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Förord 

 

Jag vill börja med att tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuerna, samt att jag fick 

möjligheten att utföra denna studie i fallföretaget. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min 

handledare Jonas Westman för såväl intresse och engagemang, liksom all värdefull feedback 

under processens gång. Tack! 

 

Borås, juni 2019  
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Abstrakt 
Corporate Social Responsibility (CSR), det vill säga företags samhälleliga ansvar, har 

diskuterats under flera decennier. Trots det råder det fortfarande en tvetydighet kring vad det 

sociala ansvarstagandet egentligen innebär. Samtidigt har CSR har institutionaliserats som 

organisationskoncept och kommuniceras externt i organisationers strävan efter legitimitet. Det 

finns dock flera institutionella faktorer som kan inverka på organisationers benägenhet att 

agera ansvarsfullt, såsom etablerade lagar, regler, finansiella resurser och normativa 

uppmaningar i organisationers omgivning. Föreliggande studie syftar till att undersöka hur ett 

ledande företag inom färgtillverkningsindustrin uppfattar CSR och hur konceptet tar sig i 

uttryck i den dagliga verksamheten. Därtill syftar studien till att ge förklaringar till hur 

fallföretagets hållbarhetsarbete kan förstås i relation till färgtillverkningsbranschens 

omgivning, samt bakomliggande motiv till att arbeta med CSR. Studien nyttjar 

nyinstitutionell teori som teoretisk referensram tillsammans med institutionella faktorer som 

antas ha inflytande på viljan att arbeta med socialt ansvarstagande, samt olika former av 

organisatorisk legitimitet. Med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer och 

textanalys utforskas hur CSR-konceptet uppfattas och tar sig i uttryck hos en framstående 

aktör inom färgtillverkningsindustrin. Studiens centrala resultat visar på att fallföretaget tycks 

använda CSR som ett legitimerande verktyg genom att externt kommunicera hållbarhet vilket 

främst uttrycks genom ökad miljöhänsyn i den dagliga verksamheten. Vidare visar studien på 

att färgtillverkningsindustrin anpassar sig till en teknisk och en institutionell omvärld genom 

anpassning till såväl lagar, regler, konkurrenter, kunder samt rådande normer och värderingar 

i samhället. Resultatet visade emellertid ett starkare beroendeförhållande till en teknisk 

omvärld mot bakgrund av kostnadseffektiviseringar för att därigenom nå lönsamhet. CSR-

arbete tycks således i första hand implementeras mot bakgrund av ekonomiska och ekologiska 

drivkrafter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, hållbarhet, hållbar utveckling, socialt 

ansvarstagande, färgtillverkningsindustri, nyinstitutionell teori, legitimitet, särkoppling  
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1. Inledning 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett fenomen som inbegriper organisationers 

samhälleliga ansvar, vilket har intensifierats i takt med medial uppmärksamhet kring såväl 

mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöfrågor samt diverse lagändringar 

(Jutterström & Norberg 2011, s. 11). Vad detta samhälleliga ansvar egentligen avser är 

emellertid omstritt eftersom det är ett mångfacetterat begrepp som förändrats över tid och 

tolkas på olika sätt. På ett övergripande plan utgörs CSR av en ekologisk, social och 

ekonomisk dimension och kan beskrivas som att företag bör ta hänsyn till den omgivande 

miljön, social rättvisa, stabilitet och i största möjliga mån undvika handlingar som kan 

påverka samhället negativt (Borglund et al. 2017, ss. 18, 57, 62-63, 76; Van Marrewijk 2003, 

s. 101). Parallellt med ett tilltagande CSR-arbete har det skett en så kallad 

transparensrevolution på grund av den tilltagande användningen av informationsteknologier, 

vilket har lett till ökade krav på information från företag. Det har därför skett en ökning av 

organisationers CSR-kommunikation som resulterat i bland annat etiska riktlinjer, strategier, 

policyer, uppförandekoder och rapporter. Kommunikation är således en fundamental del av 

CSR. En annan fundamental del är att integrera hållbarhet i organisationers affärsstrategier 

vilket kan förse organisationer med legitimitet som i sin tur attraherar medarbetare och 

kapital, och som dessutom i förlängningen kan göra organisationer mer konkurrenskraftiga 

(Borglund et al. 2017, ss. 290, 316, 318-319). CSR kan således nyttjas som en 

styrningsmodell för organisationers verksamheter, men likaså som ett viktigt redskap i syfte 

att bygga upp förtroende från omvärlden (Jutterström & Norberg 2011, s. 12).   

 

CSR som ett institutionaliserat organisationskoncept  

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv kan CSR ses som en respons på globala utmaningar i form 

av bland annat temperaturökningar, avtagande biologisk mångfald samt försurning av sjöar 

och hav som kan påverka mänskligheten negativt. CSR kan vidare ses som ett verktyg för så 

kallat ansvarstalande i form av externt riktad kommunikation som i förlängningen kan bringa 

organisationer legitimitet från såväl enskilda medborgare, potentiella medarbetare, aktieägare 

och konsumenter. CSR medför inte bara legitimitet utan kan också generera 

eftersträvansvärda associationer såsom ett ansvarstagande företag genom diverse 

certifieringar. Organisationer strävar på så sätt efter att bli betraktade som legitima genom att 

agera socialt ansvarfullt i enlighet med rådande normer, värderingar och sociala förväntningar 

(Borglund et al. 2017, ss. 75-76; Johansen & Nielsen 2012, ss. 436, 446; Kallifatides & Egels-

Zandén 2011, s. 151). Legitimitet från omgivningen är nämligen grundläggande för 

organisationer eftersom det är därifrån resurser inhämtas i form av råvaror, arbetskraft och 

kunder som behövs för att organisationer ska kunna nå sina mål och därigenom överleva. 

Organisationer kan vidare sägas omges av både en institutionell och en teknisk omvärld, där 

den institutionella omvärlden består av den kultur som organisationer omgärdas av. Kulturen 

utgörs vidare av normer, värderingar, uppfattningar och förväntningar som skapar grund för 

organisationers legitimitet. Den tekniska omvärlden handlar istället om kunder, konkurrenter 

och leverantörer som påverkar hur organisationer löser problem och når sina mål (Jacobsen & 

Thorsvik 2008, ss. 213, 218-219). Legitimitet är således organisationers allra viktigaste 

hjälpmedel för att genomleva konkurrens och därigenom nå lönsamhet vilket CSR-arbetet kan 

bidra till (Meyer & Rowan 1977, s. 340; Suchman 1995, s. 574). Allt fler företaget uppvisar 
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vidare ett ansvarsfullt agerande vilket har lett till att CSR-konceptet institutionaliserats till ett 

verktyg som används av organisationer utan att ifrågasättas. Organisationer kan givetvis välja 

att inte använda sig av CSR-arbete men riskerar då att framstå som ansvarslösa, avvikande 

och i förlängningen icke legitima (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 66).  

 

Skepticism mot CSR-konceptet som resulterar i särkoppling 

Parallellt med den allmänna förväntan om att organisationer bör visa upp en bild av och leva 

upp till ett socialt ansvarsfullt agerande förekommer en uppfattning om att CSR kan hota 

organisationers lönsamhet. Föreställningen gör gällande att CSR-konceptet enbart bringar 

legitimitet medan organisationers effektivitet blir hotad genom ökade kostnader. Definitionen 

av ekonomi är emellertid att hushålla med knappa resurser, vilket går hand i hand med CSR-

idéns grundelement som är att öka hänsyn till miljön. Den ökade miljöhänsynen kan i 

förlängningen medföra minskade kostnader, vilket kan uppnås genom att investera i ny 

teknologi som är effektivare eller byta ut glödlampor till energisnåla alternativ som minimerar 

organisationers användning av resurser och elektricitet. Samtidigt sänks dessa kostnader i 

verksamheternas resultaträkningar (Jutterström & Norberg 2011, s. 186). Uppfattningen om 

att CSR kan medföra negativ påverkan på lönsamheten har dock organisationer i flera fall löst 

genom så kallad särkoppling. Det innebär att företag använder CSR genom att skilja på den 

formella och reella organisationsstrukturen genom att kommunicera det externt för att 

därigenom erhålla legitimitet utan att införa konceptet i det löpande arbetet (Palazzo, Siano, 

Sardanelli & Vollero 2018, ss. 623-624). Ett tänkbart skäl till detta är att det är enkelt att 

besluta om och initiera CSR medan det tar betydligt längre tid att införa konceptet i den 

dagliga verksamheten (Jutterström 2011, s. 37). Vidare kan företag lockas av att förfina bilden 

av organisationen genom att enbart kommunicera det positiva i framgångsberättelser och 

åsidosätta det som anses negativt eller riskabelt. Ett sådant förfarande kan dock riskera 

trovärdigheten, vilket ställer krav på ett autentiskt, balanserat, verifierat, väsentligt liksom 

jämförbart hållbarhetsarbete (Borglund et al. 2017, ss. 326-327). 

 

Tidigare forskning om CSR har bland annat berört hur CSR används av organisationer i 

strävan efter att betraktas som legitima, hur CSR kan vara en konkurrensfördel samt hur 

kopplingen mellan socialt ansvarstagande och ekonomisk tillväxt ser ut (Beddewela & 

Fairbrass 2016; Du, Bhattacharya & Sen 2011; Johansen & Nielsen 2012; Rowley & Berman, 

2000; Walsh et al., 2003). Det finns således en mängd studier där CSR undersökts genom ett 

bredare perspektiv på branschnivå, medan studier som går djupare in i en specifik bransch är 

av mindre omfattning. En relativt outforskad bransch är färgtillverkningsindustrin vilken är 

intressant eftersom det är en bransch som utövar en stor miljöpåverkan på olika sätt, och 

därför begränsas av olika lagar, regler och standarder. En vanlig standard som 

färgtillverkningsindustrin tillämpar är miljöledningssystemet ISO 14001 (Borglund et al. 

2017, s. 87). Branschen begränsas vidare av branschorganisationen Sveriges Färg och Lim-

Företagare (SVEFF) som vid färgtillverkning i Sverige kräver medlemskap (SVEFF 2019). 

Diverse internationella regleringar har även inflytande på branschen, däribland 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 som innebär att 

arbeta proaktivt och reducera såväl direkta som indirekta effekter av utsläpp gällande flyktiga 

organiska ämnen (VOC) på människors hälsa samt miljön. Ytterligare inflytande på 
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branschen kan härledas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nummer 

1907/2006 av den 18 december 2006 beträffande kemikalier samt säkrare användning kallad 

REACH, som kortfattat inbegriper att registrera, utvärdera och godkänna enskilda ämnen med 

särdeles farliga egenskaper. Samtidigt har det skett en ökad reglering på nationell och 

internationell nivå, i form av ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU 

av den 26 juni 2013. Sverige har i enlighet med det modifierat bland annat 

årsredovisningslagen, revisionslagen och aktiebolagslagen vilket resulterat i att företag med 

ett visst antal anställda måste redovisa viss icke finansiell information, såsom uppgifter 

gällande miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och riskhantering 

(Borglund et al. 2017, ss. 244-246). 

 

Sammantaget finns det flera aktörer, lagar, standarder och regler som kan ha en inverkan på 

hur och varför färgtillverkningsbranschen arbetar med CSR, samtidigt som CSR-konceptet 

kan medföra att organisationer känner behov av att visa sig ansvarsfulla gentemot såväl 

kunder, investerare, media, icke-statliga organisationer liksom anställda och icke anställda 

(Borglund 2011, s. 113). Åberopade aspekter gör således färgtillverkningsindustrin till en 

intressant bransch att studera närmare för att utveckla förståelse kring såväl CSR-arbete som 

organisationers ömsesidiga beroende av sin omvärld. Färgtillverkningsindustrin har vidare en 

tydlig påverkan på miljödimensionen i det sociala ansvarstagandet, vilket gör det extra 

intressant att undersöka hur en ledande aktör inom färgtillverkning förhåller sig till CSR-

konceptet i dess helhet. Det väcker frågor om bland annat alla dimensioner i det sociala 

ansvarstagandet beaktas lika mycket eller om det finns en stark betoning på just 

miljödimensionen. Alternativt om CSR-arbetet har fått stå tillbaka på grund av att det redan 

finns lagar och regler som ställer krav på branschen. Dessutom råder det fortfarande en 

oklarhet kring vad det sociala ansvarstagandet egentligen innebär och hur det ska 

operationaliseras trots att frågan har diskuterats i decennier. Det är därav särskilt intressant att 

undersöka hur ett specifikt företag inom färgtillverkningsindustrin arbetar med konceptet 

CSR, vilka drivkrafter som ligger bakom samt vilken/vilka dimensioner som är extra 

framträdande. Ett ledande företag har troligtvis tillräckliga finansiella resurser för att utforma 

ett gediget hållbarhetsarbete samtidigt som diverse regler och organisationer kan ha inverkat 

på hur arbetet utvecklats. Studien ämnar därför undersöka hur en framstående aktör inom 

färgtillverkningsindustrin tolkar CSR-konceptet.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska hur ett företag inom färgtillverkningsindustrin uppfattar 

konceptet CSR och hur det tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Därtill syftar studien 

till att ge förklaringar till hur hållbarhetsarbetet kan förstås i relation till färgtillverknings-

branschens omgivning, samt bakomliggande motiv. Följande frågeställningar besvaras i 

studien: 

 

1. Hur uppfattas och uttrycks CSR i den dagliga verksamheten av en framstående aktör 

inom färgtillverkningsindustrin? 
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2. Hur kan hållbarhetsarbetet förstås i relation till färgtillverkningsbranschens omgivning 

och bakomliggande drivkrafter?  

 

 

1.2 Begreppsprecisering 

I föreliggande studie diskuteras begreppen CSR och hållbarhet liktydigt. Borglund et al. 

(2017) menar att begreppen har debatterats parallellt under en lång tid, samtidigt som 

begreppet hållbarhet tycks få en allt mer framträdande roll i samhällsdebatten. Med CSR och 

hållbarhet avses i denna studie en ekologisk, ekonomisk och social dimension som i 

förlängningen ämnar bidra till en hållbar utveckling. Genom att företag agerar ansvarsfullt 

bidrar dem till en social och ekonomisk utveckling som hoppas leda till bland annat mindre 

korruption, minskad fattigdom, bättre arbetsvillkor och ett bättre liv för människor. Hur detta 

tar sig i uttryck varierar beroende på vilken organisation som undersöks, men kan exempelvis 

innefatta att inga medarbetare utsätts för diskriminering eller tvång (Borglund et al. 2017, ss. 

8-9; Van Marrewijk 2003, s. 101). I föreliggande studie har respondenterna tillåtits forma 

begreppens definition närmare genom att deras uppfattningar och livsvärldar ställts i fokus. 

 

2. Studiens teoretiska tolkningsram 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens teoretiska utgångspunkter bestående av 

nyinstitutionell teori, organisatorisk legitimitet, organisationers beroende av omgivningen 

samt institutionella faktorer som antas påverka benägenheten att arbeta med CSR. Slutligen 

beskrivs studiens centrala analysverktyg kopplat till det specifika fallet, färgtillverknings-

industrin, som utgörs av särkoppling, isomorfism, teknisk respektive institutionell omvärld 

samt de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk som ingår i CSR-begreppet. 

 

2.1 Nyinstitutionell teori  

Bakgrunden till nyinstitutionell teori härleds till antagandet om att en rationell formell 

organisationsstruktur är lämpligast för att effektivt kontrollera och samordna organisationer, 

samt bemöta de krav som organisationer ställs inför. Flera studier visade dock att den 

formella organisationsstrukturen hade begränsningar, vilket Meyer och Rowan (1977) 

undersökte närmare. Den centrala utgångspunkten i nyinstitutionell teori är därmed att 

organisering inte i första hand drivs av rationellt agerande utan snarare tycks handla om att 

agera i överensstämmelse med förväntningar i omvärlden för att därigenom överleva. 

Nyinstitutionell teori fokuserar således på hur det kommer sig att organisationer verksamma 

inom samma bransch tenderar att homogeniseras i sina praktiker, liksom varför 

organisatoriska strukturer blir allt mer komplexa och omfattande. Teorins kärna utgörs av att 

organisationer består av en formell och en informell organisationsstruktur, där den formella 

strukturens syfte är att frambringa legitimitet genom anpassning till regler och 

tillvägagångssätt som formats av de institutioner organisationer omges av. Vidare består den 

formella strukturen av flera olika delar vilka är sammanbundna med olika utbredda förståelser 

av den sociala verkligheten (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 64-65). Flertalet av den formella 

strukturens olika delar antas vara så starkt institutionaliserade till den grad att de fungerar som 



 10 

myter. Till exempel kan en teknisk lösning för produktion, redovisning, informationssystem 

eller organisationskonceptet CSR få organisationer att framstå som legitima, rationella, 

ansvarsfulla och moderna utan att lösningarna de facto är effektiva. Samtidigt medför detta att 

organisationer i strävan efter att realisera samma myter kommer likna varandra mer och mer. 

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv är det således viktigt för organisationer att utåt sett 

presentera sig själva på samma sätt som andra organisationer verksamma inom samma 

bransch, för att på så sätt nå framgång och sedermera överleva. Om organisationer skulle välja 

att bortse från dessa myter kan det medföra att organisationerna framstår som ansvarslösa, 

avvikande och i förlängningen icke legitima inom den specifika branschen (Eriksson-

Zetterquist 2009, ss. 66-68). 

 

Ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori är särkoppling vilket innebär att den formella 

organisationsstrukturen är särkopplad från den informella organisationsstrukturen. Den 

formella strukturen kan enkelt förändras allt eftersom moden, normer och lagar skiftar medan 

den informella strukturen inbegriper att samordna vad som utförs i organisationer. 

Strukturerna är emellertid inte helt frånskilda utan har en viss anknytning till varandra. 

Samtidigt är det inte nödvändigtvis negativt att mytbildning eller särkoppling förekommer, 

eftersom det bidrar till organisationers förmåga att svara på förändringar i omgivningen för att 

därigenom överleva (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 68-70). Medan den formella strukturen 

beskriver hur en organisation ser ut, reflekterar den informella strukturen organisationens 

funktion i praktiken. Organisationer tenderar således att eftersträva legitimitet och stabilitet i 

den föränderliga omvärlden (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 108).  

 

DiMaggio och Powell (1983) fann tre olika processer som visar på hur organisationsstrukturer 

liknar varandra mer och mer. DiMaggio och Powell (1983, s. 147) identifierade därmed tre 

olika typer av isomorfism: normativ, mimetisk och tvingande. Den normativa isomorfismen 

härstammar främst från professionalisering, och kan beskrivas som att framgångsrika koncept 

inom organisationer som policyer, idéer, praktiker eller CSR efterliknas. Det är en form av 

socialisering som sker genom till exempel att individer med liknande akademiska bakgrunder 

för med sig idéer till organisationer de arbetar i, vilket leder till att organisationer allt mer 

liknar varandra (DiMaggio & Powell 1983, ss. 151-153). Vad gäller mimetisk isomorfism är 

denna typ en respons på osäkerhet. När organisationer befinner sig i en osäker miljö med 

tvetydiga problem är det enkelt att efterlikna en framgångsrik eller legitim organisation som 

svar på eventuell osäkerhet och problem som uppstått. Det behöver inte vara en avsiktlig 

efterlikning, utan den framgångsrika organisationen utgör helt enkelt en källa som kan 

användas till att uppnå legitimitet och framgång (DiMaggio & Powell 1983, ss. 149-151). Den 

tvingande isomorfismen kan utgöras av både informellt och formellt tryck i form av sociala 

och kulturella förväntningar som kan härledas till rådande normer, värderingar och 

förväntningar i den institutionella omvärlden. Det kan exempelvis vara staten som tvingar en 

bransch till att ta hänsyn till miljön, krav på finansiell rapportering eller liknande (DiMaggio 

& Powell 1983, ss. 147-149). 
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2.2 Olika former av organisatorisk legitimitet 

Suchman (1995, s. 572) har identifierat tre former av organisatorisk legitimitet: pragmatisk, 

moralisk och kognitiv. Med organisatorisk legitimitet avses hur en uppsättning grundläggande 

övertygelser i omgivningen medför hur organisationer utvärderas och förstås, och därigenom 

uppfattas som legitima. Samtliga typer utgår från legitimitet som ett generaliserat antagande 

eller allmän uppfattning om att organisatoriska aktiviteter är önskvärda, korrekta eller 

lämpliga i ett socialt konstruerat system bestående av normer, värderingar, övertygelser och 

definitioner. De tre formerna av legitimitet har dock något olikartade beteendemönster. 

Pragmatisk legitimitet avser en nyttobetonad legitimitet utifrån intressenternas krav, där 

organisationer anpassar sig utefter vad intressenterna efterfrågar. Moralisk legitimitet innebär 

en utvärdering av vad omgivningen anser är moraliskt (Suchman 1995, ss. 574, 576-579). 

Kognitiv legitimitet handlar istället om att organisationer har institutionaliserats och tas för 

givna av omgivningen, vilket medför en passiv form av legitimitet utan ansträngningar från 

organisationer (Suchman 1995, s. 582). Med hjälp av Suchmans (1995) former av 

organisatorisk legitimitet kan således fallföretagets eventuella strävan efter legitimitet 

förklaras närmare genom vilken typ av legitimitet som betonas. 

 

2.3 Den institutionella omgivningens betydelse för företags samhälleliga ansvar 

Scott (1998) har redogjort för hur organisationer är beroende av två skilda omvärldar för att 

därigenom kunna överleva. Omvärldarna kan i sin tur ha motstridiga krav genom exempelvis 

att lagändringar går emot vad kunder önskar vilket gör att organisationer har två centrala 

utmaningar för att överleva. Den första utmaningen handlar om att reducera osäkerheten kring 

vad som sker i omvärlden, vilket innebär att organisationer behöver anpassas utefter 

omvärlden för att ha god information om vad som sker i världen. Med hjälp av den kunskapen 

erhålls möjligheten att snabbt anpassa sig till eventuella förändringar som kan innebära 

möjligheter eller hot. Den andra utmaningen består i att försöka påverka åsikter i 

omgivningen genom att kommunicera hållbarhet externt, för att på så sätt åstadkomma 

legitimitet och positiva reaktioner. Beroendeförhållandet består därmed i att resurser såsom 

arbetskraft, råvaror och information som organisationer behöver för att kunna producera och 

därigenom nå sina mål hämtas från omgivningen (Jacobsen & Thorsvik 2008, ss. 215, 213). 

Omgivningen i sin tur utgörs av en teknisk respektive en institutionell omvärld. Den tekniska 

omvärlden består av exempelvis konkurrenter, leverantörer och kunder som utgör alla olika 

förhållanden utanför en organisation som kan ha inverkan på hur organisationer löser diverse 

uppgifter eller problem för att nå sina mål. Den institutionella omvärlden avser kulturen 

omkring organisationer som utgörs av värderingar, uppfattningar, normer och förväntningar 

som både kan påverka uppfattningen av organisationer och skapa grund för legitimitet. Den 

institutionella omvärlden kan på så sätt skapa ett tryck mot organisationer att framstå på ett 

visst sätt som belönas med legitimitet. Privata organisationer, som studieobjektet, förhåller sig 

till marknadskonkurrens vilket kan skapa ett tryck att anpassa sig till förändringar i 

konkurrensvillkor som sammankopplas med den tekniska omvärlden (Jacobsen & Thorsvik 

2008, ss. 218-219).  
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Campbell (2007) har vidare argumenterat för vilka förhållanden som gör företag mer benägna 

att agera socialt ansvarsfullt. Företag är troligtvis mindre benägna att agera på ett socialt 

ansvarsfullt sätt om det inte finns tillräckliga finansiella resurser eller om organisationer är 

verksamma i konkurrensutsatta miljöer med små vinstmarginaler. Benägenheten att agera 

ansvarsfullt ökar istället vid mer normala konkurrensförhållanden eller om det finns 

välfungerande bestämmelser från staten alternativt självreglering från branschen (Campbell 

2007, ss. 952-953, 955). Ytterligare institutionella faktorer som tros påverka är om 

investerare, media eller privata oberoende organisationer övervakar företagen, och vid behov, 

agerar för att förändra beteendet. Därtill antas benägenheten öka om organisationer är 

verksamma i en miljö där normativa uppmaningar till socialt ansvarstagande är 

institutionaliserade i form av exempelvis företagspublikationer (Campbell 2007, ss. 958-959). 

Campbells (2007) antaganden kan vidare tydliggöra institutionella faktorer i 

färgtillverkningsbranschens omgivning som kan ha inverkat på hur och varför fallföretaget 

arbetar med CSR. 

 

2.4 Centrala analysverktyg i utforskandet av en framträdande aktörs CSR-arbete 

inom färgtillverkningsindustrin 

I föreliggande studie kommer nyinstitutionell teori med begreppen särkoppling och 

isomorfism att tillämpas. Särkoppling kommer att användas för att förstå i vilken utsträckning 

fallföretaget inom färgtillverkningsindustrin använder sig av CSR, eftersom det förekommer 

ett antagande om att CSR kan hota lönsamheten vilket kan leda till att företaget särkopplat 

CSR-konceptet. Samtidigt är det svårt att dra gränsen huruvida en särkoppling förekommer 

eller ej, eftersom det inte finns något vedertaget sätt för hur CSR bör eller ska tillämpas. När 

det kommer till isomorfism kan de tre typerna klargöra huruvida fallföretaget påverkas av 

olika tryck från den institutionella omgivningen genom normer och förväntningar som skapar 

ett tryck för organisationer att framstå som ansvarstagande. Organisationer kan på så sätt 

känna sig tvungna att anpassa sig, eftersom ansvarstagandet kan bringa legitimitet och i 

förlängningen attrahera kunder från den tekniska omvärlden. Främst den tvingande 

isomorfismen kan ha påverkat branschen att tvingas tänka på miljön i produktionsprocessen 

samt börja rapportera icke finansiell information genom diverse lagändringar. Slutligen kan 

den normativa isomorfismen ha påverkat organisationen genom att yrkesverksamma inom 

samma bransch utgjort inflytande på företaget med olika idéer och/eller policyer. Vidare 

kommer CSR-begreppet som Van Marrewijk (2003) menar utgörs av en ekologisk, ekonomisk 

och social dimension användas för att analysera vilken/vilka dimension/er som är mest 

framträdande i företagets externa kommunikation och därigenom klargöra drivkrafter bakom 

CSR. Den organisatoriska legitimiteten som Suchman (1995) beskriver kan vidare klargöra 

om, och i så fall, i vilket syfte fallföretaget använder CSR samt vilka argument som nyttjas i 

legitimeringen. Därutöver kommer Scotts (1998) institutionell respektive teknisk omvärld att 

vara till hjälp för att förstå färgtillverkningsbranschens institutionella omgivning genom att 

det kan vara normer, värderingar och uppfattningar i den institutionella omvärlden och/eller 

konkurrenter, kunder eller strävan efter att nå mål som influerat fallföretaget att arbeta med 

CSR. De institutionella faktorer som enligt Campbell (2007) påverkar benägenheten till 

socialt ansvarstagande kan vidare klargöra eventuella förhållanden i 
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färgtillverkningsbranschens omgivning som kan utöva inflytande på det sociala 

ansvarstagandet. 

 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det göras nedslag i forskning som använt CSR som ett verktyg för att 

åstadkomma legitimitet och differentiering. Forskningen är relevant för att förstå hur och 

varför fallföretaget arbetar med hållbarhet, både genom den externa kommunikationen och i 

form av diverse CSR-relaterade aktiviteter. 

 

3.1 CSR i strävan efter legitimitet och differentiering 

Johansen och Nielsen (2012) har undersökt ett företags CSR-kommunikation och 

självhistoria, samt det paradoxala i att sträva efter differentiering och konformitet på samma 

gång. Forskningen visade bland annat på att företaget imiterat andra framgångsrika former 

och praktiker genom att följa och sätta upp riktlinjer, vad DiMaggio och Powell (1983) 

benämner som mimetisk isomorfism. Vidare visades normativ isomorfism genom att företaget 

visade försök till att influera sina leverantörer till att efterleva företagets standarder och 

grundläggande värderingar. Dessutom målade företaget upp sig själva som en framgångsrik 

organisation att efterfölja genom sin självhistoria, vilket ställer sig tvärtemot den mimetiska 

isomorfismen (Johansen & Nielsen 2012, ss. 435, 444-445). Studien föreslår vidare att 

institutionaliseringen av legitimitet gör CSR till en fråga om att sammankopplas med ”rätt” 

associationer och certifieringar, vilket resulterar i att fler och fler organisationer tillämpar 

certifieringar. I de fall organisationer står inför legitimitetsproblem eller kritik från 

leverantörer kan de välja att integrera CSR i sin självhistoria i syfte att stärka legitimiteten 

som en del av organisationsidentiteten. Ett dilemma är emellertid att differentieringen 

begränsas genom att alla organisationer erbjuds samma certifieringar, vilket reducerar 

möjligheten till att sticka ut. På det sättet kan konformitet sägas vara viktigare än 

differentiering när det kommer till CSR, vilket gör det sociala ansvarstagandet generiskt 

(Johansen & Nielsen 2012, s. 446). 

 

Beddewela och Fairbrass (2014) har studerat hur multinationella företag baserade i Sri Lanka 

använder CSR och samhällsinitiativ som ett sätt att söka legitimitet. Studien visade att det 

förekom externa tryck från omgivningen, vilka varierade beroende på den statliga kontrollen 

över en bransch samt den institutionella aktörens makt som utövade trycket. Dotterbolagen 

använde vidare CSR-aktiviteter på ett instrumentellt och nyttobetonat vis i strävan efter 

legitimitet. Vidare upplevde dotterbolagen externt tryck som påverkade olika aspekter av 

deras CSR-aktiviteter. Det externa trycket utövade inflytande på exempelvis huruvida 

företagen ville samarbeta med en statlig eller icke-statlig partner, samt hur företagen 

prioriterade sina CSR-projekt. Flera dotterbolag uppfattade staten som den mest kraftfulla 

källan till externt tryck, som utgjordes av bland annat legala och reglerande åtgärder för att 

minimera politiska risker (Beddewela & Fairbrass 2014, ss. 506, 510). Denna form av tryck 

kan jämställas med vad DiMaggio och Powell (1983) kallar tvingande isomorfism, genom att 

staten inför reglerande åtgärder. Dessutom förekom tryck som kan likställas med normativ 
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isomorfism, som resulterat i att dotterbolagen sponsrar samhällsinitiativ i samarbete med olika 

myndigheter och auktoriteter för att öka den lokala mjölkproduktionen i enlighet med 

regeringens mål. Vidare visades FN:s utvecklingsprogram (UNDP) utöva inflytande i form av 

normativa krafter som tog sig i uttryck genom branschövergripande normer, uppförandekoder 

samt förespråkandet av ”best practice” som belönades med CSR-relaterade utmärkelser. CSR 

används således inte bara för att göra samhällsnytta, utan även för att uppfylla immateriella 

mål som är kopplade till institutionella tryck (Beddewela & Fairbrass 2014, ss. 511, 513, 

516). 

 

Johansen och Nielsen (2012) samt Beddewela och Fairbrass (2014) kan med sin forskning 

förklara närmare hur och om fallföretaget arbetar med att vinna och/eller upprätthålla 

organisatorisk legitimitet. Det kan förekomma en önskan om att differentiera sig och 

därigenom öka konkurrenskraft alternativt tryck från omgivningen som kan ha en inverkan på 

branschen i sig vilket resulterar i diverse CSR-relaterade aktiviteter. Slutligen kan forskningen 

av Johansen och Nielsen (2012) samt Beddewela och Fairbrass (2014) visa om och hur 

fallföretaget använder CSR som en fråga om differentiering och/eller nyttobetoning genom 

diverse isomorfa krafter. Färgtillverkningsindustrin påverkas som sagt av diverse lagar och 

regler som kan yttra sig genom tvingande isomorfism och därigenom visa sig ansvarsfulla. 

 

4. Studiens metodologiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras studiens metodologiska utgångspunkter som utgörs 

av intervjuer och textanalys. Inledningsvis redogörs studiens val av metod för att därefter 

behandla urval av respondenter respektive texter samt tillvägagångssätt och genomförande av 

respektive metod. Därefter diskuteras studiens kvalitet samt etiska överväganden, och 

slutligen författarens förförståelse. 

 

4.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte att utforska hur ett företag inom färgtillverkningsindustrin uppfattar 

konceptet CSR och hur det tar sig i uttryck, samt ge förklaringar till hur hållbarhetsarbetet kan 

förstås i relation till branschens omgivning och bakomliggande drivkrafter valdes ett 

kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer och textanalys. På grund av den utforskande 

ansatsen kan de övergripande forskningsfrågorna ur ett metodologiskt perspektiv lämpligast 

besvaras genom intervjuer och dokumentstudier med en lägre grad av struktur (Justesen & 

Mik-Meyer 2013, s. 122). Detta eftersom studien fokuserar på att få en djupare förståelse för 

CSR-konceptet i dess kontext. Med hjälp av dokument kan således företagets externa 

kommunikation gällande hållbarhet undersökas närmare för att sedan utforska hur 

dokumenten står i relation till det dagliga arbetet i verksamheten, vilket kan framgå med hjälp 

av intervjuer där respondenternas livsvärldar ställs i fokus. 

 

För att kunna beskriva hur CSR uppfattas och hur det tar sig i uttryck i ett företag är således 

kvalitativa intervjuer lämpliga, eftersom de kan ge detaljrika svar från 

organisationsmedlemmar som använder konceptet i sin dagliga verksamhet. Samtidigt kan 

intervjun styras mot att utforska CSR i olika riktningar utefter intervjupersonernas 
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uppfattningar (Bryman 2011, s. 413). Genom intervjuer går det vidare att förstå ett socialt 

fenomen som CSR utifrån aktörernas uppfattningar, för att därigenom framställa exempel på 

hur CSR-konceptet uppfattas och uttrycks i fallföretaget. Det intressanta är således att få en 

fördjupad förståelse för CSR i dess kontext genom att åstadkomma beskrivningar av hur 

respondenterna upplever fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 2013, ss. 54-55).  

 

För att vidare finna förklaringar till hur hållbarhetsarbetet kan förstås i relation till företagets 

institutionella omgivning och de bakomliggande drivkrafterna är en idéanalys lämplig. Detta 

eftersom texter formuleras mot bakgrund av särskilda idéer och avspeglar en verklighet 

utanför texten och organisationen. Textens inneboende idéer ställs därmed i fokus där språket 

ger en avbild av den sociala verkligheten som företaget omges och villkoras av. Textens 

avsändare, det vill säga företaget inom färgtillverkningsindustrin, uttrycker på så sätt en idé 

om världen och sina upplevelser vilket kan syfta till att exempelvis informera eller uttrycka 

ståndpunkter (Bergström & Boréus 2018, ss. 22, 25, 27).  

 

En idéanalys kan därmed ge förståelse för omständigheterna kring idéerna bakom 

hållbarhetsarbetet och synliggöra dominerande uppfattningar samt dess upphov och 

konsekvenser. Intervjuerna kan istället ge en mer verklighetstrogen bild av hur 

hållbarhetsarbetet uppfattas och tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten (Bergström & 

Svärd 2018, ss. 138-139). Dessutom spelar dokument många gånger en avgörande roll för 

vilka beslut och handlingar som tas inom organisationer, vilket kan undersökas djupare med 

hjälp av intervjuer för att på så sätt få reda på huruvida dokumenten överensstämmer med det 

praktiska arbetet i fallföretaget. Dokument är vidare lämpliga att analyseras mot bakgrund av 

nyinstitutionell teori som gör gällande att organisationer medvetet producerar dokument för 

att erhålla legitimitet från omgivningen. Därigenom kan dokumenten förstås som en strävan 

efter att bli betraktade som legitima, ansvarsfulla och rationella (Justesen & Mik-Meyer 2013, 

ss. 103, 106). Vidare går forskningsfrågorna till viss del in i varandra genom att förståelsen av 

konceptet CSR kan synliggöras både med hjälp av olika texter likväl hur det tar sig i uttryck i 

en organisation, samtidigt som bakomliggande drivkrafter kan härledas ur både intervjuer och 

textanalys. En kombination av textanalys och intervjuer möjliggör emellertid utforskning av 

studiens fenomen ur olika synvinklar för att därigenom kunna ge en mer verklighetstrogen 

bild än om endast en metod används (Ahrne & Svensson 2015, ss. 25-26).  

 

4.2 Urval 

Till att börja med studeras endast en organisation i föreliggande studie, vilket motiveras av att 

kunna ge en mer tät och rik beskrivning av CSR-arbetet. Därigenom kan kunskaperna vidgas 

om hur CSR-arbete uppfattas och uttrycks i en specifik organisation, samt hur arbetet kan 

förstås i relation till färgtillverkningbranschens omgivning (Merriam 1994, ss. 46-47). 

Organisationen kan därmed visa exempel på hur ett ledande företag inom 

färgtillverkningsindustrin arbetar med CSR, vilket kan underlätta för andra företag i strävan 

efter hållbart företagande. I studien tillämpas vidare ett målfokuserat urval för att kunna 

utforska hur CSR uppfattas och hur det tar sig i uttryck i fallföretaget inom 

färgtillverkningsindustrin. På så sätt kan en övergripande och fördjupad bild av hur CSR går 

från extern kommunikation till dagligt praktiskt arbete nås. Det har således valts ut både 
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textmaterial i form av hållbarhetsrelaterade dokument och intervjupersoner. Urvalet har skett i 

flera steg vilket innebär att intervjupersonerna har valts ut efter vilken roll eller avdelning 

personerna har eller arbetar på, för att kunna få en helhetsbild av hur CSR uppfattas i 

fallföretaget. Likväl har texterna valts ut efter en noggrann överblick av vilka texter som är 

tillgängliga och lämpliga för att kunna uppfylla studiens syfte (Bryman 2011, ss. 350-351). 

Intervjuerna är således tänkta att besvara hur CSR uppfattas och hur det tar sig i uttryck, 

medan textanalyserna ämnar ge förklaringar till hur hållbarhetsarbetet kan förstås i relation till 

branschspecifika omvärldar och bakomliggande drivkrafter. På så sätt kan relationen mellan 

tanke och verklighet utforskas och ge exempel på hur CSR uppfattas och uttrycks i ett ledande 

företag inom färgtillverkningsindustrin. 

 

Urval av respondenter 

Ett genomtänkt urval skapar större chanser för att hitta fler än enstaka udda fall, för att 

därigenom öka kunskapen. Detta eftersom ett slumpmässigt urval snarare likställer chanserna 

för att varje fall inklusive udda fall uppenbaras. Genom att istället söka efter udda fall 

maximeras sannolikheten för att kunna finna mönster som kan utmana förgivettagna idéer om 

fenomenet (Becker 2008, ss. 97-98). Intervjupersonerna har således valts ut för att skapa 

möjlighet till att finna intressanta nyanser och få ta del av organisationsmedlemmars 

uppfattningar om CSR. Becker (2008) framhåller vidare ett fenomen benämnt 

”trovärdighetshierarkin” som innebär att det finns ett rangordningssystem i organisationer, 

vilket tar för givet att endast de högst rankade grupperna sitter på den sanna informationen om 

verkligheten. På det sättet antas de personer med högst status inom en organisation vara mer 

pålitliga och därmed ha en större rätt att höras. Det finns dock en risk i trovärdighetshierarkin 

som kan medföra att hela fenomenet inte undersöks, vilket ställer krav på att forskaren är 

kritisk mot intervjupersonerna och/eller strävar efter att utforska andra föreställningar genom 

att samtala med personer av olika rang (Becker 2008, ss. 101-102). Trovärdighetshierarkin 

har således beaktats mot bakgrund av fallföretaget som består av ett globalt ledande företag 

inom färgtillverkningsindustrin. Att enbart intervjua ledningspersoner skulle därmed kunna 

riskera att ge en ofullständig bild av fenomenet. Det har därför genomförts sex intervjuer med 

personer i olika roller från olika avdelningar, vilket möjliggör en bredare förståelse kring hur 

CSR uppfattas och uttrycks i företaget på skilda nivåer. Tre av intervjupersonerna är i ledande 

befattning och har olika ansvarsområden inom företaget, medan resterande tre personer är 

arbetare och arbetar inom produktion, på kundtjänst eller lager. Respondenterna är vidare 

mellan 30-55 år och har arbetat i företaget mellan cirka 1-30 år. Urvalet kan på så sätt ge en 

övergripande bild över hela verksamheten samtidigt som eventuella skillnader kan urskiljas 

mellan de som är i ledande befattning kontra de som arbetar i produktionen, på kundtjänst 

eller på lagret vilket syftar till att förstå hur konceptet CSR uppfattas och förverkligas i 

fallföretaget.  

 

Texturval 

Gällande textanalysen har det tillämpats ett målstyrt urval genom att strategiskt välja ut 

dokument och texter som kan besvara forskningsfrågan om hur hållbarhetsarbetet kan förstås i 

relation till branschens omgivning (Bryman 2011, s. 434). Dokumenten utgörs av en intern 

hållbarhetsrapport samt fallföretagets hållbarhetsprogram och uppförandekod. Med hjälp av 
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detta urvalet kan både idéer och ståndpunkter förstås i relation till intervjuerna genom att 

undersöka om och hur dokumenten överensstämmer med intervjupersonernas uppfattning av 

företagets hållbarhetsarbete (Bryman 2011, ss. 496-497). Det är således intressant att studera 

dessa dokument eftersom texter många gånger produceras mot bakomliggande orsaker som 

exempelvis normer i den institutionella omvärlden (Justesen & Mik-Meyer 2013, s. 106). 

Urvalet av dokument har därmed anpassats till vad som är tillgängligt och passar 

forskningsfrågorna. Genom att få perspektiv på vad den formella organisationsstrukturen 

presenterar gentemot vad den informella organisationsstrukturen visar skapas möjlighet till att 

finna intressant kunskap som kompletterar intervjuerna (Justesen & Mik-Meyer 2013, s. 112). 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

I studiens inledningsskede skapades en överblick av forskningsfältet genom inläsning av 

branschens lagar, regler, intresseföreningar och diverse relevanta internethemsidor. På så sätt 

erhölls grundläggande kunskap om branschen och dess språk (Aspers 2011, s. 74). Även 

tidigare forskning och teorier genomlästes för att få en uppfattning om hur CSR studerats 

tidigare samt vilka teorier som skulle kunna bidra till en djupare förståelse av fenomenet. 

Därefter utformades studiens intervjuguide för att därigenom uppnå syftet med studien som är 

att utforska hur ett ledande företag inom färgtillverkningsindustrin uppfattar CSR och hur det 

tar sig i uttryck. Vidare konstruerades idealtyper till textanalyserna för att kunna ge 

förklaringar till hur hållbarhetsarbetet kan förstås i relation till branschspecifika omvärldar 

och bakomliggande drivkrafter. Utifrån ett abduktivt angreppssätt har genomläsningen av 

tidigare forskning och teorier underlättat observationerna på forskningsfältet, där empirin 

sedan modifierat studiens teoretiska tolkningsram (Svensson 2015, s. 219). 

 

Utformande av analysmatris för idéanalys 

Inför textanalysen konstruerades idealtyper för att enklare kategorisera det empiriska 

materialet och förstå de bakomliggande tankarna bakom CSR-arbetet (Bergström & Svärd 

2018, s. 148). Dels formulerades idealtyper utifrån de tre dimensionerna i CSR-begreppet: 

ekologisk, ekonomisk och social utifrån Van Marrewijk (2003). Med ekologisk hållbarhet 

åsyftas en ökad miljöhänsyn där bland annat jordens resurser och den biologiska mångfalden 

vårdas för att bevara jorden för kommande generationer. Vad gäller ekonomisk hållbarhet 

avses en ekonomisk utveckling som sker utan negativa konsekvenser på vare sig den 

ekologiska eller sociala dimensionen. Slutligen avser den sociala hållbarheten en värld med 

välmående människor. Det konstruerades även idealtyper utifrån en teknisk respektive en 

institutionell omvärld eftersom organisationer kan sägas vara beroende av skilda omgivningar 

för att kunna överleva (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 215). Information om vad som 

kännetecknar idealtyperna har insamlats från Borglund et al. (2017) vad gäller CSR-

begreppets olika dimensioner samt omvärldarna utifrån Scott (1998). Idealtyperna mynnade 

sedan ut i en matris som visas i figur 1 nedan. Idealtyperna är dock inte en objektiv 

återspegling av dimensionerna utan utgår från utmärkande drag för att därigenom kunna 

analysera fenomenet (Bergström & Svärd 2018, ss. 148-149). Matrisen har således använt 

som en vägledning i hur den externa kommunikationen i form av hållbarhetsrapport, 

uppförandekod och företagets hållbarhetsprogram relateras till ekologiska, ekonomiska eller 



 18 

sociala motiv i relation till argument som går att härleda till antingen en institutionell och/eller 

teknisk omvärld.  

 

  

Ekologisk 

Naturresurser 

Biologisk mångfald 

Nästa generation 

 

Ekonomisk 

Teknologisk utveckling 

Innovation 

Cirkulär ekonomi 

Tillväxt 

 

Social 

Jämlikhet, Jämställdhet 

Mänskliga behov, 

Bekämpa fattigdom, 

Korruption, Mångfald, 

Samhälle, Hälsa 

 

Institutionell 

omvärld 

Värderingar, 

Uppfattningar, 

Förväntningar, Normer 

 

   

 

Teknisk 

omvärld 

Nå mål, Kostnader, 

Lönsamhet, 

Konkurrenter, 

Leverantörer, Kunder 

   

Figur 1. Matris för idealtyper. 

Bearbetning och analys av hållbarhetsdokumenten 

Efter empirin insamlats påbörjades bearbetning och analys av material. Inledningsvis 

genomfördes textanalyserna för att på så sätt få intressant information som kunde användas 

till intervjuerna. Dokumenten lästes först igenom för att få en helhetsförståelse för innehållet. 

Med hjälp av matrisen (figur 1) analyserades dokumentens centrala tankar och idéer för att 

därefter relatera idéerna till hållbarhetsdimensionerna och omvärldarna samt slutligen 

underbygga argument till analyserna. För att kategorisera och sortera det befintliga empiriska 

materialet i form av hållbarhetsrapport, uppförandekod och hållbarhetsprogram användes 

analysmatrisen med idealtyper (se figur 1) som konstruerats inför textanalyserna. Matrisen 

underlättade arbetet med att förstå färgtillverkningsindustrins branschspecifika omvärldar och 

bakomliggande drivkrafter till hållbarhetsarbetet genom att relatera dokumentens innehåll till 

huruvida de överensstämde med idealtyperna. Under analysens gång utvecklades vidare 

idealtyperna med kännetecken som kunde sorteras in under CSR-begreppets dimensioner 

utifrån fallföretagets förståelse av hållbarhet (Bergström & Svärd 2018, ss. 147-149). 

Exempelvis relaterades ”ansvarstagande” till både den ekologiska och ekonomiska 

dimensionen genom ökad hänsyn till miljön samt företagets lönsamhet. Vidare härleddes 

”trakasserier” och ”diskriminering” till den sociala dimensionen av hållbarhet, genom strävan 

efter ett bättre liv för människor. Slutligen tillämpades intrasubjektivitet genom att analysera 

texterna minst två gånger vid olika tillfällen för att reducera författarens subjektiva förståelse 

(Bergström & Boréus 2018, ss. 40-41). 
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Utformande av intervjuguide 

Inför intervjuerna formulerades en semistrukturerad intervjuguide för att dels ha några 

specifika teman att utgå från, men också ha möjlighet att ställa följdfrågor och låta 

intervjupersonernas uppfattning styra samtalet. Med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide utforskades hur företagets hållbarhetsarbete uppfattas och tar sig i uttryck. 

Fördelen med en semistrukturerad intervjuguide är att det möjliggör jämförelse mellan 

intervjuerna, men också att det finns en flexibilitet som kan fånga upp intervjupersonernas 

livsvärld vilket överensstämde med studiens ansats (Bryman 2011, s. 416). Intervjuguiden 

innehöll frågor om följande teman: Begreppen CSR kontra hållbarhet, Företagets 

hållbarhetsarbete, Implementering av system, Produkterna och tillverkningsprocessen, 

Externt/internt tryck och/eller teknisk/institutionell omvärld samt Social hållbarhet (se 

bilaga). Intervjuguiden kunde således ge svar på hur företagets hållbarhetsarbete uppfattas och 

hur det tar sig i uttryck, samtidigt som hållbarhetsarbetet kunde utforskas. Intervjuer är dock 

en indirekt källa till kunskap vilket gör att uppgifterna om hur organisationsmedlemmarna 

arbetar i praktiken inte kan styrkas, då det centrala i intervjuerna är respondenternas 

subjektiva upplevelse (Justesen & Mik-Meyer 2013, s. 54). På grund av tidigare förbindelse 

med forskningsfältet i form av verksamhetsförlagd utbildning på företaget underlättades 

formulerandet av vilka frågor som skulle ställas. Vid formulerandet av frågorna har det varit 

fokus på att producera begripliga frågor med hänsyn till intervjupersonerna. Vidare placerades 

frågorna i en viss ordningsföljd för att följa temat i så stor utsträckning som möjligt (Bryman 

2011, ss. 415-416, 419-420). Vid skapandet av intervjufrågorna undveks även ”varför”-frågor 

eftersom det kan leda till att intervjupersonerna hamnar i försvarsställning och känner sig 

tvingande till att förklara sig. Istället användes ”hur”-frågor i så stor utsträckning som möjligt 

(Becker 2008, ss. 69-70). För att säkerställa att intervjuguiden innehöll begripliga och tydligt 

formulerade frågor genomfördes två pilottester med en person med erfarenhet inom lager och 

en person med erfarenhet inom bio- och kemiteknik, vilket ledde till att några frågor 

omformulerades och förtydligades (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 50). Ändringarna bestod 

av exempelvis ”hur ser efterfrågan på ansvarstagande ut?” till ”hur ser efterfrågan på 

hållbarhet ut?” samt ”är hållbarhetsarbetet mer märkbart någon särskild avdelning?” till ”är 

hållbarhetsarbetet tydligare på någon särskild avdelning?”. Personerna till pilottesterna valdes 

för att kunna få klarhet i hur frågorna tolkas av personer både med och utan närmare kunskap 

i hållbarhetsfrågor, för att på så sätt anpassa frågorna till gemene man och öka studiens 

tillförlitlighet.  

 

Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuerna påbörjades informerades samtliga intervjupersoner om undersökningens 

övergripande syfte, hur materialet kommer att hanteras samt att de vetenskapliga 

forskningsetiska principerna beaktades. Respondenterna skrev även under en 

samtyckesblankett. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon efter 

intervjupersonernas godkännande, och pågick mellan 30-75 minuter. De temana i 

intervjuguiden benämnda Produkterna och tillverkningsprocessen samt Implementering av 

system (se bilaga) undersöktes inte djupare med samtliga intervjupersoner eftersom alla inte 

hade inblick i de områdena. Det utforskades dock om intervjupersonerna hade kännedom om 

områdena för att inte gå miste om betydelsefull information. Därefter transkriberades 
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intervjuerna för att kunna få en fullständig redogörelse för både vad och hur 

intervjupersonerna uttalade sina uppfattningar och upplevelser. Transkriberingen skedde så 

fort som möjligt efter intervjutillfällena för att hitta eventuella mönster inför nästkommande 

intervjuer, vilket ledde till att intressanta teman som dök upp kunde undersökas närmare i 

samband med efterföljande intervjuer (Bryman 2011, ss. 428-430). Efter intervjuerna 

noterades även var intervjun hölls, hur intervjun fortlöpte, eventuella störningsmoment samt 

intressanta områden som kunde följas upp på nästkommande intervjuer (Bryman 2011, s. 

422).  

 

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Efter att intervjuerna transkriberats kodades materialet för att därefter analyseras. Redan i 

förarbetet till studien skapades koder ur teori och tidigare forskning som intervjuguiden 

tematiserades med, vilket även främjade bearbetningsprocessen genom att empirin 

inledningsvis tillhörde ett förbestämt tema. De förbestämda temana var dock mer öppna vilket 

medförde svårigheter att bestämma meningen med materialet, varför empirin därefter 

kodades. Empirin lästes således igenom för att få en helhetskänsla av materialet för att 

därefter identifiera meningsenheter i intervjumaterialet (Aspers 2011, s. 169). Kodning 

innebär att materialet delas till en mängd bitar, också kallat koder. Under processens gång 

uppkom nya synsätt och frågor som var av intresse och därför följdes upp (Aspers 2011, s. 

165). Koderna utformades genom analysens gång och användes för att urskilja likheter och 

skillnader i materialet (Aspers 2011, s. 180). Materialet lästes vidare igenom flertalet gånger 

för att inte gå miste om intressanta spår och nyanser. 

 

4.4 Studiens upprätthållande av kvalitet 

Vilka kvalitetskriterier som ska följas vid kvalitativ forskning är omstritt då reliabilitet och 

validitet kan vara problematiska att tillämpa vid kvalitativt inriktad forskning, eftersom 

validitet berör frågor om mätning vilket inte är fokus vid kvalitativ forskning. För att stärka 

uppsatsens kvalitet har därför kvalitetsbegreppen tillförlitlighet och äkthet beaktats. 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och bekräfta. Trovärdigheten handlar om att resultaten och tolkningarna 

ska vara trovärdiga och att de speglar den sociala verkligheten (Bryman 2011, ss. 351-353). 

Uppsatsens trovärdighet stärks genom metodtriangulering vilket är kombinationen av både 

textanalys och intervjuer. Trianguleringen kan dels ge en mer sanningsenlig bild genom att 

studera ett fenomen med flera metoder för att säkerställa att liknande eller samma resultat nås, 

men ger även möjligheten att analysera ett komplext fenomen ur flera vinklar (Ahrne & 

Svensson 2015, ss. 25-26). Vad gäller trovärdigheten beträffande de dokument som 

analyserats har den således granskats och ifrågasatts med hjälp av intervjuerna, genom att 

undersöka hur hållbarheten upplevs gentemot vad företaget säger sig sträva efter i 

dokumenten (Bryman 2011, s. 497). Överförbarhet har att göra med att ge så detaljrika och 

täta beskrivningar av resultatet som möjligt, för att därigenom ge möjlighet för läsaren att 

bedöma i vilken utsträckning studiens slutsatser går att föra över till en annan kontext. Det har 

därför genomgående givits så rika beskrivningar som möjligt för att andra forskare ska kunna 

replikera studien. Pålitlighet inbegriper att ge såväl kompletta som tillgängliga redogörelser 
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av forskningsprocessens samtliga faser vilket gör det möjligt för andra att bedöma vägvalens, 

intervjuguidens, analysmatrisens och slutsatsernas rimlighet. Vad gäller möjligheten att styrka 

och bekräfta uppsatsen handlar det om att forskaren inte medvetet låtit teori eller personliga 

värderingar påverka slutsatserna. Gällande intervjuerna har således den förförståelse som 

existerade innan förtydligats i studiens inledningsskede för att på så sätt minska risken att 

vardagliga föreställningar haft inverkan på studiens slutsatser. För att stärka textanalysens 

kvalitet har det vidare genomförts ett omfattande förarbete för att vidga förförståelsen, liksom 

noggrant valt ut texter som är lämpliga för att besvara forskningsfrågan. Därtill har 

idealtyperna konstruerats utifrån olika källor för att stärka de metodologiska verktygen och 

därigenom öka trovärdigheten för textanalysen. Intrasubjektivitet har även tillämpats, vilket 

innebär att texterna har analyserats minst två gånger vid olika tillfällen för att kontrollera om 

samma resultat erhålls. På det sättet har det kontrollerats om bedömningarna varit konsistenta 

(Bergström & Boréus 2018, ss. 40-41). Kriteriet äkthet riktar sig mot de individer och texter 

som deltagit i studien och handlar om att undersökningen ska ge en rättvis bild av de 

uppfattningar och åsikter som framkommit, att deltagarna ska ha fått en bättre förståelse av 

den miljö de lever i, att deltagarna i och med undersökningen fått möjlighet att förändra sin 

situation samt att deltagarna ska ha fått bättre chanser till att företa de handlingar som behövs 

(Bryman 2011, ss. 354-357). Intervjuer är emellertid indirekta källor vilket medför att det inte 

går att göra anspråk på att det som sägs i intervjuerna alltid speglar hur saker går till i 

praktiken. Studien fokuserar dock i första hand på bakomliggande motiv och upplevelser och 

för det ändamålet är valet av empiri mycket passande. Det centrala i studien är således inte att 

ge en fullständigt sanningsenlig bild av det studerade fenomenet, utan snarare hur CSR kan 

uppfattas och ta sig i uttryck mot bakgrund av olika motiv och yttre omständigheter som 

villkorar organisationer. 

 

4.5 Etiska överväganden 

I föreliggande uppsats har de grundläggande forskningsetiska principerna beaktats, vilka är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

innefattar att intervjupersonerna informerats om undersökningens syfte och moment, samt att 

deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har fått bestämma 

själva över sin medverkan. Konfidentialitetskravet berör de uppgifter som framkommer från 

intervjupersonerna och textmaterialen, vilka har behandlats med största möjliga 

konfidentialitet. För att bevara intervjupersonernas anonymitet har de givits fingerade namn. 

Gällande textmaterialen har fallföretaget och dokumenten anonymiserats eftersom studien  

ämnar utgöra ett exempel på hur CSR kan uppfattas och uttryckas i ett företag inom 

färgtillverkningsindustrin. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast 

används i forskningssyfte (Bryman 2011, ss. 131-132). Dessa krav har uppfyllts genom att 

informera deltagarna om syftet med uppsatsen, att deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas, att deltagarna genom en underskrift samtycker till intervjun, att informationen 

som framkommit ur intervjuerna behandlas med konfidentialitet samt att informationen enbart 

används i forskningssyfte.  
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4.6 Förförståelse 

Becker (2008, ss. 26-27) betonar vikten av att som forskare vara medveten om sin 

förförståelse, eftersom människans intuitiva förståelse har stor inverkan på forskningen 

genom tolkningsprocesser vilket kan resultera i feltolkningar. Förförståelsen grundas i 

forskarens vardagsföreställningar och är både en essentiell del av forskningen liksom omöjlig 

att undgå. För att inte förförståelsen ska påverka forskningen krävs således en medvetenhet 

kring vad som är vardagsföreställningar. Samtidigt kan förförståelsen fungera som ett stöd i 

kunskapsbildningsprocessen eftersom det ger en bättre förståelse kring vad som händer och 

hur saker går till (Aspers 2011, ss. 38-39). I detta avseende är den förförståelse författaren har 

en fördel eftersom det kan leda till en bättre förståelse av intervjupersonernas svar och 

livsvärldar vilket kan stärka studiens tillförlitlighet. 

 

Företaget har ett externt kommunicerat hållbarhetsarbete och är certifierade med ISO 9001 

samt 14001. Med andra ord finns det någon form av hållbarhetsarbete, men jag tror att 

kunskapen om hållbarhet kan skilja sig beroende på vem som tillfrågas inom organisationen. 

Vidare kan branschen ha blivit påverkad av diverse institutioner eftersom 

färgtillverkningsindustrin både har en stor påverkan på miljön samtidigt som råvarorna kan 

vara mer eller mindre hälsoskadliga. I förarbetet till studien utvecklades min förförståelse 

genom att jag fann att fallföretaget är medlem i en branschorganisation vid namn SVEFF, 

som jag förmodar har en inverkan på hur företaget arbetar med hållbarhet. Det kan också 

tänkas att fallföretaget har ett mindre utvecklat hållbarhetsarbete ur ett externt perspektiv med 

tanke på att branschen kan uppfattas som självreglerande och tillämpa certifieringar istället 

för att synliggöra själva hållbarhetsarbetet genom hållbarhetsrapporter eller liknande. Det 

strategiska och kommunicerbara arbetet som är riktat utåt kan därför ha fått luta tillbaka, på 

grund av att branschen mer eller mindre tvingas tänka på miljön i främst 

produktionsprocessen. Samtidigt kan ett ansvarstagande i form av certifieringar anses vara 

tillräckligt. Avslutningsvis tror jag att fallföretaget påverkas av den institutionella 

omgivningen genom att exempelvis att konkurrenter förespråkar hållbarhet, i tron om att 

kunder efterfrågar hållbarhet samt att lagar och regler utgör inflytande. 

 

5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet under följande rubriker: Hur CSR uppfattas och 

uttrycks i den dagliga verksamheten i ett ledande företag inom färgtillverkningsindustrin samt 

Hur hållbarhetsarbetet kan förstås i relation till bakomliggande drivkrafter. Inledningsvis 

kommer således studiens första frågeställning som ämnar utforska hur CSR uppfattas och 

uttrycks i den dagliga verksamheten hos en framstående aktör inom färgtillverkningsindustrin 

behandlas utifrån intervjuerna. Avslutningsvis behandlas studiens andra frågeställning som 

syftar till att ge förklaringar till förändringar av hållbarhetsarbetet i relation till 

branschspecifika omvärldar och bakomliggande drivkrafter där den huvudsakliga empirin 

består av textanalyserna.  
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5.1 Hur CSR uppfattas och uttrycks i den dagliga verksamheten i ett ledande 

företag inom färgtillverkningsindustrin 

 

Hållbarhet såsom ekologisk hållbarhet 

Det råder en samstämmig oklarhet kring vad egentligen begreppen CSR och hållbarhet 

innebär. Samtliga respondenter påpekar att det handlar om att värna om miljön, medan få 

framhåller den sociala hållbarheten. Främst den fysiska arbetsmiljön nämns av 

respondenterna, vilket lämnar den psykosociala arbetsmiljön i skymundan. Denna tvetydighet 

i hur hållbarhet definieras nämns även som ett bekymmer för konsumenten som kan bli 

vilseledd genom vad som egentligen menas med en hållbar färg: 

 

”Nej alltså färgindustrin är ju lite… ehm… det är lite svårt… för vi kan ju säga, 

ja men just det med hållbarhet att det är så flummigt ord. Vi kan ju säga att vi 

producerar jättebra hållbar färg, den är totalt giftig men den sitter i hundra år 

(skratt). Alltså det är hållbart på sätt och vis, eller så säger vi att vi producerar 

jättebra hållbar färg - du kan dricka den, men den sitter bara i tio minuter sen 

måste du måla om. Så det är ju, jag tror att det är mycket, ehm, det är lätt att bli 

lurad som konsument. Eller kanske inte lurad, vilseledd som konsument.” 

Lisa 

 

”Ja alltså jag tänker ju rent miljömässigt alltså, för mig tänker jag bara på 

miljön det är det första som kom upp för mig. Det är miljöaspekten, det tänker 

jag på.” 

Sebastian 

 

Samtidigt uttrycks det finnas en svårighet att uppnå en balans mellan vad som är hållbart för 

miljön och vad som är hållbart för människan: 

 

” […] Det ska ge minsta möjliga påverkan på naturen eller påverkan på 

människa. Ehm… Om jag tänker att man ska jobba jättebra för miljön men det 

innebär att personen i fråga inte kommer att må bra, då kanske det inte är 

hållbart totalt sett utan det är den här balansen. […] Ja men många aspekter, 

och man ska hitta en balans som totalt sett ger en bättre värld. Det blir lätt att 

man far lite med floskler och sådär. Det är väl för att man är så ovan att 

formulera sig, alltså i dom här orden.” 

Stina 

 

Vidare upplevs färgbranschen vara problematisk eftersom det kan komma lagändringar som 

påverkar produktionens villkor genom att färgrecepten behöver justeras. Även om färgerna 

för tillfället är producerade inom gällande lag- och regelverk kan det nästa dag komma en 

förändring som gör att färgerna anses vara giftiga eller icke godkända. Det kan medföra att 

företaget behöver ta in nya råvaror som anses godkända enligt ändringarna, när det i själva 

verket kan ha genomförts mindre modifieringar som kan innebära att råvaran återigen 

kommer att anses skadlig inom en snar framtid i och med det rådande forskningsläget. Det 
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finns dock ett aktivt arbete på koncernnivå som gör att företaget är medvetna om att ämnen 

ska fasas ut eller kommer att bli klassade som hälso- och/eller miljöskadliga. Samtidigt finns 

det ett samarbete med branschorganisationen SVEFF där det förs regelbundna diskussioner 

om branschen i sig. Företaget får således möjlighet att göra sin röst hörd, vilket upplevs vara 

viktigt för att kunna visa framfötterna och bli marknadsledande. 

 

Sammanfattningsvis råder det en begränsad uppfattning om vad begreppen CSR och 

hållbarhet egentligen innebär, vilket också är bekymmersamt för konsumenten som kan bli 

vilseledd genom vad som avses med hållbarhet. Samtliga respondenter nämner 

miljödimensionen medan få talar om den sociala hållbarheten. Vidare upplevs färgbranschen i 

sig problematisk i och med de kemikalier som används i produkterna eftersom det kan komma 

ändringar som gör att färgrecepten måste göras om. Det finns emellertid ett aktivt arbete som 

medför att företaget är medvetna om när lagändringar träder i kraft och således kan arbeta 

framåtsiktande. Det finns också ett samarbete med SVEFF där det förs diskussioner om 

branschen i sig samtidigt som företaget får möjlighet att göra sin röst hörd. 

 

Hur den ekologiska hållbarheten tar sig i uttryck 

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en miljömedvetenhet i företaget genom bland annat 

vilken typ av material som används som emballage samt hur mycket emballage som används. 

Även om det varit ett steg i att använda mer miljövänliga material har även kostnadsaspekter 

beaktats, eftersom minskad användning av emballage eller tunnare material leder till en 

kostnadseffektivitet. Vidare certifierades företaget med ett ledningssystem för kvalitet vid 

namn ISO 9001 år 1996, samt miljöledningssystemet ISO 14001 år 1999. Dessa ISO-

standarder upplevs extra viktiga för att uppnå kundkrav där stora aktörer som Volvo, Scania 

och IKEA beskrivs vara i framkant vad gäller krav på hållbarhet. För att säkerställa att kraven 

i ISO-standarderna uppfylls genomförs både intern- och externrevisioner regelbundet, 

samtidigt som standarderna inte anses vara särskilt svåra att uppfylla genom att det är fria 

tyglar i hur kraven tillgodoses. Standarderna upplevs vidare vara väl implementerade då det 

finns en uppfattning om att kraven efterlevs på ett rutinmässigt vis. Koncernen uppges även 

ha genomfört livscykelanalyser på några produkter, medan företaget förhåller sig till ett 

livscykelperspektiv som är ett krav i miljöledningssystemet ISO 14001: 

 

”[…] Ja men för en produktion av färg, liksom en av dom, så finns det ju 

miljöpåverkan innan produktion, under produktion och efter produktion. Då har 

man ju haft ett livscykelperspektiv på dom här miljöaspekterna, och då kunde 

man, då har vi listat det som att ja men transporter, ja men det sker ju både 

före, under och efter. För före, då är det kundbesök, det är transporter, det 

levereras råvaror, det är transporter under produktionen, ja men då kör vi ju 

med trucken här fram och tillbaka, och efter så är det ju kundbesök, det är 

leverans, så har man klassat varje miljöaspekt. Varje miljöaspekt står såhär, nu 

tänker jag ett Excel[ark] så, och i dom här kolumnerna så har man markerat, ja 

men den här miljöaspekten, då är det före, under eller efter produktionen av 

produkten… och då har man ju vägt in, ja men förbrukning av energi ja det sker 

ju i alla steg.” 
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Stina 

 

Vidare implementeras Lean i produktionen vilket härleds till kostnadseffektiviseringar, 

särskilt eftersom produktionsanläggningen använt sig av förlegade arbetssätt, rutiner och 

maskiner. I och med de förändringar som Lean har medfört i produktionen har omgivande 

miljö likväl som arbetsmiljö beaktats i syfte att öka hållbarheten, vilket respondenterna 

uttrycker har påverkat den fysiska arbetsmiljön positivt. Bland annat rapporteras numer 

tillbud till skillnad från tidigare då endast olyckor rapporterades. I samband med Lean har det 

även genomförts miljövänligare förändringar i form av utbyte av glödlampor.  

 

Det finns även en utbildning för hållbarhet som samtliga respondenter dessvärre inte 

genomfört ännu. De personer som genomfört utbildning ställer sig emellertid positiva till 

innehållet och ser det som en påminnelse och uppmaning till att agera mer hållbart. Samtidigt 

vilar ansvaret på individen vilket kan medföra olika tolkningar om vad som är hållbart 

respektive ohållbart, varför det även upplevs viktigt med ett gott ledarskap för att få till stånd 

en verklig förändring och ökad medvetenhet hos samtliga medarbetare.  

 

Hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten utgörs till exempel av att det görs färre 

flygresor mellan koncernens olika företag vilket löses genom att fler möten hålls via Skype 

istället. Vidare har hälso- och/eller miljöskadliga ämnen successivt arbetats bort i takt med 

ändringar som införts, samtidigt som det även tagits beslut om att inte köpa in fler 

engångsartiklar. Därutöver väljs, om möjligt, en miljövänligare leverantör eller speditör vid 

inköp eller leveranser. 

 

” […] jag tycker det genomsyrar större delen av företaget. Det är alltifrån 

logistik, alltså hur och vem som kör ut våra råvaror till, till våra kunder… Ehm, 

till att vi försöker att skriva ut på båda sidor av ett papper liksom.”  

Lars 

 

Sammantaget har det funnits en miljömedvetenhet i företaget sedan en lång tid tillbaka, och 

det tycks vara denna dimension som ytterligare betonas i takt med att CSR-arbetet 

intensifieras. Dels genom vilken typ av material som används som emballage och hur mycket 

emballage som används. Å andra sidan certifierades företaget med ISO-standarder år 1996 

samt år 1999. Standarderna upplevs vidare vara viktiga som ett steg i att uppnå kundkrav, där 

aktörer som Volvo, Scania och IKEA framställs ledande i vilka krav som ställs på företaget. 

ISO-standarderna kontrolleras med såväl intern- som externrevisioner för att säkerställa att 

kraven uppfylls och upplevs vara väl implementerade. Företaget förhåller sig även till ett 

livscykelperspektiv som är ett krav i ISO 14001. Vad gäller implementeringen av Lean har 

det medfört bättre fysisk arbetsmiljö och miljövänliga förändringar genom att tillbud numera 

rapporteras och glödlampor bytts ut till miljövänligare alternativ. Gällande 

hållbarhetsutbildningen ställde de respondenter som genomfört den sig positiva till innehållet. 

Ansvaret vilar dock på medarbetaren vilket kan medföra olika tolkningar av hållbarhet. 

Samtidigt är det svårt att få till stånd en förändring hos samtliga medarbetare vilket ställer 

krav på ett gott ledarskap. I den dagliga verksamheten tar sig hållbarhetsarbetet i uttryck 
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genom exempelvis färre flygresor, utfasning av hälso- och/eller miljöskadliga ämnen, beslut 

om att inte köpa in fler engångsartiklar samt val av miljövänligare leverantörer och speditörer. 

 

Hållbarhet som ett kommunikativt verktyg  

Hållbarhetsarbetet har explicitgjorts genom policyer, uppförandekod samt en tydlig strategi 

och vision vilket flera respondenter nämner som startskottet till CSR-arbetet. Arbetet med 

hållbarhet upplevs numera tydligt genom att det finns en vilja, tydliga mål och visioner. 

Exempelvis nämns det att företaget satsar mycket på att utveckla hållbara färger för att 

använda mindre lösningsmedel och därigenom minska miljöpåverkan, vilket återigen riktar 

fokus på den ekologiska hållbarheten. Vidare upplevs det vara en fördel att beslutet om 

hållbarhetsarbetet tagits på koncernnivå eftersom det annars kan förbises av somliga 

medarbetare: 

 

”Dom tänker en hel del på det, sen tycker jag inte att det har hänt jättemycket 

praktiskt än kanske men det är väl lite svårt att bedöma. Det händer nog mycket 

på, om man ser på färgutveckling och sånt. Det händer ju saker hela tiden, vi 

går bort från lösningsmedelsbaserade [färger], mer mot vattenbaserat. Sen är 

ju det, finns det ju problem med dom också, så det finns hela tiden saker att göra 

för dom.” 

Ulf 

 

 

”Ja det är ju som sagt group som säger nu att vi ska göra det här, och det är 

den stora intressenten. […] Det är bra att det börjar uppifrån, att det inte 

kommer från någon sida. Då kan någon lägga locket på.” 

Sebastian 

 

Samtidigt upplevs det svårt att få samtliga anställda inom företaget att ta till sig samma 

produkt som presenteras av koncernen, eftersom information kan försvinna på vägen: 

 

”Jag uppfattar det som medvetet med en klar plan, jag uppfattar det som att 

dilemmat, kanske för [namn] som företag, som stort företag, är att få ut den 

kommunikationen hela vägen till alla anställda. […] Det är ju beslut eller 

visioner som fattas väldigt högt upp i hierarkin, sen ska det ju sippra ner till alla 

andra så att säga och kommunikation är ju svårt. Så längs den vägen kanske det 

tas bort lite info i varje steg så till slut blir det inte samma produkt man 

presenterar längst ner om jag får uttrycka mig så.” 

Lars 

 

Hållbarhetsarbetet har alltså explicitgjorts genom bland annat policyer, uppförandekod, vision 

och uppsatta mål som kan härledas till beslut som tagits på koncernnivå. Företaget 

kommunicerar således sitt hållbarhetsarbete genom diverse personalpolitiska riktlinjer och 

affärsstrategier, vilket uppfattas som tydligt med en klar vilja. Samtidigt uttrycks en utmaning 

i att få samtliga medarbetare inom koncernen att ta till sig samma vision och produkt som 
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presenterats av koncernen. En central aspekt tycks vidare vara att minimera miljöpåverkan 

genom reducerad användning av lösningsmedel.  

 

Hållbarhet som affärsmodell 

När det kommer till hur efterfrågan på hållbarhet uppfattas tycks det främst vara 

industrikunder som frågar hur företaget arbetar med hållbarhet, där marknad- och 

säljavdelningen efterlyser svar på frågor kring hållbarhet för att leva upp till kundernas krav 

och förväntningar. Dessutom kan det tänkas vara viktigt för industrikunderna ur ett 

arbetsmiljöperspektiv, eftersom deras arbetare målar med färgen/färgerna dagligen. Samtidigt 

har det kommit frågor om hur hållbarhetsarbetet ser ut vid exempelvis revisioner och tillsyn 

från Länsstyrelsen. Frågorna har dock inte medfört några krav utan snarare indirekt påverkan 

genom att företaget mer eller mindre tvingas tänka till. Flera respondenter påpekar dock att 

det är viktigt för företaget att integrera ett hållbarhetstänk eftersom det är en samhällstrend 

som är i ropet just nu. På samma gång är det viktigt för färgbranschen i sig att följa de lagar 

och krav som ställs eftersom det annars finns en risk att exempelvis ISO-standarderna inte 

längre uppfylls. En respondent upplever dock att konsumenter inte efterfrågar hållbarhet ur 

miljöhänsyn, utan snarare att färgen ska hålla länge för att måla om mer sällan: 

 

” […] många konsumenter, framför allt då på konsumentsidan, misstror de nya 

typerna av färg som är mer miljövänliga för de säger ”det var bättre förr” ja 

”det var bättre med lösningsmedel för de färgerna var bäst och bra”. [...] ” 

Amanda 

 

På frågan hur det kommer sig att företaget börjat integrera hållbarhet i hela koncernen uppger 

respondenterna att det finns mycket att vinna på det. Dels eftersom det ger en ekonomisk 

vinning: 

 

” […] Det är inte nån idé att tillverka flera tusen liter färg om det ändå är fel så 

det måste kastas. Göra rätt ifrån start… hela samhällstrenden går ju åt det. Och 

vi gör ju, om vi satsar på hållbarhetsarbetet, det tänket, att man har med det i 

alla steg, så kommer det ju en ekonomisk vinst. Alltså det blir på nått sätt siffror 

man kan mäta mer än att man mår bra, och det är väl det koncernen har gjort. 

Då har dom satt upp ett mål, avfall till destruktion det ska minska och det är ju 

direkt kopplat till felaktiga produkter kan man tänka…” 

Stina 

 

”[…] Marknadsföringsmässigt så är det ju, gör vi ju mycket bra idag. Vi visar 

oss på ett helt annat sätt och vi, det känns som att det gör väldigt stor nytta vad 

det gäller det att vi syns mer och också ökar våran försäljning genom det att vi 

syns.” 

Amanda 

 

Å andra sidan för att det anses viktigt att visa sig ansvarsfulla som företag i syfte att stärka 

varumärket och därigenom attrahera kunder och potentiella medarbetare: 
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”För att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag tror inte att, eh, dom nya som 

kommer ut på arbetsmarknaden, dom skulle inte välja, alltså dom kommer ta 

med hållbarhet som en del i ett val av arbetsgivare liksom... Det tror jag 

faktiskt. Att om man har en stark profil på det, då kommer det att vara lättare att 

välja den arbetsgivaren, än en sån som inte har hållbarhet med alls, om man 

skulle få valet liksom.” 

Stina 

 

Resultatet visar således att det främst tycks vara industrikunder som efterfrågar hållbarhet, 

medan konsumenter snarare önskar måla om färre gånger. Det har vidare förekommit indirekt 

påverkan genom tillsyn och externrevisioner då det kommit frågor om hur företaget arbetar 

med hållbarhet. Samtidigt upplevs det viktigt för färgbranschen att följa gällande lagar och 

regler för att inte riskera att exempelvis ISO-standarderna inte längre uppfylls. Flera 

respondenter påpekar även att det är viktigt att visa sig ansvarsfulla eftersom det dels är en 

samhällstrend och å andra sidan finns en ekonomisk vinning i det, samtidigt som det kan 

attrahera både kunder och potentiella medarbetare.  

 

Hållbarhet såsom social hållbarhet i relation till arbetsmiljö 

Den sociala hållbarheten upplevs god genom att samtliga respondenter är samstämmiga i att 

företaget satsar på att få till stånd en god fysisk arbetsmiljö genom såväl skyddskläder och 

maskiner som syftar till att förbättra arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön upplevs 

emellertid sämre genom att det önskas bättre sammanhållning på flera håll, då det inte finns 

några regelbundna sociala aktiviteter. Samtidigt tillkommer nya arbetsuppgifter i och med 

hållbarhetsstrategin som medför stress eftersom det inte finns tillräckliga resurser: 

 

”Ja det tillkommer mycket nya projekt, mycket nya arbetsuppgifter, att man ska 

rapportera in saker så att ja det tillkommer mycket arbete. Men det är bra, 

fanns det utrymme så är det jättebra och det är roliga saker men när det inte 

finns tid så är det otroligt stressande.” 

Lisa 

 

”Nej alltså jag känner inte att man arbetar med… Så som det känns så värnar 

dom inte om sina anställda så som man en gång i tiden var van vid.” 

Sebastian 

 

Lean har vidare medfört ökad hänsyn till den fysiska arbetsmiljön genom att bland annat 

arbeta mer förebyggande genom att tillbud numera rapporteras till skillnad från tidigare då 

endast olycksfall anmäldes. Samtidigt påtalas dock negativa konsekvenser till följd av Lean 

genom att organisationen magrat vilket kan leda till ökad sårbarhet och försämrad psykosocial 

arbetsmiljö, vilket står i konflikt med den ekonomiska och sociala dimensionen av hållbarhet. 

Medarbetare som ur ett socialt hållbarhetsperspektiv inte är tillfredsställda kan i 

förlängningen ha en negativ inverkan på den ekonomiska dimensionen genom ökad 

sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade besvär: 



 29 

 

” Ja, och arbetsmiljön ser ju ut som den gör här delvis på grund av ekonomin, 

alltså att det slimmas och att det är så otroligt tajt organisation.” 

Lisa 

 

”[…] Alltså varje gång någon kan skada sig så innebär det att en person kan 

försvinna. Varje gång en person försvinner så innebär det att någon annan 

måste göra det arbetet och då blir det stressartat för någon annan.” 

Sebastian 

 

Färgtillverkningsindustrin är dessutom en mansdominerad bransch där det upplevs svårt att få 

in kvinnor, vilket ses som en nackdel eftersom en heterogen arbetsgrupp hade kunnat medföra 

ett trivsammare klimat: 

 

” […] Det är ju ganska tunga jobb på [avdelning] så det är ju svårt att få in 

tjejer eller kvinnor så… Men det känner jag att, hade det gått hade det varit bra 

för att få bättre klimat på arbetsplatsen. Jag tror det blir det om det är mer 

jämnt fördelat.” 

Ulf 

 

Den sociala hållbarheten kan förbättras genom att öka sammanhållningen i företaget och 

tillföra fler resurser för att få utrymme till de arbetsuppgifter som tillkommit i och med 

koncernens strategi. Det finns alltså en baksida med Lean genom att organisationen blir mer 

mager och risken för stress ökar vilket i förlängningen leder till en försämring av den 

psykosociala arbetsmiljön. Dessutom nämns det att klimatet på arbetsplatsen kunde varit 

bättre om det varit mer heterogena grupper. 

 

Hållbarhet såsom social hållbarhet i relation till samhället 

På frågan om företaget bidrar med något positivt till samhället råder det en tudelad 

uppfattning. Det har till viss del dragits in på lokala sponsringar till sociala aktiviteter i 

samhällena samtidigt som det finns en föreställning om att företaget gärna bidrar om det finns 

möjlighet. Samtidigt kan färgbranschen påverka samhället i stort med hjälp av till exempel 

brandskyddsprodukter eller hygieniska produkter som syftar till att minska risken för bränder 

och spridning av bakterier i sjukhusmiljö, vilket i förlängningen kan bidra till ett mer hållbart 

samhälle: 

 

” […] Ja, å andra sidan, om vi ska tänka på produkter så har vi ju 

brandskyddsprodukter, det påverkar ju positivt i samhället… Att man minskar 

risken för bränder. Nu tänker jag väldigt långsökt… Ja men, och så finns det ju 

produkter som, jag tror dom kallas hygieniska produkter, att det minskar 

spridning av bakterier i sjukhusmiljö liksom. […] Det bidrar ju positivt men jag 

tror inte marknaden i Sverige är inte så stor än för det.” 

Stina 
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Slutligen vad gäller företagets påverkan på samhället råder en tudelad uppfattning genom att 

det till viss del dragits in på lokala sponsringar till sociala aktiviteter, samtidigt som det finns 

en uppfattning att företaget sponsrar om det finns möjlighet. Företaget har dock en positiv 

påverkan i och med brandskyddsprodukter och hygieniska produkter som minskar risken för 

spridning av bakterier i förlängningen gör samhället mer hållbart genom färre bränder och 

sjukdomar.  

 

5.2 Hur hållbarhetsarbetet uppfattas och kan förstås i relation till bakomliggande 

drivkrafter 

 

Hållbarhet med betoning av huvudsakligen ekonomiska drivkrafter 

Koncernen har upprättat en hållbarhetsrapport som gäller för alla länder de är verksamma 

inom som en följd av EU:s direktiv 2013/34/EU. I hållbarhetsrapporten nämns att koncernen 

omges av en högt konkurrensutsatt miljö med ökade råvarukostnader, tryck från kemiska 

tillsynsorganisationer liksom ökad medvetenhet vad gäller potentiellt farliga ämnen samt 

ökade kundkrav. Det nämns vidare att företaget är medvetna om att kunderna önskar 

produkter som kräver mindre ommålning och råvaror (Fallföretagets hållbarhetsrapport 2019). 

I texten går det således urskilja en stark betoning av en ekonomisk drivkraft då koncernen 

anger att marknaden präglas av bland annat teknologisk utveckling och tillväxt. Samtidigt kan 

en ekologisk betoning urskiljas med tanke på de ökade råvarukostnaderna och medvetenheten 

om potentiellt farliga ämnen, vilket visas i figur 2 nedan. 

 

”[Paint manufacturing company] operates in a highly competitive landscape, 

which is shaped by increasing raw material costs, pressure from chemical 

regulatory bodies, public concerns regarding potentially hazardous substances 

and evolving client needs. The market is characterised by technological 

advancements, increasing preference for professional contractors, consolidation 

of market players and growth opportunities provided by rapid urbanisation, 

increasing spending in construction and rising consumption.”  

Fallföretagets hållbarhetsrapport 2019 
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Figur 2. Betoning av en ekonomisk och ekologisk drivkraft. 

Det framkom ur intervjuerna att en trainee blivit tilldelad uppdraget att utveckla koncernens 

hållbarhetsarbete för att definiera de viktigaste prioritetsområdena för koncernen. En 

tredjepartsorganisation har därför genomfört intervjuer med intressenter för att på så sätt få en 

överblick av vad som efterfrågas. Därefter har koncernen inrättat ett CSR-team som följt upp 

intervjuerna samt kartlagt koncernens hållbarhetspåverkan för att kunna uppnå FN:s 

hållbarhetsutvecklingsmål. Arbetet har därpå utmynnat i ett hållbarhetsprogram med en tydlig 

vision om vad som ska uppnås till år 2025 (Fallföretagets hållbarhetsprogram 2018). Vidare 

har koncernen som ett steg i att förverkliga CSR skapat en e-learning utbildning för hållbarhet 

vilken samtliga medarbetare inom koncernen ska genomföra under 2019. Det finns även en 

utbildning för företagets uppförandekod som ingår i introduktionsprogrammet för nyanställda, 

där det i hållbarhetsrapporten uppges att 81 procent av samtliga inom koncernen genomfört 

utbildningen (Fallföretagets hållbarhetsrapport 2019). 

 

För att sammanfatta slutsatser från läsningen började koncernen rapportera icke- inansiell 

information i form av en hållbarhetsrapport som en följd av EU-direktivet 2013/34/EU. 

Koncernen uppges vidare vara verksamma i en högt konkurrensutsatt miljö med bland annat 

ökade råvarukostnader, tryck från kemiska tillsynsorganisationer liksom ökad medvetenhet 

vad gäller potentiellt farliga ämnen samt ökade kundkrav. I och med starten av 

hållbarhetsarbetet har det vidare definierats fyra viktiga områden i form av ett 

hållbarhetsprogram som ett steg i att uppnå FN:s hållbarhetsutvecklingsmål. Koncernen har 

även skapat en e-learning utbildning för hållbarhet, samtidigt som det finns en utbildning för 

uppförandekoden sedan tidigare. 

 

Hållbarhet med betoning av såväl ekonomiska som ekologiska drivkrafter 

Företaget har ett hållbarhetsprogram med fyra prioriterade områden. I det första området 

framhålls att ”Vi analyserar livscyklers påverkan och utvecklar innovativa produkter som 

håller längre och som följaktligen minskar behovet av att måla om.” I det andra området 

nämns det bland annat att Lean implementerats i hela företaget som ett steg i att minimera 

miljöpåverkan, tillsammans med investeringar i tillverkningsanläggningarna och sökandet 

efter innovativ teknik (Fallföretagets hållbarhetsprogram 2018). I detta område betonas 

därmed både en ekologisk och ekonomisk drivkraft till hållbarhetsarbetet genom ökad 

miljöhänsyn och kostnadseffektiviseringar i tillverkningsanläggningarna, vilket visas i figur 3 

nedan. 
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Figur 3. Betoning av en ekologisk och ekonomisk dimension. 

Koncernens hållbarhetsprogram innefattar bland annat implementering av Lean liksom 

sökandet efter innovativ teknik för att minimera miljöpåverkan, analys av livscyklers 

påverkan och utvecklandet av innovativa produkter för att minimera behov av ommålning. 

Dessa områden betonar således en ekonomisk och en ekologisk drivkraft genom att koncernen 

visar sig ansvarsfulla som anammar ett koncept som Lean, vilket innebär en 

kostnadseffektivisering i kombination med ökad miljöhänsyn. 

 

Hållbarhet med betoning av social hållbarhet  

Hållbarhetsprogrammets fjärde område inbegriper att samhället ska vara hållbart för 

kommande generationer vilket ska genomsyra alla handlingar i företaget. Dessutom framhålls 

vikten av att stötta entreprenörskap vilket också nämns i uppförandekoden genom att 

koncernen har ett traineeprogram samt stöttar examens- och doktorsarbeten och liknande 

projekt. Det erbjuds även hundratals sommarjobb till ungdomar för att hjälpa dem att få in en 

fot i arbetslivet (Fallföretagets hållbarhetsprogram 2018; Fallföretagets hållbarhetsrapport 

2019; Fallföretagets uppförandekod 2018). Området kan därmed återföras till en social 

drivkraft, genom hänsyn till samhället och kommande generationer vilket visas i figur 4 

nedan.  

 



 33 

  

Ekologisk 

Naturresurser 

Biologisk mångfald 

Nästa generation 

 

Ekonomisk 

Teknologisk utveckling 

Innovation 

Cirkulär ekonomi 

Tillväxt 

 

Social 

Jämlikhet, Jämställdhet 

Mänskliga behov, 

Bekämpa fattigdom, 

Korruption, Mångfald, 

Samhälle, Hälsa 

 

Institutionell 

omvärld 

Värderingar, 

Uppfattningar, 

Förväntningar, Normer 

 

   

 

X 

 

Teknisk 

omvärld 

Nå mål, Kostnader, 

Lönsamhet, 

Konkurrenter, 

Leverantörer, Kunder 

   

Figur 4. Betoning av en social dimension. 

Vad gäller social hållbarhet nämns risker i arbetsmiljön i koncernens hållbarhetsrapport i och 

med att de anställda hanterar potentiellt farliga kemikalier, vilket ställer krav på en god fysisk 

arbetsmiljö liksom säkerhet. Det nämns också att det finns en risk att subkulturer uppstår i och 

med att koncernen växer genom att köpa upp befintliga företag, det vill säga förvärv. I och 

med förvärven tas de anställda med från det tidigare företaget in till koncernen vilket kan 

skapa subkulturer och därigenom öka behovet av förbättrad intern kommunikation 

(Fallföretagets hållbarhetsrapport 2019). Koncernen har vidare satt upp ett mål att införa 

standarden ISO 45001 i samtliga tillverkningsanläggningar till år 2025, vilken syftar till att 

förebygga arbetsrelaterade olyckor och/eller sjukdomar samt förbättra medarbetarnas 

säkerhet, minska riskerna på arbetsplatsen samt skapa bättre och säkrare arbetsförhållanden. 

För att säkerställa medarbetarnas välmående genomförs vidare regelbundna 

medarbetarundersökningar. I hållbarhetsrapporten nämns därför att kommunikativa och 

ledarskapsrelaterade problem uppkommit, vilket åtgärdats med en handlingsplan i form av ett 

mål som innebär att samtliga chefer ska genomgå en ledarskapsutbildning till år 2025. I både 

hållarbarhetsrapporten och uppförandekoden nämns även att företaget har nolltolerans mot 

mutor och korruption, samt att det åligger medarbetaren att rapportera om sådant förekommer 

(Fallföretagets hållbarhetsrapport 2019; Fallföretagets uppförandekod 2018). I koncernens 

uppförandekod framhålls vidare en strävan efter att upprätthålla goda relationer till de lokala 

samhällena inom vilka företagen är verksamma. När företagen tar beslut som bedöms påverka 

samhället i stort ska det i största möjliga utsträckning föras samtal med 

samhällsrepresentanter för att identifiera eventuella behov av gemensamma åtgärder 

(Fallföretagets uppförandekod 2018). Resultatet visar därmed på att koncernen redovisar den 

icke finansiella information som EU:s direktiv 2013/34/EU ställer krav på. 
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Sammanfattningsvis har det bland annat identifierats risker i arbetsmiljön som till exempel 

risken för att subkulturer uppstår i och med att koncernen växer genom förvärv. Vidare har 

det satts upp mål att samtliga chefer inom koncernen ska genomgå en utbildning för ledarskap 

som ett steg i att förbättra den interna kommunikationen och följaktligen minska risken för 

subkulturer. Det har också satts upp mål för att implementera ISO 45001 i samtliga 

tillverkningsanläggningar till år 2025, som ett steg i bättre fysisk arbetsmiljö. Dessutom 

nämns det i uppförandekoden och hållbarhetsrapporten att koncernen har nolltolerans mot 

mutor och korruption. Det framhålls vidare en strävan efter att upprätthålla goda relationer till 

de lokala samhällena inom vilka företagen är verksamma, genom att ha en aktiv dialog om 

beslut kan påverka samhället i stort. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Sammantaget visar resultaten på hur CSR uppfattas och kommer till uttryck i fallföretaget 

genom såväl intervjuer och olika hållbarhetsdokument. Återkommande mönster är främst en 

ökad miljöhänsyn samt kostnadsrationaliseringar. Medan hållbarhetsdokumenten visar en 

strävan efter att förverkliga samtliga dimensioner av hållbarhet, alltså såväl ekologiska, 

ekonomiska som sociala faktorer, visar intervjuerna på kontraster till detta. Samtidigt som 

CSR tar sig i uttryck genom olika handlingar där omgivande miljö, ekonomi och den fysiska 

arbetsmiljön beaktas, tycks den psykosociala arbetsmiljön bli till en sekundär fråga. I detta 

avseende visade intervjuerna på att det ligger en utmaning i att få samtliga medarbetare att 

förverkliga CSR i företaget, samt att hållbarhetsarbetet och implementeringen av Lean 

medfört en sämre psykosocial arbetsmiljö. Det finns emellertid en strävan efter att värna om 

den sociala hållbarheten vilket hållbarhetsrapporten gjort gällande genom att identifiera risker 

i arbetsmiljön. I nästa avsnitt diskuteras resultaten närmare i relation till studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

6. Diskussion 

Under resultatdelen klargjordes hur CSR uppfattas och kommer till uttryck i den dagliga 

verksamheten med hjälp av hållbarhetsdokument och intervjuer. Fortsättningsvis sätts 

resultaten i ett teoretiskt sammanhang för att bidra till en djupare förståelse av såväl resultaten 

som CSR-konceptet. I detta avsnitt diskuteras därmed studiens resultat under följande 

rubriker: Relationen mellan hur CSR uppfattas och uttrycks – harmoni eller särkoppling? 

samt Hur uppfattningar, uttryck och hållbarhetsdokument kan förstås i relation till 

branschspecifika omvärldar och drivkrafter.  

 

6.1 Relationen mellan hur CSR uppfattas respektive uttrycks – harmoni eller 

särkoppling? 

 

Hållbarhet som ett kommunikativt verktyg och affärsmodell 

Resultatet visar att det fortfarande är otydligt vad det samhälleliga ansvaret egentligen innebär 

och hur CSR är en tolkningsfråga som Borglund et al. (2017, s. 57) påpekat. Företagets 

hållbarhetsarbete uppfattas dock numera som tydligt genom diverse policyer, uppförandekod, 
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hållbarhetsrapport och -program, där strategin och visionen som tagits fram anses vara den 

initierande händelsen. Resultatet visar därmed att CSR-arbetet påbörjats genom att integrera 

hållbarhet i affärsstrategin liksom att kommunicera arbetet i form av riktlinjer, strategier, 

policyer och rapporter. De fundamentala delarna i CSR-konceptet som är att kommunicera 

hållbarhetsarbetet och integrera hållbarhet i affärsstrategin har således uppfyllts (Borglund et 

al. 2017, ss. 290, 316). Som Borglund et al. (2017, ss. 290, 316) menar stärks på så sätt 

varumärket vilket attraherar medarbetare och kapital, vilket i förlängningen kan göra 

organisationen mer konkurrenskraftig. För att vidare sätta ramarna för hur medarbetarna ska 

agera har koncernen vidare upprättat en e-learning utbildning för hållbarhet som samtliga 

medarbetare ska genomföra under 2019, vilket kan ses som en del av CSR som 

styrningsmodell (Jutterström & Norberg 2011, s. 12).  

 

Resultatet visade på vissa utmaningar vad gäller implementeringen av CSR, även om de 

respondenter som genomfört hållbarhetsutbildningen ställde sig positiva till utbildningens 

innehåll. Dels påpekades att ansvaret åligger individen vilket kan medföra olika tolkningar av 

vad som är hållbart. Å andra sidan nämndes att koncernens presenterade produkt kan vara 

svår att få fram till de anställda längst ner i hierarkin, eftersom viktig information kan 

försvinna på vägen. Det tyder vidare på att det kan krävas mer konkreta utbildningsformer för 

att säkerställa att samtliga medarbetare har förutsättningarna för att agera hållbart. Resultatet 

ger därmed antydningar till att det kan föreligga en särkoppling mellan vad koncernen tar 

fram och avser att implementera kontra vad de anställda får och/eller tar till sig. Den formella 

organisationsstrukturen, i detta fallet koncernens ansvarstalande i form av 

hållbarhetsprogram, strategi, vision, hållbarhetsrapport, uppförandekod och utbildningar, 

avspeglar således vad Meyer och Rowan (1977) benämner som institutionella regler. Den 

informella organisationsstrukturen, det vill säga vad som görs i praktiken, består emellertid 

mer eller mindre oförändrad. Företaget får på så sätt legitimitet medan eventuella konflikter 

som kan uppkomma vid förändringar undviks (Meyer & Rowan 1977, ss. 356-357). 

Särkoppling är dock nödvändigtvis inte negativt eftersom organisationens effektivitet består, 

vilket bidrar till förmågan att svara på förändringar i omgivningen och därigenom överleva 

(Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 68-70). Samtidigt är det svårt att dra gränsen för vad som 

utgör en särkoppling, eftersom det inte finns någon mall för hur CSR ska eller bör uttryckas i 

det dagliga arbetet. Oavsett bör dock CSR genomsyra hela företaget för att få till stånd en 

hållbar utveckling som gynnar såväl ekonomiska, sociala som ekologiska aspekter vilket 

ställer krav på att organisationers hållbarhetskommunikation överensstämmer med det 

praktiska arbetet i verksamheten. 

 

 

6.2 Hur uppfattningar, uttryck och hållbarhetsdokument kan förstås i relation 

till branschspecifika omvärldar och bakomliggande drivkrafter  

 

Tvingande krafter som utövar inflytande på hållbarhetsarbetet 

Vad som är särskilt intressant i studiens resultat är att företaget tidigare inte redovisat någon 

icke finansiell information utan började med det i samband med ändringar i EU:s direktiv 
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2013/34/EU som innebär att större företag behöver redogöra för uppgifter beträffande bland 

annat miljö, personal, sociala förhållanden, riskhantering och mänskliga rättigheter (Borglund 

et al. 2017, ss. 244-246). Resultatet tyder därmed på vad DiMaggio & Powell (1983) 

benämner tvingande isomorfism, det vill säga att EU påtvingar företag med ett visst antal 

anställda att rapportera icke finansiell information. Färgtillverkningsbranschen tycks även 

påverkas av tvingande isomorfism i form av lag- och regelverksändringar såsom VOC-

direktivet och REACH-förordningen vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

företaget inte explicitgjort sitt hållbarhetsarbete förrän nu. Som Beddewela och Fairbrass 

(2014) fann i sin studie tycks således staten vara den aktör som har störst inverkan genom 

diverse regleringar vilket lägger grunderna för hur ansvarstagandet formas. Vidare medför 

ISO 14001 krav på ett livscykelperspektiv vilket dels kan tolkas som en tvingande isomorfism 

men även ett sätt för färgtillverkningsindustrin att agera mer hållbart. Som Campbell (2007, s. 

955) påpekar ökar benägenheten att agera socialt ansvarsfullt om exempelvis staten eller 

branschen etablerat regleringsmekanismer som säkerställer produktkvalitet, säkerhet, 

standarder eller andra bestämmelser som förväntas efterlevas. I detta fallet visar studiens 

resultat att EU och miljöledningssystemet 14001 etablerat ändringar som medför ett 

ansvarsfullt beteende genom tvingande isomorfa krafter som kan härledas till den 

institutionella omvärlden. Den institutionella omvärlden kan i sin tur sammankopplas med en 

moralisk legitimitetssträvan (Suchman 1995, s. 579), som i detta fallet påskyndas av EU och 

ISO 14001 utifrån dominerande normer i samhället. Vidare institutionella faktorer som 

framträdde i resultatet är en ökad medvetenhet i samhället, likväl som hållbarhet har blivit en 

samhällstrend vilket också är faktorer som enligt Campbell (2007, s. 958) ökar benägenheten 

att agera ansvarsfullt.  

 

Normativa krafter som utövar inflytande på hållbarhetsarbetet 

Koncernen har vidare tilldelat en trainee uppdraget att utveckla koncernens hållbarhetsarbete. 

Utvecklingen av hållbarhetsarbetet har bland annat bestått i att en tredjepartsorganisation 

genomfört intervjuer med koncernens intressenter för att kunna uppnå FN:s 

hållbarhetsutvecklingsmål, vilket skulle kunna tyda på normativ isomorfism. DiMaggio och 

Powell (1983, ss. 151-153) menar att normativ isomorfism kännetecknas av att idéer och 

praktiker sprids genom en form av socialisering, vilket personen som ansvarat över utveckling 

av hållbarhetsarbetet likväl som tredjepartsorganisationen som genomfört intervjuerna kan ha 

bidragit till. Det kan ha kommit värdefull information genom denna socialisering i form av 

kunskap förvärvad från utbildning och/eller erfarenheter från båda parter som kan haft 

inverkan på det arbete som koncernen tagit fram. Dessutom genomfördes intervjuerna för att 

få reda på intressenternas efterfrågan, vilket vidare tyder på att koncernen strävar efter en 

pragmatisk legitimitet som utgörs av en anpassning till vad intressenterna efterfrågar 

(Suchman 1995, s. 578).  

 

Hållbarhet synonymt med ökad miljöhänsyn och/eller kostnadseffektivisering 

Ett återkommande mönster i resultatet var respondenternas betoning av hänsyn till miljö och 

fysisk arbetsmiljö medan få framhöll betydelsen av den psykosociala arbetsmiljön. 

Färgtillverkningsindustrins användning av lösningsmedel utgör emellertid en stor 

miljöpåverkan samtidigt som kemikalierna har en inverkan på den fysiska arbetsmiljön. 
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Genom de lagar och regler som begränsar branschen blir det därmed naturligt att reducera 

miljöpåverkan samt säkerställa den fysiska arbetsmiljön. Resultatet visade vidare att det sedan 

länge funnits en miljömedvetenhet som gått hand i hand med kostnadseffektiviseringar, 

genom vilken typ av material och hur mycket emballage som används. Det sammanfaller även 

med hur CSR tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten, såsom byte till miljövänligare 

glödlampor liksom val av leverantör och speditör vid inköp eller leveranser samt färre 

flygresor inom koncernen. Såväl miljövänligare glödlampor som flygresor kan kopplas till en 

ekonomisk vinning genom reducerade kostnader vad gäller elektricitet och resor. Likadant 

med beslutet om att inte köpa in fler engångsartiklar och de mål koncernen preciserat i form 

av nyckeltal för bland annat avfallsvolymer, transportkostnader samt energiförbrukning som 

syftar till att reducera miljöpåverkan och effektivisera bolaget. Dessutom implementeras Lean 

som ett steg i att rationalisera företaget och därigenom visa sig ansvarsfulla, liksom 

förbättringar relaterade till den fysiska arbetsmiljön. Samtidigt fanns det en uppfattning om att 

Lean tillsammans med hållbarhetsarbetet försämrat den psykosociala arbetsmiljön genom en 

magrare organisation och ökade arbetsuppgifter, vilket i förlängningen kan öka sjukfrånvaron 

på grund av stressrelaterade besvär. Med tanke på dessa konsekvenser tyder resultatet därmed 

på att främst Lean står i konflikt med en hållbar utveckling för människan, vilken stärker en 

ekonomisk drivkraft bakom hållbarhetsarbetet ytterligare. CSR kan således bringa 

konsekvenser, särskilt om organisationen slimmas genom Lean, i kombination med 

tillkommande arbetsuppgifter utan att det finns tillräckliga resurser för att genomföra dem. 

Resultatet tyder vidare på att den ekonomiska och ekologiska hållbarheten går hand i hand, 

där en ökad miljöhänsyn upplevs medföra minskade kostnader vilket Jutterström och Norberg 

(2011, s. 186) gjort gällande. 

 

Sammantaget uppvisar koncernen ett genomtänkt ansvarstalande genom hållbarhetsdokument 

där samtliga dimensioner av CSR-begreppet förenas, alltså såväl miljö, ekonomi som sociala 

aspekter. Det går dock att urskilja en ekonomisk underton i de miljörelaterade frågorna som 

företaget prioriterar, vilket kan bero på att CSR och ekonomi går hand i hand som Jutterström 

och Norberg (2011) menar. Samtidigt finns det ekonomiska fördelar i att CSR-anpassa 

verksamheterna i koncernen eftersom det bringar legitimitet från omgivningen och hjälper 

organisationer att överleva (Meyer & Rowan 1977, s. 340; Suchman 1995, s. 574). 

 

Hållbarhetsarbetet som ett legitimerande verktyg i relation till omgivningen  

I hållbarhetsrapporten som koncernen författat nämns vidare den miljö som branschen omges 

av, vilken de menar kännetecknas av konkurrens, ökade råvarukostnader, tryck från kemiska 

tillsynsorganisationer, ökad medvetenhet i samhället vad gäller potentiellt farliga ämnen samt 

ökade kundkrav. Vidare karakteristiska uppges bland annat vara teknologiska framsteg, 

tillväxtmöjligheter, ökade utgifter i byggande samt ökad konsumtion vilket alltsammans tyder 

på en ekonomisk och ekologisk hållbarhetsdimension i förhållande till både en institutionell 

och en teknisk omvärld (se figur 1) (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 213). Den institutionella 

omvärlden utgörs därmed av samhällets tilltagande normer, värderingar och förväntningar 

gällande hållbarhet som skapat ett tryck mot koncernen att framställa sig på ett särskilt sätt. 

Texten avspeglar således den sociala verkligheten utanför organisationen och kan 

sammankopplas med moralisk legitimitet, då organisationen tycks anpassa sig till vad 
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omgivningen betraktar som moraliskt (Suchman 1995, s. 578). Koncernen har dessutom 

reducerat den rådande osäkerheten i omgivningen som utmynnat i ovanbeskrivna 

konkurrensutsatta miljö. Genom den kunskapen skapar koncernen möjlighet till att anpassa 

sig till eventuella förändringar som kan innebära antingen hot eller möjligheter (Jacobsen & 

Thorsvik 2008, ss. 215, 218). Koncernen tycks således ha förstått att det finns mycket att 

vinna på att externt kommunicera ett CSR-arbete eftersom det kan påverka organisationens 

självbild positivt, och därigenom signalera till omgivningen att det är ett rationellt och 

ansvarstagande företag.  

 

Koncernen nämner vidare diverse problem i omgivningen som består av ökade 

råvarukostnader, kundkrav och konkurrens vilket kan härledas till en teknisk omvärld som 

handlar om att lösa problem och nå nål (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 218). Problemen kan 

vidare lösas genom att CSR-anpassa koncernens verksamheter och därigenom nå preciserade 

mål. Resultatet visade också på en anpassning till den tekniska omvärlden eftersom det 

upplevs viktigt för färgbranschen att följa gällande lag- och regelverk för att bland annat 

behålla sina ISO-standarder och visa sig ansvarsfulla. Privata organisationer, såsom 

studieobjektet, tycks därmed anpassa sig till konkurrenter, leverantörer, kunder och 

marknadskonkurrensen (Jacobsen & Thorsvik 2008, ss. 218-219). Anpassningen sker alltså 

genom att förhålla sig till de lagar och regler som ställs och certifiera sig med relevanta 

standarder i kamp om kunder för att i förlängningen bli dominerande inom sin bransch, mot 

bakgrund av både en ekonomisk och ekologisk drivkraft (se figur 1). Lagar och regler sätter 

därmed grunden för hur företaget arbetar med det sociala ansvarstagandet, samtidigt som den 

rådande marknadskonkurrensen sätter ytterligare press på att vara i framkant. Den tekniska 

omvärlden kan vidare kopplas samman med pragmatisk legitimitet, genom att organisationen 

anpassar sig till vad intressenterna efterfrågar för att därigenom nå uppsatta mål (Suchman 

1995, s. 578). Det går således att urskilja ett starkare beroendeförhållande till den tekniska 

omvärlden genom anpassning till kunder samt fokus på lönsamhet och konkurrenskraft. Med 

andra ord tycks CSR användas som ett legitimerande verktyg för att öka lönsamheten inom 

ramen för en teknisk omvärld i strävan efter pragmatisk legitimitet. 

 

För att vidare rapportera all information som EU:s direktiv 2013/34/EU ställer krav på har 

koncernen identifierat risker i arbetsmiljön som bland annat härleds till de potentiellt farliga 

kemikalierna de anställda hanterar. Till år 2025 ska därför samtliga tillverkningsanläggningar 

inom koncernen certifieras med arbetsmiljöstandarden ISO 45001, vilket kan ses som 

ytterligare ett steg att visa sig ansvarsfulla och därigenom erhålla legitimitet. Det visar även 

exempel på vad Johansen och Nielsen (2012, s. 446) fann i sin studie, det vill säga att allt fler 

företag certifierar sig för att kopplas samman med ”rätt” associationer. I förlängningen kan 

institutionaliseringen av såväl CSR som användningen av certifieringar därmed leda till att det 

sociala ansvarstagandet blir generiskt. 

 

7. Studiens slutsatser 

Fortsättningsvis kommer studiens syfte som är att utforska hur en framstående aktör inom 

färgtillverkningsindustrin uppfattar konceptet CSR och hur det tar sig i uttryck i den dagliga 
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verksamheten att besvaras. Därtill kommer det ges förklaringar till hur hållbarhetsarbetet kan 

förstås i relation till branschspecifika omvärldar och bakomliggande drivkrafter. 

 

Studiens första frågeställning avser besvara hur CSR uppfattas och uttrycks i den dagliga 

verksamheten av en framstående aktör inom färgtillverkningsindustrin. Av resultatet har vi 

kunnat se att resan till det sociala ansvarstagandet för färgtillverkningsbranschen började 

redan på 90-talet då ISO-standarderna trädde fram och fallföretaget certifierade sig, och 

därigenom visade på ansvarstagande. Numer tycks hållbarhet emellertid framträda som ett 

kommunikativt verktyg integrerat i affärsstrategin i strävan efter legitimitet, vilket dessutom 

används för att styra verksamheten och medarbetarnas agerande. CSR har visat sig ta sig i 

uttryck genom såväl utbyte av glödlampor, miljövänligare val av speditörer och leverantörer 

liksom färre flygresor. Som ett steg i att förverkliga CSR har det vidare skapats en utbildning 

för hållbarhet, som visade sig medföra utmaningar i form av svårigheter att framföra samma 

budskap till samtliga medarbetare. Utan rätt förutsättningar och/eller konkreta 

utbildningsformer kan följaktligen en särkoppling uppstå mellan vad ledningen avser att 

implementera och vad medarbetarna får/tar till sig. Vidare implementeras Lean som ett steg i 

att minimera miljöpåverkan och därigenom visa sig ansvarsfulla. När det kommer till social 

hållbarhet fokuseras särskilt den fysiska arbetsmiljön genom förebyggande arbete, 

skyddskläder och maskinella hjälpmedel. Den psykosociala arbetsmiljön hamnar emellertid i 

skymundan vilket kan härledas till både Lean och hållbarhetsarbetet, vilket medför stress och 

ökade krav. En slutsats är därmed att CSR används som ett legitimerande verktyg genom att 

externt kommunicera hållbarhet, samtidigt som organisationens hierarki kan leda till en 

särkoppling om inte rätt förutsättningar ges till samtliga medarbetare.  

 

Studiens andra frågeställning avser besvara hur hållbarhetsarbetet kan förstås i relation till 

branschspecifika omvärldar och bakomliggande drivkrafter. Genom diskussionen har vi 

kommit fram till att det förekommit inslag av tvingande isomorfism från omgivningen i form 

av såväl lagar och regler som begränsat och tycks ha haft såväl indirekt som direkt inverkan 

på hur branschen arbetar med ansvarstagandet, som exempelvis REACH-förordningen och 

VOC-direktivet. I samband med ändringar i EU:s direktiv 2013/34/EU började koncernen 

även utveckla sitt hållbarhetsarbete som resulterat i bland annat en hållbarhetsrapport, 

hållbarhetsprogram med fyra områden samt en e-learning-utbildning för samtliga inom 

koncernen. En slutsats är därmed att EU:s reglering om att rapportera icke finansiell 

information har förmått koncernen att sätta en etikett på CSR-arbetet, vilket också kan 

härledas till den ökade medvetenheten vad gäller de globala utmaningarna som finns framför 

oss. Fallföretaget inom färgtillverkningsindustrin har i hållbarhetsrapporten vidare avspeglat 

en social verklighet utanför organisationen som utgörs av både en teknisk och institutionell 

omvärld i strävan efter att förverkliga CSR för att därigenom erhålla legitimitet, 

konkurrenskraft och lönsamhet. För att associeras med ansvarstagande används diverse ISO-

standarder som ett steg i att leva upp till samhällets rådande normer och förväntningar i den 

institutionella omvärlden. Samtidigt framhävdes ett starkare beroendeförhållande till den 

tekniska omvärlden genom fokus på kostnadseffektiviseringar för att därigenom öka 

konkurrenskraften.  
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Fallföretaget visade vidare en stark betoning på miljödimensionen i det sociala 

ansvarstagandet, vilket kan härledas till färgtillverkningsindustrins miljöpåverkan. Samtidigt 

går den ökade miljöhänsyn hand i hand med den ekonomiska dimensionen eftersom bland 

annat implementering av Lean, färre flygresor och miljövänligare glödlampor leder till en 

ekonomisk vinning genom reducerade kostnader. Myten om att CSR kan hota lönsamheten 

kan i detta fallet bestridas med tanke på de ekonomiska nyanser som urskilts i företagets 

hållbarhetsdokument. Studien visar således på att CSR utgör ett betydelsefullt instrument som 

kan visa prov på ansvarstagande i strävan efter såväl legitimitet, lönsamhet och 

konkurrenskraft. Den ekonomiska och ekologiska hållbarheten kan dock stå i konflikt med 

den sociala hållbarheten genom att kostnadseffektiviseringar såsom Lean medför en ökad 

sårbarhet i verksamheten till följd av en magrare organisation. Fallföretaget visar således på 

hur CSR används som ett legitimerande verktyg i strävan efter legitimitet från omgivningen 

som antas leda till förbättrad konkurrenskraft och i förlängningen ökad lönsamhet. De 

bakomliggande drivkrafterna tycks därmed utgöras av legitimitet, lönsamhet och 

konkurrenskraft vilket knyter an till både pragmatisk och moralisk legitimitetssträvan. Det går 

emellertid att urskilja en starkare betoning av den nyttobetonade legitimiteten i och med 

beroendeförhållandet till den tekniska omvärlden i anpassning till konkurrens och kundkrav 

för att därigenom nå ekonomisk effektivitet och sedermera överleva i den föränderliga 

omvärlden.  

 

Avslutningsvis lämnar studien bidrag till att öka förståelsen för hur CSR-konceptet uppfattas 

och uttrycks i ett ledande företag inom färgtillverkningsindustrin. CSR och hållbarhet har 

återigen visats vara ett institutionaliserat organisationskoncept som tros generera legitimitet 

vilket i förlängningen kan leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft. 

 

8. Förslag på framtida studier 

Studien visar på att CSR och hållbarhet fortfarande kan leda till begreppsförvirring, där den 

interna sociala hållbarheten har en tendens till att hamna i bakgrunden. Avsaknaden av ett 

färdigt CSR-koncept för organisationer att realisera leder vidare till olika tolkningar av vad 

hållbarhet egentligen avser, vilket visar på att det fortfarande behövs forskning som kan 

förtydliga och underlätta för förverkligandet av CSR. Framtida forskning skulle därmed 

kunna gå än djupare hos en framstående aktör som sannolikt kan bidra med värdefull kunskap 

i strävan efter att få till stånd ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget. Med start i 

den initierande hållbarhetskommunikationen i form av exempelvis strategi, vision och extern 

kommunikation till hur samtliga medarbetare ska konkretisera hållbarhet i det dagliga arbetet 

kan en djupare förståelse nås. Det hade även varit intressant att undersöka hur och om 

hållbarhetsarbetet kan ha inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, och hur och varför det i 

så fall tar sig i uttryck. Slutligen hade det varit intressant att undersöka relationen mellan det 

externt kommunicerade hållbarhetsarbetet och det verkliga arbetet i verksamheten med hjälp 

av deltagande observation för att få ett mer objektivt perspektiv på hur CSR kan förverkligas. 
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9. Metoddiskussion 

Fallstudieforskning är ett omdiskuterat ämne eftersom det är svårt att generalisera utifrån ett 

enda företag. Samtidigt har studiens avsikt varit att exemplifiera hur CSR kan förstås och 

yttras i ett företag inom färgtillverkningsindustrin. Med hjälp av den insamlade empirin har 

sedan studiens centrala analysverktyg använts för att öka förståelsen om hur CSR används 

som ett institutionaliserat koncept (Bryman 2011, ss. 76-77, 79). På så sätt kan studien visa 

exempel på hur CSR används av en specifik organisation på ett mer ingående sätt än om flera 

företag studerats. Vidare är en nackdel med fallstudieforskning att studien kan bli alldeles för 

detaljerad och ingående för läsaren. Dessutom påverkas forskningen i hög grad av forskaren, 

särskilt i detta fallet när det endast är en person som samlat in empirin och analyserat 

materialet (Merriam 1994, s. 47). Därav har studiens metodologiska val explicitgjorts, liksom 

visat citat som ger läsaren möjlighet att göra en egen bedömning av empirin. 

 

Intervjuer kan vara problematiska i den mening att det aldrig finns någon garanti på att 

intervjupersonerna talar sanning, vilket ställer krav på att forskaren är uppmärksam och 

ifrågasätter motsägelser (Becker 2008, ss. 111-112). Författarens tidigare förbindelse med 

fältet kan ha medfört att intervjupersonernas berättelser inte ifrågasattes tillräckligt, på grund 

av befintlig förförståelse. Samtidigt kan den tidigare erfarenheten av fältet ha bidrag till att 

intervjupersonerna kände sig mer trygga och följaktligen samtalade mer lättsamt. Alternativt 

kan det ha medfört en negativ effekt genom att intervjupersonerna kan ha valt att inte ge en 

helt sanningsenlig bild av deras uppfattning om hållbarhetsarbetet. Dessa faktorer kan således 

ha medfört en skevhet i resultatet, samtidigt som den tidigare kontakten med fältet 

underlättade intervjuerna genom att svaren var enklare att förstå och vidareutveckla. Vidare 

valdes intervjupersonerna ut för att kunna hitta eventuella likheter och skillnader vilket inte 

upptäcktes. Det kan således vara nödvändigt att studera fler än endast en organisation för att 

synliggöra eventuella diskrepanser. 

 

Vad gäller textanalyser är en vanligt förekommande kritik att de är subjektivt färgade. 

Tillförlitligheten kan således ha påverkats negativt, särskilt eftersom analyserna genomförts 

av en person. Trots att intrasubjektivitet tillämpats, det vill säga att materialet lästs igenom 

minst två gånger, hade tillförlitligheten kunnat förbättras genom att ytterligare en person 

analyserat dokumenten (Bergström & Boréus 2018, ss. 40-41). En nackdel med att använda 

idealtyper som analysverktyg är dock att de kan styra forskarens intresse vilket kan leda till 

tillförlitlighetsproblem. Om idealtyperna dessutom är för breda kan det medföra att analysen 

snarare blir till en kategorisering av materialet, vilket kan ha blivit i detta fallet (Bergström & 

Svärd 2018, ss. 165-166). För att öka tillförlitligheten och styrka studiens pålitlighet har 

emellertid studiens metodologiska val explicitgjorts, vilket kompletterats med den matris som 

använts till analyserna som har för avsikt att ge läsaren en chans att göra en egen bedömning 

av materialet. Samtidigt tydliggjordes författarens förförståelse i studiens inledningsskede, 

vilket har hjälpt att reducera tillförlitlighetsproblem till följd av egna intressen. Dessutom har 

analyserna genomförts mot bakgrund av studiens resultat genom att säkerställa att empirin 

finns dokumenterad. 
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Slutligen hade studiens andra frågeställning som ämnade ge förklaringar till hur 

hållbarhetsarbetet kan förstås i relation till branschspecifika omvärldar och bakomliggande 

drivkrafter kunnat leda till mer uttömmande svar om det funnits flertal hållbarhetsrapporter 

över en längre tidsperiod att analysera. Även om avsaknaden av hållbarhetsdokument kan visa 

på ett resultat i sig kan det medföra en tunnare analys, genom att en mindre mängd material 

kan leda till svårigheter att besvara en komplex fråga med väl underbyggda argument.  
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Bilaga - intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Vad har du för utbildning?  

 

Vad har du arbetat med tidigare?  

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Har du haft någon annan roll tidigare? I så fall, vad har det varit för roll? 

 

Begreppen CSR/hållbarhet 

Vad tänker du på när jag säger Corporate Social Responsibility (CSR)? Kan du ge exempel? 

 

Vad tänker du på när jag säger hållbarhet? Kan du ge exempel? 

 

Företagets hållbarhetsarbete 

Hur uppfattar du företagets hållbarhetsarbete? 

- Hur mycket vet du om hållbarhetsarbetet?  

- Har du gått utbildningen för hållbarhet ännu? I så fall, vad tyckte du om den? Gav 

utbildningen dig något värdefullt till ditt arbete i den dagliga verksamheten? I så fall, 

vad? 

- Hur har arbetet utvecklats genom åren? 

- Har hållbarhetsarbetet blivit mer tydligt vid någon speciell händelse? Har det varit 

några centrala personer som har påverkat arbetet? Kan du ge konkreta exempel? 

- Upplever du att hållbarhetsarbetet är tydligare på någon särskild avdelning? Kan du ge 

exempel? Är det någon speciell aspekt som det fokuseras mer på? Varför, i så fall? 

- Upplever du att hållbarhetsarbetet påverkat det dagliga arbetet i verksamheten på 

något sätt? 

- I vilket avseende tänker du att det är viktigt med hållbarhet för Teknos? På vilket/vilka 

sätt är hållbarhet en viktig fråga? 

 

Hur märks det i ditt dagliga arbete att ni arbetar med hållbarhet? Kan du ge exempel? 

- Finns det något i ditt arbete som skulle kunna göras på ett mer hållbart sätt? Kan du ge 

exempel? 

- Upplever du att du har möjlighet att påverka ditt arbete för att det ska vara mer 

hållbart? I så fall, på vilket sätt? 

- På vilket sätt arbetar ni för miljön på företaget? Kan du ge exempel? 

 

Implementering av system  

Kan du berätta mer om Lean – hur kommer det sig att ni valde att implementera det?  
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- Hur långt har ni kommit med implementeringen? Har det gjorts några framsteg?  

 

Kan du berätta mer om era ISO-standarder (9001 (kvalitet) och 14 001 (miljö), 45 001 

(anställdas hälsa och säkerhet) på gång)?  

- Hur arbetar ni med dessa standarder?  

- Hur arbetar ni för att uppfylla kraven? 

- Hur kommer det sig att ni valt att certifiera er med dessa?  

 

Kan du berätta om ert medlemskap i Sveriges Färg och Lim-företagare (SVEFF)? 

- Hur funkar medlemskapet? Är det något som följs upp från organisationen? 

- Påverkar det ert arbete? På vilket sätt?  

 

Externt/internt tryck och/eller teknisk/institutionell omvärld 

Har det förekommit kritik mot ert företag eller branschen? 

- Varifrån har kritiken kommit?  

- Har det påverkat ert arbete? I så fall, på vilket sätt? 

 

Hur upplever du efterfrågan på hållbarhet i företaget? 

- Frågar kunderna efter det?  

- Påverkar branschen i sig eller lagstiftning?  

 

Produkterna och tillverkningsprocessen  

Hur produceras era produkter? 

- Hur långt sträcker sig livscykelanalysen? 

- Använder ni er av några leverantörer utanför koncernen? I så fall, vilka krav ställer ni 

på era leverantörer?  

- Har ni några certifieringar/märkningar på era produkter? I så fall, vilka? 

- Hur hanteras era restprodukter? 

- Hur säkerställer ni produktsäkerheten?  

 

Hur arbetar ni för att skapa konkurrenskraftiga produkter? 

- Har ni alltid arbetat för att produkterna ska vara konkurrenskraftiga, eller har det blivit 

mer märkbart vid någon särskild tidpunkt? I så fall, när?  

 

Social hållbarhet 

Upplever du att företaget tänker på hållbarhet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

Upplever du att du har möjlighet att utvecklas i ditt arbete? I så fall, på vilket sätt? 

 

Upplever du att företaget arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mångfald? I så fall, på vilket 

sätt? 

 

Upplever du att företaget värnar om sina anställda? 
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Upplever du att företaget gör något för att påverka samhället positivt? I så fall, vad? 

 

Avslutande fråga 

Har du kommit på något mer nu under tiden vi pratade som du skulle vilja lyfta? 
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