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Sammanfattning 
 

Hållbarhet är förmågan att räcka under en länge tid och potentialen för ändlöst välbefinnande för 
människan med ekologiska, ekonomiska, kulturella och politiska dimensioner. Syftet med denna 
rapport är att beskriva hur en människa genom en verksamhets aktiva arbete med 
hållbarhetsfrågor inte bara kan gynna kommande generationer utan även öka värdet för 
verksamheten internt. Detta genom innovationer som öppnar upp för nya affärsmöjligheter och 
marknader. Rapporten besvarar frågor som rör företags sätt att arbeta med hållbarhet genom att 
behandla olika fakta och teorier om varför just hållbarhet är ett viktigt ämne för många 
industriföretag att bemöta idag. Den största anledningen till varför detta ännu inte är en 
självklarhet för alla är att många företagsledningar ännu inte insett att hållbarhet är en aspekt 
som de bör implementera i organisationsstrategin för att själva kunna bilda ett hållbart företag 
med en hållbar affärsstrategi. Denna rapport presenterar en teori för hur företag kan behandla 
hållbarhet på en strategisk nivå och även viktiga faktorer som bör behandlas. Vidare hur detta 
bemötande av hållbarhet påverkar den interna FoU-verksamheten. 
 
Den empiriska studien består av en intervju med en konsult inom hållbarhetsstrategier som 
genom tidigare erfarenheter kunde ge ett helhetsperspektiv av arbetet med hållbarhet. Intervjuer 
har även genomförts med representanter för företaget Atlas Copco. Detta svenska företag 
grundades i 1873 och är en global aktör och tillverkare av industriella verktyg och utrustning. 
Atlas Copco har en väl integrerad hållbarhetsstrategi och anses därför vara en givande källa till 
denna studie. I detta projekt behandlas även ett flertal rapporter, studier och artiklar som har 
publicerats inom ämnet hållbarhet.  
 
Med teorier som grund och ett befintligt företag som exempel så är slutsatsen att 
implementeringen av en hållbarhetsstrategi, inom en verksamhet, slutligen kommer att leda till 
innovativa bedrifter. 
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Abstract 

Sustainability is the ability to last for a longer, if not indefinite, period of time. It is the potential 
of indefinite comfort and well-being for humans with ecological, economic, cultural and political 
dimensions. The purpose of this report is to describe how an organization's effective work with 
sustainability issues can not only benefit future generations, but also increase the value of the 
business internally, through innovations that can open up new business opportunities and 
markets. The report answers questions related to corporate methods of working with 
sustainability by meeting various facts and theories about why sustainability is an important 
topic for many industrial companies today. The biggest reason for this still not being obvious is 
that company managers have not yet realized that sustainability is a topic that they should 
implement in the organizational strategy to form a sustainable business with a sustainable 
business plan. This report presents a theory for how companies can respond to sustainability at a 
strategic level and also the important factors that should be addressed. Furthermore it deals with 
how this attitude of sustainability affects internal R&D activities. 

The initial empirical study consists of an interview with a consultant in sustainability strategies 
that through past experiences could provide a holistic view of sustainability initiatives. 
Interviews were also held with representatives of the company Atlas Copco. This Swedish 
company was founded in 1873 and is a global manufacturer of industrial tools and equipment. 
Atlas Copco has a well-integrated approach to sustainability and is therefore considered to be a 
vital source of this study. This project also addresses a number of reports, studies and articles 
that have appeared in the subject of sustainability. 

With theories as foundation and an existing business as an example, it is concluded that the 
implementation of a sustainability strategy within cooperation, will ultimately lead to innovative 
achievements. 
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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete som genomfördes under våren 2013 i 
kursen MG103X/MG101X Examensarbete inom Industriell produktion vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Temat för årets examensarbeten var att presentera studier inom 
hållbarhet och globalisering. Rapport fokuserar på ämnet hållbarhet och hur ett industriföretag 
arbetar med en hållbarhetsstrategi. Rapporten beskriven även hur en sådan strategi kan utformas 
samt hur den kan påverka innovationer och produktutveckling inom företaget.  
 
Vi vill främst tacka; Love Lönnroth för hans kunskap och erfarenheter som konsult inom hållbar 
utveckling vid företaget Good Point. Karin Holmquist, vid Atlas Copco, för sitt bidrag med 
teorier och gedigna arbete kring hållbarhetsfrågor. Mattias Ring för hans medverkan och hans 
mycket givande beskrivning av Atlas Copcos produktutvecklingsprocess. Dessa personer har 
deltagit i intervjuer och hjälpt oss genom att bidra med kvalificerade åsikter och kunskap.  
 
Stockholm maj 2013 
 
Stefan Silver & Jennifer Thunander 
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Förkortningar 
 
B2B, business to business, företag till företag.  
 
BCG, The Boston Consulting Group, konsultbolag  
 
BP, brittiskt multinationellt olja- och gasföretag 
 
DI, Dagens industri, tidsskrift 
 
EU, Europeiska Unionen 
 
FDI, Foregin Direct Investments, utlänska direktinvesteringar. 
 
FN, Förenta Nationerna. 
 
FoU, Forskning och utveckling 
 
OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
R&D, research and development, forskning och utveckling 
 
MITSMR, MIT Sloan Management Review 
 
NGO, non-governmental organization 
 
TEN-cycle, transparency, engagement and networking 
 
VD, Verkställande direktör 
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1. Introduktion 
Under detta kapitel introduceras bakgrunden till den valda problemformuleringen. Därefter 
presenteras och behandlas frågeställningen och syftet med arbetet beskrivs mer ingående. 
Avslutningsvis fastställs de avgränsningar som studien regleras av. 
 

1.1. Bakgrund 
Ett aktivt arbete för hållbar utveckling kan skapa nya möjligheter för företag genom att deras 
kostnader sänks, affärsmöjligheter ökar och miljöpåverkan minskar. Hållbar utveckling handlar 
om, enligt definition, att ta tillvara på natur- och mänskliga resurser för att minska belastningen 
på vår miljö och hälsa och således skapa möjligheten för kommande generationer att 
tillfredsställa dessa behov (Nationalencyklopedin, 2013). 
 
För att skapa långsiktiga och ihållande mål inom hållbar utveckling har många industriföretag 
implementerat en hållbarhetsstrategi. En strategi behandlar verksamhetens grundläggande 
värderingar och har som syfte att stärka varumärket och lönsamheten (Lönnroth, 2013). 
 
Innovation är ett nyckelord inom industri och teknik. Grunden till stora innovationsbedrifter kan 
idag motiveras av insikter inom hållbar utveckling och dess positiva påverkan på företag 
(MITSMR & BCG, 2013). Hållbarhetsstrategier behövs för att möta de krav som kunder och 
myndigheter ställer och en vital faktor för att nå dessa mål är att mer effektivt rikta företagets 
innovativa utveckling (Lönnroth, 2013). 
 
En stor andel företag förändrar sina företagsmodeller för att inkludera hållbarhet som en viktig 
aspekt i verksamheten. Verkligheten är att miljö och populationstrender sätter företags 
hållbarhetsarbete i fokus. I många delar av världen minskar naturresurser och energi blir allt 
dyrare. Samtidigt blir kunder mer och mer måna om att göra hållbarhetsmedvetna val. Företag 
behöver implementera hållbarhet som en självklar del av verksamheten. Många företag är redan 
en del av denna process, att förändra sin verksamhet till att bli mer hållbar. Med en effektiv 
strategi är förändringen till och med lönsam, i motsägelse till vad många företagsledningar anser 
(MITSMR & BCG 2013).  
 
Atlas Copco är ett företag som ligger i framkant av denna utveckling i Sverige (Hållbart 
Värdeskapande, 2011). Ett av Atlas Copcos huvudincitament lyder ”Vi står för hållbar 
produktivitet” (Atlas Copco, 2013). Men vad innebär hållbarhet för Atlas Copco? Vad är det som 
styr utvecklingen framåt på ett hållbart sätt? 
 

1.2. Frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en hållbarhetsstrategi som en vägvisande faktor, 
initierat i ett företags affärsstrategi, kan leda till hållbara innovationer. En hållbarhetsstrategi är 
ett sätt att införa en arbetsform inom företaget som ska ha inverkan på alla divisioner i deras 
arbete mot en global, hållbar framtid. Genom ett industriföretags arbete inom hållbarhet så 
utvecklas innovationer inom områden som energi, miljö och ergonomi. 
 
Frågeställningen kan kategoriseras i: 
• Varför är det viktigt för företag att implementera en hållbarhetsstrategi? 
• Hur kan ett industriföretag bemöta hållbarhetsfrågor?  
• Leder en hållbarhetsstrategi till hållbara innovationer? 
• Hur påverkar en hållbarhetsstrategi ett industriföretags FoU-verksamhet? 
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1.3. Avgränsningar 
Studien är i första hand avgränsad till företaget Atlas Copco och dess verksamhet. Därmed undersöks 
frågeställningen utifrån Atlas Copco, men för att bibehålla objektivitet, inkluderas ytterligare en part 
med områdesexpertis inom hållbarhetsstrategi.  
 
Att inneha en effektiv hållbarhetsstrategi kan resultera i många påföljder. Denna studie är limiterad 
till hållbarhetsstrategins konsekvenser för innovationer inom FoU-verksamheten. 
 
Innovation kan även det relateras och integreras i många verksamheters utveckling. I och med att 
begreppet innovation kan användas inom flertalet områden fokuseras studien på produktinnovation 
men reflekterar stötvis utanför fokusområdet med målet att skapa större förståelse för 
helhetsperspektivet. 
 
Vidare ger studien ett övergripande perspektiv på hållbarhetsarbetet och dess konsekvenser på 
innovation, men den behandlar inte detaljerade utvecklingsprocesser vad gäller specifika 
produkter. 
 
En annan avgränsning är att studien inte behandlar den totala hållbarhetspåverkan som 
härstammar från ett industriföretag i ett globalt perspektiv. Studien utgår ifrån att ett företag som 
behandlar hållbarhetsfrågor bidrar indirekt till ett globalt hållbarhetsperspektiv.   



9 
 

 
2. Metod 
I detta kapitel redogörs och motiveras valet av undersökningsmetod samt tillvägagångssättet vid 
informationsinsamlingen. Kapitlet behandlar även relevansen av den information som inkluderas i 
studien. 
 
Under studien användes tre primära undersökningsstudier: litteraturstudie, förberedande studie och 
en fallstudie av Atlas Copco. 
 

2.1. Litteraturstudie 
Det primära syftet med litteraturstudien var att samla in material för att skapa förståelse för 
definitioner och samla in bakgrundsmaterial till problemformuleringen.  
 
Litteraturstudien pågick under hela projektets gång, för att bidra med bekräftande källor eller för att 
utveckla förståelse för teorin. 
 
För att finna vetenskapliga publikationer relevanta för denna studie så har databaser tillgängliga vid 
Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek använts. 
 

2.2. Förberedande intervju 
Den förberedande intervjun med en representant från Good Point genomfördes för att skapa en 
objektivitet gentemot Atlas Copco samt för att kunna bestämma studiens omfattning och utformning. 
 
Good Point är ett konsultföretag som har specialiserat sig på att utforma och konsultera väletablerade 
företag i arbetet mot en mer hållbar verksamhet. Att arbeta med hållbarhetsstrategi kan anses vara ett 
relativt nytt arbetssätt för svenska företag och inte något som har implementerats i allt för stor 
utsträckning (Lönnroth, 2013). 
 
Den förberedande intervjun med Good Point gav arbetet en god substans och grund för att besvara 
den formulerade frågeställningen. Intervjun gav ett helhetsperspektiv och en djupare förståelse för 
vad en hållbarhetsstrategi är. Framförallt resulterade intervjun i ett bredare perspektiv över dåtida, 
nutida och framtida aspekter och betydelsen av en effektiv hållbarhetsstrategi. 
 

2.3. Fallstudie 
Fallstudien genomfördes genom två intervjuer med personer inom två relevanta arbetsområden på 
Atlas Copco; hållbarhet och FoU. Dessa personer kontaktes efter att en granskning av medarbetarna 
på Atlas Copco hade gjorts och dessa två anställda ansågs som vitala för denna typen av studie. Innan 
intervjuer bokades så kontrollerades även personernas relevans genom att prata med dem på förhand. 
Dessa intervjuer genomfördes för att koppla den framtagna teorin till praktik och för att ge studien en 
kritisk diskussionsgrund.  
 
Båda intervjuerna genomfördes med en diktafon för att möjliggöra dokumentation och för att sedan 
kunna skriva ner ett referat baserat på ljudfilen. Detta gjordes även för att få en så avslappnad 
intervju som möjligt. För att undvika stagnation vid intervjutillfället så förbereddes det även ett 
dokument med väsentliga frågor.  
 
Karin Holmquist är chef för ansvarsfullt företagande vid Atlas Copco. Hon bär det yttersta ansvaret 
för hållbarhetsfrågor inom koncernen och kunde således bidra med god kunskap inom området.  
 
Mattias Ring kontaktades för att bidra med sin kunskap och erfarenhet kring FoU-verksamheten som 
Atlas Copco bedriver i ett av sina bolag. Mattias bidrog både med sin erfarenhet från både 
kontinuerlig verksamhet och med ett affärsutvecklande perspektiv. 
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3. Hållbarhetsstrategi 
I detta kapitel presenteras en definition av hållbar utveckling, hur en hållbarhetsstrategi kan 
utformas och slutligen hur industriföretaget Atlas Copco arbetar med hållbarhet på koncernnivå.  
 

3.1. Hållbar utveckling 
Definitionen av hållbar utveckling definieras enligt Nationalencyklopedin som ”En utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin, 2013). Detta begrepp infördes i samband med 
Brundtlandsrapporten som FN:s Världskomission för Miljö och Utveckling lanserade i 1987. 
Rapporten hade som syfte att ge en helhetssyn av världens natur- och miljöproblem och leverera 
en lösning genom att definiera hållbar utveckling. Hållbar utveckling kan delas in i tre olika 
definitionsområden: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
Ekonomisk hållbarhet syftar till att den ekonomiska tillväxten inte får ske på bekostnad av ett 
segregerat samhälle och en skadad miljö. Ekologisk hållbarhet innebär att mänskliga och 
materiella resurser ska tas tillvara för att kunna skapa en långsiktig hållbar framtid. Social 
hållbarhet avser målet att bygga upp ett långsiktigt och dynamiskt samhälle där fundamentala 
mänskliga behov kan uppfyllas. (Nationalencyklopedin, 2013). 
 
Adam Werbach, en amerikansk affärsman engagerad inom hållbarhetsfrågor, uttryckte i en 
intervju med Harvard Business Publishing att hållbarhet, enligt definition, är att möta de krav 
som den befintliga generationen har utan att riskera förhållandena för kommande generationer. 
Han säger att hållbarhet består av fyra komponenter: att skydda miljön, värna om kultur, ta 
socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet. Adam Werbach, säger: ”The only strategy worth 
following is the sustainability strategy”. Och det kommer från att Werbach frågade sig själv 
”How can sustainability serve the core challenges of our business? And how can we use that to 
empower our innovations?”. Det han kom fram till var att om ett företag använder dessa, enligt 
definition fyra komponenter, för att driva sin affärsstrategi, så kommer det att leda till ett 
långsiktigt hållbart företag. År 2009, då denna intervju genomfördes, så hade således trenden att 
arbeta med hållbarhet på en ledningsnivå påbörjats (Werbach, 2009).  
 
Ett bakomliggande syfte med att ett företag väljer att lägga medel på en hållbarhetsstrategi kan 
vara att det vill skapa affärsnytta. Forskningen kring hållbarhet kommer att öka inom de närmsta 
åren och företag ser detta nu som en konkurrensparameter. Men för att denna vision ska kunna 
realiseras så måste företagen inse att investeringar i en hållbarhetsstrategi idag inte kommer att 
inbringa lönsamhet vid nästa delårsrapport utan snarare kommer att leda till en långsiktig 
lönsamhet (Lönnroth, 2013). 
 
År 2009 stiftades Hållbart Värdeskapande som är ett samarbetsprojekt mellan 14 av Sveriges 
största investerare (Hållbart Värdeskapande, 2011). De ansåg att i deras roll som investerare och 
ägare var det viktigt att granska och lyfta fram betydelsen av svenska företags strukturerade 
arbete kring hållbarhetsfrågor. De menade att arbetet med hållbarhet var en förutsättning för 
långsiktigt värdeskapande och att det skulle ge en långsiktig finansiell avkastning för dem som 
investerare. Detta genom att företagen aktivt behandlar miljömässiga och sociala aspekter i sin 
verksamhet, för att kunna minska risker och kostnader samt att kunna ta vara på nya 
affärsmöjligheter. För att kunna granska och bedöma företagens arbete med hållbarhet så 
skickades det ut en enkätundersökning till de 100 största börsbolagen på NASDAQ OMX 
Stockholm under 2009 och 2011. Med dessa enkäter så ville Hållbart Värdeskapande både 
undersöka och kartlägga vilka styrande riktlinjer som företagen hade implementerat för att kunna 
bedriva en hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet. De ville kommunicera till företagen vad de 
anser är viktiga förutsättningar för att bolagen ska kunna generera en framtida finansiell 
avkastning (Hållbart Värdeskapande, 2013) Rapporten som sammanställdes efter 2011 års enkät, 
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som besvarades av 86 utav 100 bolag, pekar tydligt på att de riktlinjer som företagen har 
implementerat inom hållbarhetsområdet är en fortsatt utmaning att fullfölja för företagen men att 
ändå 90% av dem innehar ett styrsystem inom hållbarhetsområdet. Atlas Copco är bland dessa 
90% och ett av de bolag som har besvarat enkäten under de båda tillfällena. Undertecknade 
investerare, som sammanställde rapporten, nämner även att Atlas Copco är ett av de mest 
framstående bolagen i undersökningen. ”Vi kommer från en hög nivå och vill förbättra oss 
ytterligare, vilket är utmanande. För närvarande har vi högt fokus på säkerhetsfrågor för våra 
anställda och affärspartners (…) Samtidigt arbetar vi vidare med ständiga förbättringar och de 
svagheter vi identifierande för några år sedan har vi sett över och tagit fram styrdokument för” 
skriver Sune Carlsson, styrelseordförande Atlas Copco, som en kommentar till företagets resultat 
av enkäten (Hållbart Värdeskapande, 2011). 
 
Kärnargumentet till varför företag måste införa en hållbarhetsstrategi är att de måste förstå, 
acceptera och ta ansvar för vad som håller på att hända. Naturtillgångarna minskar i takt med att 
befolkningen ökar och de företag som inte inser detta kommer själva att utrotas (Werbach, 
2009).  
 

3.2. Från vision till strategi 
 
Det största ansvaret att initiera en hållbarhetsstrategi ligger hos VD och styrelsen (Lönnroth, 
2013, mfl). De måste ta initiativet, definiera visionen och påbörja arbetet med en 
hållbarhetsstrategi. Detta genom att utreda och fastställa hur företagets affärsstrategi kan gynnas 
av en hållbarhetsstrategi. Werbach säger att de företag som tillämpat hållbarhet, som en kärna av 
verksamheten, kommer kunna utveckla sina produkter, engagera medarbetare och öka 
försäljningen av sina produkter genom att öppna upp nya affärsmöjligheter. Det centrala 
elementet kommer att vara att engagera alla medarbetare genom hela organisationen, 
innovationen finns där men den behöver motiveras och utnyttjas (Werbach, 2009). 
 

 
Figur	  1.	  Företag	  som	  svarat	  på	  frågan	  om	  hållbarhet	  ledde	  till	  lönsamhet.	  Källa:	  MITSMR	  &	  BCG	  2013	  

I en undersökning gjord av The Boston Consulting Group så anser 61 % av de tillfrågade 
företagen att de har skapat värde till följd av implementeringen av hållbarhet i verksamheten, se 
figur 1 (MITSMR & BCG, 2013) 
 
Adam Werbach säger att företag som tillämpar en så kallad TEN-cycle är väldigt framgångsrika 
när det kommer till arbetet kring hållbarhet. TEN-cycle står för transparancy, engagement och 
networking. Med transparency menar han att det är viktigt att företag öppnar upp för diskussion 
och ifråga sättning när det kommer till deras arbetssätt och affärsområde. De måste 
kommunicera sina utmaningar och på så sätt finna framgång genom samarbete på marknaden 
och utanför företagsgränserna. Engagement syftar på medarbetarnas initiativ till att vilja lägga 
medel och arbetskraft för ett hållbart företag. Varje anställd ska kunna förklara vad hållbarhet 
betyder för företaget, hur det påverkar dem som individ och hur det påverkar kärnverksamheten i 
sin helhet. Networking innebär att företaget tar hjälp utifrån genom bland annat Non-



12 
 

Governmental Organisations (NGO) eller andra icke vinstdrivande organisationer. Dessa aktörer, 
som är experter inom området, kan hjälpa företaget med att skapa en vision om hur de kan skapa 
en bättre och långsiktigt hållbar affärsverksamhet (Werbach, 2009). 
 
Colin Hutchinson, managementkonsult inom Business Strategy and the Environment, skriver ”If 
the environmental movement is to be treated not just as the threat but also as an opportunity, 
which it is for many businesses, then a strategic approach is essential”. Och genom följande tre 
utmaningar beskriver han grunden till att skapa en hållbarhetsstrategi: 
 

1 Effektivisering av nuvarande verksamhet genom att göra dess påverkan hållbar.  
2 Identifiera och realisera verksamhetens potential inom följande områden: 

• Hantering av avfall och föroreningar. 
• Upphandling och användning av resurser. 
• Utveckling av affärsmöjligheter. 
• Förse anställda med utvecklande arbete.  

3 Att utveckla företaget till en ny, hållbar verksamhet som oundvikligen kommer att 
sträva efter att göra skillnad.  

 
För att möta dessa utmaningar och forma dem till affärsmöjligheter måste företagsledningen inse 
att frågorna kommer att beröra alla delar av organisationen. Först då verksamheten har beskrivit 
en gemensam vision om en hållbar framtid för företaget så kan de påbörja arbetet med en 
hållbarhetsstrategi. Figuren nedan visar hur detta skulle kunna göras och ger även förslag på 
viktiga faktorer som bör beaktas, se figur 2.  
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Figur	  2.	  Strategiskt	  ramverk	  för	  en	  hållbarhetsstrategi.	  Källa:	  Huchinson,	  1992	  
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En slutsats som Hutchinson drar av alla dessa potentiella affärsmöjligheter är att det inte kommer 
att ske så länge det inte finns någon vision och strategisk inriktning från de högsta nivåerna i 
organisationen som har möjlighet att föregå med gott exempel. Enighet och integration kommer 
att uppnås först då den strategiska planen ger ett klart budskap om vad som är viktigt och varför, 
vad som bör prioriteras, den tid och det arbete som krävs och hur organisationen ska skapa en 
lämplig balans mellan de tre dimensionerna av verksamhetens utmaningar (Hutchinson, 1992).  
 
Hutchinson nämner i artikeln även vikten av FoU och att dess bidragande faktor till en hållbar 
utveckling. FoU-divisioner kan identifiera och jämföra processer för att förminska den totala 
miljöpåverkan. De kan utveckla verktyg som på bästa sätt tar till vara på befintliga resurser och 
även finna nya användningsområden för restprodukter. Produktionsavdelningar kommer också 
att behöva implementera en hållbarhetsstrategi och utveckla ett tillvägagångssätt som är mindre 
kostsamt vad gäller energi- och resursanvändning (Hutchinson, 1992).  
 

3.3. Hållbarhet för Atlas Copco 
Atlas Copco är ett av Sveriges ledande globala industriföretag. De arbetar inom fyra 
affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, berg- och gruvbrytningsteknik och bygg- och 
anläggningsteknik. Företaget kan anses som globalt då 98 % av dess försäljning sker utanför 
Sveriges gränser och täcker alla världsdelar. De driver även ett flertal fabriker utomlands som 
ger dem närhet till kunden lokalt (Atlas Copco, 2013).  
 
Ett av företagets varumärkeslöften är att de står för Hållbar Produktivitet. Detta innebär att de 
har infört ett löfte om att skapa säkra och varaktiga resultat med en bakgrund i ansvarsfull 
användning av humankapital, resurser och kapital. Karin Holmquist, chef för ansvarsfullt 
företagande vid Atlas Copco, säger ”Hållbarhet för Atlas Copco består av tre pelare, Trippel 
Bottom Line – lönsamhet, ekonomi och socialt ansvar. Vi som företag ska ta vårt ansvar och 
göra det bästa möjliga av de resurser som finns. Även när det gäller kapital, människor och 
miljö. Detta gäller hela värdekedjan och i den mån vi kan påverka”. Atlas Copco har arbetat 
med hållbarhetsfrågor sedan början av 2000-talet och har idag en väl integrerad 
hållbarhetsstrategi som är en stor del av företagets kärna. ”Vi ser det inte som en separat 
hållbarhetsstrategi, vi är ett hållbart företag med en strategi. Och denna strategi ska leda till 
hållbar utveckling och lönsamhet” säger Karin Holmquist.   
  



15 
 

 
Tabell	  1.	  Atlas	  Copcos	  mål	  för	  hållbar	  och	  lönsam	  utveckling	  (*Mål	  sedan	  2010).	  Källa:	  Atlas	  Copco	  Årsredovisning	  2012	  s.7.	  

Mål	  för	  
produkter,	  
tjänster	  och	  
lösningar	  

”First	  in	  mind	  –	  first	  
in	  choice”	  
förstahandsvalet	  
för	  kunden	  och	  
potentiella	  kunder	  
för	  alla	  
varumärken.	  

Öka	  
kundlojaliteten.	  

Öka	  kundens	  
energieffektivitet	  
med	  20%	  år	  2020*.	  

Erbjuda	  säkra	  
och	  tillförlitliga	  
produkter	  och	  
tjänster.	  

Verksamhetsmål	  

Att	  vara	  den	  
arbetsgivare	  som	  
nuvarande	  och	  framtida	  
medarbetare	  väljer	  först.	  
	  
Ingen	  korruption	  och	  
inga	  mutor.	  
	  
Minska	  koldioxidutsläpp	  
från	  verksamheten	  med	  
20	  %	  i	  relation	  till	  
kostnad	  för	  sålda	  varor	  
2020*.	  

Kompetensutveckling	  
och	  årliga	  
utvecklingssamtal	  för	  
alla	  anställda.	  
	  
Arbeta	  med	  
affärspartner	  som	  står	  
för	  höga	  etiska,	  
miljömässiga	  och	  
sociala	  standarder.	  
	  
Minska	  
koldioxidutsläpp	  från	  
varutransporter	  med	  
20	  %	  i	  relation	  till	  
kostnad	  för	  sålda	  varor	  
till	  år	  2020*.	  

Öka	  mångfald	  båda	  var	  
gäller	  kön	  och	  
nationalitet.	  Uppmuntra	  
till	  intern	  rörlighet.	  
	  
Utveckla	  nya	  produkter	  
och	  tjänster	  med	  ett	  
livscykelperspektiv.	  
	  
Behålla	  
vattenförbrukningen	  på	  
nuvarande	  nivå.	  

Säker	  och	  hälsosam	  
arbetsmiljö	  för	  alla	  
anställda.	  	  
Inga	  
arbetsrelaterade	  
olyckor.	  
Sjukfrånvaro	  under	  
2,5	  %.	  
	  
Uppföra	  Atlas	  
Copco	  byggnader	  i	  
enlighet	  med	  
hållbar	  
byggnadsstandard.	  
	  
Återanvända	  eller	  
återvinna	  avfall.	  

Finansiella	  mål	  
Årlig	  
försäljningstillväxt	  på	  
8	  %	  över	  en	  
konjunkturcykel.	  

Bibehållen	  hög	  
avkastning	  på	  
sysselsatt	  kapital.	  

Alla	  förvärvade	  
verksamheter	  ska	  
bidra	  till	  
värdeskapande.	  

Årlig	  utdelning	  på	  
cirka	  50	  %	  av	  
resultat	  per	  aktie.	  

 
 
År 2011 så beslutade Atlas Copco om att införa en gemensam matris, innehållande övergripande 
mål för hela koncernen, se tabell 1. Matrisen har som syfte att i framtiden skapa värde för alla 
intressenter. Detta genom att kontinuerligt arbeta mot en lönsam och hållbar utveckling. 
Hållbarhet har integrerats i företagets verksamhetsmål samt kundfokuserade mål och detta ska på 
lång sikt skapa affärsmöjligheter, minska kostnader och begränsa risker. Gemensamma värden 
ska genereras genom att företagets resultat påverkas positivt och detta som en följd av ökad 
försäljning och sunda investeringar. De kundfokuserade målen anlades för att säkerhetsställa en 
ökad marknadsnärvaro, öka kundnöjdhet och kundlojalitet. Detta mål ska uppnås genom att 
koncernen levererar energieffektiva, säkra och pålitliga produkter och lösningar genom 
innovationer. Verksamhetsmålen fokuserar på utveckling av personal, förbättrade resultat inom 
miljö, ökad säkerhet och hälsa bland medarbetare samt affärsetik och integritet. De finansiella 
målen syftar till att främja ett ökat ekonomiskt värdeskapande. (Atlas Copco, Årsredovisning 
2012 s. 7) 
 
Karin Holmquist nämner även att frågor som rör jämställdhet inkluderas i den sociala och 
kulturella aspekten av hållbarhet. ”Vi arbetar kontinuerligt med att få en gender ’diverse 
working environment.’ Kvinnor är en av världens mest underutnyttjade resurser”. I företagets 
mål för en hållbar lönsam utveckling så ingår verksamhetens arbete med att öka mångfald 
gällande både kön och nationalitet.  
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Figur	  3.	  Beskrivning	  av	  diverse	  ansvarsområden	  inom	  koncernen	  Atlas	  Copco.	  Källa:	  Atlas	  Copco	  Årsredovisning	  2012	  s.6. 

 
Atlas Copco är ett företag med en stark struktur och god kultur med visionen att vara ”First in 
mind – First in Choice”. Detta innebär att de alltid stävar efter att vara det företag en intressent 
tänker på först och slutligen väljer. Ledningen fastställer affärskoden som innehåller företagets 
gemensamma strategi, vision och mission med konkreta nyckelindikatorer som ska leda varje 
division mot de gemensamma målen. Affärskoden innehåller interna policydokument som är 
relaterade till affärsetik samt social och miljömässiga aspekter. Varje medarbetare förväntas att 
följa, leva efter och agerar enligt affärskoden. Organisationen är uppbyggd genom principen av 
decentraliserat ansvar och befogenheter. Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden och 
består av 22 divisioner. Vid varje operativ enhet finns det en styrelse som avspeglar företagets 
operativa struktur och ger råd samt beslutar och strategiska och operativa frågor för respektive 
division, se figur 3. Alla mål på divisionsnivå integreras in i ett koncernrapporteringssystem och 
redovisas vanligen kvartalsvis. Detta sker bland annat med hjälp av styrkort som är ett redskap 
som används för att analysera och följa upp nyckeltal och trender i förhållande till den specifika 
divisionens mål. Resultaten från styrkorten diskuteras på varje nivå i organisationen, från 
division till ledning och styrelse. ”Det är viktigt att skapa ett engagemang bland medarbetarna, 
men med ett strakt stöd från toppen så är det inte längre utmaning” säger Karin Holmquist. 
 
Atlas Copco är ett B2B företag som främst arbetar mot andra industrier och företagets arbete för 
en hållbar utveckling innebär då även att de ställer krav på leverantörer och kunder, i alla fall ser 
till att de har en likvärdig ambitionsnivå.  ”Vi vill att de ska ha lika värderingar som oss” säger 
Karin Holmquist. ”Många industribolag är duktiga på arbetet inom hållbarhet och det ställer 
även krav på oss som leverantör eller som kund. Men stämmer inte ambitionerna så för vi en 
dialog med kunden eller leverantören och diskuterar varför vi inte vill bli förknippade med dem. 
Men exempelvis så ligger många globala gruvkunder långt före i hållbarhetsarbetet”. En kund 
till Atlas Copco är bland andra Rio Tinto som är ett av världens största gruvbolag. Rio Tinto 
arbetar med utvinning av råmaterial och där ibland några icke förnyelsebara energikällor. ”Det 
är så affärsvärlden fungerar, så länge det finns affärsnytta så finns det intresse. Vad vi kan göra 
är att utvinna på ett smartare och bättre sätt. Vi samarbetar mycket med Rio Tinto och 
tillsammans utvecklar vi nya innovationer som gör att deras arbete görs på bästa möjliga sätt. 
Och det är det ansvar vi tar som deras leverantör. Människan är otroligt innovativ och jag tror 
att vi i framtiden kommer hitta många nya affärsmöjligheter inom området” (Holmquist, 2013). 
 
Karin Holmquist nämner också vikten av återanvändning. Hon tror att livslängden på Atlas 
Copcos produkter kommer att öka med tiden då de hela tiden utvecklas och görs ännu mer 
energieffektiva. Redan idag köper de tillbaka produkter för att rekonstruera och förbättra för att 
sedan sälja vidare till ett lägre pris. Hon ser även att detta kommer att vara ett krav från andra 
aktörer, däribland myndigheter, att de just tar hand om deras produkter på ett ännu bättre sätt än 
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vad de gör idag. Karin Holmquist anser ändå att kraven från myndigheternas sida, var gällande 
arbetet kring hållbarhet, är idag alldeles för låga och det gäller inte bara i Sverige. ”Många 
länder innehar riktlinjer men saknar uppföljning och det gör att ingen lever upp till dem”.  
 
I en debattartikel från februari 2013 beskriver bland andra näringsminister Annie Lööf och 
Ronnie Leten, VD och koncernchef vid Atlas Copco, att ”Hållbarhet kräver gruvor” (DI, 2013). 
Artikeln handlar om att Sverige är ett land med ledande kunskap inom gruvteknik och då EU 
inleder sitt arbete med det europeiska innovationspartnerskapet för en säkrad råvaruförsörjning 
så måste Sverige ligga i framkant med att förmedla sin kunskap för en gemensam hållbar 
framtid. ”Fram till 2030 lyfts mer än tre miljarder människor från fattigdom, vilket skapar ett 
stort tryck på jordens resurser. Sverige har världsunik kompetens inom råvarusektorn. Den 
ställer vi nu till Europas förfogande för att säkra en långsiktig hållbar gruvnäring, för att öka 
forskning och kommersialisering av återvinningen av mineraler och metaller…”. Näringslivet 
arbetar således inte endast med att påverka Sveriges strävan efter en hållbar framtid utan ställer 
även krav på EU som global aktör. De skriver att de gärna ser en ökad satsning på forsknings- 
och innovationsmiljöer som leder till förstärkt konkurrenskraft för Sverige på en global marknad 
(DI, 2013). 
 
 
4. Hållbarhetsstrategi och innovation 
Detta kapitel behandlar teorierna bakom hur en hållbarhetsstrategi kan leda till hållbara 
innovationer. Det argumenteras för att en uppfinning av ett koncept eller en produkt härrör av en 
individs idé eller från forskning. En innovation är själva kommersialiseringen av denna 
uppfinning. Då man drar linjen för nyskapande vid patentering kan en innovation, per definition 
vara en utveckling av en redan befintlig produkt bara den kommersialiseras (Skärvad, Olsson, 
2013). 
 

4.1.  Konsekvenser av en hållbarhetsstrategi 
 
Hållbarhet och företagsvisioner har en tydlig synergi, speciellt sedan klimatfrågan blev aktuell 
för företag generellt (Lönnroth, 2013). Konsumenten är idag medveten om och väger in 
hållbarhetsaspekter i sina val oberoende om det grundas i personlig vinning eller i ett helhetstänk 
(MITSMR & BCG 2013). Många av de konsumentkrav som ligger på industriföretag idag 
korrelerar, alternativt har fördelaktiga konsekvenser för, områden som rör hållbarhet. De tre 
aspekterna, enligt definitionen av hållbarhet, är därför vitala vid en utformning av en 
hållbarhetsstrategi och resulterar i riktlinjer och styrkort för verksamheten som till stor del leder 
till produktinnovation (Lönnroth, 2013). 
 
År 2013 genomförde The Boston Consulting Group (BCG) en global undersökning med MIT 
Sloan Management Review (MITSMR). Denna undersökning inkluderade 2600 respondenter, i 
form av exekutiva chefer och direktörer. Undersökningen behandlade frågor rörande hur ett 
hållbart arbetssätt påverkar/påverkat deras verksamhet. Enligt undersökningen så anser 
majoriteten av företagen att med en effektiv hållbarhetsstrategi så bidrar detta till ett innovativt 
övertag på marknaden, se figur 4. 
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Figur	  4.	  Vart	  företagen	  ser	  profit	  från	  hållbarhet.	  	  Källa:	  MITSMR	  &	  BCG	  2013	  

Undersökningen bekräftar även, som tidigare nämnts, att för att verksamheten skall kunna arbeta 
på ett effektivt sätt behöver det implementeras ett arbetssätt som kommer från organisationens 
ledning. Det går även att utläsa i undersökningen att det finns osäkerheter i huruvida 
företagsledningen anser att en hållbarhetsstrategi är nyttig eller inte. Detta grundar sig på att 
olika perspektiv och åsikter kan uppkomma vid arbetet kring hållbarhet, bland annat i frågan om 
ämnet hållbarhet, om det endast kommer att leda till en bestående utgift för företaget eller 
kommer det att ge gott resultat i det långa loppet, se figur 1. 
 
Vidare redovisar undersökningen att av företag som implementerat en hållbarhetsstrategi har de 
erhållit förändringar inom deras; produkt segment (64 %), värdekedjeprocesser(56 %) och 
förändringar inom organisationsstruktur (51 %) som följd, se figur 5.  

 
Figur	  5.	  	  Vilka	  element	  av	  företagsmodellen	  har	  ditt	  företag	  förändrat	  i	  samband	  med	  hållbarhet.	  Källa:	  MITSMR	  &	  BCG	  2013	  

Detta visar att implementering av en hållbarhetsstrategi resulterar i positiva förändringar, 
framförallt för produktutvecklingen. 
 

4.2. Hur påverkar hållbarhetsstrategin sättet att arbeta 
Atlas Copcos FoU-avdelning består av tre ben: utvekling av befintliga produkter, basutveckling 
och affärsutveckling. Dessa tillsammans ingår i det forskningsarbete som bolaget 
”Geotechnology & Exploration” på Atlas Copco genomför (Ring, 2013). 
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Affärskoden sammanfattar Atlas Copcos interna policydokument relaterade till affärsetik samt 
sociala och miljömässiga aspekter. I denna affärskod arbetas sedan fram styrkort som fungerar 
som mätbara strategiska mål. Dessa operativa styrkort som beskrivs i Atlas Copcos affärskod ska 
således leda verksamheten i en önskad riktningen. Ett av de strategiska mål som Atlas Copco 
arbetat fram är att förbättra kundens energieffektivitet med 20% till år 2020 (Atlas Copco, 
årsredovisning 2012). Detta mål driver således den innovativa utvecklingen mot att skapa 
produkter som minskar den totala energiförbrukningen. Enligt Mattias Rings erfarenhet så är 
meningen med strategin att sätta övergripande mål för att dessa sedan bli mer mätbara ju längre 
ut i organisationen de arbetar med dem. 
 
Övergripande fungerar processledet från strategi till färdig produkt genom ett antal steg. Från 
ledningen erhålls en strategi. Denna strategi förmedlas sedan till basutveckling, FoU och 
marknad. Tillsammans utvecklar de en produktidé. Idén genomgår därefter en valideringsprocess 
hos ett produktråd för att se om det finns potential för idén. Efter ett godkännande startas ett 
produktutvecklingsprojekt som slutligen resulterar i en produkt, se figur 6.    
 

 
Figur	  6.	  Från	  strategi	  till	  produkt.	  Källa:	  Ring	  2013	  

  
 
Mer specifikt för de tre olika benen av FoU-verksamheten innebär det att man arbetar på olika 
sätt.  
 

4.3. Vad styr Forskning och Utveckling 
Basutveckling är den del som arbetar med forskning och banbrytande innovationer. 
Basutvecklingen tillsammans med den del av FoU-avdelningen som jobbar med att utveckla 
befintliga produkter arbetar tillsammans med den interna produktutvecklingen inom bolaget. Det 
som framförallt påverkar detta arbete och bidrar till nästa generations produkter är; vad kunden 
pratar om eller vill ha, vad man tror att kunden vill ha, vad konkurrenter håller på med och sedan 
den egna basutvecklingen (Ring, 2013). 
 
För Atlas Copco är deras strategiska mål och riktlinjer väldigt viktiga för ett övergripande 
perspektiv. Men det som kan anses styra verksamheten mest är den generationsplanering som 
bolaget har. Detta är en typ av planering som styr produktutvecklingen steg-för-steg. För att 
skapa denna planering arbetar avdelningen inom teknik tillsammans med marknadsavdelningen. 
Marknadsavdelningen är inkluderad för att dessa medarbetare är de som för en dialog med 
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kunderna och har således en viktig input. Denna planering beskriver in i detalj hur och när 
produkter skall fortsätta att utvecklas, vilka maskiner som skall ersättas, när nya funktioner skall 
introduceras osv. Atlas Copco är mycket lyhörda för vad kunden efterfrågar men det är samtidigt 
viktigt att inte bli för kundfokuserade när det kommer till utvecklingen av nya produkter. Detta 
eftersom kundernas åsikter inte alltid överensstämmer med den riktning som företaget vill gå i 
(Ring, 2013). 
 
R. Griffith m.fl. förklarar i sin artikel (Griffith et.al. , 2004) empiriska bevis som styrker teorin 
om att FoU utförs i två huvudsyften. Det första är när ett företags FoU genererar självständig 
utveckling och forskning för att förbättra dess verksamhet och genom detta initiativ skapa egna 
patent. Ett annat fokus är att företagets FoU-avdelning använder sina resurser till att anpassa sin 
verksamhet efter marknaden. Användningen av FoU sker då i syfte att inhämta befintlig kunskap 
från marknaden för att sedan, med egna förbättringar, utveckla innovationerna. Bedrivs båda 
fokusen förstärks det absorberade fokusområdets effekt (Wiel .et.al. , 2008). Vilket kan 
återkopplas med att Atlas Copco använder feedback från både kunder och analyser av 
konkurrenter som grund i sin produktutveckling (Ring, 2013).  
 
Atlas Copcos produkter har visat sig, genom interna livscykelanalyser, ha stor inverkan på 
miljön. Dels för att produkterna används i ett många gånger miljödestruktivt syfte och dels för att 
produkterna kräver stora mängder energi som drivmedel. Detta resulterar i höga kostnader för 
kunder. Arbetsmiljön i vilken produkter från Atlas Copco används kan leda till direkt skada på 
en arbetare, exempelvis inom gruvindustrin. Där är arbetsförhållanden hårda och säkerheten har 
en betydande vikt. Därför är det viktigt att Atlas Copcos verksamhetsutveckling inom FoU 
ställer dessa synpunkter i centrum, att de utvecklar hållbara innovationer som levererar så 
framsteg inom energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Enligt Atlas Copco är de viktigaste 
faktorerna när de utvecklar hållbara innovationer att(Atlas Copco, 2013): 
 

• Förbättra	  energieffektivitet	  
• Reducera	  material	  konsumtion	  
• Göra	  högkvalitets	  produkter	  återvinningsbar	  
• Fästa	  större	  vikt	  vid	  ergonomiska	  aspekter	  

 
Genom att integrera hållbarhetsdirektiv redan i utvecklingsprocessen av en produkt, kan de 
utföra produkten för att vara mer energieffektiv, ergonomisk och säker (Atlas Copco, 2013a). 
Många av de främsta fördelarna med en integrerad hållbarhetsstrategi, som genomsyrar 
verksamhetens FoU, är att den påverkar innovationsrelaterade aspekter, se figur 7. 
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Figur	  7.	  Främsta	  fördelarna	  med	  att	  företaget	  arbetar	  med	  hållbarhet.	  Källa:	  MITSMR	  &	  BCG	  2013	  

 
4.4. Energi 

Den primära energikonsumtionen i världen ökade med 2,5% år 2011 (BP, 2012) och i takt med 
en ökad efterfrågan och striktare regleringar från myndigheter så ökar konsumentpriserna 
(Ekonomifakta, 2013). Höga energipriser påverkar inte bara privatpersoner utan de påverkar 
även industrier. Utvinningen av energi från miljön påverkar hela världen i form av avgaser mm. 
För Atlas Copco innebär det att ett ökat tryck på nyttigare och energieffektivare processer, inom 
företaget såväl som effektivare produkter till kunden, något som återspeglas i deras strategi 
(Ring, 2013). 
 
Atlas Copco arbetar med en produktutvecklingsprocess där det finns ett flertal delmål och system 
som garanterar en hållbar utveckling. Produktutvecklingsprocessen inkluderar ett ”Design for 
Environment”-initiativ vilket betyder att produkten från början utformas med miljö i åtanke. 
Rent praktiskt i processen så innebär det att det finns delmål som fokuserar på miljömässig 
hållbarhet. Produkten måste bl.a. klara en miljödeklaration vilken inkluderar kontroller av 
materialval, vikt och energikonsumtion (Ring, 2013). 
 
Atlas Copco har en brett sortiment av högteknologiska produkter vilka inkluderar bl.a. 
styrsystem, hydraulik och pneumatik. Alla dessa system har potential att förbättras ur en ett 
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hållbarhetsperspektiv, någonting som Atlas Copco poängterar själva (Atlas Copco, 
årsredovisning, 2013).  
 
Exempelvis representerar komprimerad luft ca 10% av de totala produktionskostnaderna för 
tillverkningsindustrier (Malm, 2012). Det betyder även att kundens behov av ett effektivare 
kompressionssystem består och framhäver vikten av effektiviserad kompressorteknik. Energi är 
således, ur kundens perspektiv, rena pengar. Kan produkter energieffektiviseras besparar man 
inte bara miljön, utan man bidrar till lönsamheten för kunden (Ring, 2013). 
 
 

4.5. Affärsutveckling  
Värdet av innovation sträcker sig utanför företagets gränser. Fredrik Härén uttrycker att 
information och kunskap är grunden för en stabil teknologisk utveckling och en idérik miljö; 
informationsspridningen, tack vare internet, har ökat markant (Härén, 2004). Antalet år i skolan 
ökar och i takt med den ökningen antas spridning av den skolade kunskapen stiga (Barro & Lee, 
2010). Detta antyder att i förhållande till ökningen av information och kunskap ökar även antalet 
genererade idéer världen över (Härén, 2004). 
 
Som en konsekvens är stor del av affärsutvecklingen, för multinationella företag, investeringar 
och expansioner. FDI (foreign direct investment), utrikesinvesteringar, har sedan länge varit en 
accepterad och viktig faktor när det kommer till kompetens- och teknologiinhämtning och 
uppgradering (Woo, 2012). Atlas Copco har vid ett flertal tillfällen expanderat sin verksamhet 
genom uppköp. Idag har företaget verksamheter i ca 80 länder och kundnätverk i ca 170 (Atlas 
Copco, 2013b). De har utvecklat lokala anläggningar för att tillhandahålla god service och för att 
kunna anpassa sina produkter efter den lokala marknadens specifika behov (Ring, 2013). 
 
Under de kommande tio åren förväntas europeiska företag dubblera sina FoU-resurser utanför 
Europa. Företagens individuella anledningar att expandera FoU hör aspekter såsom: att stärka sin 
lokala marknadsposition, att nyttja lokala resurser och att reducera kostnader (Kazemahvazi et.al. 
, 2012).  
 
Genom att utveckla en FoU-anläggning lokalt kan företaget mer effektivt läsa lokala trender och 
kunskaper för att implementera dessa i innovationer som stödjer kundens behov (Kazemahvazi 
et.al. , 2012).  
 
Selektiva förvärv tillhör Atlas Copcos tillväxtstrategi. Det innebär att företaget undersöker 
marknaden och köper upp mindre företag som kan utveckla den egna verksamheten. Det kan 
innebära att företaget söker efter specialiteter eller tekniker som sticker ut och som de ser ett 
framtidsvärde i. Men det kan också handla om att de arbetar rent konkurrensstrategiskt, d.v.s. att 
företaget medvetet köper upp en verksamhet för att minska konkurrensen (Ring, 2013).  
 
Det har förekommit förvärv då de sökt efter en viss specialitet som kan hjälpa verksamheten att 
utvecklas inom ett visst marknadssegment. Vid ett liknande förvärv är det inte ovanligt att de i 
samband med uppköpet kontrakterar de anställda som besitter den värdefulla kunskapen samt 
relaterade patent som en del av avtalet (Ring, 2013).  
 
Om ett kompetensrelaterat förvärv genomförs med ett positivt utfall, kommer företaget behöva 
och ha möjligheten till att sprida denna kunskap. Detta gör de via utbildningar, alternativt genom 
förflyttningar av anställda. Följderna av ett genomfört uppköp eller expansion bidrar till en 
globalisering av information och kunskap för företaget. Även till den graden att de börjar 
förflytta folk (Ring, 2013). Implementeringen av en företagsideologi är viktigt för att förvärvet 
skall integreras i koncernen. Atlas Copco genomför ofta ett skifte i ledningen, att det förvärvade 
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föetagets VD, ekonomichef, teknikchef etc. byts ut till personer som kommer från Atlas Copcos 
egen organisation, allt för att integreringen skall gå smidigt (Ring, 2013). Selektiva förvärv är 
således en viktig del av Atlas Copcos affärsutveckling.  
 
De sociala aspekterna, som följer av en utlokalisering av FoU påverkar både företaget och 
samhället. Genom att ledningen aktivt placerar företaget på en global marknad så följer 
arbetsmöjligheter, kunskap och standarder med företaget. Samtidigt som det alltid finns potential 
för en reducering av kostnaderna för företaget, beroende på vart expansionen sker. Företaget får 
även ett stort inflytande på lokala leverantörer genom att företaget ställer krav på sina 
underleverantörer och på så sätt har de möjligheten att påverka processer och kvalitéer. 
(Kazemahvazi et.al. , 2012). 
 
Utöver de fördelar som företaget tar del av vid en global expansion finns det även tydliga 
fördelar för samhället där verksamheten utvecklas. Utländska direktinvesteringar kan även 
medföra andra konsekvenser, där en av dem är så kallade ”spillovers”. Detta innebär att det 
lokala området där en verksamhet A etableras skapar möjlighet för verksamhet B att frodas där 
(Bardhan, 2006). 
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5. Slutsats 
Syftet med denna studie var att redogöra vikten av arbete kring hållbarhet, hur en 
hållbarhetstrategi är uppbyggd och huruvida Atlas Copcos hållbarhetsstrategi reflekteras på deras 
R&D verksamhet.  
 
Frågeställningen kan delas upp i delfrågorna: 
• Varför är det viktigt för företag att implementera en hållbarhetsstrategi? 
• Hur kan ett industriföretag behandla hållbarhetsfrågor?  
• Leder en hållbarhetsstrategi till hållbara innovationer? 
• Hur påverkar en hållbarhetsstrategi ett industriföretags FoU-verksamhet? 
 
Implementeringen av en hållbarhetsstrategi för ett företag är viktig för dess framtida överlevnad. 
I takt med att myndigheter och kunder ställer allt högre krav på industriföretag så måste deras 
arbete för en hållbar framtid konstant revideras och utvecklas. Atlas Copco är ett typiskt sådant 
industriföretag där vi anser att där det är påtagligt att deras sätt att arbeta med hållbarhetsfrågan 
har lett till ökade värden för företaget. De studier och artiklar som har analyserats visar även de 
ett starkt samband mellan hållbarhetsfrågor och lönsamhet.  
 
En slutsats som vi kan dra om företagens behandling av hållbarhetsfrågor är att det måste ske på 
ledningsnivå. Organisationens topp måste analysera och skapa en bild av hur verksamheten kan 
arbeta med hållbarhet som en del av sin kärnverksamhet. Utifrån den målbild som de har skapat 
kan de ställa krav på medarbetare, som i sin tur verkställer den vision som ledningen har 
fastställt.  
 
I samband med sin hållbarhetsstrategi har Atlas Copco implementerat operativa mätbara mål 
som hjälper verksamheten i strävan mot företagets gemensamma visioner, mål för vad 
verksamheten skall producera för resultat. Dessa mål inkluderar faktorer såsom energiåtgång och 
miljöpåverkan inte bara ur företagets perspektiv utan också ur kundens. Detta gör att Atlas 
Copco tack vare sin hållbarhetsstrategi ständigt strävar efter att uppfylla dessa mål och visioner. 
Sammantaget bidrar Atlas Copcos hållbarhetsstrategi, enligt vår uppfattning, i allra högsta grad 
till hållbara innovationer. Sätter ledningen strategiska mål att minska energiåtgången får FoU-
avdelningen direktiv att undersöka medel för att uppnå detta mål. 
 
Hur påverkar en hållbarhetsstrategi ett industriföretags FoU-verksamhet? 
Hållbarhetsstrategin påverkar arbetet genom att man får styrande direktiv från ledningen. Om ett 
företag har implementerat en hållbarhetsstrategi eller en strategi med hållbarhetsmål avspeglas 
det i arbetet som hela företaget bedriver. Utgår man från att strategin är kommunicerad på ett bra 
sätt resulterar det i att FoU-verksamheten bedrivs i enlighet med strategins innehåll. 
För Atlas Copco innebär detta att FoU-verksamheten utvecklar sina produkter med 
energieffektivitet, miljö och ergonomi i åtanke. 
 
Leder en hållbarhetsstrategi till hållbara innovationer? 
Ja, vi anser att en effektivt kommunicerad och integrerad hållbarhetsstrategi resulterar i hållbara 
innovationer så länge det innehållet för strategin inkluderar mål som kan applicerar på 
produktutvecklingsprocessen. Atlas Copcos hållbarhetsarbete reflekteras i 
produktutvecklingsprocessen genom att man lägger fokus på att utveckla sina produkter inom 
utvalda områden; energieffektivitet, miljö och ergonomi. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel presenteras en vidare diskussion utav studien. Det presenteras även ett segment av 
källkritik och förslag till vidare studier. 
 

6.1. Diskussion  
Ett industriföretags sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor kommer att leda till utveckling både 
inom och utanför företagets ramar. På olika sätt kan ett företag implementera ett ramverk och på 
så sätt integrera en hållbarhetstrategi. Men vad är betydelsen av denna strategi om den inte följs?  
 
Detta projekt har klargjort för några viktiga aspekter som företag måste ha i åtanke vid 
implementeringen av en hållbarhetsstrategi. Studien presenterar Atlas Copcos sätt att arbeta med 
hållbarhetsfrågor och det går här tydligt att härleda det till Werbachs TEN-cycle. Han menade att 
det var viktigt vid arbetet med hållbarhet att ett företag var transperent, engagerat och 
nätverkande, och Atlas Copco arbetar med alla dessa tre aspekter. De arbetar konstant med 
kunder och leverantörer för att skapa nya affärsmöjligheter och produkter, på detta sätt är de 
transperanta och arbetar med nätverk. De stimulerar engagemang genom att det förväntas av 
varje anställd att följa affärskoden som bland annat berör företagets hållbarhetsfrågor. Att varje 
anställd får ta del av de resultat, som de har bidragit till att uppnå, skapar en trygghet och känsla 
av tillhörighet.  
 
Inom Atlas Copco är hållbarhet djupt integrerat i organisationen. Detta ser man då man 
analyserar deras sätt att arbeta. Från produktutvecklingsprocessen till återvinning finns det 
rutiner och direktiv som hjälper organisationen att arbeta hållbart.  
Meningen med en strategi är att den skall påverka verksamheten på lång sikt. Skulle inte en 
hållbarhetsstrategi leda till hållbara innovationer, förutsatt att strategin innehåller relevanta och 
applicerbara mål, är det inte strategin det är fel på. Då är det kommunikation och integreringen 
av strategin som behöver sättas i fokus. Det är något som vi tycker att Atlas Copco har lyckats 
med. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med valet av Atlas Copco som fokus för studien. Det 
positiva med Atlas Copco är att deras verksamhet är välutvecklad när det kommer till hållbar 
utveckling och de arbetar kontinuerligt med det och har gjort det väldigt länge, vilket också är 
det negativa. Genom att företaget har arbetat intensivt med hållbarhet redan innan de utvecklade 
en hållbarhetsstrategi kan inte jämförelsen före och efter göras på ett sätt som denna studie ändå 
hade önskat.   
 
Studien av Atlas Copco och deras hållbarhetsarbete har visat att en strategi är en text på ett 
papper tills den kommuniceras och integreras. Det är något som Atlas Copco har lyckats med. 
Vid de intervjutillfällen som genomfördes på företaget framgick det att företaget arbetet in detta 
hållbarhetstänkande på djupet hos de anställda, till den grad att det är en självklarhet. Genom att 
deras arbetsätt genomsyras av hållbarhetsaspekter resulterar det i att verksamheten är hållbar. 
Det är rutin att återvinna näst intill alla restprodukter i deras faciliteter, det finns integrerade 
miljömål som en produkt måste uppfylla för att godkännas och framförallt finns det anställda på 
företaget som arbetar med att kontinuerligt utveckla hållbarheten. 
 

6.2. Källkritik  
I detta projekt har inte några negativa aspekter behandlats då studien endast fokuserat på ett 
företag. Detta ger inte en tillräckligt bra grund för att kunna jämföra med ett annat företag och 
deras sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Under studien togs det in en tredje part för att bidra 
med objektivitet till studien. Denna part var dock relativt dåligt insatt i just Atlas Copcos 
hållbarhetsarbete vilket gjorde att källan snarare bidrog med ett helhetsperspektiv kring ämnet 
istället för att ge sin kritiska åsikt.    
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Företaget Atlas Copco var ett lämpligt företag för studien då företaget har en gedigen bakgrund 
när det gäller hållbar utveckling. De har även i hållbarhetsarbetet utvecklat en strategi som kan 
relateras till på ett bra sätt i arbetet. Det negativa med att studien fokuserat på Atlas Copco är 
samma anledning. Företaget har arbetet så länge med hållbarhet att studien inte kan analysera på 
ett bra sätt vilken effekt hållbarhetsarbetet haft i jämförelse med tiden dessförinnan. 
 

6.3. Förslag till vidare studier 
Inom ramarna för detta arbete finns det stora potential för vidare studier.  
 
Rekommenderade mindre studier innefattar arbete som går in och analyserar andra aspekter än 
denna studie, att arbetet fokuserar mer på vad för konsekvenser en hållbarhetsstrategi har på 
specifika produktsegment i relation till kundens åsikter. Alternativt att arbetet inriktar sig på en 
annan del än FoU-verksamheten. Hur påverkas säljprocessen, produktionsprocessen eller 
distributionsprocessen av att företaget har implementerat en hållbarhetsstrategi? 
  
För ett mer omfattande arbete kan studien genomföras med ett större antal företag. Studien skulle 
då tillåta jämförelser i effektiviteten och konsekvenserna av det hållbarhetsarbete de bedriver. 
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Bilaga 1 – intervju med Mattias Ring 
 

Intervju	  med	  Atlas	  Copco	  
Intervju med Mattias Ring en person som har stor insikt i R&D arbetet på Atlas Copco. 
Intervjuen gjordes 2013-04-30. 
 

Intervju 
Vad arbetar du med? 
Jag har varit teknik och R&D chef i 3.5 år har på Atlas Copco. Har då ansvarat för utvecklingen 
av våra nya maskiner för geotechnology and exploration, dvs den verksamhet som bedrivs innan 
det blir en gruva, letar malm och mineraler osv. Men sedan ett par veckor tillbaka jobbar jag mer 
med affärsutveckling inom R&D. Det handlar om vår tillväxststrategi, vilka företag vi skall köpa 
upp för att utveckla våra koncept. Det jag gör då är att jag bedömmer företag från hela världen 
om dessa kan vara relevanta för oss, selektiva förvärv.  
Ibland vill företag sälja och ibland vill vi köpa. Det är en svår process för det är inte alltid man 
får all information man vill ha eftersom i många fall finns dilemmat att om det inte sker en affär 
är vi fortfarande konkurrenter. Därför vill man heller inte avslöja för mycket information. 
Sen jobbar jag med konceptutveckling. Nya innovationer som inte kunden känner till än eller 
inte vet om att de vill ha. Jag arbetar även mycket med vår projektmodell, hur vi kan jobba mer 
effektivt osv. 
Från att ha jobbat som en ren R&D chef jobbar jag lite mer övergripande nu och då jobar jag mer 
på divisionsnivå. Eftersom vi är en divition och ett produktbolag. Divitionen är den del av 
verksamheten som jobbar mer ”world wide”. Där håller jag i de bitar som handlar mer om 
produktutveckling och investering i nya företag. 
Hur delaktig är du i denna typ av expandering? 
Om man tittar på den organiska tillväxten, den har vi hållit på med i 5-6 år och snart kan vi inte 
bli mycket större här och då måste vi bygga ut ren fysiskt. Det är givetvis en stor del varför man 
tittar på uppköp och likanade. Det handlar mycket om att starta upp projekt, nyanställa och 
produktutvecklingen i vårt hus. När man köper upp så ser man mer på den nya produkten eller 
konceptet bästa. Men vid ett uppköp genomför man en integrering av företaget till Atlas Copco. 
Hur genomförs denna kunskapsöverföring? 
Det är en process som blir mer aktuell när vi köper upp ett företag. Men det tar lång tid att 
integrera ett föetag. Det är en viktig del, om man inte integrerar föetag man köper upp snabbt 
finns risken för att det aldrig blir gjort, och då sitter man där med ett företag som jobbar på ett 
helt eget sätt som inte stämmer överens med vad vi tycker.  
Integrationsprocessen tar vi så fort man köpt ett företag och allt är påskrivet. Med det byter man 
VD, ekonomichef och kanske en teknikchef osv, pålitligt folk som kommer från organsiationen 
Atlas Copco. I regel så finns de gamla ägarna kvar som någon form av ”avisory bord”-funktion i 
ett par år, varför de är kvar är för att skapa en övergångsperiod som alla parter är trygga med, 
speciellt de anställda.  
Har du någon delaktighet i diskussionerna kring samhällspåverkan av uppköpen? 
I min roll av uppköpet har jag stort fokus på tekniken. Sedan finns det duktiga människor som 
jobbar med integreringen, s.k. integration managers.  
Men ibland har ett uppköp skett med syftet att ta bort en konkurrent och då var det nedläggning 
som var resultatet. Det är en typ av uppköp. Ett exempel är ett uppköp av två firmot i 
nordamerika som lå relativt nära, en intressent och en konkurrent. Där lades ena ner och den 
andra behölls. Men liknande uppköp kan givetvis resultera i svarta rubriken men sådan kan 
affärsvärlden vara. Men detta fall så ökades kapaciteten på den kvarvarande firman så 
förhoppningsvis vägde det upp och skapade någon form av balans. 
Vad är de drivande faktorerna vid uppköp? 



30 
 

Det är en projektgrupp som letar efter nya företag på mässor osv. Många fall kan det vara ett 
företag som har en intressant produkt, kanske i ett nytt maknadssegment vi vill in på. Sen vill 
man se potentialen för att uppköpet kan generera vinst.  
Från mitt perspektiv kollar jag på; Modern teknik, inte för mycket old school med motrer och 
hydralik. Jag vill inte börja med att utveckla en produkt. Då ser jag heller på en produkt som är 
mogen och modern som är lätt att integrera. Synnergier är också viktigt, vad kan vi få för 
synnergier mellan den nya produkten och våra egna. Annars ökar vi bara antalet produkter och 
det är inte bara bra att bara få massa artikelnummer uta det är bättre att kunna kombinera och 
utveckla med vårå befintliga teknik.  
Sen är det ofta så att jag får företag presenterade för mig, rekommenadationer som kommer 
högre ifrån. Sedan får jag titta på företag och bidra med mina åsikter, ibland är det bra företag 
iblnd inte.  
Vi pratar mycket om generationsplanering som innebär att en maskin ska hålla i 5 år utan 
uppgraderingar.  
Hur styr ni er egen R & D utveckling/forskning? 
Vi får mål från våran ledning på vad vi ska ta fram osv. Det är vanligtvis väldigt luddiga mål. 
Det som styr oss mest är just vår generationsplanering. Där vi jobbar med teknik ihop med 
marknad. Marknadsföringsavdelningen finns de personer som säljer organisationen ute i världen. 
Det innebär att de pratar mycket med kund och har ovärdelig information och input. Så 
tillsammans med marknad genomför vi regelbundet någon gång per år generation planning 
meeting där vi tittar på vad vi gör i år, om tre, om fem, om tio år osv. Där vi framförallt pratar 
om quantum leep, där man gör stora steg i utvecklingen. Byter till nästa generations produkter 
osv. Men vad som styr generationsplaneringen är; vad kunden pratar om eller vill ha, vad vi tror 
att kunden vill ha, vad konkurrenter håller på med och sedan vår egen basutveckling och 
forskning där vi ser innovation på lång sikt. Det betyder att vi har väldigt bra koll på 
framtidsutsikerna för våra maskiner, när de skall utvecklas, bytas ut osv det är så vår 
generationsplanering fungerar. 
Vilka krav kommer kunder med? 
Energieffektiviserng är väldigt stor. Den är även stor inom Atlas Copco, där vi har ett mål att 
inna 2020 skall vi öka kundens energieffektivitet med 20%. Om det resulterar i att de använder 
20% mindre disel eller borrar 20% mer, det beror på hur vi presenterar det. Hittills är vi på god 
väg. 
Kundern är intresserade av att sänka sina förbrukningar för det är rena pengar. Vi gjorde en 
studie på en maskin för et tag sedan. Där en maskin med diselmotor drog så pass mycket mindre 
disel att besparingarna på disel under ett år gjorde att kunden kunde köpe en maskin till. Den 
kunden borrade visseligen väldigt mycket. Men resultatet var väldigt tydligt. 
Kunder vill även borra djupare och fortare. Vilket betyder att riggarna behöver vara starkare eller 
lättare. Ibland behöver man då öka motorstyrkan, det drar mer disel men i slutet av dagen har 
man borrat mer och det var värt det. Mycket beror på vilka prioriteringar kunden har. 
Kunder vill även ha service. Att det finns tillgänglighet till reservdelar, slitdelar och utveckling. 
Många av våra kunder är små företag och det innebär också att maskinerna är väldigt 
kundspecifika. Vi har en stor fördel med det att vi har en så stor organsiation över hela världe att 
vi kan bistå med den servicen i jämförelse med många konkurrenter. Har vi bara gjort vår 
hemläxa om kundens behov är vi väldigt starka på det området. Det är en stor anledning varför vi 
expanderar till områden där våra kunder befinner sig. För att vi vill vara på plats för att bistå med 
god service. Närma oss marknaden. Därför vi har expanderat till kina nu nyligen. 
Hur bistår ni med utveckling? 
Exempelvis Chile: där har vårat säljbolag en väldigt bra verkstad. Där de dels servar och 
genomför lokala ampassningar. Ibland kan det bli extremt komplext och då får vi ta behovet till 
en av våra mer etablerade platser. Men vanligtvis får vi genom säljare och kund en beskrivning 
av problemet, att bygga om något eller att något inte fungerar. Då skapas ett case, en kundfråga 
från fältet. Då tar avdelningen engineering över och sätter folk som är specialiserade på just 
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kundens produkt och börjar arbeta på lösningar. Samtidigt sker kontakt med kunden för att få 
feedback, för att nå ett consensus. Efter ett tidsspann kommer några ideer fram, och sedan tas ett 
beslut. Därefter produceras konceptet, altingen här eller lokalt. Sedan blir det en uppföljning. 
Service tekniker monterar på plats för att se om det fungerar. Vanligtvis behöver man justerar 
något och då genomför man samma process igen tills det fungerar felfritt. Tillslut har kunden en 
anpassningen som fungerar för dem. Kanske konceptet är så pass bra att det blir en funktion som 
vi vill införa. Det är väldigt vanligt med säkerhetsfunktioner. Därför är det väldigt viktigt att 
lyssna på kunden, och det är är en styrka hos oss att vi sätter kunden i centrum och genomför 
mycket kundanpassningar. Samtidigt måste man vara noga med att man inte blir kundstyrd i 
utvecklingen då det kanske inte överensstämmer med riktningen företaget vill gå. Därför 
värderar vi våra egna ideer väldigt mycket också. Sen är det en speciell marknad eftersom vi har 
väldigt få serier då kunden är väldigt viktigt, inte som exempelvis ett bilföretag som 
massproducerar, där varje kund kanske inte står i fokus. Vi är mer kund- och händelsestyrda. 
Jobbar mycket business to business. Kunderna är en stor input och säljarna är stor input för att 
veta vad vi ska göra. Sen måste det finnas en balans eftersom kunderna inte riktigt vet vad dom 
vill ha och vi vill ligga steget före, den rikigt innovativa biten av verksamheten. 
Hur styrs ni eran övergripande R&D? 
Om man ser på min chef som är Vice President of R&D har tre ben: R&D avdelningen, business 
development och base development. Base development är den forskning som vi har, som 
egentligen arbetar mest med att ta fram funktioner. 
Mina mål är lite annorlunda mot divitionens mål. Mina är mer mätbara, så många maskiner ska 
släppas, leasa så många, så många patent osv. Divitionsledningen använder scorcards och 
redovisar dessa till huvudkontoret. 
Sen ska man vara medveten om att det är sällan ideer till utvekling kommer från ledningen. De 
kommer vanligtvis från sidan, från marknad, kunder eller internt från teknikavdelningen. 
Däremot ställer de givetvis mer övergripande mål och riktningar vi skall jobba mot, och det är så 
det skall fungera. Uppifrån kan mål som ni ska öka energieffektiviteten, så mång innovationer, 
den omsättningen och växa så många marknadsandelar. Många av dessa mål är integrerare och 
något man jobbar med kontinuerligt. 
Hur ser ni till kunders hållbarhet? 
Vi har några gånger avstyrt uppköp då kunden inte kunnat nå den ekonomiska hållbarhet som vi 
kräver. I regel så tittar vi vanligtvis bara på företag som är innovativa. Men många av de små 
företagen gör fantastiska maskiner men det är bara uppfinnare i ledningen och det leder till att 
som företag händer det inte så mycket. Ibland har vi dörför avstyrt uppköp pga att de inte skött 
sina böcker. 
Hur arbetar ni med kunskap och utbildning inom företaget? 
Till och börja med så har vi något som heter kompetensportalen, ett utbildningssystem som 
ligger online med e-learning osv. Där kan man ta kurser och seminarier osv. Där finns specifika 
utbildningar och mer övergripande. Sen finns det andra utbildningar såsom projektleding osv. Vi 
har applicationsträning där man får testa borra, köra maskiner osv, något som är viktigt eftersom 
vi vill att alla ska få kännedom och förstå vad våra produkter gör. Det är många av våra 
utbildningar om som görs internt andra köps in. Det är ett av våra scorecards som vi redovisar till 
ledningen, hur mycket varje person utbildar sig. Scorcardet inkluderar både utbldning och 
utvecklingssamtal.  
Har ni expanderat verksamheten och sedan spritid specifik kunskap utifrån expansionen? 
Vi har ibland köpt företag pga att de besitter en specifik kompetens. Man kan till och med ibland 
tillsammans med uppköpte kontraktera speciellt kompetenta personer och viktigt patent som en 
del av uppköpet. Då har man fått in en ny specialite och utifrån det måste man utbilda fler 
personer som ska arbeta inom det området. Det är inte lika vanligt hos min avdelning men 
troligtvis mer vanligt hos Atlas Copco tools. Men det är givetvis väldigt viktigt och en del av 
integreringen att vi utbildar personal. 
Hur mäter ni innovation? 
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Det är jättesvårt att mäta innovation och produktutveckling. Eftersom vi inte kan räkna hur 
snabbt man gör en ritning eftersom ritningar varierar. Det vi kan räkna på är projektkostnader, 
planerade kostnader mot utfall, liksså tidsplanen hur lång tid det tog i jämförelse med den 
planerade.  
Vi fokuserar mer på att uppnå kvalite via testprocesser speparat och tillsammans med kund.  
Sen har vi andra mål att att vi ska släppa si och så många produkter. Det är också något vi kan 
mäta. Sen kan vi mäta i form av antalet patent. Men det är också diffust då patetent varierar. Vi 
kan sätta ett mål på att så många patent skall vi ta och sen får vi jämföra det mot våra 
konkurrenter. Det beror ju mycket på vad för typ av patent man tar också. Patent som skyddar 
egena verksamheten eller patent som stoppar konkurenter. Det är väl några av de mål som ma 
mest kan ta på. 
Sen vet jag att det finns många teorier att man skall gå in i projekt för att mäta tidsåtgång för 
olika uppgifter. Men det är inget som jag jobbar med. 
Vi jobbar snarare med riktlinjer och hur projekten går (tid och pengar). För att sedan validera 
med kund. 
Hur stark är miljöaskpeten hos er? 
Den är väldigt stark, inte minst med energifokuset vi har. Sedan har vi omfattande processer för 
att försäkra oss att vi arbetar enligt miljökraven vi har. Vi har bla listor på material och ämnen 
som våra innovationer inte får innehålla.  
Sedan genomförs alltid en miljödeklaration på varje produkt, och klarar inte produkten det så tar 
vi inte in den. Även kunderna har stora krav eftersom att de i sn tur har krav på sig. Sedan med 
samma logik har vi stora krav på våra underleverantörer hur de tillverkar komponenter osv. Där 
får vi genomföra stickprover och reviews för att kontrollera kvaliten. Sen kan företag fuska men 
vanligtvis åker de dit, om inte av oss då åker de fast i andra regleringar. Men i den mån det går 
försöker vi hålla koll på leverantörerna. 
För vår egen del arbetar vi mycket med energieffektivitet då som tidigare nämnt. Sen har vi även 
ett stort fokus på arbetsmiljö. Det gäller då mycket ljud, buller och vibrationer. Man försöker ju 
alltid arbeta mot att de anställda skall ha en så bra miljö och så bra förutsättningar som möjligt. 
Vi vill ha tystare och bättre maskiner.  
Sen har vi som sagt koll på material vi använder. Plaster till exempel gäller det att speca. Plaster 
osv. Något som inte gjorts förr och det gör det till en lite jobbigare aspekt eftersom man inte har 
det lika ingrott i processrutinen. Men vi gör det eftersom det finns regeringar osv som ställer 
krav på oss. Sen har vi en väldigt gediget återvinningsarbete, väldigt stora delar av våra 
restprodukter återvinns. Sen tänker vi givetvis på transport vad gäller tåg, båt och i värsta fall 
flyg. Men det är ju också en del av vårat hållbarhetstänk. 
När man tänker på det är vädigt mycket som gäller hållbarhet otroligt integrerart i Atalas Copco 
och det betyder att man kommit en bra bit på vägen. När det kommer naturligt och ligger som en 
del av rutinen. 
När man tänker på produktprocessen finns det även som en del av stegen gater som låser 
projektet om man inte genomfört vissa moment. Där finns det gater i vissa områden som 
inkluderar miljökontroller, avgaserkontroller och liknande kontroller som rör hållbarhet i allra 
högsta grad som måste genomföra innan man får gå vidare i projektet. 
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Bilaga 2 – Intervju med Karin Holmquist 
 

 

Intervju	  med	  Atlas	  Copco	  
Intervju med Karin Holmquist, Atlas Copco, chef för ansvarsfullt företagande. 2013-04-24 
 

Intervju 
 
När började du jobba med CSR för Atlas Copco och när blev hållbarhetsfrågor intressant? 
Jobbar med ansvarsfullt företagande. 5,5 år. Jobbat 11 år på Atlas. Ekonom i grunden. Jobbat 
med projekt innan. Jobbar mer 22 divisioner. Konsoliderar ihop alla enheter, alla processer ska 
fungera med strategier. Kommer från en operativ nivå, har bra översikt.  

 
AC har en hållbarhetsredovisning sedan 11 år tillbaka. Sedan 2000 krävs det en 
hållbarhetsredovisning sedan företag gick in i lågkostnadsländer. Externt krav sedan. CSR, säger 
CR istället. S:et begränsar.  
 
Vad är definitionen av Hållbarhet enligt Atlas Copco?  
3 pelare – trippel bottom line  - lönsamhet, ekonomi och socialt ansvar. Vi som företag ska ta 
vårt ansvar för att göra det mesta möjliga utav de resurser som finns.  Både kapital, människor 
och miljö. Och det gäller hela värdekedjan i den mån vi kan påverka.  

 
Ni har initierat en hållbarhetsstrategi som ska ”leverera större värde till alla intressenter”. När 
påbörjades arbetet med denna strategi och rent konkret, vad innebär denna hållbarhetsstrategi för 
Atlas Copco?  
Affärs kod sedan 2002, rapporterat miljö sedan 2003. Ganska omfattande. När vi gör saker så är 
det en för alla. Fabriker rapporterade miljö först. Men det är samma krav på alla fabriker lokalt. 
Kina osv. Affärs koden är den samma för alla. 
Vi ser inte att vi har en separat hållbarhetsstrategi, vi är ett hållbart företag med en strategi. Som 
ska leda till en hållbar lönsamhet och utveckling. 
Strategin är hållbar från början 
Vi har känt krav utifrån, från andra intressenter, att vi ska ha en hållbarhetsstrategi och att den 
ska vara separat. Att man förväntar sig att den är separerad. Men vi har bara en strategi och den 
är integrerad.  
Hållbarhet har varit underförstått med krav utifrån har sagt att det inte räcker så i år har vi gjort 
annorlunda och  
Internt så är det redan integrerat.  
Konkurrensparameter? Det förväntas att man har ett visst hållbarhetsarbete om man är av en viss 
magnitud och global som företag. Företag tillsätter ofta en person som är CSR 
ansvarig/avdelning och jobbar med att få alla parametrar, områden och alla frågor på plats. Med 
policys, riktlinjer och utbildning och sedan implementering.  
AC som är ett slimmat bolag, vi har hela tiden sagt: Vi ska inte ha en stab av CSR experter. Det 
måste integreras i verksamheten och det är genom ledningssystem och mål och att de sätter sina 
mål lokalt för att det är då det blir en förändring. På så sätt så har vårt synsätt varit att integrera 
och implementera tidigare än när vi har kommunicerat.  Men det är nu som det är tydligt 
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nedskrivet vad det är vi hart gjort. Sen kanske vi har sett att vi behövde de här målen, många mål 
för att det ska hända något, komma på agendan för företaget. Och helt plötsligt så händer det. 
2020 20%. 
Ett bolag i USA, återvunnet 90% av allt sitt avfall på 2 år från 0. Hade det inte funnits något mål 
så hade det aldrig hänt. I USA så är det inte på agendan än som här. 

 
Saknas det lagar/krav från vissa länder? 
Lagar och krav finns det i många länder med det saknas en efterlevnad och uppföljning från 
myndigheter, finns inte på plats. Det finns bra lagar men det är ingen som lever efter dem i och 
med att det inte är någon som kollar. Där har vi en jätteutmaning där vi kräver från våra enheter 
och leverantörer att ha ett bra arbete på plats. Vi säger att lagar och krav är ett minimum sen har 
vi vår affärs kod och mål utöver det. Alla är kommitade till det här och följer det. Men det vore 
jättebra om det var mera myndinghetskrav på flera marknader och efterlevnad, uppföljning.  
Även i Sverige. Inom miljö. Speciellt UD och hur de tänker på globalt ansvar. (Finns inte) 
”Företagen fixar det här, vi lägger oss inte i”. Till skillnad från bla Danmark, där är de på 
företagen att de måste ha en hållbarhetsredovisning, ska följa EU roadmap med energi. Skulle 
vilja se mer aktivitet.  
 
Har ni tagit hjälp utifrån för att bygga upp er hållbarhetsstrategi eller vem/vilka är det som främst 
ligger bakom det arbetet med strategin?  
Lite grand men ändå begränsat. Konsult 2010 som gjorde benchmarking mot oss och satte nya 
målen 2011.  
 
På vilket sätt ska denna strategi leverera ett större värde (Årsrapport)? Vad menas med större 
värde för er?  
Finns många olika. Ansvarsfull andning av resurser av kapital, människor och miljö. Sparar men 
energi så sparar man pengar. Miljö är ganska enkelt idag. Addera värden för oss, genom att 
sänka kostnader och använda ett miljövänligare drivmedel som fjärrvärme i Sverige som är 
billigare. Sen gäller det våra produkter där kunder sparar energi genom att använda sig utav våra 
topkvalitet, energieffektiva produkter. För då sparar de också pengar och energi. Sen när det 
kommer till människor och samhälle, det är ju fantastiskt vad vi kan göra med att ha en bra 
arbetsplats med skjyssta villkor, med bra arbetsgivare med hälsa, säkerhet, välmående. 
HIV program i Afrika. Pågått i 10 år. Stort businesscase i Sydafrika och Zambia bland annat. De 
får regelbunden testning, rådgivning och utbildning. Är de då positiva så får de mediciner till sig 
själva och en familjemedlem och det funkar jättebra. Och skapar stolthet. Testar även andra 
saker också. 
Kund i Zambia och leverantör i Sydafrika som vill vara med på det här. Sprider värde i samhället 
som en god partner i och med att det är ett bra program. Dessutom har vi sparat pengar på 
försäkringspremier så att det blev ett businesscase utav det, men det var en oväntad effekt. 
Huvudsaken är att de mår bra. Och det skapar värde.   

 
 
Hur gör ni för att alla medarbetare, globalt, ska få ta del av strategin och hur ser ledningen till att 
den följs? 
God struktur och en stark kultur där alla förväntas att följa, leva och agera enligt affärskoden. 
Det innebär också att då vi sätter en strategi, vi sätter mission och vision, first in mind first in 



35 
 

choice. Så sätter vi våra mål och utifrån det så har vi satt nykelindikatorer på hur vi ska nå 
målen. Det integreras in i vårt koncernrapporteringssystem, som oftast rapporteras kvartalsvis. 
Sen har vi standard score-cards som följs upp på bolag, division, affärsområde och koncernnivå. 
Och så diskuteras det på varje nivå och går igenom på styrelsemöten. Då har vi gjort vad vi kan 
för att nå ut globalt, i o m att divisionerna är globala. I varje division 12 bolag var, 3-400 enheter 
som rapporterar. Och inte bara att de att de följer upp med ekonomi och människor utan även 
miljö, samhällsengagemang, leverantörer osv. Då får vi en enhetlighet och det diskuterar vi i 
olika forum. Det finns råd, council, för säkerhet, hälsa miljö, inköp, marketing, standarder, HRM 
etc. Som ligger lite under koncernledningen men även affärsområdesövergränsade, vi är ganska 
decentraliserade där. Medför mycket utmaningar för att skapa enlighet men det finns absolut 
vilja och framförallt stöd från toppen.  
Utmaning att nå ut till alla, men alla måste förstå. Alla måste ta sitt ansvar.  
 
Vad är era mål med denna hållbarhetsstrategi? Vad vill ni att det ska ge i det långa loppet? Ge i 
framtiden 
Kommer att vara en ickefråga. Kommer att vara en daglig integrerad fråga som vilken annan 
fråga som helst vi hanterar. Vi har en bit kvar dit, framförallt när vi går utöver vår egen 
verksamhet. När vi tittar på leverantörer och kunder. Att titta på hela livscykeln. Man måste 
kanske ha en helt annan affärsmodell när det kommer till våra resurser som är begränsade. Detta 
är en fråga för ett 10-tal år framåt. Frågan som sådan borde vara mycket mer standardiserad. Ska 
vara en självklarhet.  
 
ISO certifieringar. Är det en viktig del av arbetet med ”First in mind-first in choice”, anser ni att 
kunden lägger stor vikt på det? Eller är det mest för er egen offentliga profil? 
Har varit en blandning men det har växt inifrån. Vi ser alla fördelar med att jobba strukturerat. 
För 10 år sedan - Integrerade ledningssystem – kraven i standarderna byggs in i den visuella, 
elektroniska portalen där du har alla processer i botten. Alla pärmar, papper och krav är 
inbyggda. Det finns inga papper längre. Och det är klickbart och tillgängligt. Kan sitta i Nacka 
och se hur de jobbar enligt den här standarden i Bulgarien vad de gäller den här frågan, 
miljöledningssystem tex. Tillgängligt på ett globalt sätt. ”IMS” då mappar man alla processer, 
det blir personoberoende. Du har ledningens process, huvudprocesser och sedan stödprocesser. 
Ekonomi är en sådan typisk sådan stödprocess, HR och IT. Det blir strukturerat, det blir en årlig 
påminnelse av rutiner. Intern revison osv. Fungerar bra, får frågorna på plats på ett strukturerat 
sätt. Vi ser det som effektivisering. Sätter mål och jobbar med det som är viktigast att jobba på. 
Bra med dmv, deloitte som kan revidera oss. När man gjort det i några år så går det mer från 
bolag till en högre nivå, man kan lägga certifikat på en region eller division för att man kan det 
här med ständiga förbättringar. Vi går mot affärsområden och så småningom kanske det kommer 
upp till grupp trots att vi är decentraliserade.  
 
Kan du på rak arm nämna någon produkt eller område där du vet att det har skett stor innovation 
sedan ni initierade en hållbarhetsstrategi?  
Det kanske inte kommer från hållbarhetstänket men däremot så förbrukar alla våra produkter 
energi så där förstod vi tidigt att det här kunde man ju spara både energi och pengar på. Så på 90-
talet började man mäta de kompressorer som vi sålde, hur mycket energi de förbrukade. Och då 
har vi sedan dess scorecards som visar på utveckling och hur det har gått. Och kurvan är 
dramatiskt neråt vad det gäller förbrukningen av energi – genom innovationer. Och framförallt 
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vad det gäller vår varvtalsstyrda kompressor, varvtalsdrivern kompressor – den förbrukar energi 
då det behövs. Det är vår störta innovation, vårt bästa business case. Sen har vi på senare år 
något som heter Energy Recovery Unit och det kanske ett projekt som är lättare att koppla till 
hållbarhet. Överskottsvärmen som genereras av kompressorn tas om hand och återvinns. Man 
återanvänder det till att göra ny tryckluft. Sen har vi jobbat med ergonomi mycket tillsammans 
med våra kunder.  
När det gäller gruvsegment så går det mer och mer mot fjärrstyrd utvinning av gruvor – och det 
spar mer och mer på människor.  
Varvtalsstyrd kompressor – innovation tack vare att man ville spara energi. 
 
Vilka typer av krav ställer ni på kunder då det kommer till deras arbete med hållbarhet? 
Vi vill att de har lika värderingar som oss. Men det är mera en ambition än ett grav. Vi är ju ett 
B2B företag så det är främst industrier, ganska stora, ibland små. Många är ganska duktiga på 
hållbarhet och ställer krav och granskar oss som leverantörer och när det gäller vårt 
hållbarhetsarbete. Vi måste hänga med, det är affärskritiskt. Vi har commitat till att arbete med 
kunder som har lika värderingar som os s, och stämmer inte det så beror det främst på vad det 
gäller och om vi kan ha en dialog och diskutera eller om vi vill avstå och inte förknippas med 
den kunden. Men många globala gruvkunder ligger långt fram i deras hållbarhetsarbeten, längre 
än oss.  

 
Samarbetar ni med dem?  
Ibland, det händer. Vi har utvecklat en speciell träning för mänskliga rättigheter. Då har vi tagit 
hjälp av en kund (anglo gold) som har berättat för oss vad han tycker är viktigt för oss när det 
gäller human rights som en supplyer till dem. Men det är viktigt att vi vågar prata om hållbarhet 
när det kommer till våra kunder. Generellt nu när det kommer till mänskliga rättigheter där vi ska 
agera och reagera enligt nya ramverket. Vi ska utbilda våra kollegor så att de känner att de vågar. 
Och vi har också utvecklat ett verktyg som analyserar kunden på en hög nivå, som stöd i deras 
analys och utvärdering. Och vi har sagt nej till kunder.  
Men det är lättare att granska leverantörer. Vi väljer ju leverantörer på ett annat sätt.  
Finns det leverantörer som har ändrat på arbetssätt för att få ha er som kund? Ja, några har jag 
hört talas om och vet har gjort det. Några kanske inte bara på grund av oss utan som har insett att 
hållbarhet är viktigt för deras företag. Sen är det alltid kul att leverantörer frågar oss, bland annat 
mig, hur de kan bli bättre och vad vi förväntar oss av dem.  
 
Ni har kunder som använder sig utav era produkter och har som affärsområde att utvinna äntliga 
resurser. Bland annat Rio Tinto. Samarbetar ni med dem för att komma fram till nya 
innovationer som öppnar upp för nya möjligheter när det kommer till förnyelsebara energikällor? 
Eller lägger ni mestadels medel på att energieffektivisera era egna produkter? 
 
Koppling mellan lönsamhet och hållbarhet? 
Absolut. Det finns jättemycket effektiviseringar som kan göras. I alla de här frågorna inom 
hållbarhet, bara att göra rätt sparar en massa tid, energi, kraft och pengar. Korruption vet man ju 
att det kostar och leder till ineffektiviseringar. Väljer vi rätt leverantör så sparar vi både tid, kraft 
och kvalitetskostnader, resor tid, engagemang. Och det är ju pengar i botten som driver. Jobbar 
man rätt med hållbarhet och integrerar det i alla funktioner och processer det är också då man ser 
att lönsamheten borde öka. Jag kan ha svårt ibland att nå ut till alla, inköp bland annat, de vill ju 
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ha direkt konkreta resultat på att det ger en långsiktig lönsamhet att granska en kund när det 
kommer till deras etik, moral och hållbarhetstänk. 
 
Kommer man kunna blicka tillbaka och se att hållbarhet har med lönsamheten att göra? 
Det tror jag absolut, redan nu kan vi se på vår 5 års statistik att det har skett till exempel en 
förminskning av olyckor. Trots att vi ganska nyligen har ställt krav på våra kunder att börja 
rapportera olyckor. Och det har att göra med kundens konstruktiva och produktiva arbete som vi 
hela tiden vill och kan förbättra. Ny rapportering av incidenter för att kunna rapportera småfall. 
Många av de här frågorna kan man titta på.  
Jämställdhet - det är väldigt platt. Trots att vi har så många punkter som vi jobbar med, vi vill ha 
balans för att vi tror att det bidrar till lönsamhet.  
 
Är jämställdhet en hållbarhetsfaktor?  
Att få en gender diverse working environment. Det är en av världens mest underutnyttjade 
resurser – kvinnor.  
 
Energieffektivisering av era egna produkter? 
Alternativa drivmedel, material och design. Detta är det enda som våra produktutvecklare jobbar 
med, de måste de göra. Det är ett krav, de måste ta med säkerhetstäta miljöaspekter för deras 
spec. Och det gör vi för att få in hållbarhet där. Vi sänker dock aldrig effektiviteten. Designar för 
modularitet. Lätt att montera isär där det kommer till återanvändning. Men vi behöver fler 
livscykelanalyser för våra produkter. Förstår var påverkar den här produkten mest. Vi förstår att 
produkten påverkar miljön då den används tack vare att den förbrukar energi. Standardiseringar 
som minskar miljöpåverkan hos kund bland annat. Denna typen av innovationer belönas. 
Interna priser där vi belönar oss själva för initiativ.  
Ökad produktivitet tack vare arbete inom ergonomi.  
Ingen ny produkt är sämre än den tidigare. Vi har även mycket utbildning med våra kunder för 
att de ska kunna utnyttja våra produkter på bästa möjliga sätt.  
 
Vinner ni mycket utrymme på det arbete ni lägger ner på hållbarhet? Konkurrensmässigt? 
Ja det tror jag, genom media, bland studenter, kunder, bland intressenter. Forbes lista. Vi jobbar 
mer och mer med att öka medvetenheten om oss i sociala medier. Vi försöker bli bättre. NGO 
tittar väldigt noga på oss för att vi befinner oss på en global och svår marknad. Och investerare är 
jätte intresserade, olika frågeformulär, möten och forum. Media är intresserade. Anställda tror 
jag också bryr sig, de vill vara kvar hos en arbetsgivare som bryr sig och de är stolta. Kunder och 
leverantörer vill gärna vara kvar med oss och ställer således krav på så vis. 
 
Rio Tinto - det faktum att de utvinner en icke förnyelsebar energikälla? Blir en konflikt, man är 
energieffektiv men de utvinner en produkt  
Men det är så affärsvärlden funkar, så länge det finns en affär så finns det ett intresse. När det 
gäller pengar. Så det där kommer inte att upphöra. Vad vi kan göra är att utvinna på ett smartare 
och bättre sätt. Vi utvecklar häftiga grejer tillsammans för att göra det på bästa sätt och det är det 
ansvar vi kan ta. Vi vet att resurserna är begränsade men människan är produktiv och innovativ 
och vi kommer hitta nya affärsmöjligheter.  
I framtiden kanske vi kan återanvända på ett helt annat sätt. Redan idag gör vi det. Vi tar in 
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gamla produkter, förbättrar det vi kan och säljer igen till ett annat pris. Kommer ställas mer och 
mer krav på oss också tror jag i framtiden, att vi tar hand om våra produkter på ett annat sätt.  
 
Hade det varit lagkrav så hade det hänt att fler företag förstått att detta är viktigt att jobba med 
hållbarhet. De stora investerarna i Sverige satte ihop en enkät – hållbart värdeskapande – och 
skickade den till de 100 bolagen på börsen. Adresserade styrelseordförande, och de är ganska 
långt ifrån produktionen. För många var det ännu en enkät med det visade sig att många av dessa 
100 företag som började arbeta med hållbarhet tack vare den enkäten. Vi uppskattar att studenter 
ställer krav på oss.  
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Bilaga 3 – Intervju med Love Lönnroth 
 
 

Intervju	  med	  Good	  Point	  
Intervju med Intervju Love Lönnroth, Good Point, hållbarhetskonsult. 2013-04-10 
 

Intervju 
Tillvägagångssätt för att bilda en Hållbarhetsstrategi på ett företag?  
 
Olika, beroende hur mycket de har jobbat med hållbarhet. Vad menar egentligen företaget med 
hållbarhet? Ofta jobbat med miljö och kvalité. Ingångsvärdet för Love, företaget ser att de vill 
jobba mer strategiskt och finna en affärsnytta. Jobbat med projekt och vill föra ihop det till en 
enhetlig tanke inom hållbarhet. Kan vara allt ifrån policy till strategi som innefattar själva 
grunden och logiken om varför företaget ska jobba med hållbarhet och vad det skapar för 
affärsnytta av det. Krasst = skapa affärsnytta primärt inte av hållbar utveckling. Många jobbar 
med ideella organisationer som partners. Affärskonsult och näringslivskonsult. Ibland ett 
jättegrepp och ibland en del av företag. Jobba med allt från produktutveckling till 
marknadsföring. Vill skapa en dialog på företaget och värderingar. Utvecklar en strategi genom 
med en projektgrupp eller en företagsledning (CSR asnvarig). Väldigt få företag som har 
integrerat hållbarhetsbegreppen i sin verksamhet, ovanligt så att säga. De säger att de har gjort 
det men det har de inte. Handlar om att ta fram en målbild/idé. De stora industriföretaget i 
Sverige har inte tagit det stora steget än – i referens med Unilever. De har involverat 
företagsledning och chefer över hela världen. Tjänsteverksamheter som är konsumentnära har 
mer satsat på hållbarhet. (ex Coca Cola) Industrin har jobbat längre men mer fokuserat på 
energibesparing och sänkning av kostnader. Leanprojekt.  Nyligen i industrin att man börjar 
jobba med helhet. Industrin väldigt uppbyggt på ledningssystem, infört certifierade 
ledningssystem, hållbarhet har legat långt ner i operativa organisationen. Nytt att jobba 
strategiskt med hållbarhetsfrågor. Brittiska företag ligger långt före. Svenska företag har gjort 
mycket men inte kommit in i det strategiska arbetet.  
 
Satsar på hållbarhet för att öka sin lönsamhet?  
Många som vill men de vet inte exakt hur. Många som tror att de kommer öka sin lönsamhet 
genom hållbarhet. Blivit en direkt konkurrensparameter inom vissa branscher. Bilindustrin tex 
kommit rakt in i produktutveckling. Volvo cars såldes till Ford, ett av skälen var att de inte 
kunde tekniken bakom miljöbilar (tekniksprånget att utveckla hybridbilar) och kunde inte ta det 
språnget själva. Sen tog det 10 år men sedan satte det fart. Svårt idag om man inte är med i 
matchen. Lönsamhetenspåverkan har kommit in som en parameter i själva produkten. Tagit lång 
tid innan det har släppt. Sen blir det en ketchupeffekt - någon som ska vara först och sedan gör 
alla det. Kommer även hårdare krav. (Ex Coca Cola och pepsi). Olika parametrar som styr olika 
branscher/verksamheter. Wall-Mart är drivare. Marknadsdrivare (ex Unilever). NGO. Sverige, 
var och en kör sitt race. Haga initiativet inom klimat. De som tror och vill satsa på hållbarhet de 
har ju bestämt sig att det är en viktig konkurrensparameter och att det är viktigt för överlevnaden 
som företag. Sen finns det dem som inte tror så mycket på det men vill bara ha för att visa upp 
utåt (ex Tela Sonera, har haft alla medel på papper men har inte jobbat så mycket för det 
egentligen när man tittar under ytan). Med i etiska index och producerar rapporter – men det 
skiljer sig från de företag som har en företagsledning som är engagerade i hållbarhetsfrågan. 
Skiljer sig även mellan ägare och ledningsgrupp. Har inte funnits något tryck från ledningen i 
stora industriföretag då de ofta leds av typ investor. Skiljer sig över tid och vilka frågor företaget 
jobbar med. Hållbarhet är en affärsmöjlighet som är underskattad och det har att göra med att 
man inte vet vad det har att göra med. 60-talister har inte läst eller är på banan när det gäller 
hållbarhet. Tar lite tid innan det tränger igenom. Finns egentligen inte hållbar ekonomisk teori 
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om varför hållbarhet skulle vara lönsamt. Ingen som har definierat hur det hela egentligen hänger 
ihop. Argumentet bakom är fortfarande att vi ska rädda planeten inte hur det hänger ihop och 
påverkar lönsamheten. Gör det till en brist. Tittar på vad de investerar i, typ leanproduction = 
kommer att tjäna så här mycket pengar och öka produktivitet så här mycket under den här tiden. 
Vill göra ett goodwill konto – blir överraskad om det ger någon kostnadssänkning.  
 
Belägg för att det ökar lönsamhet?  
Minskar risker, få en bättre över tid stabilt bolagsvärde. Goldman Sachs, avancerad modell hur 
man värderar företag där man väger in hållbarhet. Strorebrand och SPP i Sverige.  
Men det är inte en lika enkel koppling som att skära ner på tjänster och spara in löner. Blir lite 
för snåriga samband för att se hur lönsamheten ökar. Man får tänka två steg inte ett steg, i 
Sverige gör man gärna bara det som krävs och går inte det extra steget. Man är väldigt lean i sitt 
tänkt. Man jobbar exakt det här. I hållbarhet jobbar man med alla parametrar – man jobbar med 
produktion, människor, varumärke, HR. Finns ingen som har det i sin arbetsbeskrivning annat än 
VDn (som har sällan tid) att jobba med allt det där. Alla jobbar med sin lilla tårtbit och har inget 
intresse av helheten. Det man behöver komma till är att skapa en hållbar affärsstrategi (ingen 
specifik hållbarhetstrategi) – våran affärsplan och strategi ska vara hållbar i längden. Hållbarhet 
handlar om att ta hänsyn till en global utveckling som påverkar alla delar av förtaget. Strategi 
jobbar man inom vissa lagar, teorier för strategi. När det kommer teknik, utvekling som påverkar 
hela utvekling (IT) är samma med hållbarhet. Som ett akvarium, (?). Svårt för företag som är 
enkelspårigt. Utmaning med hållbarhet – det kräver en massa tankar och kunskap. Eget initiativ.  
 
Öppnar upp för små avdelningar att ta initiativ i hållbarhet? 
Mest, ja välgörenhet. WFA, ger ingen helhet kring hållbarhet. En del som för AC ger större 
engagemang hos medarbetare. För vissa bolag är hållbarhet endast välgörenhet. AC och Sandvik 
– levererar utrustning till en verksamhet som i grunden är ohållbar. Utgör en stor affärsrisk. 
Vilka kunder har vi, vad levererar vi och vad skapar vi för nytta? Bra med avgränsande projekt, 
bra för företagskulturen, gör ingen direkt skillnad för företaget egentligen. Det som ger en 
skillnad för bolaget är då en företagsledning har hajjat att de måste fundera över dess affär och 
vad de tjänar pengar på? Är det hållbart eller inte? Om det inte är det, vad gör vi åt det? Kan vi 
se till att det blir hållbart eller inte? En stor fråga för en industribolag.  
 
Lagstiftning?  
Straffskattning, ökar kostnaderna. Stater måste gå in och subventionerar för att öppna upp en 
marknad som är mer hållbar. Reglering kommer att driva hela marknaden, ingen själv kan dra 
igång hela grejen.  Betalar inte mer för en goodwill. Blir en ren kostnadsfråga. Vad som driver 
företaget för att intressera sig i hållbarhetsfrågor har att göra med att företagsledning träffar 
akademiker, konsulter eller kompisar som jobbar med det och säger att det är viktigt. Det sprids 
ideér som inte funnits tidigare. Har även varit mycket tack vare miljöfrågor. Al Gore, Nicklas 
Stern hur klimatet påverkar ekonomin. Gruppen som saknas är ekonomer, de har inte förstått hur 
hållbarhet kommer att påverka ekonomin. De som jobbar med det nu är naturvetare och de kan ju 
ingenting om ekonomi. Företagsledare- hålla en viss avkastning, aktiekurs. De behöver klara av 
båda delar, jobbar med hållbarhet och hålla ekonomin. Många ser att de är tvungna nu, det sker 
innovation just tack vare miljötänk. Energieffektivisering och hållbarhet. Många faktorer spelar 
in. Parallell med träindustrin, USA kunde inte skövla skog för att det var en uggla som var 
utrotningshotad, införde avverkningsstopp. Då klev SEA in och exporterade till Asien. Sådana 
saker som spelar in, tillfälligheter som gör att man får upp ögonen.  
 
Ökad efterfrågan av hållbarhetstänk?  
Låg efterfrågan fram tills nu. Har gått från miljöstrategi till hållbarhetsstrategi. Man blandar ihop 
välgörenhet med miljö med hållbarhet. Man ser en ökad efterfrågan bland stora företag. Händer 
snabbare utanför Sverige om man tänker utveckling hos de stora företagen. Svenska företag har 
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varit ledande då det har kommit till miljöfrågan, men jag är inte så säker på att svenska företag 
kommer att vara någon stor vinnare när det kommer till hållbarhet. Man är lite självgod, ”vi är så 
duktiga här, vi kan det här ” men det har att göra med att vi har myndigheter som trycker på och 
har så starka regleringar. Företagen har inte brytt sig utan väntar på att myndigheterna ska 
påpeka och ställa krav (arbetsmiljöverket, naturvårdsverket etc). I länder där de inte har den 
situationen, där det inte är lika reglerat, där de måste klara detta själv måste företagen ta ett annat 
ansvar, ligger före i tänket. I Sverige har de inte förstått att de måste ta det steget. Svenska 
företag som helhet är inga vinnare men har ändå gott rykte tack vare att vi är korrupta och har 
ren skog osv. som spela in i synen på oss. Men svenska företag är inte särskilt innovativa när det 
gäller hållbarhet. ”Pratar om Whole Foods och WalMart osv”.  
Det finns ett starkt samband mellan hållbarhetstänk och innovation. Sverige har inte förstått det 
sambandet än.  
 
Sverige behöver satsa mer på hållbarhet?  
Ja, de behöver koppla ihop affärsnytta med hållbarhet, den pusselbiten saknas. Börjar bli en fråga 
för många branscher om att överleva på längre sikt. Har man då ingen förståelse för hållbarhet så 
kommer det att bli svårt. Drar parallell med tidningsbranschen, försöker desperat hitta sätt att 
tjäna pengar men man är körd. Man är körd om man inte har varit med och fattat agendan. Det 
krävs mycket mer men än så länge är vi bara i början.  
 
Driver innovation?  
Tror att det är bra att sätta pengar på rätt saker. Kan gå åt helvete också med tex R&D. Finns 
ingen automatisk koppling till en positiv output och att man lägger en massa pengar på 
forskning, man måste ändå veta vad man gör . Det första man bör göra är att skaffa rätt 
kompetens och inte tro att man kan en massa saker om områden som man egentligen inte gör. 
Det händer så mycket inom olika fronter – tex energi och avfall. Spännande branscher, avfall och 
restprodukter som är ett spännande innovationsområde. Tror inte att man får en bra 
affärsekonomisk output om man inte har kunskap inom området och utvecklingen och vet vad 
det kan ta vägen. Det är väldigt lätt att satsa fel. Men vi behöver tänka mycket mer samband 
mellan hållbarhet och innovation. Användning av restprodukter. Cradle to cradle. Avfall är en 
process och det är en input till en annan process. Företag har en tendens att inte se det och inte 
heller satsa på det. Ersätter material som produceras med det som är återvunnet. Kan vara ett 
stort hot och borde jobba med det. Väldigt många som borde satsa mer på hållbarhet och 
innovation. 
 
Tänker på kund när de utvecklar hållbarhetsstrategi?  
Absolut, företag tänker mycket på kund, vem kommer köpa? Viktig parameter. Idag tänker 
många kunder i flera led. B2B tänker kundens konsument. Försöker tänka längre och på 
intressenter och andra intressenter i samhället. Hur de kommer påverkas och hur de kommer att 
påverka företaget. 
Det händer rätt mycket i hur man tänker kring kunder, tänker bredare, vilka berör vi på olika sätt 
positivt och negativt.  
Viktigt att tänka på ”Vem är mottagaren? Vem kommer köpa våra produkter? Är vi rätt för dem?  
Hur ska vi få en ekonomi?” 
B2B är mer drivna av direkt efterfrågan och är inte lika varumärkes känsliga.  
 
Hållbarhetsstategi beroende på geografiskt läge?  
Frågorna varier på vart de är. Vilka risker finns det och vilka värden skapar man för samhället? 
De ser annorlunda ut för olika branscher i olika länder, samhället. Detta varier med vilka frågor 
man jobbar med lokalt. Vattenbrist bland annat. Strategin som sådan med sina beståndsdelar är 
ganska konstant men frågorna varierar. Varierar över olika marknader. Vad man prioriterar på 
olika ställen.  
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Systematiskt med hållbarhetsstrategin så måste man ha en modell, ett tänk. De flesta plockar 
ihop en egen modell/tänk, på olika sätt, det kan man applicera på vart man än är. De flesta 
globala företag tänker redan globalt., oavsett vart det är. Och var och en hittar sin drivkraft. 
Vissa företag är mer värderingsdrivande, andra är affärs och logikstyrda – mer vetenskaplig. Och 
detta färgar självklart strategin. Detta är viktigare – hur företaget är som företag inte var det är 
verksamma. Branscher färgar mycket. Då hela branschen påverkas blir det problem för alla. 
Ibland måste man se utöver sin egen bransch för att förstå vad som händer och det kan vara svårt 
för många.  
 
Hållbarhetsstrategi, abstrakt konkret?  
För många så är det rätt abstrakt tills de börjar jobba med det och det blir mer konkret, när de 
sitter och jobbar med konkreta frågor. Man måste få ner det från det fluffiga med 
hållbarhetsstrategi till att vi jobbar med vattenfrågor, energi, arbetsmiljö, arbetsvillkor hos 
leverantörer. De konkreta frågorna. Eller produkterna och avfallen, hur får vi mer miljövänliga 
produkter., miljömässigt hållbara produkter.  
Hållbarhet i sig är ganska fluffiga frågor. Begreppet är luddigt i sig. För vissa är det miljöfrågor, 
för andra är det socialt ansvar och CSR. Begreppsförvirring gör att man pratar om olika saker. 
Saknad egentligen kunskap om det. 
 
Johan Rockström SU 
 
Hållbarhet om 10 år?  
Tror att det kommer vara större och viktigare samt mer integrerat i det man jobbar. Har inte 
längre enskilda personer eller avdelningar som jobbar med hållbarhet utan det ingår i alla olika 
delar av företaget. Mer integrerat. Det ska vara integrerat från produktion till försäljning. Sen är 
det andra frågor som kommer vara mer brännande än andra, ju mer vi lär oss, kunskap. Det som 
driver utveckling är vetenskapen med nya larmrapporter om tillståndet i miljön. Detektera 
effekterna. Vattenfrågan tror han kommer bli en brännande fråga. Det har det redan varit i 20 år 
men vi har det inte som problem för att vi har så mycket vatten att tillgå.  Man kommer tydligare 
se mer innovation inom områden som man kan ersätta väldigt snabbt. Någon komposit som är 
mycket mer effektivt än stål, och då får de det skitsvettigt. Byter ut råmaterial mot något annat. 
Accelererande grad av innovativa lösningar. Nu är det större grepp som tas som leder till större 
innovationer. Kommer vara mer omvälvande, branscher som kommer att totalt förändras som 
med IT. Kommer mycket bättre att ha förstått sambandet mellan hållbarhet och innovation. Fler 
börjar förstå vad det handlar om och det blir en positiv spiral.  
Intressant om det kommer kinesiska företag som tar på sig ledartröjan, de har ofta en 100 
årsplan, tänker långsiktigt. De som tänker långt har lättare att tänka på hållbarhet, för det handlar 
om ett längre tidsperspektiv.  
Dilemma med ägare som kräver: maxad avkastning på kortast sikt, leverera resultat på kort sikt. 
Det börjar fås en mer förståelse, de mest lönsamma företag har ofta tänkt på en längre sikt. Kan 
ändra mentaliteten hos många ägare. Man investerar nu för att tjäna pengar på lång sikt. Man har 
ifrågasatt varenda investering för att man inte ser vad det ger. Hållbarhet kommer ta riktigt fart. 
Kommer kanske vara en mer naturlig del, det är såhär vi jobbar. Mer integrerat och man tänker 
inte så mycket mer på det. 
Företagsledare kommer till insikt och som har tänkt till, då de tunga namnen trycker på så är det 
ett tecken på att det händer något och då kommer det att bli en konkurrensparameter. Handlar om 
inställning och attityd – all or nothing.  
 
Finns en rädsla att misslyckas därför tar inte många första steget. Coca cola tror på det här och så 
kör det. I Sverige ska mycket bevisas in i mista detalj innan man får fortsätta och vågar och det 
är ett hinder. Vårt förnuftiga och vetenskapliga synsätt kan vara ett hinder. Kunderna frågar inte 
efter det och vi ser inte lönsamheten på lång sikt. Sällan kunderna som frågar efter det, snarare 
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någon som har satsat och det är det kunderna har gillat. Det är inte självklart. Vissa tycker att det 
är intressant andra inte. Men samtidigt viktigt vad en kund är villig att betala för en vara. I 
längden handlar det om att var kvar på banan. Men det är några år kvar innan det fundamentalt 
kommer slå med en hållbarhetstrategi, lägga ihop kvalite, miljö och socialt ansvar. Strategiskt – 
hur hanterar vi allt på samma gång.  
 
 
 
 
 
 
 


