Sustainability Developer, 2019-03-21; Sustainability Manager, 2019-03-21).  

 

Enligt Sustainability Managern (2019-03-21) har IKEAs organisationsstruktur däremot 

inte alltid främjat de snabba och radikala beslut som hållbarhetsarbetet kräver. Detta då 

strukturen snabbt utvecklats till att bli komplex med många olika arbetsnivåer och 

otydliga kommunikationsvägar, vilket skapat ledningsineffektivitet och komplicerat 

beslutsfattanden. I och med detta omorganiseras organisationsstrukturen idag till att bli 

mer tydlig, där en förenklad ledningsstruktur möjliggör att beslut mer strukturerat 

delegeras ut i verksamheten och närmare verkligheten, vilket kommer främja 

hållbarhetsarbetet och den interna kommunikationen. Strategiska beslut sker i samband 

med detta gemensamt på central nivå utifrån input från samtliga nivåer och enheter. Detta 

innebär att hållbarhetsbesluten blir lättare att få igenom då förändringen medfört att 

hållbarhet och affärsverksamhet samverkar utifrån sammanslagna mål. Trots att 

omorganiseringen är en krävande process anses den nödvändig för att medarbetare på 

lägre nivåer ska få tydliga riktlinjer för vilka aktiviteter som ska drivas framåt (ibid). 

 

4.2.2 Skiftande värderingar 
Sustainability Managern (2019-03-21) förklarar att IKEA varit ett starkt värderingsdrivet 

företag ända sedan uppstart där deras sunda värderingar ständigt legat till grund för 

företagets vision, ageranden och åtaganden. Sustainability Developern (2019-03-21) 

instämmer och förklarar vidare hur företaget grundades utifrån tankesätt och värderingar 

om att erbjuda produkter till de många människorna till låga priser, vilket än idag starkt 

präglar företaget. Däremot, eftersom IKEA ständigt strävar efter att utvecklas i takt med 

samhället, har de grundläggande värderingarna kompletterats med tiden. Som följd av 

samhällets förändrade tankesätt och medvetenhet avseende hållbarhet samt efter att 

företaget under 90-talet uppmärksammades i samband med ett par hållbarhetsskandaler 

skapades förståelsen för hur hållbarhet skulle komma att bli en överlevnadsfråga (ibid). 

Det huvudsakliga hållbarhetsarbetet tog därmed fart under år 2000, där det däremot främst 

var personal med hållbarhet som huvudsakligt arbetsområde som trodde på konceptet då 

övrig personal inte ännu såg relevansen med det. För att IKEA skulle möjliggöra en stor 

omställning i övrig personals tankesätt insågs det snabbt att det nya fokusområdet tydligt 

behövde kommuniceras från högsta ledningen, vilket resulterade i att mycket tid och 

resurser investerades för att belysa dess stora vikt. Ledningens drivkraft i processen 
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grundades i att vilja göra affärer på ett bra sätt och även bidra till en positiv skillnad i 

dagens företagsamhet (Sustainability Developer, 2019-03-21). Sustainability Managern 

(2019-03-21) förklarar hur den hållbarhetsrelaterade värderingen “care for people and 

planet” idag etablerats inom verksamheten och belyser vikten av att både ta hänsyn till 

miljö och människor i företagets sätt att verka. Dessutom innebär värderingen att företaget 

vill göra ett bestående intryck idag och i framtiden, vilket uppnås genom företagets 

förfogande av globala möjligheter och avsevärda resurser till att driva en positiv 

förändring. Idag utgör värderingen tillsammans med de övriga togetherness, cost 

consciousness, simplicity, renew and improve, different with a meaning, give and take 

responsibility och lead by example grunden för vad som utmärker och präglar företaget 

(ibid; IKEA, u.å., e). Det anses högt prioriterat att medarbetare personligen delar 

företagets värderingar, då det inte anses varaktigt att de blir påtvingade att arbeta på ett 

sätt som motstrider deras egna åsikter (Sustainability Manager, 2019-03-21).  

 

Utöver att enbart tillgodose slutkunder, vilka har en direkt transaktion med företaget, 

följer även ett ansvarstagande ur ett större perspektiv med tanke på IKEAs globala storlek. 

Detta innebär att de behöver ansvara för såväl deras anställda, hela leverantörskedjan samt 

för de många människorna i det samhälle de verkar i samt leda med exempel gentemot 

sina konkurrenter (Sustainability Manager, 2019-03-21). Med hänsyn till detta anses det 

vara en självklarhet att anpassa verksamheten efter det rådande samhället samt etablera 

en intern drivkraft som syftar till att alltid prioritera hållbarhet. Detta innebär att trots de 

många lagar och regleringar som företaget står inför, på grund av såväl dess globala 

storlek och dess bransch, syftar deras hållbarhetsarbete alltid till att prestera ytterligare 

därtill (Sustainability Manager, 2019-03-21; Sustainability Developer, 2019-03-21).  

 

4.2.3 Three roads forward 
IKEA strävar, likt dess samtliga konkurrenter, efter att erbjuda låga priser och hög 

tillgänglighet men anser att de differentieras på marknaden med att erbjuda detta i 

kombination med deras utmärkande hållbarhetsarbete. Dessa tre delar utgör IKEAs 

strategiska inriktning och benämns som three roads forward varav dess hållbarhetsmål 

och övriga affärsmål måste möta varandra för att företaget ska kunna bli framgångsrikt, 

vilket betonas vara en utmaning i många situationer. Detta eftersom företaget anser att de 

aldrig kan ersätta en dålig miljöhänsyn med ett lägre pris eller tvärtom, utan måste 

ständigt balansera dessa aspekter (Sustainability Manager, 2019-03-21). Sustainability 

Developern (2019-03-21) och Purchasern (2019-04-17) instämmer och förklarar att 
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avvägningar och kompromisser konstant måste ske vid exempelvis varje inköps- och 

upphandlingstillfälle eftersom det är förekommande att de tre inriktningarnas mål 

motstrider varandra. För att underlätta detta krävs det att verksamheten unisont urskiljer 

vad som ska fokuseras på och vad som är av prioritet (ibid). Därmed menar Sustainability 

Managern (2019-03-21) att det ofta handlar om att balansera kortsiktiga och långsiktiga 

aspekter för att möjliggöra en prioritering av vad som krävs i nuet samt för att säkerställa 

mer hållbara eller kostnadsminimerande tillvägagångssätt i framtiden. Vid vissa tillfällen 

innebär detta dock att miljöaspekter avstås eftersom kostnaderna överstiger nyttan, vilket 

anses nödvändigt för att övriga affärsmål eller lönsamheten inte ska riskeras (ibid).  

 

Purchasern (2019-04-17) belyser även hur IKEA motverkar dessa utmaningar genom 

medarbetares innovativa lösningar för att driva utveckling som inte innebär någon 

kostnadspåverkan för IKEAs totala verksamhet så att priserna kan fortsätta hållas låga. 

Exempelvis kan volymerna konsolideras vid inköp av ett hållbart men dyrare material 

genom att reducera antalet leverantörer för att kunna erhålla ett bättre inköpspris. 
Det blir liksom balansen istället, vad är alternativet, hur kan vi nå samma kostnad 

men tänka på ett annat sätt. 

(Purchaser, 2019-04-17) 

En sådan avvägning gjordes exempelvis för att kunna få företagets marknadsförings-

banners fria från det billiga men miljöfarliga plastmaterialet PVC. Materialet byttes ut 

mot ett dyrare alternativ med syfte att minska IKEAs långsiktiga miljöpåverkan. För att 

däremot kunna erbjuda samma låga pris på företagets produkter valde IKEA att minska 

antalet leverantörer på specifika material, vilket innebar en mängdrabatt. Detta var 

möjligt eftersom IKEA har en stor fördel med dess globala storlek eftersom de köper in 

enorma volymer, vilket innebär att leverantörer är beroende av deras långsiktiga relation. 

Således kan företaget ställa höga krav samt influera en positiv hållbar utveckling hos 

leverantören (Sustainability Manager, 2019-03-21; Sustainability Developer, 2019-03-

21). Förutom detta poängterar Sustainability Managern (2019-03-21) hur det vid samtliga 

avvägningar även är av vikt att ta hänsyn till vad omgivningen tillåter, som exempelvis 

avseende teknik och infrastruktur. Det krävs exempelvis att infrastrukturen och den 

nuvarande tekniken möjliggör för IKEA att göra varorna mer tillgängliga genom 

hemleverans, utan att göra avkall på varken pris eller klimatpåverkan. 
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4.2.4 People and planet positive 
För att på ett unisont sätt kunna urskilja samt driva igenom fokusområden inom 

verksamheten har IKEA etablerat ett tydligt och formellt arbetssätt. Övergripande 

strategier för hela verksamheten upprättas på koncernnivå med grund i den strategiska 

inriktningens tre delar; lågt pris, tillgänglighet och hållbarhet (Sustainability Manager, 

2019-03-21; Purchaser, 2019-04-17). Därmed innefattar den strategiska inriktningen ett 

omfattande hållbarhetsfokus vilket avspeglas i den övergripande hållbarhetsstrategin, 

people and planet positive (Appendix 2). Strategin definierar IKEAs främsta hållbara 

ambition att ”möjliggöra för de många människorna att leva ett bättre liv inom planetens 

gränser” vid år 2030 (IKEA, 2018). För att uppnå detta utgör “healthy & sustainable 

living”, “circular & climate positive” och “fair & inclusive” de tre huvudområdena där 

IKEA kan driva förändring såväl inom den egna verksamheten som i det rådande 

samhället. Huvudområdena delas ytterligare in till tre strategiska delområden vilka 

komprimeras och anpassas till respektive affärsområde retail, centers eller investment. 

Strategin urskiljer därefter såväl övergripande målsättningar, mer koncentrerade mål samt 

initiativ för varje affärsområde med syfte att tydliggöra hur hållbarhetsstrategin ska kunna 

uppnås (IKEA, 2018; Sustainability Manager, 2019-03-21). 

  

Hållbarhetsstrategin urskiljer däremot enbart IKEAs övergripande fokusområden, där den 

sammanställda centrala enheten genomför ytterligare nedbrytning på kategorinivå för 

såväl ett som tre år framåt. Detta då det är den centrala enheten som överväger samtliga 

strategiska inriktningar utifrån prioritet vilka därefter kommuniceras ut till respektive 

kategori, vilket främjar hållbarhetsarbetet eftersom hållbarhetsfrågorna blir 

sammanlänkade med övriga affärsfrågor. På så sätt identifieras även lämpliga strategiska 

dimensioner för respektive kategoris agenda eftersom olika hållbara dimensioner, 

exempelvis en neutral eller positiv miljöpåverkan, kan betyda mer i en kategori än vad 

den betyder för en annan. Inom varje kategori sätts därefter mål för hur utveckling kan 

ske i linje med ettårs- och treårsplanerna på ett sätt som även avspeglar resterande delar i 

den strategiska inriktningen. Däremot regleras inte exakta tillvägagångssätt för vardera 

kategori, utan utrymme finns för medarbetare att utveckla och hitta de mest optimala 

lösningarna för att uppnå målen. Istället översätter kategoriansvariga individuella mål, 

oftast tre eller fyra stycken, för att underlätta för dess medarbetare att urskilja vad som är 

av högsta prioritet i deras arbetsuppgifter för de närmaste fyra månaderna (Sustainability 

Manager, 2019-03-21).  
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Långsiktigt är strategin för 2030 vilket trattas in och bryts ned i en treårsplan, i en 

ettårs plan och sen för mig som individ mer praktiskt. 

 (Sustainability Manager, 2019-03-21) 

Dessa kortsiktiga individuella mål kan, likt kategorins mål, innehålla olika element från 

den centrala enhetens strategiska sammanställning och behöver därmed inte enbart vara 

hållbarhetsrelaterade. Det beror på vad som behöver prioriteras för den specifika 

kategorins medarbetare under den närmsta perioden för att i längden nå uppsatta mål 

(Sustainability Manager, 2019-03-21). Sustainability Developern (2019-03-21) 

förtydligar att de individuella målen fungerar som motivationsfaktorer för att driva 

processer och frågor framåt, även om de inte alltid uppnås fullt ut. 

 

4.2.5 Uppföljning av hållbarhetsstrategin 
Sustainability Managern (2019-03-21) förklarar hur strategins innehåll fastställs monetärt 

i olika budgetar, där hållbarhetsdimensionerna är inkluderade i den huvudsakliga 

budgeten eftersom de ska vara fullt integrerade i hela affärsutvecklingen. Det kan 

innebära att olika delar, som innovationer och utvecklingsarbeten, budgeteras utifrån 

hållbarhetsdimensioner men är vidare sammankopplat till en övergripande budget, 

exempelvis till en utvecklingsbudget. Däremot finns separata hållbarhetsbudgetar för 

hållbarhetsavdelningens funktioner och personal samt för vissa hållbarhetsrelaterade 

projekt. Det förklaras vidare hur budgetar och strategier kontinuerligt följs upp med KPIer 

för att avgöra om hållbarhetsarbetet sker i rätt riktning samt för att säkerställa att rätt 

åtgärder vidtas för att nå hållbarhetsstrategins mål. Uppföljningsarbetet ses även som en 

förutsättning för att distinkt påvisa hållbarhetsinvesteringars faktiska värde för framförallt 

ledningen men även övriga medarbetare, med syfte att ytterligare integrera hållbarhet i 

verksamhetsstyrningen. Därmed kan mätetalen avse hela kategorin men även vara 

kopplade till enskilda funktioner, projekt, produkter eller tjänster (ibid). 

  

Trots detta finns det ännu inte något färdigställt eller fullt integrerat mätsystem för att 

följa upp hållbarhetsarbetet, vilket en särskild arbetsgrupp blivit hänförd till att utveckla 

med syfte att identifiera vad som ska mätas, hur det ska mätas samt hur mätetalen kan 

medverka i ett samordnat system. De delar som företaget däremot redan fastställt har varit 

tydligt definierbara utifrån aktuella kvantiteter och avser till stor del energianvändning 

eller koldioxidutsläpp. Exempelvis följs KPIer upp månadsvis avseende IKEAs separata 

enheters energianvändning, vilka översättas till monetära termer i ett färdigt 

rapporteringssystem som möjliggör för utvecklings- och kostnadsanalyser (Sustainability 
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Manager, 2019-03-21). Utöver detta pågår ett ständigt uppföljningsarbete avseende 

medarbetares trivsel, andel kvinnliga medarbetare på olika positioner samt antal 

olycksfall. Vidare finns det upprättade mått avseende andel produktions- och 

produktavfall, andel material från mer hållbara leverantörer samt antal sålda produkter 

som är miljövänliga, som exempelvis energisnåla lampor. De delar som ännu inte är helt 

färdigställda kräver mer tid i utvecklingsprocessen eftersom de är svårare att precisera 

(IKEA, 2017). Sustainability Managern (2017-03-21) förtydligar att det exempelvis är 

enklare att omsätta hur företagets energianvändning påverkar dess andel koldioxidutsläpp 

än att omsätta hur energianvändningen påverkar samhället att leva ett mer hållbart liv.  

Den högsta visionen och det övergripande hållbarhetsmålet om att vi ska möjliggöra 

för en miljard människor att leva ett mer hållbart liv är formulerat och kommunicerat 

utan att vi till hundra procent vet hur vi ska mäta om vi faktiskt nått det. 

(Sustainability Manager, 2019-03-21) 

Enligt Sustainability Developern (2019-03-21) och Purchasern (2019-04-17) fungerar ett 

mål utan ett konkret KPI ändå som en motivationsfaktor och är användbart för att lyfta 

och driva fram hållbarhetsfrågor samt hållbara projekt. Det poängteras dock att det ändå 

måste gå att mätas för att det ska kunna säkerställas att det verkligen blir gjort (ibid). 

 

4.2.6 Intern kommunikation  
IKEAs hållbarhetsavdelning har det övergripande ansvaret för att hållbarhetsarbetet blir 

integrerat inom verksamhetens olika delar och att medarbetare besitter rätt kunskap och 

har tillgång till rätt verktyg för att arbeta utefter kategorins hållbarhetsagenda. De arbetar 

med att sprida kunskapen genom interna möten och utbildningar samt genom att allokera 

resurser för att beslut och handlingar ska eliminera befintliga gap mellan verkligt och 

förväntat utfall och att hållbarhetsmålen därmed nås. Exempelvis definierar 

hållbarhetsavdelningen system och anvisningar för hur data ska samlas in, följas upp och 

analyseras vilket därefter allokeras till berörd kategori som mer frekvent ska följa upp 

och styra arbeten utifrån informationen (Sustainability Manager, 2019-03-21). 

  

Däremot menar Sustainability Managern (2019-03-21) och Sustainability Developern 

(2019-03-21) att hållbarhetsdirektiv inte enbart kan komma från IKEAs ”gröna 

avdelning”, utan det är en nödvändighet att ledare och chefer även har ett integrerat 

ägarskap för hållbarhetsfrågorna för att driva arbetet framåt samt påverka medarbetarnas 

beteende. Ledningsgruppen och chefer på IKEA lyfter därför ständigt hur 

hållbarhetsagendan ska gå samman med övriga värderingar på olika möten och genom 
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presentationer. Ytterligare föregår de med gott exempel genom att synliggöra och 

applicera hållbara aspekter i sina beslutsfattanden, beteenden samt arbetssätt vilket bidrar 

till att medarbetarna efterlever samma tillvägagångssätt i sitt arbete. Däremot är den 

hållbara integreringen i samtliga delar en process som tar tid (ibid). En nödvändighet för 

integreringen är dock att IKEAs ledningsstruktur ger utrymme för ansvarstagande hos 

medarbetare på samtliga nivåer, genom en iterativ kommunikation och en öppen 

ansvarsfördelning. Detta bedöms viktigt eftersom medarbetares input beaktas vid 

exempelvis den centrala ledningsfunktionens revidering av strategier samtidigt som 

strategierna inte inkluderar reglerade tillvägagångssätt för enskild kategori, funktion eller 

individ. Mycket ansvar ges därmed till anställda att influera och driva hållbarhetsarbeten 

på bästa sätt samtidigt som de är i linje med verksamhetens övriga strategiska 

målsättningar (Sustainability Manager, 2019-03-21).  

  

Samtliga intervjupersoner, (Sustainability Manager, 2019-03-21; Sustainability 

Developer, 2019-03-21; Purchaser, 2019-04-17), är eniga om att det finns ett stort delat 

intresse för hållbarhet hos IKEAs medarbetare. Detta har kunnat etableras eftersom 

företagskulturen är starkt värderingspräglad samt då hållbarhetsarbetet bidrar till att 

medarbetare känner extra meningsfullhet i arbetet. Dessutom säkerställs det redan vid 

rekryteringstillfället att medarbetare delar företagets värderingar och genuint vill 

efterleva deras hållbara visioner (ibid). På så sätt menar Sustainability Developern (2019-

03-21) att hållbarhet ständigt blir uppmärksammat inom verksamheten, vilket dessutom 

ytterligare uttrycks och förmedlas genom att kontinuerligt ge medarbetare ny hållbar 

information för att öka både kunskap och djupare förståelse. Detta görs exempelvis 

genom specifika hållbarhetsutbildningar vilka främst syftar till att ge nyanställda en 

grundlig inblick i hållbarhetsarbetet men även för övrig personal vid nya satsningar, 

specifika projekt eller vid omställningsarbete. Utbildningar sker både i traditionell 

föreläsningsform men även genom konferenser, samarbeten med kollegor eller andra 

företag. Informationsspridning i form av dokument, rapporter eller videos på IKEAs 

interna plattform används likaså i utbildningssyfte där exempelvis hållbarhetsrapporten 

sprider kunskap om hållbarhetsarbetets utveckling och framtida ambitioner (ibid; 

Sustainability Manager, 2019-03-21). Utöver denna informationsspridning upprättas 

även specifika arbetsmetodiker utifrån hållbarhetsstrategin, med syfte att sprida kunskap 

och understödja medarbetare i hållbarhetsarbetet samt beskriver olika arbetsuppgifters 

genomförande. Exempelvis specificerar arbetsmetodikerna hur anställda ska arbeta med 
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uppförandekoden i leverantörsrelationer eller vilka hållbara aspekter som ska ingå i ett 

kontrakt (Sustainability Developer, 2019-03-21). 

  

På IKEA anses det dessutom viktig att fira framgångar för att motivera medarbetarna. 

Däremot är hållbarhetsarbetet något som förväntas levereras utan att finansiellt belönas. 

IKEAs belöningssystem rymmer därmed inget hållbarhetsperspektiv utan belöningen 

sker genom berömmelse, en inre drivkraft eller icke-finansiella aktiviteter som 

exempelvis gemensamma fikatillfällen (Sustainability Developer, 2019-03-21; 

Sustainability Manager, 2019-03-21). Purchasern (2019-04-17) belyser hur dessa 

belöningar oftast är kopplat till när någonting uppnås som är positivt för företaget som 

helhet och är inte alltid specifikt kopplat till hållbarhetsarbetet. Det finns däremot ett 

indirekt monetärt pay-back system som innebär att en avdelning eller ett projekt erhåller 

ytterligare en extra peng när nya hållbarhetsmål uppfylls, vilket leder till ett högre resultat 

och att avdelningen därmed har mer pengar till förfogande. Det resulterar därmed inte i 

finansiella bonusar för enskilda medarbetare men genererar däremot en motivationsfaktor 

för medarbetare att driva särskilda hållbarhetsprojekt eller hållbarhetsfrågor 

(Sustainability Developer, 2019-03-21). Däremot påpekas det att om finansiella 

belöningar skulle funnits vid hållbara måluppfyllelser skulle målen troligen nås snabbare 

men att det dessutom skulle finnas risk att motivationen för att nå målen blir snedvriden 

på så sätt att finansiella bonusar prioriteras mer än det hållbara målet (Sustainability 

Manager, 2019-03-21).  

 

4.2.7 Uppförandekoden Iway  
Sustainability Developern (2019-03-21) förklarar att det är ytterst viktigt att uppnå hållbar 

trovärdighet och legitimitet hos IKEAs samtliga intressenter. Sustainability Managern 

(2019-03-21) menar att det därav är viktigt att se till samhällets utveckling och de 

viktigaste intressenterna kunder, anställda och leverantörer, med syfte att avspegla nya 

förväntningar, trender och beteenden inom verksamheten. Utöver det är även icke-statliga 

organisationer, som exempelvis Rädda Barnen eller WWF, en viktig informationskälla 

som utmanar IKEA till nödvändiga steg i rätt riktlinje, genom att inspirera till nya hållbara 

ambitioner. Även regeringar och myndigheter är väsentliga intressenter att ta hänsyn till 

då deras lagar och regleringar påverkar hur företaget måste bedrivas, vilket resulterat till 

att IKEA fått ytterligare anledning till att bli mer öppna och transparenta om deras 

hållbarhetsarbete (ibid). Däremot har företaget alltid insett vikten av att vara transparenta 

mot kunder, eftersom de på ett medvetet sätt ska kunna handla utifrån kunskapen om 
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IKEAs uppstyrda och resurskrävande hållbarhetsarbete. I och med detta har IKEA 

exempelvis i över 10 år kommunicerat ut deras årliga hållbarhetsrapport vilken ger 

information om företagets hållbara prestationer, utveckling samt belyser vilka nya steg 

som förväntas ta i framtiden. Rapporten innehåller även en summering av respektive års 

viktigaste nyckeltal, höjdpunkter samt utmaningar för att ge en övergriplig blick av 

IKEAs viktigaste åtaganden (Sustainability Developer, 2019-03-21; IKEA, u.å., f). 

  

För att utmärka IKEAs konkurrenskraftiga hållbarhetsarbete ytterligare används 

certifieringar på olika sätt. Tidigare var ambitionen att IKEA-loggan och varumärket i sig 

självt skulle förmedla tillräckligt hållbar garanti och certifiering. Däremot gav satsningen 

inte önskad effekt avseende trovärdighet och legitimitet, eftersom få intressenter 

förknippade loggan med hållbarhetsbetydelsen. Företaget har därför istället insett vikten 

av att arbeta med certifieringar som är välkända för kunder och övriga intressenter. Med 

hänsyn till detta arbetar IKEA idag exempelvis med FSC certifierat trä- och 

pappersmaterial. FSC-certifieringen är den enda certifieringen som IKEA godkänner 

eftersom den anses ställa tillräckligt hårda krav på leverantörernas skogsbruk 

(Sustainability Developer, 2019-03-21). Certifieringarna säkerställer att företagets 

samtliga leverantörer lever upp till hållbara krav och förväntningar, vilket är viktigt för 

att således IKEA själva ska kunna uppvisa sitt framträdande hållbarhetsarbete i hela 

försörjningskedjan. För att dessutom säkerställa att leverantörerna uppfyller IKEAs egna 

krav och bibehåller ett hållbart tillvägagångssätt analyseras deras arbete utifrån de fyra 

hörnstenarna kostnadseffektivitet, tillgänglighet, kvalitet och hållbarhet. Hållbarheten 

garanteras genom att leverantörer måste signa och leva upp till IKEAs uppförandekod 

Iway (Appendix 3) (Purchaser, 2019-04-17). Den framställes år 2000 utifrån företagets 

miljömässiga och sociala etiska koder samt utvecklas och förbättras fortfarande varje år 

(Sustainability Developer, 2019-03-21; Purchaser, 2019-04-17). 

Iway innefattar lönebilder, anställningsvillkor, hur kontrakt ser ut, att man har ett 

kontrakt, hur länge man får arbeta, att man inte har för mycket övertid, vilka system 

som finns för att styra det. Det är inte bara en policy utan det ska även finnas ett 

system. 

(Sustainability Developer, 2019-03-21) 

  

Utifrån Iways kravställningar görs riskbedömningar, uppföljningsarbete och analyser för 

samtliga leverantörers produktion som avser hur maskiner, kemikalier och anställda 

nyttjas och säkras inom verksamheten. Den inkluderar även vilka förbättringsåtgärder, 
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avseende säkerhet och miljömålen, som leverantören måste vidta och ställer krav på att 

leverantören ska leva upp till de 17 globala målbilderna inom Agenda 2030 

(Sustainability Developer, 2019-03-21). Specialister arbetar med att implementera 

uppförandekoden i olika länder och infinner sig på plats för att säkerställa att den 

införlivas och att rätt åtgärder vidtas för att produktionen ska förbättras och leva upp till 

Iway (Purchaser, 2019-03-21). Sustainability Managern (2019-03-21) betonar vidare att 

Iway och övriga riktlinjer idag underlättar för processer och arbetsmetodiker att bli 

enhetliga och samstämmiga, då de tidigare varit allt för osammanhängande. 

 

4.3 Mio 
4.3.1 Matrisorganisation 
Mio har i snart 60 år erbjudit möbler och inredning för hela Sverige och har idag 72 

butiker runt om i landet. Mio representeras av 689 medarbetare och är delvis uppbyggt på 

ett franchisekoncept, varav 58 av företagets butiker ägs av fristående franchisetagare och 

14 butiker ägs av franchisegivaren Mio AB, som även fungerar som grossist och 

centrallager för samtliga butiker. Företagets huvudkontor respektive servicekontor är 

placerat i Tibro och Stockholm, med syfte att vara nära kunder och handel (Mio, 2018a; 

Mio, u.å.; Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Vid intervjutillfället på huvudkontoret i 

Tibro uppfattade studiens författare kontorets miljö som grupperad enligt separerade 

avdelningar samt där kontorsmiljön representerades av enskilda arbetsrum istället för ett 

öppet kontorslandskap. Det uppmärksammades däremot att det fanns märkbara 

kommunikationsvägar samt gemensamma fikautrymmen. Kvalitetschefen (2019-04-04) 

förklarar att Mio är strukturerat som en matrisorganisation där det finns fem 

kategorichefer, t.ex. vardagsrum eller sovrum, vilka är ytterst ansvariga för flertalet 

produktgrupper. Varje produktgrupp stöttas därefter av en produktchef, tekniker och ett 

antal sortimentassistenter vilka tillsammans med kategorichefen benämns som ett 

produktteam. Exempelvis har kategorichefen för vardagsrum det yttersta ansvaret för 

soffor och bäddsoffor, där sedan en specifik tekniker är ansvarig för exempelvis timmer 

(ibid). Företagets kvalitetsavdelning, som sedan två år tillbaka inkluderar en 

hållbarhetsansvarig, är separerad ifrån dessa produktteam. Anledningen är då 

avdelningen fungerar som en stödjande funktion till samtliga produkter och avdelningar 

för att på ett agilt och tvärfunktionellt sätt bistå med hållbarhetsåtaganden, informera om 

lagkrav samt förmedla Mios krav och mål (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01; VD, 2019-

04-11). På så sätt menar Kvalitetschefen (2019-04-04) att Hållbarhetsansvarig fungerar 

som en mittpunkt i företaget och ”fångar upp allting som händer när det gäller hållbarhet 
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för att lyfta fram det när det är någonting som är viktigt och sen när det är lagkrav och 

liknande”. 

  

Dessutom stöttar Hållbarhetsansvarig, i samband med resterande kvalitetsavdelning, 

koncernledningens hållbara beslutsfattanden och butikernas arbetsmetodiker. Hela 

kvalitetsavdelningen säkrar på så sätt både produktkvalitet men även sociala och 

miljömässiga hållbarhetsdimensioner, på verksamhetens samtliga nivåer. Därmed kan 

avdelningen strategiskt utveckla företagets verksamhet och affär samt erhålla information 

avseende olika hållbarhetsprestationer med syfte att kunna vidarerapporteras till berörda 

myndigheter och organisationer (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). VDn (2019-04-11) 

menar även att strukturen möjliggör för en vattenfallsprincip där styrelsen, ägarna och 

ledningen sätter kravställningar samt mål och kvalitetsavdelningen sprider kunskap där 

övriga medarbetare således förstår hur de ska bidra till hållbarhetsarbetet, då alla på 

enskilda sätt bidrar till den större helheten. 

 

4.3.2 Det goda företaget 
Mio är ett företag som tillverkar produkter med hög kvalitet vilka karaktäriseras av 

egenskaper som kunderna efterfrågar, med syfte att tillfredsställa det behov som finns på 

marknaden. Hållbarhetsaspekter har delvis funnits med sedan företaget grundades. Detta 

eftersom Mios butiker till största del ägs av franchisetagare och ofta går i arv, vilket 

innebär att företaget alltid influerats av att ha långsiktiga intressen. Butiksägarna har 

således inte endast gjort investeringar som har kortsiktig bäring, utan de har alltid värnat 

om sin personals välmående samt prioriterat att produkter ska ha en hög kvalitet 

(Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Däremot har företaget under de senaste två åren börjat 

inkludera ytterligare hållbara aspekter. Detta beror på att det finns en ökad medvetenhet 

i samhället och eftersom kunder allt mer avstår att köpa produkter från företag som inte 

följer rådande lagar, regleringar eller normer avseende hållbarhet. Företaget är fortfarande 

i uppstartsfasen av deras hållbarhetsarbete men inkluderar fler och fler 

hållbarhetsaspekter inom olika delar av verksamheten, där de ofta inspireras av deras 

största konkurrenter IKEA, EM Home, och Jysk eftersom de anses utföra ett framstående 

hållbarhetsarbete (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01; Kvalitetschef, 2019-04-04). 

  

Företagets nuvarande hållbarhetsarbete handlar till största del om att anpassa 

verksamhetens samtliga produkter, processer och arbetssätt efter de lagar och regler som 

råder avseende exempelvis timmer, kemikalier samt produktionssäkerhet, eftersom 
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företaget inte vill bli exponerade på icke hållbara sätt (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 

Det förklaras att eftersom Mio är ett väletablerat företag i Sverige, skulle en skandal 

avseende ett bristande hållbarhetsarbete skada företagets varumärke och rykte på 

marknaden, vilket innebär att hållbarhet idag blivit en överlevnadsstrategi (Kvalitetschef, 

2019-04-04). Det ökade hållbarhetsarbetet beror även på att företaget för ett par år sedan 

blev inspekterade av Arbetsmiljöverket angående deras hållbarhetsarbete och klarade 

inspektionen med små marginaler efter att de kunnat ”gräva fram” tillräckliga dokument. 

För att undvika liknande situationer i framtiden samt säkerställa systematiska arbetssätt, 

önskar Mio organisera hållbarhetsarbetet på ett sätt där all dokumentation finns samt ska 

vara lättillgänglig (Kvalitetschef, 2019-04-04; Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Med 

tanke på detta har Mio under de senaste två åren införlivat hållbara aspekter i 

verksamheten avseende att skapa mer robusta system för hur lagar och regleringar ska 

följas, utöka sitt välgörenhetsarbete samt inkludera egna hållbarhetsåtaganden 

(Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Däremot påpekar Kvalitetschefen (2019-04-04) att 

rena hållbarhetsfrågor inte får ett övervägande utrymme i den dagliga verksamheten. 
Hållbarhet är en reaktion på en del av det vi håller på med varje dag, men det är inte 

så att det är ett högt prioriterat område utan det är oftast kvalitet. 

(Kvalitetschef, 2019-04-04) 

 

Mio strävar dock efter att hållbarhet ska få större plats där VDn (2019-04-11) förklarar 

att hållbarhet inte endast kan implementeras ur ett kommersiellt perspektiv, utan att det 

är viktigt att medarbetare genuint vill ta ansvar i olika hållbarhetsfrågor då det även blir 

lättare för dem att applicera tankesättet oavsett arbetsuppgift. Med hänsyn till detta har 

Mio en ambition att de ska vara ”det goda företaget” med syfte att införliva ett hållbart 

förhållningssätt internt och externt där de säkerställer, samt kommunicerar om, att de 

följer rådande lagar och regleringar (ibid). Således vill Mio att hållbarhet allt tydligare 

ska bli en självklar del i deras kultur tillsammans med dess övriga värderingar 

affärsmässighet, laget, passion och kunskap, då de är ett mer kulturdrivet än policydrivet 

företag (VD, 2019-04-11; Mio, u.å.). Värderingarna sprids idag både vid möten och som 

symboler i arbetslokaler som ”one dream, one team” samt ”laget före jaget” och anses 

driva samtliga medarbetares arbete (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01; Mio, u.å.). 

  

En viktig del för att mer och mer kunna inkludera hållbarhet på detta sätt anses vara 

synliga symboler, flertalet rapporter och ytterligare kommunikation samt att 
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koncernledningen får ett större hållbart fokus då deras huvudsakliga prioritetsområde idag 

är försäljning och finansiella resultat (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01; Kvalitetschef, 

2019-04-01). Dessutom tillägger VDn (2019-04-11) att det krävs ytterligare dokument 

och struktur för att tydliggöra både arbetsmetodiker och den värderingsgrund som ska 

prägla samtligt internt arbete. Dessa faktorer försöker Mios Hållbarhetsansvarig ändra på 

genom att ytterligare informera och därmed inspirera såväl ledningen som anställda till 

att förstå vikten av att prioritera hållbarhet (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Däremot, 

trots att hållbarhet ännu inte får tillräckligt utrymme inom kulturen eller 

informationsspridningen, då det fortfarande finns ett huvudsakligt finansiellt fokus, 

existerar det enligt Kvalitetschefen (2019-04-01) ett intresse för hållbarhet. Medarbetare 

har en positiv syn på att bli ”det goda företaget”, så länge det fortfarande passar in i 

företagets redan etablerade fokusområden och varumärke (ibid). 
Jag kan säga såhär, det är ingen som säger att det är för dyrt men många säger vad 

kostar det? 

(Kvalitetschef, 2019-04-01) 

 

4.3.3 Billiga eller hållbara produkter 
Trots företagets ökade hållbarhetsfokus finns det ett antal utmaningar med att 

implementera fler hållbara aspekter inom verksamheten, där den huvudsakliga 

svårigheten avser att hållbara och ekonomiska mål ofta kan komma i konflikt med 

varandra. Företagets nya satsningar avseende exempelvis att anpassa verksamheten efter 

lagar och regler, använda solceller samt förnybara bränslen anses å ena sidan skapa stora 

framgångar i företagets hållbarhetsarbete men belastar å andra sidan verksamheten på 

kort sikt eftersom det är dyrt (VD, 2019-04-11; Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 

Problematiken handlar således i grunden om att samhällets krav ökar på hållbarhet 

samtidigt som kunder vill ha billiga produkter snabbt och ser i många fall inte värdet av 

hållbara lösningar (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01).   
Det är ju den stora utmaningen och vi vet ju också när vi gör marknads- och 

kundnöjdhetsundersökningar att våra kunder röstar mycket med plånboken och ska 

ha prisvärd kvalitet. Det är ingen som vill köpa ett bord som kostar 30 tusen och 

håller i 30 år längre, det gjorde man förr men det gör man inte längre utan man vill 

byta ut oftare. 

(Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01) 
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VDn (2019-04-11) menar dock att det måste finnas en balans mellan hållbarhet och 

lönsamhet där en ständig avvägning måste göras, då det i slutändan alltid är kundernas 

beslut som är avgörande för företagets framgång. Det påpekas att företaget inte kan 

”springa fortare” än vad konsumenterna efterfrågar. Detta då risken finns av att bli ett 

företag som endast tillverkar hållbara produkter men som inte är attraktiva för kunderna 

vilket innebär att de därmed inte får betalt för de investeringar som görs (ibid). För att det 

ska bli lättare för fler företag att bli mer hållbara samt för kunder att förstå varför företag 

istället använder dyrare och hållbara tillvägagångssätt belyser Hållbarhetsansvarig (2019-

04-01) att det borde finnas hårdare lagregleringar. Det exemplifieras att det inte finns lika 

strikta lagar för när kunder inhandlar produkter från andra länder och att det även borde 

vara billigare att producera hållbart, utan farliga kemikalier och överflödig energi, vilket 

koldioxidskatten är tänkt att hjälpa till med men inte lyckats fullt ut med (ibid). 

  

Ytterligare en förutsättning för att företaget ska kunna bli mer hållbart är att den såväl 

externa som interna informationsspridningen avseende hållbarhet blir bättre. Idag är 

kunskapsnivån hos kunder och vissa medarbetare endast på en ”need-to-know basis”. 

Kunskap avseende hållbarhet måste bli mer tilltagande för att en konkret förändring ska 

kunna ske, då det förklaras att om kunskapen finns så blir arbetet lättare att få igenom. 

För Mio innebär detta att hållbarhet måste få en ökad kontinuitet och att samtliga anställda 

måste informera och påminna medarbetare, kunder, leverantörer eller andra berörda 

intressenter som motsätter sig hållbarhetsarbetet att det kanske är mer fördelaktigt i 

längden och att totalkostnaden kan bli bättre i det långa loppet (Kvalitetschef, 2019-04-

04; VD, 2019-04-11). 
Vi har ofta det här väldigt kortsiktiga ekonomiska synsättet där vi inte ser längre än 

framför näsan vid bedömning av hur en produkt ska se ut. 

(Kvalitetschef, 2019-04-04) 

 

4.3.4 Etablerade styrsystem omjusteras och kompletteras 
Den främsta planeringen inom Mio utgörs av ekonomiska målsättningar och präglas av 

ett kortsiktigt synsätt men har under det senaste året börjat inbegripas av en del hållbara 

aspekter. Dessa hållbara inslag fungerar än så länge mest som översiktliga visioner om 

vart företaget vill befinna sig i framtiden samt ett antal mer konkreta hållpunkter som 

medarbetare ska förhållas till (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Hållbara 

planeringsaspekter återfinns främst i företagets hållbarhetspolicy, vilken inbegrips av ett 

antal utformade hållbara ambitioner och fungerar som ett paraply över hela den hållbara 
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verksamhetsstyrningen (VD, 2019-04-11). Utifrån hållbarhetspolicyn, i samspel med 

riktlinjer från de globala målen i Agenda 2030, utformas ett antal mer konkreta 

hållbarhetsmål som för tillfället sträcker sig till år 2022. Dessa hållbarhetsmål innefattar 

att hela sortimentet ska vara fortsatt kommersiellt, bidra till det goda företaget, att det ska 

finnas flaggskeppsprodukter inom varje produktkategori samt att inga produkter ska 

innehålla det skadliga plastmaterialet PVC. ”Flaggskeppsprodukter” beskrivs vara de 

produkter som uppfyller ett specifikt behov hos kunderna, har god kvalitet och är 

framtagna på hållbara sätt. Exempelvis är deras Svanen-märkta sängar kategoriserade 

som flaggskappsprodukter eftersom de är certifierade, uppfyller ett bekvämlighetsbehov 

samt har hög kvalitet (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 

  

Dessa mål inkluderas i den dagliga verksamheten men bryts däremot inte formellt ned 

ytterligare till konkreta strategier eller handlingsplaner. Istället är det Mios 

hållbarhetsansvarig som äger och kommunicerar ut målen, där det sedan är olika 

avdelningschefer som ansvarar för att utföra åtgärder som är i linje med målen. På så sätt 

integreras hållbarhetsaspekter genom att omjustera och komplettera redan etablerade 

arbetsmetodiker och styrmedel, istället för att vara sammanställda i specifika 

hållbarhetsstrategier. Således är det nödvändigt att målsättningarna inkluderar viktiga 

aspekter från lagkrav, ägare och kunder, då det är dessa som konkret översätts till 

verksamhetens initiativ och arbetssätt. Likaså är företagets hållbara uppföljning direkt 

avspeglad utifrån hållbarhetspolicyn och de utformade hållbarhetsmålen för 2022. Detta 

då det inte ännu finns ett etablerat system för det hållbara uppföljningsarbetet utan det 

nuvarande systemet är idag främst försäljningsinriktat. Istället har fristående mätetal 

utformats för att komplettera övrig prestationsmätning och bidra till måluppfyllelse, 

exempelvis avseende antal reklamationer, nöjda kunder, andel flaggskeppsprodukter och 

hur många produkter vars beståndsdelar är märkta med hållbara certifieringar (Mio, 

2018b, Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Det är Hållbarhetsansvarig som följer upp 

samtligt hållbarhetsarbete, där resultatet kommuniceras ut till verksamheten via månatliga 

sortimentsrapporter, där mätetalen presenteras för berörd sortimentsavdelning. 

Rapporterna informerar medarbetare om framsteg som görs för de olika målsättningarna 

inför 2022 samt för de redan existerande åtgärderna som utförs (Kvalitetschef, 2019-04-

01; Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 
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Däremot anses inte dessa mätetal vara tillräckliga, utan Mio arbetar i stor omfattning med 

att hitta och ta fram fler lämpliga mätetal för dess hållbarhetsarbete, vilket är en process 

som kräver mycket resurser och kommer ta tid. Det finns ett särskilt arbetsteam som 

bearbetar data och analyserar verksamhetens nuvarande uppföljningsstruktur för att 

vidareutveckla systemet till att även inkludera hållbarhetsdimensioner. Exempelvis är 

ambitionen att ta fram ett nytt balanserat styrkort som inkluderar en hållbar dimension 

som är i linje med övriga mätningar, vilket däremot är en utmaning då det är svårt att 

etablera en balans mellan hållbara och redan existerande mätetal. Ytterligare en utmaning 

är att hitta värdeskapande och lämpliga mätetal som skapar ett förändrat beteende och 

främjar förbättring. På grund av dessa svårigheter och att det är ett arbete som kräver tid 

och resurser är inte Mios uppföljningsarbete fullständigt ännu, utan hållbara mätetal utgör 

fortfarande en liten del av företagets nuvarande uppföljningsarbete (VD, 2019-04-11; 

Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01).  

 

4.3.5 ”Mios goda val” 
För Mio är deras hållbarhetsarbete en huvudsaklig faktor för att kunna bli ”det goda 

företaget”, där VDn (2019-04-11) belyser vikten av att medarbetare måste känna att 

hållbarhet är en naturlig del av deras dagliga arbeten och tillvägagångssätt. Därför skyltar 

inte Mio mycket med deras hållbarhetsarbete externt, då de inte vill framstå som att de 

endast arbetar hållbart på grund av kommersiella skäl (ibid). Trots detta har de under de 

senaste två åren insett vikten av att genom ett fåtal medel kommunicera till kunder och 

andra intressenter på vilka sätt de är hållbara. Dels kommuniceras företagets 

hållbarhetsarbete i hållbarhetsredovisningen, vilken är nyintroducerad för detta året som 

följd av det svenska lagkravet. Dessutom, för att på ett enkelt sätt kunna prata med 

kunderna samt garantera ett fullständigt hållbarhetsarbete genom försörjningskedjan, 

arbetar företaget idag med flertalet välkända certifieringar och samarbeten med tredje 

parter. I samband med denna satsning, som startade förra året, beslöts det att företaget 

skulle fokusera på en produktgrupp i taget, varav sängar blev den första produkten. Idag 

har företaget flertalet Svanen-märkta sängar och fortsätter därutöver arbeta med 

ytterligare certifieringar så som FSC, OEKO-TEX och GOTS11 vilka hänvisas till trä- och 

tygmaterial (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 

  

                                                
11 GOTS är En internationell standardmärkning för att säkerställa att textilmaterial är producerat utifrån 
organiska, miljömässiga och sociala krav (Global organic textile standard, u.å). 
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För att kunna säkerställa att leverantörer uppfyller socialt hållbara krav och bibehåller 

deras löften har företaget inlett ett samarbete med Amfori BSCI (Appendix 4). Det är ett 

program där över 2400 företag runt om i världen är anslutna, vilka samarbetar för att 

skapa hållbara leverantörskedjor avseende exempelvis minimilöner eller women 

empowerment i u-länder. Organisationen sätter specifika hållbara krav, utför 

oannonserade revisioner samt skapar rapporter enligt ett graderingssystem, vilka Mio tar 

del av för att både granska och utbilda leverantörskedjan samt förbättra deras egen 

verksamhet (VD, 2019-04-11; Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Med tanke på att 

leverantörer vill få höga betyg på Amfori BSCI:s rapporter har Mio kunnat ställa högre 

krav på sina leverantörer. Detta genom att Mio har kunnat skaffa stöd för att uppdatera 

sin uppförandekod enligt Amfori BSCI:s krav, vilken ambitionen är att få samtliga 

leverantörer att signera (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Däremot har inte alla 

företagets leverantörer signerat den ännu men arbetet har påbörjats för att uppnå det 

(Kvalitetschef, 2019-04-04). Uppförandekoden innehåller 10 fokusområden, exempelvis 

lagefterlevnad, arbetsmiljö, tvångsarbete, diskriminering och djurskydd. Djurskydd är 

inte ett krav från Amfori BSCI, utan är ett eget krav från Mios sida eftersom de 

uppmärksammat att deras kunder uppskattar att leverantörerna värnar om djur 

(Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). VDn (2019-04-11) tillägger att för ett företag som 

Mio, som är i utvecklingsfasen av hållbarhetsarbetet, bedöms det ha varit mycket 

hjälpsamt att ta hjälp av en utomstående stödorganisation som Amfori BSCI för att 

förbättra deras sociala hållbarhetsarbete. 

  

För att ytterligare bidra till att bli ”det goda företaget” samt kunna kommunicera detta på 

ett enkelt sätt har Mio även infört en egen företagsmärkning för deras 

flaggskeppsprodukter, så kallat ”Mios goda val”. Certifieringen hänförs till produkter 

som uppfyller företagets interna krav på kvalitet och hållbarhet, vilket innebär att 

produkterna ska vara fria från vissa miljöskadliga material samt där en viss del av 

materialet ska komma ifrån hållbara produktioner (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01; VD, 

2019-04-11). Tanken är att kunder ska kunna bli medvetna om ”Mios goda val” i 

framtiden och att de ska kunna göra urval på företagets e-handel, för att på sätt kunna 

göra ett aktivt val avseende att handla mer hållbara produkter (Hållbarhetsansvarig, 2019-

04-01). Däremot har företaget inte kommit så långt ännu eftersom de först måste 

säkerställa att deras produkter uppnår samtliga mål och krav innan de externt 

kommuniceras som “Mios goda val”. Detta eftersom företaget inte vill riskera att de vid 
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ett senare tillfälle erhåller information om att en viss leverantör eller beståndsdel inte 

uppfyller alla hållbara krav som ansetts vara uppfyllda (Kvalitetschef, 2019-04-04). 

Konsekvensen innebär dock att intressenter förblir omedvetna om företagets aktuella 

hållbarhetsarbete och hållbara måluppfyllelser (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 
Man är rädd för greenwashing, men det blir “hushing” istället att man inte vågar säga 

någonting, för det är viktigt att våga säga vad vi har gjort och vad vi har kvar. 

(Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01) 

 

4.3.6 Kunskapsluncher 
För att hållbarhetsarbetet kontinuerligt ska kunna förbättras och bli mer tilltagande anses 

det ytterst nödvändigt att företagets interna kommunikationsvägar, informationsspridning 

och motivation tillåter det. Företaget har, med syfte att förenkla förståelsen för hur 

särskilda arbeten eller processer ska bli mer hållbara, etablerat specifika arbetsmetodiker 

och kravställningar utifrån lagkrav, så kallade specifications and requirements, vilka 

hänvisas och kommuniceras till interna avdelningar. Trots att de förenklar 

hållbarhetsarbetet ur vissa perspektiv kan deras robusta karaktär dock ibland bromsa agila 

och flexibla beslutsfattanden (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Däremot är det tack vare 

dessa formaliserade riktlinjer som hållbarhet har kunnat inkluderas mer i företagets 

befintliga styrmedel och arbeten. I samband med detta har även arbetsfördelningen 

avseende hållbarhetsfrågor börjat överläggas, där verksamheten undersöker om de ska 

tillsätta ytterligare specialistfunktioner eller om hållbarhet tydligare ska inkluderas inom 

deras befintliga arbetsstruktur och arbetsroller. Detta med ytterligare hänsyn till att 

företagets nuvarande organisationsstruktur delvis försvårar det hållbara arbetet då 

styrelsen besitter för lite förståelse för hållbarhet samt att anställda måste kämpa för att 

kunna driva proaktiva hållbarhetsaspekter uppåt till ledningen (Kvalitetschef, 2019-04-

04; Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 

  

För att informationsspridningen avseende hållbarhet ska spridas ytterligare, både till 

ledning, styrelse samt övriga medarbetare anser VDn (2019-04-11) att det är viktigt att 

ständigt diskutera hållbara frågor genom personliga möten. Detta då medarbetare ständigt 

måste påminnas om att respektive arbetsmoment är avgörande för företagets totala 

framgång i dess hållbarhetsarbete (ibid). Således har företaget en intern kommunikatör 

som deltar på samtliga ledningsmöten med syfte att fånga upp samt sprida information, 

vilket kommuniceras genom företagets intranät och möten. Dessutom håller företaget 

med jämna mellanrum utbildningar samt månatliga kunskapsluncher för samtlig personal, 
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för att ytterligare sprida kunskap om fokusområden och nya projekt samt för att skapa 

inblickar i olika arbeten. I maj kommer företagets första kunskapslunch avseende 

hållbarhet hållas, då hållbarhetsansvarig, tillsammans med övrig kvalitetsavdelning, nu 

är redo att presentera deras nuvarande framsteg inom området (VD, 2019-04-11; 

Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 

  

Däremot anses inte denna informationsspridning tillräcklig, utan det anses även 

nödvändigt att ledare och hållbarhetsansvarig genom egna handlingar visar medarbetare 

vägen för att få hållbarhetsmålen ytterligare integrerade och utvecklade (VD, 2019-04-

11). Här anses det däremot finnas förbättringspotential, framförallt då ledningsgruppen 

och styrelsen fortfarande har ett huvudsakligt finansiellt fokus. Eftersom det är ledningen 

som styr åt vilket håll hela verksamheten ska arbeta åt och är avgörande för att företaget 

ska kunna bli ”det goda företaget”, innebär detta att kommunikation och beslutsfattande 

avseende hållbarhet försvåras och fördröjs (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 
Det är totalt nödvändigt att det kommer uppifrån att vi ska vara ett hållbart företag 

och att vi ska vara det goda företaget. Så att utan ledningens ledande roll så händer 

det inte mycket på den fronten, och det är inte alltid lätt att få ledningen att ha den 

rollen eller förstå det. 

(Kvalitetschef, 2019-04-04) 

  

För att skapa en positiv atmosfär där medarbetare på olika sätt ska bli motiverade till att 

frambringa hållbara aspekter uppmärksammas framgångar genom olika interna och 

sociala evenemang. Däremot finns inga mer specificerade eller formella belöningssystem 

för att ytterligare motivera anställda att arbeta hållbart, utan befintliga belöningssystem 

är finansiellt inriktade. Anledningen beskrivs dels vara då hållbarhetsmålen är relativt nya 

och att verksamheten istället uppmuntrar ett hållbarhetsarbete genom att fira när 

exempelvis nya produkter har erhållit en Svanen-märkning eller när en viss avdelning 

gjort särskilda framsteg (Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). Dessutom menar VDn (2019-

04-11) att det beror på att företaget vill belysa ”laget före jaget” samt skapa en gemensam 

drivkraft och därmed inte belöna en enskild individs prestationer. I den andan har 

företaget dock infört ett belöningskoncept anknutet till välgörenhet. Den Mio-butik som 

under året har värvat flesta medlemmar och därmed bidragit till verksamhetens fortsatta 

bedrivande har möjlighet att skänka hälften av summan som butiken erhållit från årets 

plastpåseförsäljning till ett valfritt välgörande ändamål inom dess kommun 

(Hållbarhetsansvarig, 2019-04-01). 
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5 Analys  
_____________________________________________________________________ 

Avsnittet innehåller sammankopplingar och diskussioner mellan det empiriska och 

teoretiska materialet med syfte att framställa nya infallsvinklar samt bidra med underlag 

för att svara på studiens frågeställning.   
_____________________________________________________________________ 

5.1 Strategiska övervägandens karaktärsdrag  
Det kan konstateras att företag, precis som Löhman och Steinholtz (2003), Epstein och 

Buhovac (2010) samt Herremans och Nazari (2016) beskriver, har olika underliggande 

anledningar till att arbeta hållbart. Dessa anledningar beror på de externa och interna 

påtryckningar som det unika företaget anser mest nödvändigt att prioritera, vilket utgör 

företagets strategiska övervägande avseende hur hållbarhet ska vara en del av deras 

långsiktiga bedrivande. Med grund i att studiens författare gjort antaganden inför studien 

avseende hur fallföretagen baserat valet av att inkludera ett hållbarhetsarbete, har det nu 

kunnat säkerställas att företagens motiv avspeglar de kognitiva, normativa och regulativa 

fundamenten. Swedese har redan från uppstart präglats av ett hållbarhetsfokus, vilket 

Löhman och Steinholtz (2003) samt Alberti och Varon Garrido (2017) förklarar som ett 

företags huvudsakliga existentiella syfte och representerar därmed dess grundvärderingar. 

Deras motiv till att arbeta hållbart har därmed främst baserats på Epstein och Buhovacs 

(2010) samt Lueg och Radlachs (2016) förklaringar av interna påtryckningar från ledning 

och ägare. Således tolkas företaget ha ett fundament vilket Herremans och Nazaris (2016) 

beskriver som kognitivt där hela deras etablerade kultur, likt vad Bonn och Fisher (2011) 

samt Freedman och Jaggi (2014) belyser, baseras på ett hållbarhetsfokus. 

 

Till skillnad från Swedese har IKEA, likt Willards (2012) samt Epstein och Buhovacs 

(2010) beskrivningar, anpassat sitt hållbarhetsarbete med grund i såväl externa som 

interna påtryckningar, vilket därmed tolkas överensstämma med Herremans och Nazaris 

(2016) förklaringar av ett normativt fundament. Trots att företagets grundvärderingar vid 

uppstart inte inkluderade ett hållbarhetsfokus har dessa i takt med att företagets 

ansvarstagande ökat blivit allt mer inriktade på hållbarhet. Det ökade hållbarhetåtagandet 

har ursprungligen förekommit på grund av vad Löhman och Steinholtz (2003) förklarar 

som intressentbild men tilltar idag även på grund av de förändrade grundvärderingarna. 

Detta tolkas grundas i att kundernas krav på hållbarhet förändrats och att ledningen 

därmed ökat förståelsen för att möta dessa nya krav för att, likt Maliks (2015) 
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beskrivningar, bedriva en lönsam verksamhet i framtiden. Till skillnad från IKEA bedöms 

Mio, precis som Herremans och Nazari (2016) beskriver avseende regulativa fundament, 

ha baserat sitt hållbarhetsarbete på att anpassa verksamheten efter de lagar och regleringar 

som tillkommit, vilket kategoriseras som externa påtryckningar (Kopnina & Shoreman-

Ouimet, 2015; Borglund et al., 2017; Epstein & Buhovac, 2010). Trots att företagets, vad 

Löhman och Steinholtz (2003) beskriver som, intressentbild därmed legat som grund för 

deras tilltagande hållbarhetsarbete menar Mio att huvudsakliga intressenters önskemål är 

motstridande och att det därmed är, likt Gallis (2018) beskrivningar, svårt att överväga 

vilka externa krav som ska prioriteras. Detta då många av samhällets aktörer prioriterar 

hållbarhet samtidigt som kunder önskar att tillhandahålla billiga produkter med hög 

kvalitet. Utifrån fallföretagens skilda fundament har det i studien kunnat konstateras att 

företagen även har olika inslag av hållbarhet i verksamhetsstyrningen. Detta anses liknas 

vid vad Alberti och Varon Garrido (2017), Henriques och Richardson (2004) samt 

Borglund et al. (2017) beskriver som situationsanpassningar efter företagets unika 

hållbarhetsperspektiv, existentiella fokus och interna fokusområden.  

 

5.2 Strategiska överväganden och hållbar verksamhetsstyrning  
5.2.1 Hållbar verksamhetsstyrning inom “Kognitiva fundament” 
Inom Swedese är hållbarhet en grundpelare till allt som görs och innefattar, i likhet med 

Lueg och Radlach (2016) samt Searcys (2011) förklaringar, att verksamheten bedrivs 

utifrån ett helhetstänk där såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska perspektiv 

implementerats. Trots att Bonn och Fisher (2011) belyser svårigheterna med att unisont 

integrera dessa tre delar har Swedese, likt vad Borglund et al. (2017) belyser som viktigt, 

sedan uppstart lyckats urskilja deras viktigaste hållbara prioriteringar att både använda 

material av hög standard, se till medarbetarnas välmående samtidigt som verksamhetens 

lönsamhet inte ska riskeras. Fundamentet till att arbeta hållbart har främst influerats från 

interna påtryckningar, som Herremans och Nazari (2016) benämner det som, eftersom de 

hållbara värderingar företagets grundare hade vid uppstart än idag utgör en central del i 

företagets verksamma syfte. I och med detta gör företaget sällan avkall på hållbarhet för 

att erhålla en lägre produktionskostnad, vilket däremot innebär att företagets produkter 

erhåller ett högt pris på marknaden. Däremot innebär engagemanget att företagets 

produkter erhåller ett högt pris på marknaden. Detta kan tolkas drabba företagets 

finansiella resultat men eftersom Swedese menar att deras affärskoncept riktas mot ett 

marknadssegment som överväger hållbarhet framför pris tolkas företagets lönsamhet inte 

bli lidande, vilket överensstämmer med vad Borglund et al. (2017, s. 290) samt Malik 
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(2015) beskriver avseende att anpassa erbjudande mot sina främsta intressenter. 

Ytterligare upplever Swedese att samhällets mer hållbara tankesätt, som även Mårtensson 

och Westerberg (2017) belyser, anses bidra till att fler kunder i framtiden kommer 

uppmärksamma deras hållbara initiativ. Detta bedöms även bidra till Swedeses lönsamhet 

på lång sikt eftersom de, likt Lueg och Radlachs (2016) uttalanden, har förutsättningarna 

att dra nytta av den hållbara utvecklingens fördelar, vilket avspeglas i att de ständigt 

arbetar med att förbättra hållbarhetsarbetet såväl internt inom verksamheten som externt 

i samhället. 

  

Swedese bedöms ha insett den vikt Alberti och Varon Garrido (2017) belyser med att 

inkludera hållbarhet som en del i den strategiska inriktningen. Detta eftersom företagets 

verksamma riktning präglas av företagets hållbarhetsfokus och cirkulära tänk, vilket 

återspeglas i företagets vision, mission, affärsidé och fokusområden och därmed i det som 

Thompson, Scott och Martin (2014) samt Roos, von Krogh och Roos (2004) förklarar 

som strategisk inriktning. Med hänsyn till Grafström, Göthberg och Windells (2015) 

beskrivningar avseende att samhällets medvetenhet ständigt utvecklats kan det, trots att 

hållbarhet alltid utgjort en grund för Swedeses arbete, tolkas som att hållbara initiativ har 

kunnat förstärkas med åren eftersom samhället idag kommit ikapp Swedeses 

hållbarhetsfokus. Dessutom anses företaget, likt vad Malik (2015) beskriver, strategiskt 

arbeta med att frambringa ytterligare engagemang i samhället genom att driva 

hållbarhetsfrågor utöver vad lagar och kunder kräver. Däremot, trots att Thompson, Scott 

och Martin (2014) samt Borglund et al. (2017) beskriver att den överordnade strategin 

ska belysa företagets främsta prioriteringar för verksamhetens bedrivande samt hållbara 

fokusområden har Swedese valt att inte specificera en formellt nedskriven överordnad 

strategi. Detta kan å ena sidan tolkas försvåra medarbetares förståelse för verksamhetens 

riktning. Å andra sidan anses företagets kultur och affärskoncept vara tillräckligt tydliga 

och genomsyrande för att förmedla företagets strategiska inriktning eftersom de avspeglas 

i medarbetares dagliga arbete, den affärsverksamma riktningen samt positionering på 

marknaden. Swedeses marknadsposition tolkas, utifrån Porters (2004) beskrivningar, 

grundas i att företaget differentierar sig genom att erbjuda produkter av hållbar kvalitet 

där kostnader inte blir avgörande för vilka resurser eller material som används, vilket 

även specificeras av deras strategiska inriktning. Den strategiska inriktningen tolkas 

dessutom, utifrån Merchant och Van der Stedes (2017) beskrivningar av utformningen av 

överordnad strategi, ha framställts på ett intended sätt, då verksamhetens hållbara fokus 
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och interna påtryckningar funnits med ända sedan uppstart trots att omgivningen förut 

inte delade det hållbara tankesättet i samma utsträckning som idag. 

 

Precis som Johnson, Scholes och Whittington (2008), Greve och Dergård (2017) samt 

Macintosh och Quattrones (2010) uttalanden avseende att en strategisk inriktning bör 

influera ett företags verksamhetsstyrning, anses Swedeses kultur och hållbara fokus 

prägla olika delar inom organisationen och dess styrning. Kulturen tolkas, med grund i 

vad Malmi och Brown (2008) samt Hoogervorst, van der Flier och Koopman (2004) 

förklarar, influera medarbetarnas hållbara beteende och motivation eftersom den består 

av flertalet hållbara dimensioner. Eftersom det hållbara tankesättet alltid funnits inom 

verksamheten har den risk Lueg och Radlach (2016) nämner vid successiv omställning 

mot hållbarhet således kunnat undvikas, utan istället bidragit till en etablerad samordning. 

Dessutom, med utgångspunkt i att medarbetare ska uppmärksammas av hållbara 

värderingar (Freedman & Jaggi, 2014; Crutzen, Zvezdov och Schaltegger, 2017) anses 

Swedeses kommunikationsvägar genom de kontinuerliga mötena, deras intranät, 

veckorapporter, olika event samt medarbetares ständiga kunskapsutbyte bidra till detta. 

Utöver detta anses även företagets omgivning av natur och skog, den nära förankringen 

till produktionen samt utsmyckning i arbetslokaler av exempelvis hållbarhetsutmärkelser 

förstärka den hållbara kulturen genom vad Malmi och Brown (2008) benämner som 

symbolbaserad styrning. Trots ledningens idag ökade finansiella fokus som en följd av 

finansiella bakslag beskrivs de, tillsammans med Miljö- och Kvalitetsansvarig, 

kommunicera och agera i enlighet med företagets hållbara värderingar. Engagemanget 

sprids och avspeglas till samtliga medarbetare vilket utifrån Lueg och Radlachs (2016) 

beskrivning anses frambringa ytterligare motivation hos medarbetarna att alltid bibehålla 

samt finna nya hållbara arbetssätt. Trots företagets utmärkande hållbara element inom 

kulturen har företaget inte implementerat vad (Freedman & Jaggi, 2014; Crutzen, 

Zvezdov & Schaltegger, 2017) beskriver som klanstyrning, vilket kan anses som en 

nackdel i det hänseendet att medarbetare inte medvetet samordnas. Däremot tolkas detta 

inte vara nödvändigt eftersom samtliga medarbetare redan uppfattas dela samma tankesätt 

och värderingar. 

 

Trots att Lueg och Radlach (2016) beskriver att planering ska utgöras av såväl kortsiktig 

som långsiktig planeringar framställs idag Swedeses hållbara planering främst av 

kortsiktiga hållbara målsättningar, där det dock finns ambitioner att i framtiden även 
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formellt uttrycka hållbara långsiktiga målsättningar. Detta då de tolkas, utefter Lueg och 

Radlach (2016) samt Crutzen, Zvezdov och Schalteggers (2017) beskrivningar, ha insett 

vikten av att influera både långsiktiga och kortsiktiga synsätt för att ytterligare styra 

verksamheten mot hållbarhet. Utöver dessa målsättningar hänför företaget, likt Anthony 

et al. (2014) och Lueg och Radlachs (2016) beskrivningar, sin planering till strategier. 

Detta då handlingsplaner främst upprättas för specifika projekt eller förbättringsarbeten 

med syfte att koordinera tillvägagångssätt och fördela resurser, vilket exempelvis gjorts 

för projektet CO2 neutrala möbler. Trots att detta planeringsarbete möjliggör för Swedese 

att på innovativa sätt utveckla processer och befintliga erbjudanden till att bli ytterligare 

hållbara, vilket Bonn & Fisher (2011) belyser som en förutsättning för företags fortsatta 

bedrivande, anses mer formellt uttryckta strategier samt långsiktiga målsättningar kunna 

bidra till att medarbetares arbetsinsatser ytterligare samordnas. Däremot, så som det ser 

ut nu tolkas det finnas likheter mellan Swedeses strategiska handlingsplaner och de 

funktionsstrategier som Thompson, Scott och Martin (2014) samt Coulters (2014) 

förklarar. Anledningen är eftersom båda hänförs till specifika aktiviteter eller individer 

inom verksamheten och har ett syfte att samordna och effektivisera resursfördelningen. 

Detta trots att Thompson, Scott och Martin (2014) samt Coulters (2014) beskriver att 

funktionsstrategier bör utformas utifrån en överordnad strategi samt affärsstrategier, 

vilket Swedese uppfattas ha avstått ifrån att utforma. Detta med tanke på att deras 

strategiska inriktning tolkas vara tillräckligt tydlig för att utgöra grunden för 

funktionsstrategier eftersom den genomsyrar verksamhetens samtliga delar, vilket anses 

möjligt med tanke på företagets platta organisationsstruktur.  

 

Planeringen följs upp för att, i enlighet med Malmi och Brown (2008), Crutzen, Zvezdov 

och Schaltegger (2017) samt Lueg och Radlachs (2016) förklaringar, säkerställa att 

företagets prestationer är i enlighet med vad som förväntas, vilket görs genom specifika 

mätetal för de olika projekten och utifrån de övergripliga kortsiktiga målsättningarna. 

Dessutom har Swedese valt att inkludera en monetär hållbarhetsplanering inom den 

övegripliga budgeten för att möjliggöra en samordnad uppföljning. Eftersom deras 

hållbarhetsrelaterade punkter fungerar mer som flexibla prognoser för att urskilja 

förväntade utfall och därmed inte särskilt strikta för medarbetare att följa, tolkas de vara 

i liknelse med ett flexibelt budgetsystem beskrivet av Lueg och Radlachs (2016). Med 

utgångspunkt i att mätning av hållbarhet är en utmaning eftersom det krävs nyanserade 

och ofta flertalet mätetal (Kopnina och Shoreman-Ouimet, 2015) tolkas Swedeses 
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nyintroducerade C-värde bistå med att bättre förstå och bedöma möblernas komplexa 

cirkuläret. Mätetalet anses därmed underlätta för det hållbara uppföljningsarbetet till att 

bli mer greppbart och dessutom bistå med underlag för planeringsarbetet. I och med att 

Swedese dessutom beskriver att de hänför olika mått till när de genererar mest aktuell 

information, exempelvis då de mäter ett projekts prestationer årsvis, tolkas det 

fördelaktigt att företaget bibehåller en sådan struktur. Detta för att undvika den 

problematik Epstein och Buhovac (2014) beskriver avseende att hållbara initiativ oftast 

kräver en längre process innan relevanta uppgifter kan erhållas. För att utöver 

uppföljningsarbetet säkerställa att hållbara mål uppfylls har Swedese förstått vikten av, 

vad Bonn och Fisher (2011) samt Malmi och Brown (2008) beskriver, att belöningar 

fördelaktigt kan driva på medarbetarnas motivation till måluppfyllelse. Trots att företaget 

ser framtida potentiella förbättringsmöjligheter med dess belöningssystem uppfattas 

Swedeses medarbetare främst motiveras av vad Anthony et al. (2014) beskriver som 

intrinsic belöningar eftersom de värdesätter att deras utförda arbete drivs av en intern 

motivation och upprymdhet. Därav anses det inte nödvändigt för företaget att 

implementera annorlunda belöningar av extrinsic form. Detta även med särskild hänsyn 

till Crutzen, Zvezdov och Schalteggers (2017) förklaringar att den sortens belöningar kan 

frambringa att medarbetare skapar en finansiell drivkraft för att nå hållbara mål istället 

för att medarbetare genuint och frivilligt vill bidra till hållbarhetsarbetet. Med hänsyn till 

detta anses företaget inte behöva associera finansiella bonusar med hållbar 

måluppfyllelse, utan istället utöka de intrinsic belöningarna genom icke-finansiell 

berömmelse samt fler sociala event.  

 

Trots att belöningssystemen anses besitta en förbättringsmöjlighet motiveras Swedeses 

medarbetare dagligen till att prioritera hållbara aspekter i processer och arbetssätt, vilket 

bland annat är en effekt av deras decentraliserade och platta organisationsstruktur som 

Malmi och Brown (2008) samt Anthony et al. (2014) beskriver har en direkt effekt på 

medarbetares beteende. I likhet med författarnas beskrivningar, tolkas Swedeses öppna 

ledarskap samt allokerade ansvarsfördelning avseende hållbarhet främja en ökad 

samordning samt att medarbetare är stolta över det hållbarhetsarbete de bidrar med i sina 

dagliga ansvarsområden. Detta då varje medarbetares arbetsuppgifter syftar till att 

uppfylla hållbara målsättningar samt att det dagliga hållbarhetsarbetet ska understödja 

strategiska beslut med syfte att företaget ska kunna bibehålla sitt hållbara affärskoncept, 

vilket Crews (2010) menar är avgörande för att ett företags hållbarhetsarbete ska kunna 
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bli långsiktigt framgångsrikt. En ökad samordning anses dessutom skapas av att Miljö- 

och Kvalitetsansvarig har det främsta ansvaret för att sprida kunskap om hållbara aspekter 

såväl uppåt som nedåt i verksamheten, fastän Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) 

antyder på att kommunikationen vanligtvis sker åt ett av hållen, samt att ledningen tar de 

främsta strategiska besluten avseende hållbarhet. Trots ledningens aktuella finansiella 

fokus anses hållbarhet fortfarande få samma utrymme som tidigare inom samtliga 

strategiska beslutsfattanden, eftersom detta tolkas utgöra hela verksamhetens 

grundläggande tankesätt. Swedeses informella kommunikationsvägar och 

informationsspridning anses dessutom bidra till motivation då det främjar såväl 

diskussioner som tillämpning av nya förbättringsmöjligheter, initiativ samt innovativa 

lösningar och idéer. Precis som Freedman och Jaggi (2014) samt Lueg och Radlach 

(2016) argumenterar för skapar Swedese på så sätt en hög transparens, tvärfunktionell 

kommunikation och en fullständig integration mellan medarbetare. Därutöver, trots 

mycket informell styrning har Swedese, liksom Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) 

beskriver som nödvändigt, förstått vikten av att etablera mer formaliserade riktlinjer 

genom dess uppförandekod för att säkerställa att hela försörjningskedjan uppfyller 

hållbara krav.  

 

Trots att Swedese alltid har haft ett hållbart fokus internt och i samtliga arbetssätt har de 

först under senare år förstått vikten av att kommunicera med intressenter avseende vilka 

hållbara aspekter de dagligen arbetar med samt deras hållbara måluppfyllelser, vilket 

Pedersen & Neergaard, 2006) beskriver är av hög relevans. Företaget har alltid haft ett 

högt hållbart förtroende i sitt rykte och varumärke, vilket de idag understödjer med 

välkända certifieringar från vad Borglund et al. (2017) beskriver som tredje part. Dessa 

certifieringar har kunnat erhållas utan att Swedese behövt göra några 

omställningsarbeten, då företaget redan etablerat fler hållbara initiativ än vad 

certifieringarna kräver. Dessutom anses deras nuvarande process av att utveckla en extern 

hållbarhetsrapport, trots att de inte hänförs av något lagkrav, skapa ytterligare legitimitet 

hos samtliga intressenter. Utifrån detta, i samband med hur de olika komponenterna inom 

verksamhetsstyrningen inkluderar ett hållbarhetsfokus kan det tydliggöras att, med grund 

i Epstein och Buhovac (2010), Lueg och Radlach (2016) samt Freedman och Jaggis 

(2014) beskrivningar, hållbarhet genomsyras både i de informella och formella 

styrsystemen men är däremot mer påtagligt inom de informella. Detta anses bero på att 

företagets storlek inte är i behov av en så omfattande formell styrning, som Merchant och 
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Van der Stede (2017) förklarar att större företag kräver, för att få medarbetare att arbeta 

unisont samt eftersom hållbarhet redan är djupt förankrat i företagets kultur. Däremot 

anses det fördelaktigt för Swedese att successivt öka de formella styrmetoderna i takt med 

att företaget växer, eftersom det tolkas underlätta för medarbetare att få ytterligare 

riktlinjer samt understödja beslutsfattanden och uppföljning.  

 

5.2.2 Hållbar verksamhetsstyrning inom “Normativa fundament” 
Trots Alberti och Varon Garrido (2017) samt Bonn och Fishers (2011) förklaringar av 

utmaningarna som finns när företag ska implementera ett hållbarhetsarbete, eftersom 

miljömässiga, sociala och ekonomiska fokusområden ofta kan vara motstridande, belyser 

IKEA, likt Lueg och Radlach (2016) samt Searcy (2011), vikten av att få samtliga 

integrerade. Detta eftersom det tolkas att företaget, trots att dess grundläggande syfte 

sedan uppstart varit att erbjuda billiga produkter, insett att miljömässiga och sociala 

hållbarhetsarbeten inte kan undvikas eller förminskas på grund av kostnadsbesparingar 

om de vill lyckas etablera samt bibehålla konkurrenskraft. Därmed tolkas det som att 

företaget idag, efter många tids- och resurskrävande arbeten, har lyckats etablerat en 

balans i deras arbetssätt där hållbarhet inkluderas i medarbetares tankesätt och är ett 

prioriterat fokusområde. Utöver företagets redan etablerade ekonomiska fokus avspeglas 

även idag ett tilltagande miljömässigt och socialt fokus inom deras dagliga arbetssätt, 

uppförandekod och hållbarhetsstrategi. Detta trots Bonn och Fishers (2011) förklaringar 

avseende att hållbarhet inte ger några direkta eller kortsiktiga fördelar vid 

strategiimplementering, där IKEA istället valt att se den långsiktiga vinningen. Fastän 

företaget anser att arbetsområdena i deras three roads forward kan innebära oförenliga 

arbeten menar de att det kan motverkas genom att ständigt finna innovativa lösningar 

vilket tolkas ha varit anledningen till deras framgångar i att implementera hållbara 

aspekter men samtidigt bibehålla låga priser. För att lyckas uppnå samtliga tre 

arbetsområden menar däremot IKEA, till skillnad från Epstein & Buhovac (2014) att det 

inte endast är ledningen eller beslutsfattare som behöver göra avvägningarna, utan att det 

kan finnas lösningar vid varje inköpstillfälle och att samtliga medarbetare därmed kan 

bidra med alternativa tillvägagångssätt för att bibehålla låga kostnader samtidigt som 

hållbara aspekter inkluderas. 

  

Med utgångspunkt i att det poängteras att hållbarhet bör inkluderas i ett företags 

strategiska inriktning (Searcy, 2011, Thompson, Scott & Martin, 2014; Roos, von Krogh 

& Roos, 2004) bedöms IKEAs strategiska inriktning ha skiftat i samband med att 
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företaget allt mer prioriterar hållbarhet. Trots att företagets huvudsakliga fokus på låga 

priser fortfarande avspeglas i deras vision, affärsidé och mission har företaget däremot på 

senare tid kompletterat dess fokusområden till att inkludera hållbara aspekter samt valt 

att idag tolka visionen ur ett bredare och mer hållbart perspektiv. Ytterligare, trots att 

företaget till viss del anser att hållbarhet och ekonomiska mål kan vara motsägelsefulla 

beskrivs, likt Lueg och Radlachs (2016) perspektiv, deras konkurrenskraft och lönsamhet 

idag bero på att de lyckas arbeta hållbart då de skildrar hållbarhet som deras 

överlevnadsstrategi. Således anses företagets hållbara fundament ha influerat till 

förändringar i den strategiska inriktningen och därmed hela företagets koncept. I likhet 

med Johnson, Scholes och Whittingtons (2008) förklaringar av att hållbarhet kan 

integreras på olika nivåer i en verksamhet anses IKEAs strategiska övervägande avseende 

att inkludera hållbarhet direkt ha influerat den överordnade strategin. Utifrån tre hållbara 

utgångspunkter inom företagets överordnade strategi, vilket Borglund et al. (2017) 

beskriver som ett lämpligt antal hållbara fokusområden, har nya influenser i den 

strategiska inriktningen tillkommit och, likt vad Borglund et al. (2017) samt Coulter 

(2014) förklarar, drivit på förändringar i såväl verksamhetsstyrningen som i medarbetares 

tankesätt. Detta då deras hållbarhetsfokus tolkas blivit mer tilltagande efter hand och att 

de därmed successivt ökat ställningstagandet av att hållbarhet är strategiskt nödvändigt. I 

denna förändring som skett inom IKEAs strategiska inriktning anses det ha varit behövligt 

för deras storlek och komplexitet att ha en formellt strukturerad överordnad 

hållbarhetsstrategi eftersom det, i likhet med Merchant och Van der Stede (2017) samt 

Thompson, Scott och Martins (2014) beskrivningar, annars skulle finnas risk för 

suboptimering samt att medarbetare arbetar åt olika håll. 

 

På det sätt som IKEAs överordnade hållbarhetsstrategi växt fram, där den tolkas skapats 

med ursprung i ett ökat hållbarhetsfokus från externa och interna påtryckningar, anses 

den utifrån Merchant och Van der Stedes (2017) beskrivningar ha formats på ett emergent 

sätt. Däremot, trots att författarna skildrar de två strategiska uppbyggnaderna på ett sätt 

där strategier formas på antingen det ena eller andra sättet, anses IKEAs överordnade 

strategi dessutom delvis utvecklats på ett intended sätt. Detta då strategin även grundats i 

ett internt incitament som allt mer har skapats hos ledningen avseende att förtydliga 

riktningen för företagets nya och aktuella strategiska inriktning med ett hållbarhetsfokus. 

Företagets hållbara fokus beskrivs ha varit en utmaning att implementera, vilket tolkas 

bero på vad Porter (2004) förklarar som ett kostnadsfokus eftersom många medarbetare i 
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början inte såg syftet med att förändra interna rutiner eller tankesätt. Det tolkas som att 

utmaningen därmed grundades i att företaget alltid har fokuserat på att erbjuda billiga 

produkter på marknaden, där låga kostnader därför utgjort deras strategier vilket Epstein 

& Buhovac (2014) påpekar inte är förenligt med hållbara inslag i första hänseendet. Trots 

att ett kostnadsfokus fortfarande finns kvar påvisar IKEA att de idag även differentierar 

sig gentemot konkurrenter genom deras hållbarhetsarbete.  

 

Med hänsyn till att verksamheter inte endast behöver ha en lämplig strategisk inriktning 

utan att de även behöver influera styrningen åt liknande håll (Macintosh & Quattrone, 

2010; Johnson, Scholes & Whittington, 2008; Greve & Dergård, 2017), anses det tydligt 

att IKEA influerat verksamhetsstyrningens komponenter med sina hållbara influenser i 

den strategiska inriktningen. I linje med Malmi & Brown (2008) samt Hoogervorst, van 

der Flier och Koopman (2004) ser IKEA nyttan av att etablera en kultur som drivs av 

starka värderingar, aktualiserade tankesätt och uppdaterade fokusområden, varav 

samtliga uppfattas inkludera hållbara dimensioner. Det tolkas som att företaget, likt Lueg 

och Radlachs (2016) förklaringar, anser att en gemensam kultur, värderingar och 

tankesätt avgör företagets hållbara framsteg samt att det hållbara fokuset går i linje med 

övriga fokusområden. Delade grundvärderingar säkerställs i och med detta redan vid 

rekrytering samt genom att ledningen konstant initierar samt avspeglar hållbara 

engagemang, vilket Freedman och Jaggi (2014) samt Crutzen, Zvezdov och Schaltegger 

(2017) belyser som nödvändiga tillvägagångssätt. Precis som Malmi & Brown (2008) 

beskriver den symbolbaserade styrningen har IKEA en öppen och kreativ arbetsmiljö med 

inslag av hållbara element i form av att värderingarna synliggörs. Däremot tolkas IKEA 

inte prioritera att införa några specifika socialiseringsprocesser för att ytterligare integrera 

hållbarhetsarbetet genom klanstyrning, förutom deras sammanställda 

hållbarhetsavdelning vilka delar samt inspireras av samma hållbara tankesätt och 

arbetsfokus. 

  

För att kunna få den stora och komplexa organisationen att arbeta i gemensam riktning 

har IKEA etablerat en tydlig och formell planering. Eftersom all hållbar planering sker 

utifrån hållbarhetsstrategin och vidare bryts ner till såväl handlingsplaner, specifika 

strategier som arbetsmetodiker på kategori- som individnivå anses dessa kunna liknas vid 

vad Coulter (2014) samt Thompson, Scott och Martins (2014) beskriver som affärs- och 

funktionsstrategier. Dessutom, eftersom den hållbara planeringen sker i samspel med 
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övriga fokusområden möjliggör verksamheten för både långsiktiga och kortsiktiga 

hållbara målsättningar, vilket Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) samt Lueg och 

Radlach (2016) menar måste influera ett hållbart planeringsarbete. Trots en väletablerad 

och formaliserad planeringsprocess har IKEAs uppföljning inte blivit lika utvecklad eller 

integrerad av hållbarhet. Fastän Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) samt Lueg och 

Radlach (2016) beskriver att planeringsprocessen underlättar den hållbara uppföljningen 

anser IKEA, likt Kopnina och Shoreman-Ouimet (2015), att det är svårt att identifiera 

relevanta mått för samtliga hållbara dimensioner och specifikt för de sociala aspekterna. 

Detta tolkas vara anledningen till att deras hållbara uppföljning ännu inte är lika utvecklad 

som planeringsarbetet, vilket anses försvåra säkerställandet av om företagets hållbara 

prestationer är i linje med deras tydliga hållbarhetsstrategi och tillhörande målsättningar. 

Till skillnad från vad Lueg och Radlach (2016) exemplifierar avseende hur hållbarhet bör 

inkluderas i uppföljningsprocesser, i form av flexibla budgetsystem, 

hållbarhetsredovisning samt ett hållbart balanserat styrkort, har IKEA valt att 

implementera det på andra sätt. Utöver deras hållbarhetsredovisning har de främst 

etablerat hållbara inslag i deras huvudsakliga budget, enskilda hållbarhetsbudgetar för 

särskilda projekt samt hållbara mätetal vid sidan av deras övriga uppföljningsarbete. Med 

hänsyn till Kopnina och Shoreman-Ouimet (2015) beskrivningar anses olika index och 

benchmarking möjligtvis kunna underlätta för företaget att ytterligare kunna identifiera 

lämpliga mätetal eller mätindikationer. 

  

Precis som att företaget behöver utveckla deras hållbara uppföljningsarbete anser IKEA 

att det finns förbättringsmöjligheter i deras hållbara belöningssystem. Däremot påpekar 

företaget risker med att motivationen kan bli snedvriden med ett alltför stort finansiellt 

fokus vid hållbara måluppfyllelser, vilket kan liknas vid beskrivningar från Anthony et 

al. (2014) avseende extrinsic belöningar. För att inte förlora vad Crutzen, Zvezdov och 

Schaltegger (2017) beskriver som den frivilliga och intrinsic motivationen som är 

nödvändigt vid hållbar måluppfyllelse anses företagets nuvarande pay-back system bidra 

till vad Lueg och Radlach (2016) beskriver som en ökad motivation i samband med 

belöningar. Detta trots att belöningssystemet har indirekta finansiella inslag samt att det 

inte heller hänförs till enskilda individer vilket Malmi och Brown (2008) samt Lueg och 

Radlach (2016) beskriver som viktigt vid ett belöningssystem. Däremot, eftersom 

samtliga medarbetare har ett högt ansvar och motiveras till att bidra till såväl det hållbara 

arbetet som för resterande fokusområden uppfattas detta även som en del av de intrinsic 
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belöningar som IKEA prioriterar. Ansvaret och motivationen möjliggörs på liknande sätt 

som Malmi och Brown (2008) samt Anthony et al. (2014) beskriver genom företagets 

organisationsstruktur, ledningsstruktur och riktlinjer. Detta då den centrala enheten på ett 

strukturerat sätt allokerar ansvarsområden och arbetsmetodiker men där ansvar överlåts 

till enskilda kategorier och medarbetare för att utifrån egna initiativ bidra till en 

måluppfyllelse som är i linje med hållbarhetsstrategin. Med hänsyn till detta anses 

samtliga av IKEAs processer bli vad Freedman och Jaggi (2014) samt Lueg och Radlach 

(2016) förklarar som transparenta och enhetliga, vilket tolkas nödvändigt för deras stora 

och komplexa verksamhet, samtidigt som medarbetare förstår och bidrar till sitt enskilda 

bidrag till den större helheten vilket även Crews (2010) belyser som essentiellt. 

  

IKEA tolkas, precis som Pedersen och Neergaard (2006) menar är av vikt, förstå 

betydelsen av att externt kommunicera vilket hållbarhetsarbete de gör med syfte att uppnå 

legitimitet och förtroende. Trots företagets tidigare ambition av att skapa en egen 

företagsmärkning, vilken skulle representera samtligt hållbart förtroende, insåg de vikten 

av att enklare kunna kommunicera med intressenter genom vad Borglund et al. (2017) 

beskriver som välkända certifieringar från tredje part. Detta tolkas ha bidragit till en mer 

ömsesidig förståelse mellan företaget och kunderna, då kunderna inte längre behöver 

skapa nya förståelser för vad IKEA-loggan representerar, utan kan istället associera 

produkter till sin kunskap om redan välkända och accepterade certifieringar. Med hänsyn 

till IKEAs ökade förståelse för hur en gynnsam kommunikationen ska ske med kunder i 

samband med hur hållbarhet successivt inkluderats allt mer inom verksamhetsstyrningens 

komponenter anses företaget, likt beskrivningar från Epstein och Buhovac (2014) samt 

Lueg och Radlach (2016), prioritera att såväl inkludera hållbarhet i formella som 

informella styrmedel. Trots att det uppfattas, med grund i Merchant och Van der Stede 

(2017), som att formella är mer verksamma på grund av företagets storlek anses dessa 

kontinuerligt behöva understödjas av informell styrning för att företaget inte ska förlora 

sitt hållbara fokus samt för att ständigt öka incitament till innovativa lösningar och 

förbättrade arbetssätt. 

 

5.2.3 Hållbar verksamhetsstyrning inom “Regulativa fundament”  
Mio är införstådda i den vikt som Lueg och Radlach (2016) samt Searcy (2011) belyser 

avseende att inkludera sociala samt miljömässiga aspekter utöver de ekonomiska i en 

verksamhets hållbarhetsarbete men poängterar däremot att detta är en utmaning. 

Företaget, som nyligen introducerat ökade hållbarhetsambitioner, tolkas alltid ha haft ett 
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ekonomiskt fokus där de vill leverera produkter med prisvärd kvalitet vilket idag behöver 

utökas till att inkludera ett större ansvarstagande enligt lagar, regleringar och normer. De 

hållbara satsningar som företaget har implementerat som ett svar på dessa externa 

påtryckningarna beskrivs däremot delvis belasta deras lönsamhet samt grundläggande 

affärskoncept. Detta tolkas bero på vad Alberti och Varon Garrido (2017) samt Epstein 

och Buhovac (2014) beskriver avseende att hållbara och ekonomiska mål kan vara 

motstridiga. Således prioriterar Mio huvudsakligen fortfarande den ekonomiska 

lönsamheten, där det uppfattas som om de insett att det är en nödvändighet att inkludera 

fler hållbara aspekter än vad de ursprungligen avsett. Detta bedöms även bero på att de 

främst har vad Bonn och Fisher (2011) beskriver som ett kortsiktigt förhållningssätt till 

hur produkter ska tas fram, vilket anses hämma möjligheterna att se den långsiktiga 

vinningen av att inkludera hållbara aspekter. Det anses dessutom bero på att 

medarbetarnas, ledningens och kundernas kunskap avseende hållbarhetens fördelar är för 

ytlig, vilket Mio i likhet med Galli (2018) menar resulterar i att externa intressenter har 

oförenliga förväntningar, vilket anses innebära svårigheter avseende att fastställa vilka 

önskemål som ska prioriteras och således vilka hållbara beslut som ska tas. Däremot har 

Mio ambitionen av att allt mer implementera hållbara initiativ som ska vara i linje med 

övriga fokusområden samtidigt som de önskar öka det interna och externa intresset samt 

kunskapen avseende hållbarhet, vilket Henriques och Richardson (2004) samt Johnson, 

Scholes och Whittington (2008) beskriver som nödvändigt för att etablera ett gynnsamt 

hållbarhetsarbete. 

  

Trots att Borglund et al. (2017), Coulter (2014) samt Searcy (2011) beskriver 

nödvändigheten av att ett företag bör inkludera hållbarhet som en del i deras övergripliga 

strategiska inriktning, i samspel med övriga fokusområden, anses Mios regulativa 

fundament ännu inte skapat ett incitament till att implementera hållbarhet på detta sätt. 

Detta med hänsyn till att företaget fortfarande har ett huvudsakligt fokus på lönsamhet 

samt att tillfredsställa kunders krav på kvalitet till ett lågt pris. Trots Alberti och Varon 

Garrido (2017) samt Johnson, Scholes och Whittingtons (2008) beskrivningar av att ett 

företags hållbarhetsarbete bör associeras med verksamhetens ämnade arbetsriktning 

tolkas företaget inte inkludera tillräckliga eller unisona hållbarhetsaspekter för att 

hållbarhetsarbetet, i enlighet med Lueg & Radlach (2016) förklaringar, ska kunna bidra 

till en lyckad och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Detta eftersom det anses svårt för 

företaget att skapa en bild av hur dess hållbarhetsarbete ska förenas med övrigt arbete 
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eftersom hållbara aspekter inte har ett direkt inflytande i företagets vision, mission, 

affärsidé, fokusområden eller överordnade strategi, med tanke på att företaget fortfarande 

befinner sig i den hållbara uppstartsfasen. Istället uppfattas Mios strategiska övervägande 

avseende hållbarhet omedelbart innebära omställningsarbeteten i verksamhetsstyrningens 

olika komponenter vilket dock beskrivs innebära en avsaknad av tydliga direktiv 

(Thompson, Scott & Martin, 2014; Roos, von Krogh & Roos, 2004) och det tolkas därmed 

vara en utmaning för medarbetare att förstå till vilket verksamt syfte de ska rikta 

arbetsuppgifter åt.  

  

Mios nuvarande hållbara inriktning och arbetssätt tolkas, i förhållande till Merchant och 

Van der Stedes (2017) beskrivningar, ha uppstått på ett emergent sätt. Trots att författarna 

hänvisar utformningen till strategier anses det kunna liknas vid Mios tilltagande 

hållbarhetsfokus, då de inte ännu etablerat en hållbar strategisk inriktning eller några 

hållbara strategier men har skapat en hållbarhetspolicy och ett antal målsättningar. 

Liknelsen grundas i att hållbarhetsarbetet tolkas ha uppstått successivt som en reaktion 

på externa omständigheter avseende att uppfylla intressenters krav samt inte riskera att 

deras varumärke eller rykte tar skada. Anledningen till varför företagets 

hållbarhetsåtagande inte anses ha skapats på ett, vad Merchant och Van der Stedes (2017) 

beskriver som, intended sätt är då ledningen ännu inte fullt ut ser de framtida 

genomföranden som behöver utföras för att hållbarhetsarbetet ska vara gynnsamt. 

Därmed tolkas det inte heller ännu finnas tillräckliga interna påtryckningar vilket anses 

nödvändigt utifrån Thompson, Scott & Martins (2014) beskrivningar, för att optimera och 

förbättra hållbara arbetssätt. Ytterligare underliggande anledning till att Mio inte tidigare 

såg nyttan av att implementera ett mer omfattande hållbarhetsarbete tolkas vara då deras 

nuvarande sätt att positionera sig på marknaden bedöms utgå ifrån vad Porter (2004) 

förklarar som ett kostnadsfokus. Eftersom Mios företagskoncept innebär 

kostnadsbesparingar och så billiga tillvägagångssätt som möjligt, anses detta försvåra en 

implementering av hållbara dimensioner då det tolkas som att företaget i första hänseende 

inte anser att det är förenligt med övriga fokusområden.  

 

Med hänsyn till att Searcy (2011) beskriver att hållbarhet genomsyrar ett företags 

verksamhetsstyrning på skilda sätt beroende på företagets strategiska inriktning, tolkas 

Mios regulativa fundament ha legat till grund för hur hållbarhet influeras inom 

verksamhetsstyrningens komponenter. Trots att Lueg och Radlach (2016) beskriver att en 
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kultur bör inkludera hållbara aspekter för att kunna kontrollera att medarbetares 

beteenden följer önskad hållbar riktning, har Mios hållbara ambitioner ännu inte 

integrerats med övriga värderingar inom kulturen. Detta anses vara mindre fördelaktigt 

för deras framtida hållbarhetsarbete med hänsyn till att de beskrivs vara ett kulturdrivet 

företag. Däremot är detta en tilltagande process, där företagets ambition avseende att bli 

“det goda företaget” avspeglar deras växande hållbara engagemang. Företaget poängterar 

i och med detta att en tillökning av hållbara aspekter måste ske i kulturen då de, likt Malmi 

och Brown (2008) samt Anthony et al. (2014), anser att en kultur och etablerade tankesätt 

är avgörande för att lyckas uppnå fastställda målsättningar. Dessutom har företaget, i linje 

med Freedman och Jaggi (2014) samt Crutzen, Zvezdov och Schalteggers (2017) 

beskrivningar, insett vikten av att ledningens agerande måste påvisa företagets hållbara 

engagemang samt att fler tillfällen måste etableras där medarbetare kan diskutera 

hållbarhet, vilket också är en tilltagande insats. Detta anses kunna möjliggöras genom att 

Hållbarhetsansvarig ständigt fokuserar på att öka det hållbara intresset hos ledare och 

beslutsfattare samt där företaget under våren kommer implementera sin första hållbara 

kunskapslunch för att bidra till ökad informationsspridning och kunskap. Däremot, trots 

att Malmi och Brown (2008) beskriver att en kultur bör präglas av såväl symbolbaserad-

, klan- samt värderingsstyrning tolkas Mio främst ha prioriterat en värderingsstyrning 

under dess hållbara uppstartsfas, då den tolkas vara mest inflytelserik för att skapa ett 

önskvärt beteende hos företagets medarbetare. Således anses hållbarhet inte behöva 

introduceras inom samtliga dimensioner i kulturen omgående, utan med hänsyn till vad 

Lueg och Radlachs (2016) påvisar, kan hållbarhet introduceras successivt för att förenkla 

för medarbetare att förändra tankesätt samt förhålla sig till de nya hållbara aspekterna. 

  

Trots att företaget ännu inte implementerat hållbarhet lika mycket i kulturen som deras 

ambition antyder, anses företaget ha lyckats influera hållbarhet fördelaktigt i deras 

planeringsarbete. Genom företagets hållbarhetspolicy samt konkreta målsättningar får 

medarbetarna, i enlighet med Crutzen, Zvezdov och Schalteggers (2017) förklaringar, 

uttalade riktlinjer att förhålla arbeten till vilket i sin tur tolkas skapa motivation och 

engagemang. Däremot fastställs inga mer nedbrutna handlingsplaner för specifika 

processer eller avdelningar, vilket Coulter (2014) samt Thompson, Scott och Martin 

(2014) benämner som affärs- och funktionsstrategier. Detta tolkas bero på att företaget 

ännu inte skapat en uppfattning om hur kortsiktiga hållbara målsättningar ska inkluderas 

i det dagliga arbetet på ett sätt som är förenligt med övriga fokusområden. Trots detta är 
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den hållbara planeringen tillräckligt tydlig för att Mio ska kunna utforma ett 

uppföljningsarbete som avspeglar företagets mest aktuella hållbara engagemang. Detta 

belyser även Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) samt Lueg och Radlach (2016) 

som syftet med den hållbara uppföljningen då det underlättar för analys och utvärdering. 

Mio har idag implementerat ett antal hållbara indikationer och mätetal, vilka dock 

fortfarande åsidosätts från övrigt uppföljningsarbete. Däremot, eftersom företaget 

bedriver en pågående utvecklingsprocess som avser att inkludera hållbarhet i samma 

uppföljningssystem som övrig prestationsmätning anses de, likt vad Lueg och Radlach 

(2016) beskriver som viktigt, värdesätta att samtlig uppföljning ska samordnas. Detta med 

syfte att lättare kunna styra hållbara prestationer unisont med övriga fokusområden inom 

verksamheten. I linje med Kopnina och Shoreman-Ouimets (2015) samt Epstein och 

Buhovac (2014) belyser dock Mio svårigheterna med att identifiera samt upprätta 

relevanta hållbara mätetal för att med lämpliga grunder skapa en förståelse för den 

hållbara måluppfyllelsen. Detta anses bero på att företaget främst implementerat 

hållbarhetsarbeten som är i linje med lagar och regleringar, istället för att, som Johnson, 

Scholes och Whittington (2008) samt KPMG (2011) beskriver som optimalt, överväga 

att etablera hållbara åtaganden avseende deras egna framtida hållbara prioriteringar. Detta 

bedöms skapa motstridande underlag för att kunna ta lämpliga beslut för vilka mätetal 

som är av störst relevans att implementera ur ett långsiktigt perspektiv. Detta tolkas dock 

kunna utvecklas så småningom, i takt med att hållbarhetsarbetet utvecklas, där det således 

klargörs vilka mätetal som är av främsta intresse för Mios unika verksamhet.  

 

Eftersom det hållbara uppföljningsarbetet är under utveckling, avspeglar inte heller 

belöningssystemet många hållbara aspekter. Däremot tolkas Mios nuvarande 

belöningssystem, där butiker kan stödja välgörande ändamål, vara vad Anthony et al. 

(2014) beskriver som intrinsic belöning med tanke på att det både skapar ett incitament 

till att stödja verksamheten likväl som en upprymdhet av att gynna 

välgörenhetsorganisationer. Detta kan å ena sidan anses vara ett tillräckligt 

belöningssystem med hänsyn till att Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) beskriver 

att hållbara belöningar ofta karaktäriseras av intrinsic karaktär. Å andra sidan hänförs 

belöningssystemet endast till butiksmedarbetares prestationer avseende att värva 

medlemmar, vilket utifrån Bonn och Fishers (2011) beskrivningar anses innebära att 

hållbarhetsarbetet eller hållbara måluppfyllelser inte belönas och att det därmed finns en 

avsaknad av motivation samt uppmuntran i det hållbara arbetet. 
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Trots möjliga förbättringsmöjligheter i företagets hållbara belöningssystem anses 

medarbetare däremot motiveras till att prioritera hållbarhet allt mer med hänsyn till 

företagets strukturella styrning i form av organisationsstruktur och formaliserade 

riktlinjer, vilket Malmi och Brown (2008) samt Anthony et al. (2014) beskriver är nära 

kopplat till motivation. Detta då Mio genom deras interna kommunikatör anses skapa, 

vad Freedman och Jaggi (2014) beskriver som nödvändig transparens. De anses även ha 

en tydlig ansvarsfördelning avseende hållbarhetsfrågor då Hållbarhetsansvarig bär det 

största ansvaret samt rapporterar till såväl ledning som avdelningsansvariga, trots att 

Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) beskriver att dessa kommunikationsvägar 

vanligtvis endast sker åt en riktning. Mios struktur och arbetsfördelning tolkas därmed 

innebära att Hållbarhetsansvarig har ett översiktligt synsätt över verksamhetens samtliga 

hållbarhetsarbeten och kan således lättare influera unisona förändringar. Med grund i 

Malmi & Browns (2008) förklaring avseende att interna riktlinjer bidrar till ett önskat 

beteende anses företagets riktlinjer, i form av såväl uppförandekoden samt ”specifications 

and requirements”, dessutom säkerställa att samtliga led i försörjningskedjan uppfyller 

företagets hållbara ambitioner och lagkrav. Detta med särskild hänsyn till att 

uppförandekoden grundas i Amfori BSCI:s utgångspunkter, vilket kan liknas vid vad 

Crews (2010) beskriver avseende att inte endast ledningen ska utforma ett företags 

riktlinjer utan att fler aspekter ska tas till hänsyn. Trots att författaren främst refererar till 

att medarbetare ska influera riktlinjer anses Mios samarbete med den utomstående 

organisationen innebära en underlättning av att deras nyetablerade förhållningssätt till 

hållbara engagemang grundas på lämpliga innehåll och perspektiv.  

 

Eftersom Mio fortfarande är i uppstartsfasen av deras hållbarhetsarbete är företaget 

mycket måna om att säkerställa att deras interna arbete är tillräckligt bra innan det 

exponeras till externa intressenter. Detta med hänsyn till att företaget inte vill riskera att, 

likt vad Freedman och Jaggi (2014) samt Lueg och Radlach (2016) beskriver, varumärket 

tar skada, strida mot samhällets krav på hållbarhet eller bli anklagade för greenwashing. 

Däremot har företaget insett att när de lyckats med hållbara måluppfyllelser eller erhåller 

hållbara certifieringar bör de exponera detta externt, vilket Pedersen & Neergaard (2006) 

beskriver som väsentligt, för att kunder och andra intressenter ska kunna skapa en 

förståelse för deras hållbara engagemang. Med hänsyn till detta arbetar företaget idag med 

såväl, vad Borglund et al. (2017) beskriver som, interna företagsmärkningar samt 
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certifieringar från tredjepartsorganisationer. Certifieringarna exponeras till viss del redan 

för intressenter men är avsedda att bli mer tilltagande i takt med att företaget garanterar 

fler hållbara åtaganden och prestationer.  

 

Mios arbetssätt inom såväl dess externa kommunikation som i hur hållbarhet introduceras 

i verksamhetsstyrningen, anses lämpligt för att i uppstartsfasen kunna bedriva 

verksamheten i hur Macintosh och Quattrones (2010) förklarar som den önskvärda 

riktningen. Företaget bedöms ha anpassats enligt dess hållbara ambitioner genom att 

influera såväl formella samt informella styrverktyg. Detta bedöms ha varit möjligt trots 

att Borglund et al. (2017) samt Coulter (2014) beskriver att detta bör göras utifrån 

företagets hållbara strategiska inriktning vilket Mio ännu inte har. Mio påpekar, i likhet 

med Epstein & Buhovac (2014), vikten av att informella styrverktyg behöver understödja 

de formella där det däremot tolkas som att de formella har utgjort större utrymme vid 

uppstartsfasen med syfte att möjliggöra ett tydligare och mer samordnat 

hållbarhetsarbete. Däremot anses det överflödigt för företaget att ha som ambition att 

utveckla en fulländad hållbar verksamhetsstyrning i dagsläget med hänsyn till att 

hållbarhet inte är en del i, vad Macintosh & Quattrone (2010) beskriver som, 

verksamhetens huvudsakliga existentiella syfte. Trots detta har Mio ambitionen om att 

utveckla hållbarhetsarbetet och på ett lättare sätt kunna samordna medarbetare, skapa 

ökade incitament till att arbeta hållbart, förändra tankesätt samt skapa nya gynnsamma 

tillvägagångssätt. Med hänsyn till detta anses det behövligt för företaget att, likt 

beskrivningar från Coulter (2014), Kopnina och Shoreman-Ouimet (2015) samt Borglund 

et al. (2017), implementera ytterligare formaliserade och konkreta arbetssätt i takt med 

att deras hållbara engagemang ökar. Genom att utforma samt kommunicera ut en 

gemensam överordnad strategi samt specifika handlingsplaner för olika arbetsområden 

eller avdelningar anses företaget på ett lättare sätt kunna efterleva hållbara målsättningar 

samt skapa förenliga arbetssätt. Detta eftersom medarbetare på så sätt tolkas bli mer 

motiverade till att genomsyra hållbara dimensioner i det dagliga arbetet samt successivt 

inkludera hållbarhetsarbetet som en prioriterad värdering i kulturen. 
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6 Slutsats och framtida forskning 
_____________________________________________________________________ 

Studiens syfte och bidrag framställs genom att svara på den utformade frågeställningen 

samtidigt som reflektioner och förslag på framtida forskning presenteras.  
_____________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats  
Utifrån genomförd studie kan det konstateras att ett företags strategiska övervägande 

avseende hållbarhet på olika sätt influerar verksamhetsstyrningen. Det uppfattas att 

företag med kognitiva fundament influeras av interna påtryckningar i form av en inre 

drivkraft från grundare eller ledare till att inkludera hållbarhet inom verksamheten. Detta 

eftersom företagens verksamhet ofta bedrivs i ett hållbart tankesätt med ambitionen att 

göra mer än vad samhällets krav initierar och det hållbara fundamentet kommer därav in 

som en del av företagets verksamma syfte. Företagets strategiska inriktning i form av 

vision, mission, affärsidé, fokusområden samt överordnad strategi, av formaliserad eller 

icke-formaliserade karaktär, influeras därav av hållbara inslag och genomsyras nedåt i 

organisationen som en tydlig riktning för samtliga medarbetare. Vidare influerar 

inriktningen verksamhetens styrkomponenter till att inkludera hållbara inslag. 

Fundamentets djupt inpräntade interna drivkraft genomsyrar kulturen starkt av hållbarhet 

där värderingar, symboler, samt kontinuerlig kommunikation och ageranden från 

ledningen eller hållbarhetsansvariga förstärker medarbetares beteende och tankesätt. Den 

starka kulturen tillsammans med den tydliga hållbara strategiska inriktningen bedöms 

avspeglas i en långsiktig ambition, formellt uttryckt eller inte, samt en kortsiktig planering 

i form av hållbara mål, strategier eller handlingsplaner. Dessa hänförs ofta till att driva 

innovativa utvecklingsarbeten och därmed hållbarhetsarbetet framåt inom företaget. 

Uppföljningsarbetet tolkas omfatta såväl mål, handlingsplaner som projekt där 

systematiska uppföljningar görs via utvecklade mätetal, likväl som utvärderingar utifrån 

förväntade utfall för hållbara inslag, likt prognoser, inom en flexibel budget. 

  

Eftersom det finns ett tydligt internt incitament utifrån det kognitiva fundamentet till att 

arbeta hållbart uppfattas medarbetare drivas av en inre genuin motivation av att bidra till 

hållbarhetsarbetet, vilket därav belönas icke-finansiellt, i form av sociala tillställningar. 

Detta med syfte att en finansiell drivkraft inte ska dominera det interna hållbara 

engagemanget. Ytterligare uppfattas det kognitiva fundamentet frambringa ett tilltagande 

hållbarhetsarbete genom transparens, tydlig lednings- och organisationsstruktur samt 
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öppna och tvärfunktionella kommunikationsvägar. Dessutom tolkas detta även göras 

genom en tydlig ansvarsfördelning, att ledningens hållbara strategiska beslut är i 

samverkan med övriga medarbetares åsikter samt genom interna och externa riktlinjer 

som samordnar medarbetare. Det bedöms även vara av betydelse för företagen att externt 

påvisa det hållbarhetsarbete som görs inom verksamheten via noga utvalda certifieringar 

för att sprida kunskap och förståelse med syfte att understödja en möjlighet för kunder att 

göra medvetna konsumtionsval. Utifrån ovan kan det konstateras att kognitiva fundament 

influerar hållbara aspekter som en helhet i ett företags verksamhetsstyrning, där både 

informella och formella styrsätt kompletterar varandra för att nå hållbara ambitioner. 

Däremot bedöms informella styrsätt främst prioriteras för att medarbetare såväl ska dela 

som arbeta utefter verksamhetens värderingar samt tankesätt samtidigt som formella 

styrsätt huvudsakligen nyttjas för att understödja och säkerställa att allt görs i enlighet 

med vad som förväntas. 

 

Företag med normativa fundament bedöms inkludera ett hållbarhetsarbete av såväl 

externa som interna påtryckningar. Externa faktorer så som ökad medvetenhet och 

förändrade krav i samhället tolkas stegvis frambringa ett internt incitament till att arbeta 

hållbart eftersom ledningen erhåller en ökad förståelse för hållbarhetens betydelse för en 

framtida lönsamhet. Fundamentet tolkas påverka ett företags strategiska inriktning i form 

av att den överordnade strategin genomsyras av hållbarhet, nya fokusområden tillkommer 

och det ursprungliga affärskonceptet gestaltar nya hållbara infallsvinklar, vilka ger 

uttryck i verksamhetsstyrningens olika komponenter. Därmed förändras den etablerade 

kulturen, gemensamma värderingar samt tankesätt, genom att företagets ledning föregår 

med ett gott exempel på hur hållbarhet ska prioriteras samt en inspirerande arbetsmiljö 

där det finns inslag av hållbara symboler. Det strategiska övervägandet uppfattas 

frambringa tydliga och formaliserade långsiktiga- samt kortsiktiga målsättningar och 

strategier för samtliga nivåer, avdelningar och individer inom verksamheten, där 

arbetsmetodiker ytterligare tydliggör utförandebeskrivningar för hållbara arbetssätt och 

processer. Uppföljningen sker i linje med planeringen i form av hållbara inslag i den 

huvudsakliga budgeten, enskilda hållbarhetsbudgetar för projekt, hållbarhetsredovisning 

samt ytterligare relevanta mätetal för att erhålla vidare nödvändig information. 

  

Den slags belöning som det normativa fundamentet tolkas frambringa är främst av 

intrinsic karaktär med syfte att medarbetare inom ett samordnat projekt eller avdelning, 
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ska erhålla en stolthet och upprymdhet när hållbara mål uppnås och inte drivas av en 

finansiell uppmuntran. Det normativa fundamentet anses därutöver skapa en samordning 

och transparens hos medarbetare genom ett allokerat ansvar, en distinkt organisations- 

och ledningsstruktur, externa samt interna riktlinjer, informationsutbyte samt att en 

gemensam beslutfattare tar strategiska hållbarhetsbeslut som är i linje med övriga 

fokusområden. Dessutom uppfattas det väsentligt att föra en extern kommunikation i form 

av noga utvalda och välkända certifieringar med syfte att sprida hållbar kunskap och 

intresse vidare till intressenter. Det anses kunna konstateras att företag med normativa 

fundament till att arbeta hållbart ser den hållbara verksamhetsstyrningen som en helhet 

där informella och formella styrmedel måste understödja varandra för att kunna uppnå 

önskade hållbara prestationer. De formella styrsystemen tolkas vara viktigast i det 

hänseendet att de frambringar konkreta och tydliga strukturer samt arbetssätt eftersom 

hållbarhet inte är inkluderat i företagets grundläggande affärskoncept, där informella 

styrsystem understödjer detta genom att skapa en frivillig och gemensam hållbar 

drivkraft.  

 

Det regulativa fundamentet tolkas influera ett företags hållbarhetsarbete med största 

grund i externa påtryckningar i form av lagar och regleringar, vilket motiverar en 

verksamhet till att vilja anpassa processer och arbetssätt med syfte att inte exponeras på 

ett icke hållbart sätt. Fundamentet uppfattas innebära att hållbarhet avstås ifrån att 

integreras med övriga affärsmässiga syften eller i den överordnade strategin eftersom den 

strategiska inriktningen är avsedd att förbli densamma som tidigare och att företaget 

bibehåller sitt redan fastställda fokus samt affärskoncept. Istället frambringar 

fundamentet en direkt inverkan på verksamhetsstyrningens olika komponenter där olika 

hållbara inslag inkluderas. Kulturen bedöms influeras genom att ett par ambitioner 

etableras separat från övriga fokusområden med syfte att avspegla företagets hållbara 

engagemang samt att ledningen agerar med föredöme, hållbara prioriteringar tydliggörs, 

tillfällen skapas för informationsutbyten och där kunskap avses öka avseende hållbarhet. 

Det regulativa fundamentet uppfattas innebära att hållbarhet genomsyrar ett företags 

planering i form av en övergriplig hållbarhetspolicy för hela verksamheten samt 

fastställda långsiktiga målsättningar, med syfte att medarbetare ska få en tydlig förståelse 

för verksamhetens ämnade hållbara riktning. Därutöver tolkas uppföljningen bestå av 

separata mätetal och indikationer för att erhålla nödvändig information vilket separeras 
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från övrigt uppföljningsarbete men där ytterligare nyanserade mätetal ständigt försöker 

identifieras, vanligtvis utifrån benchmarking.  

  

Företag med regulativa fundament tolkas prioritera en implementering av 

belöningssystem med inslag av både intrinsic och extrinsic karaktär där hållbara 

belöningar sammanslås med redan etablerade mål, i form av att en uppnådd målsättning 

belönas med att en monetär summa doneras till ett välgörande ändamål. För att underlätta 

ett önskat hållbarhetsarbete tolkas fundamentet influera den administrativa styrningen 

med en koncentrerad ansvarsfördelning, tydlig organisations- och ledningsstruktur, 

specifika riktlinjer såväl inom som utom den enskilda organisationen samt genom att ha 

en intern kommunikatör som sprider information om hållbara aspekter. Det uppfattas 

dessutom relevant att avvakta med att exponera vilket hållbarhetsarbete som görs tills 

dess att företaget kan säkerställa att hållbarhetsarbetet blivit ordentligt utfört, där strävan 

sedan finns av att exponera hållbarhetsarbetet genom både flertalet välkända certifieringar 

samt egna företagsmärkningar. Det regulativa fundamentet bedöms främst innebära att 

formella styrsystem genomsyras av hållbara element eftersom dessa tolkas hjälpa 

företaget att organisera och strukturera ett hållbarhetsarbetet med syfte att säkerställa att 

processer och arbetssätt följer externa krav. Däremot uppfattas företag även successivt 

inkludera hållbara element inom den informella styrningen för att ytterligare kunna skapa 

interna incitament till att finna hållbara lösningar samt innovativa arbetssätt. Med hänsyn 

till detta bedöms företaget inte se en hållbar verksamhetsstyrning ur ett fullständigt 

helhetsperspektiv där samtliga hållbarhetsåtaganden har ömsesidiga beroenden, utan de 

bedöms fokusera på att influera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter på 

separata sätt.  

 

Med hänsyn till ovan kan det konstateras att respektive företags hållbara arbetssätt samt 

grad av hållbar integrering inom verksamhetsstyrningens olika komponenter utformas 

enligt företagets mest gynnsamma förhållningssätt. Detta sker utefter dess unika 

säregenskaper, marknadsstorlek, hållbara motiv samt hur långt i den hållbara 

integreringsprocessen de kommit. Följande helhetsmodell illustrerar såväl de 

påtryckningar som skapar de tre fundamenten samt hur respektive fundament frambringar 

att hållbarhet genomsyrar verksamhetsstyrningens komponenter. Graden av den hållbara 

integreringen utifrån respektive fundament illustreras inom samtliga komponenter. 
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Figur 3 Sammanfattande modell av slutsats (egen illustration)  

 

6.2 Reflektioner avseende studiens begränsningar 
Under studiens genomförande har reflektioner uppstått avseende fallföretagens storlek, 

vilket till viss del har kunnat bedömas som en begränsning. Då IKEA är ett globalt företag 

som verkar på fler marknader, med ett större antal anställda, anses deras formella styrsätt 

därav vara mer framträdande i förhållande till Mio och Swedese. Detta har kontinuerligt 

tagits till hänsyn genom att jämförelser inte gjorts mellan företagen, utan där 

undersökningen syftat till att förklara hållbara influenser i styrningskomponenterna. 

Dessutom har IKEAs globala storlek inneburit att studiens författare inte haft möjlighet 

att intervjua företagets VD. Detta togs till hänsyn genom att istället intervjua en 

respondent vars befattning inkluderas inom ledningsgruppen och ansågs därmed ha 

tillräckliga kunskaper för studiens ändamål.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 
Med hänsyn till studiens reflektioner avseende fallföretagens olika storlek anses framtida 

forskning vara väsentlig inom företag som har likartad storlek, i synnerhet i form av små 

eller medelstora företag då tidigare forskning främst undersökt de större. Dessutom 

bedöms det intressant om framtida forskning fortsätter på denna studies ansats, där 

undersökningar kan göras inom ett enskilt fundaments påverkan på 

verksamhetsstyrningen för att kunna skapa ytterligare generaliserbarhet samt grund till 

framtida teoretiska förklaringar.  
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Appendix 
Appendix 1 Intervjuguide 
Syftet med denna intervju är att skapa en förståelse för hur svenska möbelföretag 
strategiskt  prioriterar ett hållbarhetsarbete samt hur verksamheter arbetar för att 
inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens samtliga komponenter.   
 
Respondent och företag 

• Respondentens roll på företaget och inom hållbarhetsarbetet. Huvudsakliga 
arbetsuppgifter.  

• Hållbarhetsarbetets utrymme i verksamheten  
 
Strategiska prioriteringar avseende hållbarhet  

• Definition hållbarhet samt hållbart företagande 
• Underliggande fundament till hållbarhetsarbete  
• Företagets viktigaste intressenter  
• Regleringar och lagar att följa  
• Certifieringar 
• Generera legitimitet och trovärdighet  
• Beslutfattande för strategiska prioriteringar avseende hållbarhet  
• Företagets hållbarhetsarbete till skillnad från konkurrenter  
• Extern kommunikation av hållbarhetsarbete samt interna arbeten utöver detta 

 
Hållbarhet i verksamhetsstyrningen  

• Införlivning av hållbarhet inom verksamhetsstyrningen 
• Intern dokumentation/kartläggning över hållbarhetsarbetet  
• Hållbarhet inom formella (struktur, regleringar, kontrollsystem och 

prestationsmätningar) eller informella styrsystem (kultur, informell 
kommunikation, etiska värderingar samt normer)  
 

Kultur (värderingar, etik, normer, symboler och grupperingar)  
• Hur kultur påverkar hållbarhetsarbetet  
• Förmedling av hållbara värderingar  

 
Planering  

• Hållbara strategier i förhållande till övriga strategier  
• Fundament och syfte till hållbara strategier  
• Långsiktiga och kortsiktiga hållbara strategier  

 
Cybernetisk kontroll  

• Specifika mål och mått. Specifikt mätsystem/uppföljningssystem  
• Integration av hållbarhet i formella styrsystem  
• Hållbara mål och mått samt allokering till olika avdelningar  
• Benchmarking eller jämförelse med hjälp av index vid upprättande av mål och 

mått  
 
Belöningssystem  

• Specifika belöningar eller bonusar då hållbara mål uppnås  
• Bonusar för specifika avdelningar eller medarbetare 
• Övriga belöningssystem inom verksamheten 

 



  
 

II 

Administrativ kontroll 
• Hållbara interna riktlinjer samt underliggande syfte  
• Organisations- och ledningsstruktur samt dess påverkan på hållbarhetsarbetet  
• Informationsspridning avseende hållbarhet 
• Ansvarsfördelning för hållbara arbetsområden  
• Interna utbildningar och utrymme för hållbarhetslärande  

 
Övergriplig helhetsbild 

• Hållbara verksamhetsstyrningens funktion som en helhet eller som separata 
styrmedel  

• Svårigheter eller problematik avseende hållbarhetsarbetet  
• Förändringar i verksamhetsstyrningen efter hållbara prioriteringar  
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Appendix 2 IKEAs Hållbarhetsstrategi 

 
 
 
 
  



  
 

IV 

Appendix 3 IKEA IWAY fokusområden 
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Appendix 4 Amfori BSCI code of conduct  

 


