
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Energiekonom 180hp

Implementering av hållbarhet i affärsstrategin
inom detalj- och partihandel

Emiko Ha Johansson och Ida Karlberg

Företagsekonomi 15hp

Varberg 2017-05-29



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The best strategy in the world can’t take the hill” 
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Abstract 
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Purpose: The purpose of the study is to investigate how retail and wholesale businesses work 

to implement the work of sustainability in the business strategy. The aim is also to highlight 

how communication of sustainability can affect implementation. 

  

Method: In this study, abductive approach has been used where theories are interwoven with 

the empirical basis for a formation of relationships that can then be interpreted. A hermeneutic 

perspective is assumed with regard to the importance of the empirical foundation for the 

study, where reality is considered subjective. A number of interviews have been conducted 

with two companies which also meet criteria for sustainability reporting 

  

Conclusions: Derome has a prerequisite for meeting the new sustainability requirements, 

taking into account many years of experience, business concept and high ambition in 

sustainable development. This thus creates the conditions for their success in communicating, 

the use of strategies and implementation of sustainable strategy within the business. For 

Gekås there is strong ambition and incentive for their continued efforts in sustainable 

development. At present, Gekås is at a lower level than Derome's current strategies, it is also 

harder to communicate and implement sustainable strategy than it is for Derome. 

  

Suggestions for continued research: On the basis that Frostenson, Helin & Sandström 

(2013) has studied the sustainability report's role in sustainability, it can be considered that 

this study has contributed to the development of how companies implement the sustainability 

report in the business strategy. For further studies, it may be considered appropriate to study 

approaches to fully integrate the operational level with sustainability and the role they play. 

Further suggestions may be based on an operational perspective to find opportunities and 

obstacles in the interface between management and operational level regarding 

implementation of sustainability in the business. 

  

The contribution of the thesis: The study has highlighted a current problem area, among 

which sustainability reporting is now a legislation. The study's implementation has shown 

what conditions and limitations may exist in the reality of companies in implementing 

sustainable strategy. 

  

Keywords: Sustainable management, business strategy, sustainability strategy. 
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Sammanfattning 

Titel: Implementering av hållbar affärsstrategi inom detalj- och partihandeln 

Nivå: Kandidatuppsats inom huvudområdet företagsekonomi 

Författare: Emiko Ha Johansson & Ida Karlberg 

Handledare: Urban Österlund 

Datum: Maj 2017 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag inom detalj- och partihandeln går 

tillväga för att implementera arbetet med hållbarhet i verksamhetens affärsstrategi. Syftet är 

också att belysa hur kommunikation av hållbarhet kan påverka implementeringen.  

 

Metod: Studien har utgått från en abduktiv ansats där teorier vävs samman med det empiriska 

underlaget för att bilda samband som sedan kan tolkas. Ett hermeneutiskt perspektiv antas 

med hänsyn till det empiriska underlagets vikt för studien där verkligheten ses som subjektiv. 

Två företag ingår i studiens undersökning; Derome AB samt Gekås Ullared AB. 

 

Analys: Utifrån det empiriska underlaget och med stöd av den teoretiska referensramen, 

analyseras företagens förutsättningar gällande implementering av hållbarhet i affärsstrategin. 

Analysen utgår ifrån tre centrala perspektiv; kommunikation, strategi, implementering. För att 

lyfta för- och nackdelar med respektive perspektiv, diskuteras och jämförs företagens 

tillvägagångssätt med relevanta teorier. 

 

Slutsats: Derome har med hänsyn till mångårig erfarenhet, affärskoncept och hög ambition 

inom hållbar utveckling ett försprång gällande att möta de nya hållbarhetskraven. Detta skapar 

således förutsättningar för deras framgång för kommuniceringen, användningen av strategier 

och implementering av hållbar strategi inom verksamheten. För Gekås finns det stark 

ambition och incitament för deras fortsatta satsningar inom hållbar utveckling. I dagsläget 

befinner Gekås på en lägre nivå än Derome gällande strategier, de har även svårare att 

kommunicera och implementera hållbar strategi än Derome. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Med utgångspunkten att Frostenson, Helin & Sandström 

(2013) har studerat hållbarhetsredovisningens roll i arbetet med hållbarhet, anses studien har 

bidragit till utvecklingen om hur företag implementerar hållbarhetsredovisningen i 

affärsstrategin. För vidare studier är det lämpligt att studera hur den operativa nivå fullt ut ska 

integreras i arbetet med hållbarhet, samt vilken roll de utgör. Vidare förslag kan vara att utgå 

från ett operativt perspektiv för att hitta möjligheter och hinder i gränssnittet mellan ledning 

och operativ nivå gällande implementeringen av hållbarhet i verksamheten. 

  

Uppsatsens bidrag: Studien har lyft upp ett aktuellt problemområde där bland annat 

hållbarhetsredovisning är nu en lagstiftning. Studiens genomförande har visat vilka 

förutsättningar och begränsningar som kan finnas i verkligheten för företag vid 

implementeringen av hållbar strategi. 

  

Nyckelord: Sustainable management, business strategy, sustainability strategy.  
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1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................. 5 

1.4 Syfte ............................................................................................................................................... 5 
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Kapitel 1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2015 skedde en omfattande omställning inom FN. Världen tog sig då an 17 nya globala mål 

för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling samt att målen ska uppnås till 

2030.  De nya globala målen har som syfte att uppnå hållbar utveckling och omfattar 

exempelvis utrotning av fattigdom, avskaffning av hunger genom trygg livsmedelsförsörjning, 

säkerställa hälsosamt liv och välbefinnande, främja hållbar konsumtion och produktion (Sida, 

2016). 

  

Tidigare gällde de så kallade “Millenniemålen” vilka var åtta till antalet med 21 delmål. De nya 

Globala målen är nu 17 stycken med hela 169 delmål. Den nu betydligt större omfattningen 

tyder på att hållbarhet idag är mer omtalat och brådskande än någonsin (Sida, 2016).  

  

Den ekonomiska skuldens dag, även kallat “earth overshoot day”, är det datum man beräknar 

att mänsklighetens resursförbrukning för året överstiger jordens förmåga att återskapa dessa 

resurser under samma år. Sedan första analysen år 1987 har datumet förskjutits allt tidigare för 

varje år och har under 30 år hunnit gå från 24:e december till 8:e augusti. Det krävs med andra 

ord ungefär 1,6 jordklot för att idag tillgodose vår konsumtion, vilket är långt ifrån vad som är 

långsiktigt hållbart (WWF, 2016). 

  

Som ett svar på FN:s globala mål har den svenska regeringen bland annat skapat en strategi för 

hållbar konsumtion för Sverige, där syftet är att förenkla valet av hållbara alternativ för 

konsumenterna. Konsumenter kan dock inte göra hållbara val om det inte finns alternativ i 

samhället som ger möjligheten. Handeln står idag för en stor del av vår konsumtion och är några 

av dem som har kraft att åstadkomma den förändring som behövs (Svensk handel, 2016). I 

synnerhet har detalj- och partihandelsföretag en viktig roll när det gäller förhållandet till 

konsumtion och hållbarhet (Svensk handel, 2016).  

  

Svenska hushåll spenderar omkring 33 procent av sin disponibla inkomst på varor inom 

detaljhandel, vilket därmed står för den största utgiftsposten i ett hushåll (Handels 

utredningsråd, 2016). Partihandeln är en central del av svenskt näringsliv och omfattar cirka 20 

procent av det privata näringslivet. Partihandeln är inte bara mellanhand för producent och 

detaljhandel utan består även av delbranscher vilka förser tillverkningsindustrin med varor och 

utrustning (Miljönytta.se, 2014, 19 augusti). Handelsbranschen har med sin strategiska 

placering mellan producent och konsument stora möjligheter till att inte bara distribuera 

hållbara och ekologiska produkter utan också påverka förhållanden i produktionsländer samt 

skapa ett informationsflöde till många intressenter för att påverka utvecklingen (Handels 

utredningsinstitutet, 2016). 
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Den 1 december 2016 trädde lagen om hållbarhetsredovisning i kraft (SFS 2016:947). Lagen är 

en ändring i den befintliga årsredovisningslagen och innebär att företag som uppfyller minst två 

av följande kriterier;  

  

 Medelantalet anställda mer än 250  

 Balansomslutning är mer än 175 miljoner kronor  

 Nettoomsättning är mer än 350 miljoner kronor 

  

är skyldiga att i samband med förvaltningsberättelsen även uppföra en hållbarhetsredovisning. 

Företag ska bland annat redovisa sitt arbete med miljöfrågor, sociala förhållanden, mänskliga 

rättigheter samt antikorruption (Bet. 2016/17: CU2).  

  

Enligt regeringskansliet (2016) ska rapporteringskravet göra information om hur företag arbetar 

med hållbarhet mer transparent och jämförbar än tidigare. Hållbarhetsredovisningen ska även 

fungera som ett tillvägagångssätt för företag att lyfta fram den ansträngning och ambition som 

finns i deras verksamhet gällande det egna arbetet med hållbarhet (Ammenberg, 2012). Lagen 

omfattar cirka 1600 företag i Sverige och innebär därmed en omfattande förändring för många 

berörda verksamheter (Bet. 2016/17: CU2). Krav ställs i allt högre grad från samhället om att 

handelsföretagen ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Idag ligger redan många svenska 

handelsföretag i framkant och driver ett arbete med höga krav på arbetsmiljö, produkter, och 

leverantörer. Medan andra företag ligger i startgroparna (Miljönytta.se, 2014, 19 augusti). 

  

Svensk handel har valt att omdefiniera CSR som “det ansvarsfulla företaget”. Ansvarsfullt 

företagande omfattar alla områden där företag har någon form av påverkan (Miljönytta.se, 

2014, 19 augusti). Det berör allt ifrån ansvar för miljö, säkra produkter och bra arbetsvillkor, 

till det sociala ansvaret om mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det handlar också 

om att företag ska utgå från en hållbar affärsplan som berör frågor om ekonomi, miljö och etik 

för att kunna bedriva en affärsverksamhet som är långsiktig och sund (Miljönytta.se, 2014, 19 

augusti). 

Lönnroth (2014) anser att hållbarhetsfrågor länge har legat utanför affärsstrategin som en egen 

del av verksamheten. Detta synsätt håller dock på att luckras upp allt eftersom fler intressenter 

ställer krav och företagen ses som en aktör som har hög påverkan på sin omgivning (Lönnroth, 

2014). Incitamenten har tidigare inte funnits där för att se kopplingen mellan hållbar utveckling 

och kostnadsminimering, värdeskapande eller positionering. Vidare menar Lönnroth (2014) att 

ägarna ser inget större värde i att företagen blir mer hållbara. Klimatförändringarna är inte 

tillräckligt påtagliga för att spela någon roll för ekonomin. Konsumenterna är inte beredda att 

betala för hållbara lösningar och dessutom är kunskapsnivån låg kring hållbarhet hos bolags 

ledning, styrelse och konsulter som alla är delaktiga i att utveckla affärsstrategier (Lönnroth, 

2014).  
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Således återstår författarnas egna funderingar kring hur processen i ett hållbarhetsarbete går 

tillväga, från ledningsnivå till företagets medarbetare, samt genom hela organisationen som 

helhet. Inför förändringen som nu pågår gällande omställningen mot ett mer hållbart samhälle 

anser författarna att det är väsentligt att lyfta frågeställningen om hur företag inom detalj- och 

partihandeln hanterar och styr sin verksamhet mot ett mer hållbart arbete. Författarnas egna 

intresse för hållbarhet i allmänhet har till stor del bidragit till studiens uppkomst samt inriktning.  

1.2 Problematisering 

Globaliseringen har länge varit föremål för omfattande forskning inom det 

samhällsvetenskapliga området, där främst orsaker och konsekvenser har betraktats. Något som 

har uppmärksammats inom den ekonomiska aspekten är bland annat förändringsprocesser, 

såsom en omfattande ökning av världshandeln (Nationalencyklopedin, 2017a). Ekonomiska 

orsaker har konstaterats vara nära kopplat till den teknologiska utvecklingen, där främst 

kommunikationsteknologin har utvecklats. Förbättrade kommunikationsmöjligheter har 

inneburit en radikal förändring gällande ekonomiska transaktioner, vilket bidrar till att den 

globala handeln kan öka (Nationalencyklopedin, 2017a). 

  

Avståndet och gränser länder emellan är i samband med digitaliseringen inte längre något 

hinder för marknadsekonomin, likaså för detalj- och partihandeln. Handel mellan olika 

kontinenter har blivit allt mer vanligt vilket gynnar den ekonomiska tillväxten 

(Säkerhetspolitik.se, 2010). Följden är däremot inte alltid positiv, ökade samhällsklyftor, dåliga 

arbetsförhållande samt miljöförstöring är några av de negativa effekter som har 

uppmärksammats i samband med den ökade konsumtionen. Med globaliseringen uppstår även 

svårigheten med kontroll över varor och tjänster som produceras i andra länder eftersom 

kommunikationsledet blir allt mer omfattande och komplext (Säkerhetspolitik, 2010). 

  

Hållbarhetsbegreppet uppkom år 1987 i samband med Brundtlandkommissionen där frågor om 

hur samhällets framtida utveckling skulle ske, utan att nästkommande generationers möjlighet 

att utnyttja resurser försämrades (Nationalencyklopedin, 2017b). Länge förknippades begreppet 

hållbarhet med miljön och den ekologiska aspekten, men utvecklingen har nu vänt för att 

fokusera på ett mer långsiktigt perspektiv där alla tre aspekter av hållbarhet; ekologiska, 

ekonomiska och sociala, inkluderas och vävs samman (Regeringen, 2000). 

                     

Företagen inom detalj- och partihandeln står inför utmaningen att upprätthålla och öka värdet 

av sitt varumärke på marknaden samtidigt som det ställs allt mer stränga och omfattande krav 

på deras arbete med hållbarhet (Lönnroth, 2014). Den hårda konkurrensen som finns på 

marknaden ger inte stort utrymme för felbedömning inom organisationerna och kräver därför 

att rätt beslut fattas samt att företaget sätter nya tydliga mål för kontinuerlig utveckling för 

bibehållen konkurrenskraft (Lönnroth, 2014). 

  

Enligt Lönnroth (2014) handlar arbetet med hållbarhet främst om att förebygga olika typer av 

risker, såsom miljörisker, arbetsrisker och andra risker som kan uppstå i företagets värdekedja. 

Vidare menas att det framförallt är materiella operativa risker samt förtroenderisker som är den 

främsta anledningen till att hållbarhet måste implementeras och vara en del av affärsstrategin. 
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System för att hantera finansiella risker förekommer ofta i företag idag men dessa system är 

inte anpassade för att möta risker gällande hållbarhet och missar därför det perspektivet helt 

(Lönnroth, 2014). Framförallt framhäver Lönnroth (2014) att företag ofta ser 

hållbarhetsfrågorna som en del av kommunikationen för varumärket. Där ledningen vanligtvis 

anser att värdet främst ligger i den PR- och varumärkesstärkande effekt som uppnås i samband 

med hållbarhetsarbetet (Lönnroth, 2014).  

             

Förändringsarbetet antas ske från ledningsnivå för att kunna få den önskade effekten som når 

ut till hela organisationen (Lönnroth, 2014). Lönnroth (2014) påpekar att det också pågår ett 

skifte gällande företagens ökade sociala ansvarstagande och att företag som anammar förmågan 

att implementera hållbarhet, därmed kan använda det som en viktig konkurrensfaktor.  

  

Frostenson, Helin & Sandström (2013) skriver i sin forskningsrapport “Hållbarhetsredovisning 

i svensk detaljhandel” att hållbarhetsredovisningen ska förstås i ett sammanhang av en 

verksamhets ambitioner, mål och strategier gällande hållbarhet. Vidare drar de slutsatser om att 

mycket få handelsföretag beskriver sina processer i hur de arbetar med hållbarhet, i 

redovisningen. Frostenson et al. (2013) beskriver forskningen om hållbarhetsredovisning som 

intensiv men att den till stor del bara har fokuserat på innehållet i och olika typer av 

hållbarhetsredovisning. De interna processerna och vad hållbarhetsredovisningen genererar är 

än så länge outforskat område. Frostenson et al. (2013) täcker upp vilken roll och nytta 

hållbarhetsredovisning har men utelämnar hur denna ska implementeras i företagets 

affärsstrategi. Stroh (2014) tydliggör att strategi är kärnan av en verksamhet, där det handlar 

om att skapa förståëlse för den bransch företaget är verksam i samt hitta företagets ställning i 

branschen. 

  

Eftersom strategin är en sådan väsentlig del av en verksamhet anser författarna att det kan vara 

viktigt att belysa hur hållbarhet ska implementeras i affärsstrategin för att företaget ska kunna 

genomföra ett effektivt arbete mot hållbar utveckling. Studien ämnar därför till att utforska hur 

företags tillvägagångssätt ser ut för implementering av hållbarhet i affärsstrategin.  

  

Enligt en rapport från konsultföretaget Hallvarsson och Halvarsson kommunicerar 84 % av de 

150 största företagen i Europa sin hållbarhetsredovisning på sin webbplats vilket visar på en 

vilja att visa upp arbetet externt (Frostenson M, Helin S & Sandström J, 2012). Frostenson et al 

(2013) menar dock att hållbarhetsredovisningen även kan fungera som ett verktyg för att 

implementera strategier internt i företag, där deras forskning har visat på att det finns goda 

förutsättningar för att hållbarhetsredovisningen kan bli en rutinmässig del av den interna 

styrningen.  

  

Genom att hållbarhetsredovisningen kommuniceras internt kan bland annat en större 

medvetenhet skapas inom verksamheten kring ansvarsfrågor (Frostensen et. al, 2013). 

Föfattarna anser därför att det är högst aktuellt att studera hur hållbarhetsredovisningen i 

praktiken kan användas som styrmedel för att kommunicera hållbarhet internt. 
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1.3 Frågeställningar 

                     

 Hur kommunicerar företag inom detalj- och partihandel sitt arbete med hållbarhet? 

  

 På vilka sätt arbetar företag inom detalj- och partihandel för att implementera 

hållbarhet i affärsstrategin? 

 Hur kan implementering av hållbarhet i affärsstrategin påverka verksamhetens arbete 

med hållbarhet? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur företag inom detalj- och partihandeln arbetar för att 

implementera hållbarhet i verksamhetens affärsstrategi. Tanken med studien är att belysa hur 

kommunikationen om hållbarhet sker internt i företag samt hur det påverkar implementering av 

hållbarhet i affärsstrategin. 

  

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att omfatta företag som berörs av lagen om ändring av 

årsredovisningslagen (SFS 2016:947). Studien behandlar verksamhetsstyrning i samband med 

arbetet med hållbarhet samt det tillvägagångssätt som tillämpas för implementering av 

hållbarhet i affärsstrategin. För att begränsa urvalet är studien avgränsad till detalj- och 

partihandel. 

Kapitel 2. Metod 

2.1 Metodval 
Enligt Eriksson & Widersheim-Paul (2014) styrs analysen till största del av studiens syfte, 

vilken ämnar till att bekräfta det man redan vet eller att generera ny kunskap. Syftet för denna 

undersökning är främst att observera och analysera hur företag förhåller samt anpassar sig efter 

verkligheten till följd av en extern förändring såsom ökat krav om hållbarhetsarbete. Studiens 

problemformulering är av den art att det anses lämpligt att ta fram en helhetsbild av hur 

verkligheten i sammanhanget ser ut. Metodval för studien landade därför i ett kvalitativt 

tillvägagångssätt för att få ett djupare förhållningssätt i undersökningen. 

 

Problemområdet för studien är relativt komplext och en kvantitativ ansats anses inte vara 

tillräcklig för att fånga upp alla nyanser av verkligheten. Målet med undersökningen är att få en 

fördjupad förståelse om det praktiska tillvägagångssättet inom verksamhetsstyrning i samband 

med hållbarhetsarbete, vilket kräver att data i synnerhet inhämtas via intervjuer samt 

observationer. 

 

Studien har en abduktiv ansats där slutsatsen härleds med hjälp av teorier vilka i sin tur vävs 

samman med det empiriska underlaget och tillsammans bildar ett resultat av samband som 

sedan kan tolkas. Studien utgår från teorier inom ekonomistyrning, verksamhetsstyrning samt 

beslutsfattande. Eftersom det empiriska materialet ligger till stor grund för studiens slutsatser 
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kommer ett hermeneutiskt perspektiv antas där verkligheten ses som subjektiv. Enligt 

hermeneutiken finns det ingen objektiv verklighet utan den menar att verkligheten måste tolkas 

för att kunna förstås (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014). Studiens problematisering utgår från 

en komplex verklighet där det inte finns några allmängiltiga samband. Därför krävs det också 

en tolkning av empirisk data för att få en förståelse om sammanhanget och vilka metoder som 

har tillämpats i just den specifikt studerade situationen. 

 

2.1.1 Sekundärdata  

Sekundärdata är det underlag som redan finns insamlat och hämtas från indirekta källor som 

bland annat databaser, register och dokument (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014). Den 

sekundärdata som har varit relevant för studien är främst tidigare forskning för att få en översikt 

om det område som studeras. Sekundärdata i form av teorier, modeller och metoder har gett en 

orientering inom ämnet där kunskapsluckor i sin tur har kunnats identifierats. Datan har i första 

hand inhämtats från OneSearch, vilket är universitetsbibliotekens gemensamma söktjänst i de 

flesta databaser för böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och rapporter. Här har bland annat 

granskade forskningsartiklar inhämtats. Annan sekundärdata i form av hållbarhetsredovisningar 

och andra dokument används i syfte att komplettera den empiriska primärdatan för att skapa en 

bättre helhetsbild av verkligheten.  

 

2.1.2 Primärdata 

I enlighet med studiens syfte krävs en djupare förståelse för processer inom företag vilket kräver 

ett större underlag i form av primärdata. Primärdata är det underlag som i samband med 

undersökningen samlas in för att uppfylla studiens syfte samt reda ut problemet (Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2014). För studien har primärdata inhämtats via semistrukturerade intervjuer 

med personer som är aktiva inom området för hållbarhetsarbete. Primärdatan består därför av 

respondenternas erfarenheter och den verklighetsuppfattning de har, detta för att få en bild om 

hur tillvägagångssätt fungerar i praktiken.             

 

2.2 Fallstudie 
För att få en nyanserad bild av verkligheten utförs en fallanalys där ett fåtal objekt undersöks i 

syfte att erhålla en fördjupad förståelse kring problemområdet. Genomförandet av en fallstudie 

skapar enligt Merriam (1994) en mer konkret och direkt uppfattning om hur tillvägagångssätt 

fungerar i verkligheten. Erfarenhet ställs i likhet med den kunskap som erhålls i samband med 

en fallanalys och anses vara mer kontextuell. Det främsta syftet med en kvalitativ metod är att 

förstå innebörden av en viss företeelse, situation, eller sammanhang. Strävan är att bilda sig en 

uppfattning om hur alla delar bildar en helhet genom samverkan (Merriam, 1994). Genom att 

använda en fallstudiemetod kan en speciell situation granskas och samtidigt belysa ett generellt 

problem. 
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2.2.1 Urval 

Urvalet för undersökningen baseras på den ursprungliga problematiken om den nyligen införda 

lagändringen om hållbarhetsredovisning, vilken trädde i kraft 1 december 2016. Ändringen 

innebär bland annat att fler företag omfattas och nu är skyldiga att i samband med 

förvaltningsberättelsen även upprätta en hållbarhetsredovisning. Enligt lagen om ändring av 

årsredovisningslagen (SFS 2016:947) omfattas de företag som uppfyller mer än ett av dessa tre 

kriterier: 

 

 Medelantalet anställda i företaget har under de två senaste räkenskapsåren  

uppgått till mer än 250. 

 

 Företagets balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor.   

                            

 Företagets nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor. 

                            

Eftersom lagen är relativt ny och påverkar de företag som omfattas betydligt, har dessa kriterier 

legat till grund för vilken storlek på företag som skulle ingå i undersökningen. Författarna såg 

ett värde i att endast undersöka relevanta företag som har erfarenhet sedan tidigare inom 

hållbarhetsarbete, eftersom det skulle ge den empiriska datan högre kvalitet. Avgränsningar 

gjordes till att enbart omfatta aktiebolag med större komplexa organisationskonstellationer 

eftersom kommunikationsproblem är förekommande inom dessa. Vid hållbarhetsredovisning 

framhävs ofta betydelsen av ett företags intressenter samt vilken påverkan de har på företaget. 

Vid urvalet till undersökningen gjordes här en bedömning att det kunde vara viktigt att utgå 

från branscher med relativt många krav från desto fler intressenter. Utifrån den ståndpunkten 

valdes främst detalj- och partihandeln ut som en avgränsning inom business-to-consumer- 

företag med hänsyn till att de har en stor påverkan på den svenska konsumtionen. 

  

2.2.2 Undersökningsobjekt 

Undersökningsobjekt kommer bestå av företag som uppfyller urvalskriterier samt har sin 

verksamhet inom Sverige för att underlätta insamling av empirisk data. Eftersom arbete med 

hållbarhet samt beslutsprocesser tenderar att framgå tydligare i mer komplexa organisationer, 

ansåg författarna att ett urval med hänsyn till detta skulle underlätta förståelsen för ämnet. 

  

Studiens undersökning omfattar företag som redan innan lagen om hållbarhetsredovisning har 

arbetat med hållbarhet i stor utsträckning. Studien berör både företag som tidigare har upprättat 

hållbarhetsredovisning, men också företag som på grund av lagen ska upprätta sin första. Detta 

för att kunna studera olika perspektiv kring hållbarhetsredovisning samt hur den behandlas av 

företag i olika faser. Företag som innan lagen har upprättat hållbarhetsredovisning är väsentligt 

därför att studien framförallt syftar till att analysera en process, vilken formas över tid. Dessa 

företag är väl insatta i arbetet med hållbarhet och genom att undersöka processen hos dem kan 

en djupare förståelse kring de svårigheter och möjligheter som företag har stött på gällande 

hållbarhetsarbetet erhållas.  
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Via Retriever Bolagsinformation har företag sållats enligt de krav som tidigare nämnts i 

samband med lagen om hållbarhetsredovisning. Följande företag har ställt upp för 

genomförandet av studien: 

  

 Derome AB (moderbolag) - Byggkoncern/ partihandel 

 Gekås Ullared AB (dotterbolag) - Lågprisvaruhus/ detaljhandel 

  

2.2.3 Respondenter 

För att erhålla en så verklighetsförankrad bild som möjligt har möten med respondenter vars 

dagliga arbete berör företagets miljö och hållbarhetsarbete, exempelvis CSR- eller 

miljöansvarig främst eftersträvats. För att få en djupare förståelse för arbetet med utformning 

av strategier har även personer som arbetar med verksamhetsstyrning kontaktats. Valet av 

respondenter sker i samma led som studiens utformning, där specialistkompetens inom 

hållbarhet och verksamhetsstyrning förväntas att ge relevant underlag för studiens analys och 

slutsats. Bland respondenter finns Pernilla Johansson och Malin Helde som representerar 

Gekås med befattningarna CSR & miljösamordnare respektive VD. För Derome representerar 

miljöchefen Mikael Frejdeman och logistikchef på A-huset i Kungsbacka Staffan Melin. 

Författarna bedömer att respondenternas kompetens inom sina respektive yrkesområden är av 

vikt för att ge bättre insyn och förståelse för utomstående gällande företagens arbete med 

hållbarhet. 

  

Företag Namn Befattning 

Gekås Ullared AB Pernilla Johansson CSR & miljösamordnare 

Gekås Ullared AB Malin Helde VD 

Derome Mikael Frejdeman Miljöchef 

Derome Staffan Melin Logistikchef 

på A-hus AB i Kungsbacka 

  

2.2.4 Bortfall 

Vid studiens början ingick även Stadium Sweden AB som undersökningsobjekt. Efter 

genomförande av en första intervju uppstod svårigheter med vidare kontakt inom 

verksamheten. Beslut togs därför av författarna att utesluta detta objekt från studiens fortsatta 

gång. Utöver studiens bortfall av Stadium Sweden AB, kontaktades även ett flertal andra företag 

utan framgång. Trots omfattande försök att kontakta företagen avböjde många på grund av 

tidsbrist och bidrog därmed till ytterligare bortfall från studiens planerade utgångsläge. 

Bortfallets storlek har begränsat studiens möjligheter och författarnas ambitioner att genomföra 

en omfattande undersökning på ett flertal objekt. Återstoden av kontaktade objekt blev Derome 

och Gekås, vilka ändå ansågs ge ett komplett underlag i samklang med studiens syfte. Detta 

resulterade i ett begränsat empiriskt underlag och den verklighetsförankring författarna 

eftersträvade från början uteblev. 
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2.2.5. Intervjuformulär 

Intervjuformulären har likt andra tillvägagångssätt i studien anpassats efter studiens gång och 

utveckling. Författarnas ambition var att kunna få fram värdefull och relevant praktisk 

information från respondenterna ur ett verklighetsperspektiv. Detta utgör grunden för det 

empiriska underlaget vilket i sin tur har varit en viktig komponent för studiens analys och 

slutsats. 

 

Intervjuformuläret har skapats i två delar där frågorna i formuläret för del ett är utformade för 

att få fram information från ledningsnivå. Frågorna berör bland annat beslutfattande, styrning, 

strategier och implementering. Utifrån de återkopplade svaren på formuläret kunde empiriskt 

underlag för verksamhetsstyrning och implementering av hållbarhets inom verksamheterna 

skapas. 

 

Den andra delen av intervjuformuläret är anpassat för den operativa nivån av verksamheterna 

och används som komplement till del ett. Huvudfokus var att lyfta fram hur beslut och strategier 

verkställs i praktiken samt hur effektiv kommunikation sker från ledningsnivå till den operativa 

nivån. Del två bildar tillsammans med del ett, en helhetsbild av implementeringen av hållbarhet 

i affärsstrategin inom verksamheterna. Tanken med intervjuformulärets utformning var att i 

största möjliga utsträckning få fram relevant och användbar information som studien sedan 

kunde utveckla med hjälp av teori. 

 

2.3 Sanningskriterier 

Enligt Eriksson & Widersheim-Paul (2014) benämns validitet och reliabilitet som kriterier vid 

någon form av mätning i en utredning. Beroende på vilka områden som ska studeras kan 

mätningen utformas på så vis att den ger trovärdigt svar på ändamålet som avser vid mätningen. 

Validitet ger indikationer på hur väl teori stämmer överens med verkligheten. Validitet delas i 

sin tur upp i två aspekter: inre validitet och yttre validitet. Den inre validitet kan studeras utan 

att empiriska data först behöver samlas in. Den data som finns tillgänglig och ger en ungefärlig 

överenskommelse eller jämförelse med ändamålet vid mätningen, kan användas till inre 

validitet. Yttre validitet mäter hur väl mätvärden från en operativ studie och från verkligheten 

stämmer överens med varandra. Mätvärden som samlas in från verkligheten utifrån den 

definition av begrepp som bestäms vid en operativ studie bör vara tillförlitliga och korrekta för 

att yttre validitet ska anses vara hög. Utöver de först nämnda kriterier för validitet ställs 

ytterligare kravet för reliabilitet, vilket innebär att utslag som ges vid mätningen bör vara stabila 

och inte felaktiga. 

 

2.3.1 Validitet 

För att studien vid detta arbete ska innehålla hög validitet gäller det att insamlingen av data sker 

på ett tillförlitligt sätt med trovärdiga källor. Teoretiska underlag ska kunna vara användbara 

och ändamålsenliga samt realistiska i samband med mätningen.  

För att kunna genomföra undersökningen och ge hög inre och yttre validitet läggs högt fokus 

vid sökningen av data och intervjupersoner.  
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2.3.2 Reliabilitet 

Insamlingen av data via frågeformulär eller enkät ska innehålla svar som är enhetliga oberoende 

på tillfrågade respondenter. Datan ska ge tillförlitliga och stabila resultat även om andra 

undersökare skulle ha genomfört undersökningen med samma angreppssätt. För tolkande 

utredningar finns det däremot uppenbara problem att nå en hög reliabilitet om inte de 

kompletteras av mer exakta mätmått. Studien har i syfte att höja reliabiliteten använt sig av 

hållbarhetsredovisningar som komplement, där bland annat sifferdata har jämförts och 

analyserats. 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

3.1. Hållbar utveckling 
Innebörden av begreppet hållbarhet kan tolkas olika beroende på sammanhang. Generellt kan 

ordet hållbart definieras som stadigt givande, bärkraft eller uthålligt vilket skapar en bild av 

något som kan anses vara långsiktigt och motståndskraftigt (Nationalencyklopedin, 2017b). 

 

En tänkbar definition av begreppet hållbarhet uppkom i samband med 

Brundtlandkommissionens slutrapport år 1987 där Gro Harlem Brundtland i sitt uppdrag inom 

Världskommissionen för miljö och utveckling ledde ett arbete för att undersöka världsmiljö- 

situationen och hur den ekologiska aspekten hanteras globalt (Nationalencyklopedin, 2017b). 

Samtidigt föreslogs ett internationellt samarbete mellan länderna för att främja utveckling mot 

en hållbar utveckling. Fler möjligheter öppnades upp efter upptäckten av sambandet mellan 

miljö, ekonomisk tillväxt och sociala utmaningar. Brundtlandkommissionens slutrapport kom 

att bli en viktig vändpunkt i miljöpolitiken (Ammenberg, 2012).   

 

Vad innebär det då att begreppet hållbarhet kopplas till politiska åtagande? Enligt 

Brundtlandrapporten främjas en vision för en hållbar utveckling vilken lyder under följande 

ledord (Nationalencyklopedin, 2017b): 

 

“En hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställer sina behov” 

                               (Nationalencyklopedin, 2017b, s.1) 

 

Brundtlandrapporten inkluderar tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, 

vilka bör fungera optimalt tillsammans för att visionen för ett hållbart samhälle och utveckling 

ska kunna uppnås (Skr. 2005/06:126). 

 

Ekonomisk hållbarhet innebär den ekonomiska utvecklingen som inte orsakar negativa följder 

för människor i samhället eller urholkning av naturresurser. Begreppet ekonomi innebär 

hushållning av knappa resurser och i annat sammanhang kan ekonomisk hållbarhet även tolkas 

som hållbar ekonomisk tillväxt. Det kan uppfattas som kontroversiellt där en stadig ekonomisk 

tillväxt även innebär inskränkning på naturresurser. (Björneloo, 2007)  
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Ekologisk hållbarhet innebär den resursanvändning med eftertanke på jordens planetära 

begränsningar. Vilken omfattar allt som finns i jordens ekosystem bland annat luft, vatten, land, 

biodiversitet och ekosystemtjänster. Negativ påverkan på något av jordens ekosystem innebär 

en tid för dess återhämtning innan vissa resurser kan återskapas för att användas till produktion 

av varor och tjänster. (Björneloo, 2007) 

  

Social hållbarhet särskiljer sig från de förstnämnda dimensionerna på så vis att dimensionen 

omfattar frågor som berör rättvisan som bör finnas för människor på jorden, gällande varje 

individs möjlighet till rättigheter, välbefinnande och bra levnadsvillkor. (Björneloo, 2007) 

  

Figur. 1 

 
(Bildkälla: Egen illustration) 

  

Sveriges har i sin strategi definierat indikatorer för att leva upp till de tre aspekterna av 

hållbarhet, vilka i sin tur är indelade i sex områden: ekonomisk utveckling, social 

sammanhållning, miljö och klimat, hälsa, hållbar konsumtion och produktion, samt global 

utveckling (Skr. 2005/06:126). 

  

Globalt finns det en rad internationella organisationer som hanterar frågor rörande 

hållbarhetsutveckling. Exempelvis har Världshandelsorganisationen (WTO) ett stort inflytande 

på det ekonomiska området (Skr. 2005/06:126). Affärskontakter och utbyte av varor och 

tjänster hör till en stor del av utvecklingen på det ekonomiska, sociala och miljömässiga 

området. Internationella samarbetet spelar en viktigt i att stärka både rikare och fattigare länders 

ekonomier, vilket på längre sikt främjar en hållbar utveckling. 
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Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) arbetar aktivt för att driva 

utvecklingen av olika aspekter inom hållbar utveckling. Bland annat framställer de en årlig 

rapport gällande pågående insatser i hållbar utveckling, vilket visar på hur medlemsländer lever 

upp till FN:s internationella åtaganden. (Skr. 2005/06:126) 

  

Förändringar i miljöpolitiken gynnar också en hållbar global utveckling där fler synsätt kring 

miljön, mänskliga rättigheter och så vidare tas hänsyn till (Ammenberg, 2012). Förutsättningar 

för att förändringarna ska ske beror på verksamheters uppbyggnad, allt ifrån beslutfattande till 

den operativa verksamheten. Hållbarhetsredovisning är ett av många verktyg som skulle kunna 

användas på ett mer effektivt sätt för mätning av resultat internt i verksamheten. (Frostenson, 

et al. 2012). 

  

3.2 Hållbarhetsredovisning 
Begreppet hållbarhetsredovisning är en översättning från engelskans sustainability reporting 

och innebär en redovisning av den ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som en 

verksamhet bidrar till. Enligt Frostenson et al (2012) kan hållbarhetsredovisning uttryckas som 

en ram för att redovisa de aspekter som uppkommer i samband med företags verksamhet. 

Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning kan företag mäta, presentera och ta ansvar för 

vad verksamheten har uppnått inom sitt arbete för hållbar utveckling (Frostenson et al, 2012). 

  

Den svenska staten och EU rekommenderar företag att använda en redan etablerad och 

internationell standard för hållbarhetsrapportering, varav GRI är den vanligaste och mest 

accepterade. Det är dock inget krav i lagen att ett företag måste upprätta hållbarhetsredovisning 

enligt någon standard eller riktlinjer (Tomorrowtoday, 2017, 20 februari). 

  

Riktlinjerna för hållbarhetsredovisning enligt GRI består av redovisningsvägledning, 

redovisningsprinciper, standardupplysningar samt resultatindikatorer (Global Reporting 

Initiative, u.å). 

  

GRI är utformat och anpassat för att kunna beskriva olika typer av organisationer oavsett 

storlek, bransch eller geografiskt läge. Det tar hänsyn till både stora och små företag samt de 

olika omständigheter som olika företag möter. Hållbarhetsredovisningar som är upprättade i 

enlighet med GRI:s ramverk ska redovisa de resultat som har uppnåtts under perioden med 

bakgrund i organisationens åtagande, strategi och hållbarhetsstyrning. (Global Reporting 

Initiative, u.å) 

  

Enligt PWC (2014) är hållbarhetsredovisning en viktig del i att uppnå en hållbar global 

ekonomi. Rapporteringen ökar bland annat företags ansvar för de negativa och positiva effekter 

som deras verksamhet har på samhälle och miljö. Genom att företag rapporterar om hur de 

arbetar med hållbarhet i verksamheten ökar transparensen gentemot intressenter (PWC, 2014). 

Kunder, investerare och andra intressenter har de senaste åren efterfrågat en allt högre grad av 

öppenhet från företag i hur de förhåller sig till frågor kring klimat och miljö. Även andra 

faktorer som styrning, risker och möjligheter i detta avseende spelar nu större roll för att kunna 

konkurrera på marknaden (PWC, 2014).  
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Tidigare har hållbarhetsredovisning varit ett helt frivilligt åtagande men sedan december 2016 

är det för större företag lagstadgat i svensk lag att de ska upprätta en hållbarhetsredovisning i 

samband med årsredovisningen (Bet. 2016/17: CU2). Även om många företag redan har 

anpassat sig efter en högre efterfrågan på rapportering om hållbarhetsarbetet så skiljer sig 

rapporteringen åt. Därför ansåg Sveriges regering att ett lagstadgat krav skulle öka 

transparensen och samtidigt underlätta jämförelsen av företags arbete med hållbarhet (Bet. 

2016/17: CU2). 

  

Rapporteringskravet går i enlighet med EU’s redovisningsdirektiv och omfattar företag som 

uppfyller fler än ett av följande villkor för varje år under de senaste två räkenskapsåren: 

 

 Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250. 

 

 Företagets balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor. 

                            

 Företagets nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor. 

  

Enligt lagen om ändring i årsredovisningslagen (SFS 2016:947) ska hållbarhetsrapporten 

innehålla upplysningar som behövs för att kunna bilda förståelse för bland annat företagets 

utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av verksamheten. Upplysningar om åtgärder 

gällande miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt motverkan av 

korruption, är några av de aspekter som ska finnas med. Utöver dessa upplysningar ska även 

hållbarhetsredovisningen ange (SFS 2016:947): 

1. Företagets affärsmodell 

2. Företagets policy som de tillämpar i respektive fråga 

3. Resultat av policyn 

4. Väsentliga risker som rör frågorna kopplat till företagets verksamhet, samt om det anses 

relevant affärsförbindelser, produkter eller tjänster. 

5. Hantering av riskerna 

6. Resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten 

(SFS 2016:947). 

  

Hållbarhetsredovisningen är en viktig del i ett företags hållbarhetsarbete och skulle kunna 

likställas som summan av de åtgärder som har genomförts. Redovisningen ger företag en 

möjlighet att nå ut med information och i vilken grad de tar ansvar, vilket i sin tur kan vara 

förtroendeskapande samt stärka företagets legitimitet (Frostenson et al, 2012).  
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3.3 Hållbarhetsredovisningens roll 
Frostenson, Helin & Sandström (2013) har i sin rapport om hållbarhetsredovisning i svensk 

detaljhandel redovisat en tänkbar modell över hur hållbarhetsredovisningen kan tänkas 

användas som ett instrument i arbetet med hållbarhet. Gällande hållbarhetsredovisningens 

definition och betydelse kan det diskuteras om hur hållbarhetsredovisningen i sig kan fungera 

som ett styrdokument. Hållbarhet som tidigare nämnt är ett brett begrepp och likaså gäller 

samma uppfattning om hållbarhetsredovisning. (Frostenson et al. 2013)  

 

Frostenson et al. (2013) påpekar att hållbarhetsredovisningen är ett viktigt dokument som ska 

finnas med i företagsstrukturen, från beslutfattande nivå till lokal verksamhet. Samtidigt menar 

de att det är problematiskt att se hållbarhetsredovisningen som ett starkt styrande verktyg i sig. 

Vidare menar Frostenson et al (2013) att styrning inte heller nödvändigtvis är något man 

reflekterar över i en verksamhet, men att det dock inte är detsamma som att styrningen inte 

finns. Styrningen av arbetet med hållbarhet anses inte utgå ifrån det ramverk som finns i 

hållbarhetsredovisningen. På så sätt är hållbarhetsredovisning ett styrdokument med begränsad 

styrning, till skillnad från traditionell finansiell redovisning (Frostenson et al, 2013). Frostenson 

et al. (2013) har definierat tre olika synsätt på hållbarhetsredovisningens roll i arbetet med 

hållbarhet, som de menar på är mest förekommande hos detaljhandelsföretag: 

 

 Hållbarhetsmotor: Hållbarhetsredovisning ska agera som processmotor som driver 

arbetet med hållbarhet framåt. Redovisningen av arbetet med hållbarhet innebär inte att 

styrningen ska utgå ifrån hållbarhetsredovisningen utan syftar snarare på en 

synkronisering av övergripande mål och strategier med innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. 

 Uppföljningsdokument: Hållbarhetsredovisning innebär en symbolisk roll och är en 

summering av det hållbarhetsarbete som skapats under det gångna året. Ansvariga för 

hållbarhetsredovisning eller en hållbarhetskonsulter sammanställer de olika data som 

samlats in under hållbarhetsarbetets gång. Detta sedan skapas som en hållbarhetsrapport 

där det redovisas företagets ambition och uppnådda resultat i samband med 

hållbarhetsrapport. 

 Profileringsdokument: Hållbarhetsredovisning kan fungera i en symbolisk roll där 

värdet skapas utifrån strävan att visa upp företagets ambitioner och visioner inom 

hållbar utveckling. Det anses vara som ett verktyg att skapa den identitet som företag 

vill ska synas utåt. 

(Frostenson et al, 2013). 
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3.4 Hållbart företagande 
Innan 1970-talet ställde främst myndigheter krav om att företag skulle ta hänsyn till miljö och 

hållbarhet. Idag påverkas de allra flesta företag på ett eller annat sätt av att deras intressenter 

ställer miljörelaterade krav samt kräver mer information kring hur företag tar ställning gentemot 

hållbar utveckling (Ammenberg, 2012). Intressenter som försäkringsbolag, banker, anställda, 

investerare, kunder, konsumenter är några av de påtryckningsgrupper som finns i samhället. 

Ammenberg (2012) menar också att det är viktigt, för en bibehållen konkurrenskraft på 

marknaden, att företag förhåller sig till lagar, krav och önskemål från intressenter samt hur 

företaget på ett tillfredsställande sätt kan hantera detta.  

  

I takt med utvecklingen av hållbarhet har frågor gällande företags ansvar blivit allt större. 

Trycket från konsumenter har ökat och enligt Lönnroth (2014) blivit allt mer av en 

varumärkesfråga för verksamheter. Därifrån har det hållbara arbetet växt och utvecklats till en 

strategisk fråga och har i och med detta blivit en angelägenhet för verksamhetens VD.  

  

Hållbart företagande kan definieras som hållbar utveckling på företagsnivå (Larsson, 2007). 

Där strategier utformas för att möta verksamhetens behov och dess intressenter idag, men med 

hänsyn till de ekologiska och sociala dimensionerna, för att skydda mänskliga och naturliga 

resurser, vilka enligt Larsson (2007) kommer behövas i framtiden. 

  

Enligt Regeringskansliet (u.å) kan hållbart företagande definieras på olika sätt. EU-

kommissionen har beskrivit det som ”företags ansvar för den egna verksamhetens påverkan på 

samhället”. Regeringen använder sig av en liknande definition där de framhåller vikten av en 

långsiktig, hållbar affärsmodell, där bland annat en integrering av hållbarhet i affärsstrategi och 

styrning ska eftersträvas av företag. (Regeringskansliet, u.å) 

  

Regeringskansliet (u.å) skriver också i sin rapport att hållbart företagande är viktigt eftersom 

det utgör en stark grund för att säkerställa att FN:s och Sveriges mål om en global hållbar 

utveckling uppnås. Dessutom är hållbart företagande viktigt för ett företags egen ambition om 

ett långsiktigt tillvägagångssätt för att hantera risker och möjligheter på ett effektivt sätt. 

(Regeringskansliet, u.å) 

  

3.5 Definitioner av hållbarhet 
CSR eller Corporate social responsibility, handlar generellt sett om att ta ansvar utöver de 

lagkrav som finns. Det är ett brett begrepp som Gobbles (citerat i Van Marrewijk, 2003) 

beskriver som briljant eftersom “det betyder något men inte alltid samma sak för alla”. Detta 

ger stort utrymme för alternativa tolkningar och definitioner. Enligt EU-kommissionens 

definition innebär CSR att företag frivilligt tar hänsyn till sociala samt miljömässiga aspekter i 

den dagliga verksamheten (Van Marrewijk, 2003).  
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3.5.1 CSR (Corporate Social Responsibility) 

Konceptet CSR kan hittas långt tillbaka till början av 1900- talet där funderingar om ett socialt 

ansvarstagande från företagen gentemot omvärlden började ta form. Uppkomsten av konceptet 

var ett uppvaknande ur situationen där fattigdomen och hänsynslöst genomförda affärer 

dominerade samhället. Konceptet blev däremot inte accepterat förrän i början av 1960-talet 

(Taylor & Simpson, 2013).  Historier om liknande grundtankar för CSR har även funnits sedan 

tidigare i slutet av 1800-talet, där fanns berättelser om engelska affärsmännen som byggde 

bostäder åt sina medarbetare i syfte att skapa en bra tillvaro för dem. Tankarna i samma 

inriktning som CRS har med andra ord funnits med så länge som företagande funnits.  

  

Caroll menar däremot i sitt påstående att konceptet CSR nådde sin potential först under 1900-

talet i samband med publikationen av Howard Bowen's bok “ Social Responsibilities of the 

Businessman” (citerad i Taylor & Simpson, 2013). Enligt Caroll (citerad i Taylor & Simpson, 

2013) ansågs Bowen som fadern av CSR, vilken gav innebörden för dagens moderna CSR. 

Visser & Hollender (2011) visade också i sin bok den vikten av att företag tar sig an konceptet 

CSR som ett sätt att ge tillbaka till samhället och miljön, för den förtjänst det skapade för dem. 

  

3.5.2 CS (Corporate Sustainability) 

Hållbart företagande har uppkommit på senare tid och sker också i samma riktning som CSR 

där centrala frågor handlar om företagens ansvarstagande i samband med sin produktion av 

tjänster och varor.  Till skillnad från CSR så omfattar hållbart företagande flera dimensioner 

där förutom ansvar gentemot samhället, ekonomi och miljö även inkluderar framtid och 

utveckling av arbetet med hållbarhet (Kourula, Pisani & Kolk, 2017). 

  

3.5.3 Triple bottom line (TBL/3P)  

Konceptet av TBL (Triple bottom line) grundas på tre stödpelare (Venkatraman & Nayak, 2015) 

vilka är: 

 

 Företags miljöprestanda CEPO (corporate environmental performance outcome) 

 Företags sociala prestanda CSPO (corporate social performance outcome) 

 Företags finansiella prestanda CFPO (corporate financial performance outcome)  

  

Användningen av TBL sker i syfte att främja och underlätta företagens implementering av 

hållbarhetsarbetet vilket bör ske ur finansiellt, miljö och socialt perspektiv (Venkatraman & 

Nayak, 2015). 

 

Effektiviteten som är tänkt att skapas vid användningen av TBL genereras från integration av 

alla tre stödpelare som i sin tur tillämpas i den dagliga verksamheten. Enligt Venkatraman & 

Nayak (2015) finns det däremot svårighet att tillämpa alla tre delar av TBL i verkligheten med 

hänsyn till företags olika komplexitet och uppbyggnad. Samtidigt understryks vikten av 

företags rapportering om sitt åtagande inom hållbarhet vilket även framgår i Taylor & Simpsons 

(2013) rapport.  
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Figur. 2 

 
 

(Bild: Egen illustration) 

 

Taylor & Simpson (2013) menar även att företags rapportering om TBL således blir företags 

svar på de nya krav som ställs för hållbarhetsarbete. TBL anses vara början till företags 

implementering av hållbarhetsstrategier som sin tur skapar möjligheten att främja ett arbete i 

linje med de kriterier som ställs enligt CSR. Vidare kan effektiv implementering av CSR lägga 

grund för CS - hållbart företagande, som i sin helhet menas att främja utveckling av 

hållbarhetsstrategier (Venkatraman & Nayak, 2015). 

 

3.6 Hållbarhet och strategi 
Begreppet strategi kommer från militära sammanhang och betyder ursprungligen ledning av 

krig. Först på 1900-talet fick det den företagsekonomiska innebörd som strategi vanligtvis 

förknippas med idag. Strategiskt arbete handlar främst om att etablera planer för hur företag ska 

uppnå visioner och långsiktiga mål (Ammenberg, 2012). Enligt Stroh (2014) kan en väl utförd 

strategi skapa gynnsamma förhållande i ett företag där människor: 

 

 Vet vad de ska göra 

 Vet hur de ska utföra arbetet 

 Är motiverade att utföra arbetet 

 Har definierade mätvärden 

 Har regelbundna ledningsforum 
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Enligt Ammenberg (2012) går strategiskt arbete ut på att förverkliga verksamhetens syfte för 

att nå uppsatta mål. Frågan är hur företag kan förflytta sig från läge A till läge B för att 

långsiktigt nå en önskad position. Stroh (2014) påpekar också den avgörande faktorn, om en 

strategi inte genomförs så är den inget annat än en hög med papper och likställer det med den 

militära analogin; 

  

“The best strategy in the world can’t take the hill” 

                  (Stroh, 2014, s.2). 

  

Stroh (2014) översätter det som; En strategi utan verkställande är värdelös. Ammenberg (2012) 

menar däremot att det kan vara svårt för ett företag att genomföra en strategi i “vardagen på 

jobbet”. Eftersom det främst är ledningen som är engagerad i det strategiska arbetet kan övrig 

personal tycka att det snarare handlar om att släcka bränder än att agera långsiktigt. Akademisk 

forskning har försökt att bena ut ämnet av genomförandet av strategin i årtionden. Enligt Kotler 

(2002) är strategiimplementering den processen som omvandlar planer till handling och 

säkerställer att genomförandet uppfyller de uppställda målen. 

  

3.7 Strategier för arbete med hållbarhet 
För att kartlägga företags olika inriktningar inom hållbarhetsarbetet har Ammenberg (2012) 

delat in så kallade miljöstrategier utifrån ett managementperspektiv där han beskriver fem olika 

fokusområden för hur företag vanligtvis arbetar med hållbarhet. Det finns många olika faktorer 

till vilken strategi ett företag använder eller vilka som är möjliga att tillämpa. Bland annat kan 

omgivning och lagstiftning har stor påverkan, samt den affärsmässiga effekt som kan skapas 

genom hållbarhetsfrågor. Ammenberg (2012) drar också slutsatsen om att nivå på kunskap 

inom verksamheten spelar stor roll för dess möjlighet att utvecklas. 

  

1. Uppfylla grundläggande krav 

Målsättningen här är att uppfylla de krav som ställs utifrån lagen och andra typer av regelverk. 

Ammenberg (2012) kategoriserar denna strategi som passiv - en lägsta nivå, eftersom företag 

då gör det minsta möjliga för miljö och hållbar utveckling. Ofta har denna strategi en 

bakomliggande orsak såsom att företagsledningen ser frivilliga åtagande som onödiga 

kostnader. Det kan bero på två alternativ; det första är att ledningen är väl informerad men 

beroende på verksamhetstyp inte ser några affärsmässiga fördelar med ett omfattande 

miljöarbete. Exempelvis om verksamheten bedrivs i ett land där medvetenheten är låg och 

miljöfrågor inte prioriteras.  

  

Det andra alternativet är att ledningen inte är tillräckligt informerad och verksamheten präglas 

av en traditionell företagsekonomisk syn på hållbarhetsarbete. Det innebär således enbart 

kostnader för företaget, vilket enligt Ammenberg (2012) ofta beror på att företaget inte har 

undersökt de möjligheter som hållbarhetsstrategier avseende kostnadsbesparingar och 

profilering skapar. Det bör framhållas att det för vissa verksamheter kan vara nog så omfattande 

att uppfylla lagkrav på grund av tuffa regler och många förändringar.  
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2. Riskhantering 

Strategi för riskhantering med avseende på miljö- och hållbarhetsrelaterade risker där rimliga 

åtgärder vidtas för varje risk. Inom miljö och hållbarhet finns det många olika typer av risker, 

vilka kan ha stora effekter på en verksamhet om de inte hanteras väl. Vanligtvis rör det sig om 

risker såsom bränder, läckage och utsläpp, skadliga ämnen i produkter, samt andra risker som 

kan uppstå när mark, anläggningar eller verksamheter förvärvas. Strategin kan vara både 

proaktiv och reaktiv. Exempelvis kan företag arbeta proaktivt när produkter och anläggningar 

designas för att förebygga och undvika framtida risker. En reaktiv strategi kan vara att bearbeta 

risker när de uppstår och istället vara väl förberedd på att snabbt kunna åtgärda tänkbara risker. 

(Ammenberg, 2012) 

  

Det förekommer också risker kopplade till den sociala dimensionen där ändrat kundbeteende, 

konkurrens och ny lagstiftning är vanliga hot som kan uppstå. Ammenberg (2012) förklarar 

också att om huvudfokus för strategin är riskhantering i hållbarhetsarbetet kan det i resonemang 

med den första strategin vara en svaghet. Eftersom den första strategin är inriktad på att möta 

lagkrav och dessa i sig kräver en del riskhantering, så leder ibland den första strategin naturligt 

in på den andra. I det praktiska arbetet krävs metoder för att studera och kartlägga de olika 

riskerna samt vilka effekter det kan ha på verksamheten.  

3. Kostnadsbesparingar och möjliga intäkter inom verksamheten 

Den tredje strategin har huvudfokus på att miljö och hållbarhetsarbetet ska innebära en 

möjlighet för att hitta olika sätt att minska kostnaderna, omvandla kostnader till intäkter eller 

finna nya intäkter. I denna strategi handlar det inte enbart om att företag ska uppfylla krav utan 

syftar på att effektivisera inom verksamheten och att se nya möjligheter till förbättring. Det kan 

exempelvis handla om att se över energiflöden, avfallshantering och processer. (Ammenberg, 

2012)  

  

Jämfört med de två tidigare strategierna som är mer passiva och defensiva har denna strategi en 

något mer positiv ekonomisk inriktning. Insikten om att miljöfrågor går hand i hand med 

resurseffektivitet har ett starkt inflytande här, vilket enligt Ammenberg (2012) också är grunden 

för en god ekonomi. Vidare reflekterar Ammenberg (2012) att den tredje strategin är främst 

internt riktad och att det därför kan vara svårt att åstadkomma mer betydelsefulla förbättringar. 

Självklart bidrar denna strategi till stora förbättringar, främst inom industrin, men det kan vara 

svårt att nå ut och kommunicera sådana interna förbättringar (Ammenberg, 2012).  

  

4. Profilering 

Med miljö- och hållbarhetsprofilering kan fördelar såsom, att kunna ha en relation med 

intressenter och inte minst kunder, uppstå (Ammenberg, 2012). Genom kommunicering av 

miljö- och hållbarhetsarbetet är denna strategi betydligt mer utåtriktad. Här anses prestationer 

inom hållbarhet vara som en möjlighet att stärka både produkter och varumärke, vilket företag 

kan dra nytta av affärsmässigt. Ammenberg (2012) framhäver att det inom denna strategi är det 

viktigt att ha ett seriöst och väl genomfört hållbarhetsarbete jämfört med vad intressenterna 

förväntar sig samt vad konkurrenterna har. Förutsättningar för en strategi för profilering är att 

en efterfråga och betalningsvilja finns eftersom miljöfrågor oftast läggs som komplement till 
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de vanliga konkurrensområden så som pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Detta innebär också 

att miljöfrågor bör tas större hänsyn till i affärsplaneringen. Miljö och hållbarhet bör genomsyra 

viktiga mål och strategier för att strategin ska lyckas. Extern kommunikation är i detta 

perspektiv viktigt eftersom strategin baseras på vad kunder och andra intressenter vet om 

produkterna eller företaget, det gäller också att hitta en balans mellan marknadsföring och 

trovärdighet.  

  

5. Hållbar verksamhet 

Den femte och sista strategin är något mer radikal och har sin utgångspunkt i att skapa en mer 

hållbar situation i världen. Syftet är att förhålla verksamheten till det som anses hållbart. För de 

verksamheter som har en total positiv inverkan kan det kännas naturligt och redan vara förenligt 

med deras intressen. Men för de verksamheter som har en större negativ inverkan kan det bli 

svårare att dra direkt ekonomisk nytta av analyser inom hållbarhet. Kan den senare typen av 

verksamheter hävda uppriktighet och seriositet kan det också vara fördelaktigt och istället stärka 

företagets anseende. (Ammenberg, 2012) 

 

I praktiken innebär denna strategi en noggrann och omfattande utredning av 

hållbarhetsaspekter. Sammanfattningsvis handlar det om att visa vilken påverkan verksamheten 

har på samhället, där även den sociala dimensionen ryms. Målet för en hållbar verksamhet är 

den optimala kombinationen av att förena hållbarhet med lönsamhet. (Ammenberg, 2012) 

 

3.8 Miljöledningssystem 
I samband med Brundtlandkommissionens rapport år 1987 utvecklades flera riktlinjer och 

målsättningar inom näringslivet och andra organisationer för att främja ett miljöarbete både 

internationellt och i enskilda länder världen över (Naturvårdsverket, 2000). Ett standardiserat 

miljöledningssystem (EMS - Environmental Management System) infördes i syftet att 

vidareutveckla detta miljöarbete. Ett miljöledningssystem anses vara effektivt när varje 

verksamhets ledning aktivt och engagerat tar ställning till att förse verksamheten med resurser 

som bidrar till ökad kunskap samt förbättringar som sker i enlighet med verksamhetens 

miljöpolicy och miljömål (Naturvårdsverket, 2000). Dominerande miljöledningssystem i 

dagsläget är ISO 14001 och EMAS (Naturvårdsverket, 2000). 

 

Bland de olika miljöledningssystemen finns exempelvis: 

 

 FSC (Forest Stewardship Council), miljömärkningssystem. 

 

 Responsible Care Internationella miljöprogram för kemiindustri 

 

 Europeiska Unionen (EU), miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 

 EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 

 ISO (International Organization for Standardization) 
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3.8.1 EMAS 

EU:s förordning 1836/93 om EMAS, antogs 29 juni 1993 och blev svensk lag i april 1995. 

Översatt till svenska står EMAS för EU:s miljöstyrning- och miljörevisionsordning och har i 

syfte att stimulera företagens hållbarhetsarbete inom industriella verksamheter. Registreringen 

i EMAS är frivillig och förordningen ställer minimikrav för skydd av miljö men omfattar inga 

krav gällande företags miljöprestanda. Däremot ges ett officiellt erkännande för företags 

ambition när de är anslutna till EMAS, för deras högre målsättning i samband med sitt 

miljöarbete. (Naturvårdsverket, 2000) 

  

3.8.2 ISO 14001 

ISO 14001 publicerades första gången år 1996 och reviderades sedan år 2004 som ett riktmärke 

för miljöledningssystem och innehåller de certifierade krav som gäller för ett 

miljöledningssystem (de Vries, Bayramoglu & van der Wiele, 2012). Idag är ISO 14001 

standarden den mest använda inom ISO-serien och kan tillämpas på alla former av 

verksamheter. Enligt standarden finns det sex olika delkrav vilka i sin tur uppdelas i 

underrubriker: 

 Allmänna krav på miljöledningssystem 

Krav på aktualitet och kontinuitet 

 Miljöpolicy  

Övergripande beskrivning av företagets mål och ambition i miljöarbetet som upprättas 

av ledningen och ska vara tillgänglig för externa intressenter. 

  

 Planering av rutiner  

Miljöaspekter, lagar och andra krav, övergripande miljömål och detaljerade miljömål 

och miljöledningsprogram. 

  

 Införande och drift  

Organisationsstruktur och ansvar, utbildning, medvetenhet och kompetens, 

kommunikation, dokumentation av miljöledningssystemet, verksamhetsstyrning samt 

nödlägesberedskap. 

  

 Kontroll och korrigerande av åtgärder 

Bland annat övervakning och mätning, avvikelser och redovisning samt revision av 

miljöledningssystemet. 

  

 Ledningens genomgång  

Ledningen skall följa upp och försäkra att miljösystemet fungerar optimalt och vidta 

åtgärder vid behov av förbättringar. 

(Naturvårdsverket, 2000) 
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Till skillnad från EMAS, vilket främst används inom Europa så tillämpas ISO 14001 

internationellt med över 70 000 certifierade organisationer (Boiral & Henri, 2012). ISO 14001 

standarden kan användas som ett styrningsverktyg både internt och externt i ändamålet att 

effektivisera hållbarhetsarbetet inom ett företag (Boiral & Henri, 2012). Effektiviteten 

genereras bland annat genom integration av den information som finns i företaget, vilket sker i 

enlighet med deras mål. I samband med användningen av standarden förstärks det egna 

företagets miljöprestanda internt samtidigt som engagemanget syns utåt i form av 

certifieringens erkännande (Boiral & Henri, 2012). 

  

Certifieringen av ISO 14001 innebär ett ständigt utvecklingsarbete inom hållbarhet, vilket i sin 

tur sätter företagens ambition inom området för hållbarhet i centrum (Boiral & Henri, 2012). 

Däremot innebär inte standarden en automatisk förbättring av hållbarhetsarbetet, utan 

standarden bör betraktas som ett incitament för fortsatt utveckling av företagets ambitioner av 

ett åtagande inom hållbarhet (Boiral & Henri, 2012). Vidare menar Boiral & Henri (2012) att 

förbättringarna som sker både internt och externt bidrar till ett värde av konkurrensfördelar, 

vilket också hör till en del av det strategiska arbetet. Enligt De Vries et al. (2012) finns det 

indikation på att implementeringen av ISO 14001 ger positiva effekter på både 

miljöförbättringar samt affärsmöjligheter för certifierade företag. De Vries et al. (2012) 

understryker vikten av ett helhetsengagemang inom verksamheten, vilket bör innebära ett 

åtagande från ledningsnivå till den övriga verksamheten. Detta inkluderar allt ifrån ledningens 

agerande, utbildningar, väldefinierade ansvarsområde, medvetenhet och inre motivation et 

cetera. 

  

3.8.3 ISO 9001 

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 (Quality management system) är en internationell 

standard som tillhör ISO-serien. Standarden ställer kvalitetskrav på företag gällande utveckling 

av produkter och service gentemot kunderna (ISO, 2016). Kraven omfattar flera 

kvalitetsområden och berör allt ifrån leverantörer för kvalitetssäkrad leverans, de anställdas 

kompetens om kundbemötande. Standarden inkluderar även andra områden såsom design av 

produkt, planering, administration och process (ISO, 2016). Sedan första publikationen av ISO 

9001 år 1987 har standarden uppdaterats till nya versioner.  

 

Den senaste versionen är ISO 9001:2015 vilken fokuserar på att identifiera och kontrollera 

risker (ISO, 2016). Utöver uppdaterade krav läggs även vikt på ledningens engagemang och 

agerande i utformningen av bland annat kvalitetspolicy och affärsutveckling (Manders, de Vries 

& Blind, 2015). Användningen av ISO 9001 har tillämpats internationellt i över en miljon 

verksamheter och merparten av medlemmarna engagerar sig inom produktutveckling och 

produktinnovation. Ambitionen om en stark produktutveckling och innovation ökar även 

effektivitet inom produktion. Framgången inom dessa områden förknippar företag med högt 

värderat marknads anseende och således ökar deras konkurrenskraft, enligt Manders et al 

(2015).  
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I Sverige är ISO 9001 certifieringen vanligt förekommande hos företagen inom offentlig 

verksamhet och tjänste- och varuproducerande företag (SIS, 2017). Kraven enligt ISO 9001 

certifieringen omfattar sju principer, vilka står för: 

 Kundfokus 

 Ledarskap 

 Medarbetarnas engagemang  

 Faktabaserade beslut 

 Processinriktning  

 Förbättring 

 Relationshantering 

  

Tillsammans skapar de sju principerna en grund för företagen att kvalitetssäkra sina produkter 

och tjänster vilket även motsvarar förväntningarna från sina kunder och leverantörer (SIS, 

2017). 

  

3.9 Balanserat styrkort 
Balanserat styrkort kommer ursprungligen från amerikanska Balanced Scorecard vilket 

lanserades av Robert Kaplan och David Norton i samband med publikationen av deras artikel i 

Harvard Business Review 1992 (Ekonomistyrningsverket, 2006). Detta skedde parallellt med 

en föreslagen redovisningsmodell som under slutet av 1980-talet kallades för Den osynliga 

balansräkningen. Modellen var ämnad att komplettera den dåvarande finansiellt inriktade 

ekonomistyrningen med icke-finansiella indikatorer. Genom att inkludera det icke-finansiella 

perspektivet i styrningen kunde aspekterna såsom kompetens samt intern och extern struktur 

utvärderas i en gemensam uppföljning av företagets tillväxt, förnyelse, stabilitet samt 

effektivitet (Johansson & Skoog, 2015). Genom balanserat styrkort sker således mätning av 

företagens totala prestanda vilken kombineras av både finansiella och icke-finansiella åtgärder. 

Åtgärderna kan följaktligen användas som riktlinjer för en verksamhets strategiska planering, 

implementering av uppsatta mål och det egna ledningssystemet (Hoque, 2013).  

  

Balanserat styrkort är en framgångsrik styrmodell där styrkortet används inom verksamheter 

för att implementera dess strategier och mål. Genom att fokusera på flera olika perspektiv inom 

en organisation där ledning och medarbetare tillsammans eftersträvar gemensamma mål, ges en 

helhetsbild av verksamheten, vilket lägger grunden för en mer framgångsrik utveckling för 

verksamheten (Ekonomistyrningsverket, 2006). Styrningen genereras från perspektiv såsom 

ekonomi, process, kunder och förnyelse. Till skillnad från tidigare styrmodeller där fokus enbart 

låg på det finansiella perspektivet utvecklar balanserat styrkort det samband som finns mellan 

de olika perspektiven samt hur de hänger ihop och påverkar varandra. Styrkortet anses vara en 

metod för att planera och följa upp samt att bidra till långsiktiga uppnådda mål med kortare 

planeringstid (Ekonomistyrningsverket, 2006). 
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I den komplexa verksamheten ska alla perspektiven lyftas upp i samband med balanserat 

styrkort och på så vis belysa förbättringsområden. Områden där det brister i igenkännande av 

det gemensamma målet för hela organisationen, talar således för att styrsystemet inte fungerar 

optimalt (Lindvall, 2011).  

  

Utöver det de perspektiven som nämnts anses balanserat styrkort även vara som ett stödmedel 

för strategiimplementering vid lärande och utveckling inom organisationer. Traditionella 

styrmodeller har inte kunnat stödja dessa områden vilka kan nu lyftas upp med stöd av 

balanserat styrkort. Modellen är ämnad för enklare lärande och utveckling samt implementering 

av förbättringar inom den befintliga verksamheten (Lindvall, 2011). 

  

3.10 Beslutsprocess 
Ett beslut kan generellt definieras som resultatet av ett eller flera val som görs utifrån den 

informationen som ges i sammanhanget. Valen som görs är en eftersträvan på en eller flera 

lösningar på ett föreliggande problem, vilket också kan innebära utveckling eller överlevnad 

för en verksamhet (Socea, 2012). Ett beslut utformas utifrån de behov och krav som ställs för 

förändringar inom ett företag. Oftast innebär ett beslut ett resultat av en beslutprocess där flera 

aspekter av ett problem har övervägts för en slutgiltig bedömning (Socea, 2012).  

  

Gemensamt gäller det för en beslutprocess att följande aspekter vägs samman för att sedan 

lägga en grund för ett slutgiltigt beslut: 

  

 Iakttagelse av ett problem och eftersträvan att lösa problemet. 

  

 Användningen av väsentliga data och dess relevans för ökad förståelse och aktuell 

lösning av ett problem, samt val av möjlig alternativ data. 

  

 Val av kriterier för ett beslutfattande. 

(Socea, 2012) 

  

Enligt Simon (citerad i Socea, 2012) kan ibland ett beslut, på olika sätt, inte nå ut med hela sin 

potential och blir således verkningslöst. Vidare menas det att ett beslut, på grund av sin 

komplexitet, där flera komponenter tillsammans bildar underlaget, kan resultera i att beslutet 

inte genereras till för det tänkta ändamålet (Andersson, 1994). Simons modell för utformningen 

av ett besluts olika stadier är menad att kunna förebygga ett besluts sönderfall (citerad i Socea, 

2012):  

 

 Information: Datainsamling för definiering av problem 

 

 Utbyggnad: Identifiering av åtagande och dess konsekvenser 

  

 Val: Att välja bland olika alternativ för verkställande av beslut 

  

 Implementering och utvärdering av ett beslut 

(Socea, 2012) 
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3.10.1 Beslutfattande 

Ett beslutfattande sker huvudsakligen genom att en beslutfattare tar ställning och fastställer ett 

beslut för vidare verkställande. Grunden för en bedömning ligger enligt Socea (2012) i 

beslutfattarens förmåga att tolka information och hennes egna värderingar vid applikation av 

tillvägagångssätt för sitt beslutfattande. 

  

Beslutfattare bär ett viktigt ansvar som emellertid kan ha en avgörande påverkan på ett företags 

fortlevnad (Socea, 2012). Således menas det att ett företags framgång kan bero på 

beslutfattarens förmåga att tillämpa principer, metoder och ledarteknik i samband med 

beslutfattandet. Graden av ett effektivt beslut återspeglar beslutfattarens kompetens och 

förmågan att se helheten med hjälp av det informationsflöde som sedan genererar det mest 

optimala valet (Socea, 2012). 

  

“A successful manager has to be realistic when making a decision,  

but optimist when implementing it.” 

                                    (Socea, 2012, s.50) 

                     

Förmågan att se helheten förknippas också med förmåga att förstå ett besluts konsekvenser i 

verkligheten, när ett beslut tas (Socea, 2012). Enligt Lindblom (citerat i Andersson, 1994) är 

det rationella beslutfattande inte alltid lämpligt och direkt användbart, utan vid beslut anpassar 

ofta beslutfattaren sig efter de medel som finns tillgängliga inom företaget. 

  

3.10.2 Hållbart beslutfattande 

I över sextio år har det funnits ambition för utveckling, genomförda studier för ökad förståelse, 

samt implementering av CSR. Däremot har inte akademiska eller högre studier genererat i 

någon användbar modell för effektiv implementering av CSR i verkligheten. Utifrån företags 

egna perspektiv anser de själva ha förståelse för innebörden av CSR, men oftast handlar det om 

det yttersta skiktet av en fördjupad förståelse. Således resulterar ett företags implementering av 

CSR inte alltid i en optimal anpassning. (Remissovaa & Lasakovaa, 2014) 

  

Remissovaa & Lasakovaa (2014) benämner i sin omfattande studie angående detta fenomen att 

orsaken kan bero på den komplexitet och dynamiken som finns i implementeringen av CSR. I 

applikation och operation av begreppet förlorar ofta CSR sin betydelse på grund av andra 

påverkande faktorer såsom höga kostnader och oklara riktlinjer som överlappar varandra, vilket 

i sin tur inte bildar en enhetlig bild av ändamålet med CSR (Remissovaa & Lasakovaa, 2014). 

  

Att implementera CSR som en riktlinje och ett ramverk inom företaget innebär bland annat 

förebyggande av intern och extern korruption samt ett socialt ansvarstagande gentemot sin 

omvärld och människor. Detta kräver således en omfattande insats från företagen själva där 

prioriteringar bör synliggöras för i vilken riktning vill de åta sig (Remissovaa & Lasakovaa, 

2014). Vidare menar Remissovaa & Lassakovaa (2014) även att framgången i implementering 

av CSR vilar på beslutfattarens ansvar och kompetens inom kunskapsområdet. Detta anses vara 

viktigare än principer och processer eftersom beslutfattare ska i sin roll agera som förebild och 
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därmed kunna influera andra människor i sitt åtagande. Hållbart beslutfattande kommer enligt 

Visser (2012) ifrån beslutfattarens egen ambition och engagemang för hållbarhetsfrågor. 

 

3.11 Sammanfattning av referensram 
I detta avsnitt är de mest relevanta och centrala teorier samlade, vilka är av väsentlig betydelse 

för vår fortsatta studie. Teorierna kommer sedan att användas som ramverk och vägvisare i vår 

analys som i sin tur leder till svar på frågeställningarna, där sedan slutsatser kan fastställas. 

  

Kommunikation 

Hållbar utveckling är ett begrepp som är öppet för många olika tolkningar beroende på 

sammanhang. Generellt ses en gemensam faktor i de försök som har gjorts att definiera 

begreppet, där många framhäver att hållbar utveckling handlar om att få de tre dimensionerna, 

ekonomi, samhälle och ekologi att samverka långsiktigt.  

  

Hållbarhetsredovisningen är ett av de tillvägagångssätt som har blivit uppmärksammat i 

samband med verksamheters arbete för hållbarhet. Genom att rapportera vilka åtgärder en 

verksamhet genomför kan både legitimitet samt varumärke stärkas, eftersom det skapar en 

transparens för intressenterna.  

  

I samband med att intressenter ställer allt högre krav gällande hållbarhet måste företag också 

anpassa sig efter nya krav och lagar. Anpassningen kräver att nya strategier utvecklas och 

implementeras, där företag visar att de tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på 

samhället. Hållbart företagande kräver att även hållbarhet implementeras noggrant i 

affärsstrategin för att få den effekt som eftersträvas. Annars riskerar hållbarhet och miljö att 

fortsätta som en egen dimension där endast samhälle och ekonomi är sammanlänkat. 

  

Strategi 

CSR (corporate social responsibility) är den grundläggande faktorn för hållbarhetsarbete och 

därmed en utveckling av hållbart företagande. Eftersom CSR generellt sett beskrivs som det 

ansvar som tas utanför lagkraven krävs en större ambition samt ett omfattande och ständigt 

pågående arbete för att utveckla verksamheten. Genom att använda exempelvis TBL (triple 

bottom line) kan företag anpassa sin strategi utefter de krav som ställs inom CSR. TBL lyfter 

fram de relevanta delar som ett företag bör fokusera på vid framtagandet av strategier för 

hållbart företagande, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att uppnå en implementering av 

CSR. 

  

Strategiskt arbete handlar om att etablera planer för hur verksamheter ska uppnå sina visioner 

samt långsiktiga mål. Detta kräver ett omfattande arbete från hela verksamheten om strategin 

faktiskt ska kunna genomföras och inte enbart bli en hög med papper. Eftersom huvudkontoret 

vanligtvis är den del där strategier skapas, bör företag ändra perspektiv till att istället omfatta 

hela verksamheten i utvecklingen av strategier. Genom att omvandla planer till handling finns 

det en större sannolikhet för att uppställda mål uppnås. Backcasting-teorin framhäver också 

vikten av en tydlig definition av hållbarhet med en sammanhängande vision, för en effektiv 

integrering av hållbarhet i organisationskulturen.  
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Ammenberg (2012) har kartlagt de vanligaste strategierna som förekommer inom 

hållbarhetsarbete under 5 punkter. Ambitionen för varje strategi sträcker sig allt ifrån att 

uppfylla grundläggande lagkrav till att ha en mer radikal utgångspunkt om att skapa en hållbar 

värld. 

  

Implementering 

När ett företag sedan ska implementera hållbarhet i verksamheten kan flera olika verktyg 

användas, där miljöledningssystem har blivit ett av de vanligaste. Miljöledningssystem är ett 

enkelt sätt att kontrollera att den egna verksamheten lever upp till olika krav för miljö och 

hållbarhet. Ledningssystemet är också lätt att anpassa efter den ambition företaget har för 

implementering av hållbarhet. 

  

Balanserat styrkort har sin utgångspunkt i att flera olika perspektiv ska tas hänsyn till och syftar 

till att medarbetare och ledning tillsammans ska eftersträva gemensamma mål. Genom att 

balanserat styrkort är ämnat till att lyfta alla perspektiv inom en organisation kan således även 

hållbarhet bearbetas och utvärderas för att få en helhetsbild av hur det hänger ihop med övriga 

perspektiv så som ekonomi, medarbetare och kunder. 

  

Beslutstagandet kan ses som den vitala grunden för ett hållbarhetsarbete där varje beslut får 

konsekvenser. Teorin lägger stor vikt vid beslutsfattarens kompetens samt engagemang för de 

frågor där beslut skall tas, vilket kan ha en stor påverkan för en verksamhets utveckling. 

 

Kapitel 4. Empiri och analys 

Under detta kapitel vävs det empiriska underlaget samman med teorin för att tillsammans bilda 

studiens analys. Inledningsvis presenteras respondenterna för respektive företag. Empiri och 

analys delas sedan upp i tre centrala områden: kommunikation, strategi och implementering. 

Kapitlet behandlar studiens objekt, Derome AB och Gekås Ullared AB, separat för att sedan i 

ett jämförande kapitel ställa företagens likheter och olikheter mot varandra. 

  

4.1. Derome AB 

Deromegruppen har funnits sedan 1946 och är idag Sveriges största familjeägda träindustri med 

affärsidén ” från skog till färdigt hus”. Deromes koncept bygger på att förädla och leverera såväl 

trä och byggmaterial som färdiga konstruktioner. Deromegruppen består av två koncerner, 

Derome AB (industri- och handel) och Derome Förvaltning AB (fastigheter). 

Derome AB kan klassas både som detalj- och partihandel, men eftersom handel inte i första 

hand sker till enskilda konsumenter benämns Derome AB vidare i studien som partihandel.  

  

Antal anställda: 1 260 st. 

Balansomslutning: 2 808 Mkr 

Nettoomsättning: 4 710 Mkr 
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4.1.1 Respondenter 

Mikael Frejdeman (Personlig kommunikation, 2 maj 2017) 

Mikael Frejdeman är miljöchef på Derome och ansvarar för hela Deromekoncernens 

hållbarhetsarbete. Han har varit anställd sedan januari 2013 och har huvudansvar för miljö, 

arbetsmiljö och interna utbildningar inom dessa områden. Frejdeman sitter också med i 

koncernledningen där han som miljöchef har en viktig roll och involveras i strategiska beslut. 

Däremot är han inte involverad i de dagliga beslut som tas ute i verksamheten. 

  

Staffan Melin (Personlig kommunikation, 12 Maj 2017) 

Staffan Melin är sedan ett år tillbaka, logistikchef på A-hus i Kungsbacka. A-hus tillhör Derome 

AB koncernen och är ett bolag under affärsområdet Derome hus. Staffan Melin har ansvar för 

logistik, fastighet och inköp. Melin sitter även med i ledningsgruppen för deras affärsområde 

och har arbetat hos Derome i olika roller sedan år 1985.  

  

4.1.2 Kommunikation 

Ett av Deromes främsta kärnvärden är enkelhet, där vem som helst tar upp idéer om nya 

arbetssätt med antingen sin chef eller via de speciella råd som finns inom exempelvis HR, IT, 

marknad eller hållbarhet (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Dessa råd består av 

representanter från varje affärsområde och fungerar som en kommunikationsfunktion, vilken 

försäkrar att moderbolaget arbetar med rätt saker gentemot varje affärsområde. Ledarna för 

varje råd driver arbetet och lämnar förslag om förbättring till ansvarig i koncernen, vilket sedan 

diskuteras i samråd där en lösning tas fram. Ammenberg (2012) framhåller vikten av att bemöta 

sina intressenter såväl kunder som medarbetare för att bibehålla konkurrenskraft. Genom att 

Derome förenklar kommunikationsvägarna mellan medarbetare och ledning visar Derome 

enligt Mikael Frejdeman att de på ett effektivt sätt tar tillvara på den kompetens som finns i 

hela verksamheten och ser till att den kommer till nytta i varje affärsområde. 

  

Begreppet hållbarhet kan tolkas olika beroende på sammanhang. Generellt kan det definieras 

som stadigt givande, bärkraft eller uthålligt vilket kan anses vara långsiktigt och 

motståndskraftigt (Nationalencyklopedin, 2017b). Frejdeman har ingen egen definition för 

begreppet hållbarhet utan hänvisar till främst tre av Deromes kärnvärden som han menar är 

direkta hållbarhetsfaktorer, vilka också kommuniceras internt: 

 

  



29 
 

Enkelhet 

Derome är jordnära och enkla att göra affärer med. Vi söker affärsmässiga lösningar. 

Vi är tydliga och håller vad vi lovar. Vi är tillgängliga och ger snabba och raka besked. 

 

Miljömedvetenhet 

Derome verkar för en hållbar utveckling. Vi jobbar för att minska miljöpåverkan från 

vår verksamhet. Vi efterfrågar ett miljöengagemang från våra partners. 

 

Långsiktighet 

Sund sparsamhet gör oss konkurrenskraftiga i den dagliga affären. Vi fokuserar på 

leveranssäkerhet och kostnadseffektiva lösningar med rätt kvalitet. Genom dialog 

skapar vi maximal kundnytta. Vi återinvesterar i företaget. 

                             

(Personlig kommunikation, 2 maj 2017) 

  

Deromes kärnvärden kan både anses vara stadigt givande, långsiktiga och motståndskraftiga 

när Staffan Melin (Personlig kommunikation, 12 maj 2017) berättar att Derome lägger mycket 

kraft på miljöpolicy och miljömål. Vidare förklarar Melin att det syns tydligt på exempelvis 

återvinningen, där Derome har egna miljöstationer som kan liknas vid de återvinningscentraler 

som privatpersoner åker till för att sortera avfall. Melin påpekar att Derome är långt fram i 

utvecklingen jämfört med andra företag inom branschen, där de istället slänger allt i en och 

samma binge och sedan betalar för att få det omhändertaget. 

  

Vid frågan om Melin (Personlig kommunikation, 12 maj 2017) anser att kostnaderna överstiger 

nyttan med hållbarhetsarbetet, belyser han att det självklart är en vinst för samhället och att det 

är så man får se på det. Han menar på att om de unga ska kunna ha det bra i framtiden, så krävs 

det att de äldre gör sitt jobb idag. Melin berättar att Derome började sortera avfall redan för 

många år sedan, uppskattningsvis redan slutet av 80-talet. Här inses att Derome har anammat 

Brundtlandrapportens betydelse, vilket också kan tolkas som att Derome påvisar en strävan om 

långsiktighet. 

  

Gällande hållbarhetsredovisning möter Derome lagkravet på en generell nivå. I deras 

förvaltningsberättelse finns hållbarhetsredovisningen på cirka 1 till 2 sidor, vilken för 

verksamhetsår 2016 var den första som gjordes (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Vid 

observation av Deromes årsredovisning för verksamhetsåret 2015 och 2014 konstateras det att 

ett kortare stycke om kompetensutveckling samt miljö finns (Derome, 2015). Eftersom 

årsredovisningarna släpps i början av juli har författarna inte haft möjlighet att granska 

hållbarhetsrapporten för 2016.  

  

Frostenson et al. (2012) framhäver att hållbarhetsredovisning kan ses som en ram för att 

redovisa de aspekter som uppkommer i samband med företags verksamhet. Derome visar redan 

i årsredovisningen 2015 att de kopplar sociala och miljömässiga aspekter till vad som uppstår 

inom verksamheten. Bland annat lyfts ledarutvecklingsprogram och introduktionsutbildning 

om Deromes miljöpolicy fram som sociala aspekter (Derome, 2015). Under aspekten miljö 
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redovisar Derome främst om deras miljöpåverkan i form av buller, bevattning av timmer samt 

eldning av biobränslen (Derome, 2015). Frejdeman (Personlig kommunikation, 2 maj 2017) 

berättar att de annars använder sig av mycket PR material för att nå ut i andra sammanhang, 

bland annat gällande produkter och processer, och att de i framtiden även kommer att presentera 

ett snyggare material även för hållbarhetskommunikation. 

  

Rekommenderat av svenska staten och EU är att använda en redan etablerad och internationell 

standard för hållbarhetsrapportering där GRI anses vara den mest accepterade (Global 

Reporting Initiative, u.å). Derome följer dock inte någon standard för hållbarhetsredovisning, 

Frejdeman (Personlig kommunikation, 2 maj 2017) förklarar att han känner till GRI och håller 

koll på det, men att Derome istället fokuserar på lagkravet. Frejdeman förtydligar att de 

anpassar hållbarhetsredovisningen för att lagkravet ska uppfyllas, men att de inte anpassar 

verksamheten för att hållbarhetsredovisningen ska fram. Redovisningen ska vara en spegel av 

hur Derome jobbar, det vill säga enkelt. 

 

“Vi jobbar inte med hållbarhet, vi paketerar det vi redan gör för att det ska passa in i 

bland annat hållbarhetsredovisningen, och det räcker för att vi ska vara bra på det.” 

 

(Personlig kommunikation, 2 maj 2017) 

  

Frostenson et al. (2013) diskuterar i deras rapport om hållbarhetsredovisningens roll i arbetet 

med hållbarhet, där konstateras tre olika roller som är vanligt förekommande; hållbarhetsmotor, 

uppföljningsdokument, och profileringsdokument. Med insikt om att Derome inte anpassar sin 

verksamhet till hållbarhetsredovisningen utan istället använder befintlig data som de paketerar 

och presenterar kan olika perspektiv antas (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Det går att 

diskutera huruvida Derome använder hållbarhetsredovisningen som ett uppföljnings- eller 

profilieringsdokument. Å ena sidan rapporterar de en nulägesrapport av befintlig data, men å 

andra sidan visar de var företaget i grund och botten vill befinna sig genom att spegla sina 

kärnvärden på ett tydligt sätt (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Denna diskussion kan 

benas ut genom att analysera hur Derome egentligen använder hållbarhetsredovisningen i sin 

strategi. 

  

4.1.3 Strategi 

Vid frågan om vad de anser om administrativa kostnader i samband med 

hållbarhetsredovisningen berättar Frejdeman (Personlig kommunikation, 2 maj 2017) att de inte 

har så mycket kostnader för administration. De anlitar ingen konsult för redovisning eller 

processanalyser, dels för att de har utfört det till stor del själva och med viss hjälp tidigare, men 

också för att det numera sker löpande i verksamheten (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). 

Vidare berättar Frejdeman att han själv endast lade ner några dagar på att sammanställa 

hållbarhetsrapporten och egentligen bara behövde fråga runt på olika avdelningar och samla in 

det de redan har. Han poängterar att det är när man krånglar till saker som det börjar kosta rejält 

med pengar. 
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Vid upprättande av hållbarhetsredovisning sammanställer Mikael Frejdeman (miljöchef), i 

samråd med ekonomichefen, data från deras egna affärssystem för måltalsredovisning. De 

nyckeltal som främst används för hållbarhetsredovisningen är mätning av energiförbrukning/ 

klimatpåverkan, avfallsvolymer och kemikalieanvändning. Men också jämställdhet, 

rättviseaspekter, code of conduct samt etiska regler tas med (Personlig kommunikation, 2 maj 

2017). Enligt Frejdeman lägger Derome störst fokus på klimat-/miljöpåverkan samt sociala 

hållbarhetsfaktorer, eftersom de vill vara ett ansvarstagande företag med ett starkt 

arbetsgivarvarumärke (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Här kan enligt Venkatraman & 

Nayak (2015) paralleller till tripple bottom line dras. Enligt TBL ska företags miljöprestanda, 

sociala prestanda samt finansiell prestanda presenteras och Taylor & Simpson (2013) menar att 

företags rapportering om TBL kan anses vara början till företags implementering av hållbarhet 

i affärsstrategin. Enligt Venkatraman & Nayak (2015) finns det en erkänd svårighet i att 

tillämpa alla tre delar av TBL i verkligheten med hänsyn till företags olika komplexitet och 

uppbyggnad. Detta kan dock skapa möjligheter att främja ett arbete i linje med de kriterier som 

ställs enligt CSR (Taylor & Simpson, 2013). 

  

Corporate social responsibility (CSR) handlar i sin tur om att ta ansvar utöver de lagkrav som 

finns (Van Marrewijk, 2003). Enligt Staffan Melin (Personlig kommunikation, 12 maj 2017) 

tar Derome ett mycket större ansvar än vad lagstiftningen avser, han vet till exempel inte något 

annat företag som har en hel sorteringsanläggning själva. En effektiv implementering av CSR 

kan skapa förutsättningar för hållbart företagande, vilket främjar utveckling av 

hållbarhetsstrategier (Venkatraman & Nayak, 2015).  

  

Enligt Melin (Personlig kommunikation, 12 maj 2017) använder Derome sig av så kallade 

målmatriser för effektiv kommunikation av deras miljömål, dessa följs sedan upp på plats. 

Vidare förklarar Melin att målmatriser kan underlätta när chefer och ledare vet vad de vill uppnå 

i en verksamhet, det vill säga resultatmålen. När dessa sedan ska kopplas till den dagliga 

verksamheten blir det en större utmaning. Målmatrisen fungerar som ett verktyg för att 

förtydliga målnivåer och ge olika perspektiv. Melin menar att detta tillvägagångssätt bidrar till 

att det är lätt att se över vilka mål som ska uppnås och att hela gruppen involveras i de 

gemensamma utmaningarna. Detta kan sättas i perspektiv till Larssons (2007) definition av 

hållbart företagande som ”hållbar utveckling på företagsnivå”, där strategier utformas för att 

möta verksamhetens behov och dess intressenter.  

  

Miljömålen utformas ofta av Mikael Frejdeman men direktiv kommer också ifrån Deromes 

samarbetspartner Stena Recycling, främst vad gäller sortering av avfall. Stena Recycling är en 

verksamhet som arbetar med insamling, källsortering, återvinning och förädling av industrispill 

och annat avfall (Personlig kommunikation, 12 maj 2017). Melin menar att en extern 

samarbetspartner är positivt i den bemärkelsen att det påverkar Derome att vara extra noggrann 

vid sortering, eftersom de annars får tillsägelser av Stena om de skulle sortera fel. Stena bidrar 

också med utbildningar, information och statistik för att underlätta för Derome att göra rätt 

(Personlig kommunikation, 12 maj 2017). Här kan ytterligare paralleller dras till val av 

strategier som speglar en utformning som möter verksamhetens samt intressenters behov 

(Larsson, 2007).  
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Gällande övriga intressenters påverkan på Derome berättar Frejdeman att de bland annat har 

stora byggföretag som kunder och att dem i sin tur efterfrågar, i ökande grad, redovisningar om 

hållbarhetsarbete. Inte bara om miljöaspekter utan givetvis även jämställdhet, COC, och den 

typen av åtaganden.  

  

Enligt Ammenberg (2012) innebär strategiskt arbete att förverkliga verksamhetens syfte för att 

nå uppsatta mål. Stroh (2014) definierar den avgörande faktorn som om en strategi inte 

genomförs så är den inget annat än en hög med papper. I Deromes fall understryker Frejdeman 

(personlig kommunikation, 2 maj 2017) att hållbarhetsarbetet har bidragit till en högre grad av 

inblandning av hållbarhet i processerna. Tidigare har miljö vara inriktat på att söka tillstånd, 

lagstiftning, myndighetskontakt och så vidare. Nu menar Frejdeman att det istället är mer 

involverat i processtyrning och utveckling, att det har gått från myndighetsrelaterat till mer 

verksamhetsinriktat (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Här skulle kunna antas att 

Derome lever upp till den strategiimplementering som enligt Kotler (2002) utgörs av den 

processen som omvandlar planer till handling och säkerställer att genomförandet uppfyller de 

uppställda målen. För att vidare analysera huruvida Derome har en effektiv implementering 

följer nästa avsnitt en diskussion av deras tillvägagångssätt för förverkligande av strategier.  

  

4.1.4 Implementering 

För att bland annat möta efterfrågan om hållbarhet från intressenter använder Derome sig av 

ledningssystem som styrning av verksamheten. Främst arbetar de utifrån ISO14001, ISO9001, 

FSC/PEFC samt till viss del ISO26000, vilken de hämtar inspiration ifrån (Personlig 

kommunikation, 2 maj 2017). Exempelvis är deras produktion miljöcertifierad enligt ISO14001 

vilket gör att Derome kan erbjuda marknaden miljömärkta trävaror och energieffektiva bostäder 

(Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Enligt Boiral & Henri (2012) kan ISO 14001 

standarden med fördel användas som ett styrningsverktyg både internt och externt i ändamålet 

att effektivisera hållbarhetsarbetet inom ett företag. Det faktum att Derome använder just 

ISO14001 kan ses som ett försök att implementera den information som finns i företaget vilket 

då förenas med deras mål. 

 

Boiral & Henri (2012) påstår också att användningen av standarden förstärker det egna 

företagets miljöprestanda internt samtidigt som ett engagemang syns utåt i form av certifiering. 

Certifieringen av ISO 14001 innebär ett ständigt utvecklingsarbete inom hållbarhet, vilket i sin 

tur sätter företagens ambition inom området för hållbarhet i centrum (Boiral & Henri, 2012). 

Frejdeman menar i samma anda att hållbarhetsarbetet grundar sig i verksamhetsstyrningen och 

att det till största del styrs av policys och kontinuerlig utveckling. Genom att miljöpolicy, 

kärnvärden och hållbarhetsarbete vävs samman och blir ett, kan det också kommuniceras ut till 

den dagliga verksamheten på ett effektivt sätt (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). De Vries 

et al. (2012) understryker också vikten av ett helhetsengagemang inom verksamheten, vilket 

ska omfatta ett åtagande från ledningsnivå till den övriga verksamheten. Detta inkluderar allt 

ifrån ledningens agerande, utbildningar, väldefinierade ansvarsområde, medvetenhet och inre 

motivation et cetera (De Vries et al, 2012). 
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Hållbarhetsredovisning kan enligt Frejdeman, förutom att vara ett lagkrav, också generera nytta 

mot externa och interna aktörer. Externt ges information ut via hemsidan, nätverken, 

kundträffar och på sociala medier. Internt kommuniceras arbetet med hållbarhet via intranät, 

personaltidning, utbildningar och arbetsrutiner (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Enligt 

Hoque (2013) kan balanserat styrkort mäta företagets totala prestanda där både finansiell och 

icke-finansiell data sammanställs för att ta fram vilka åtgärder som ska genomföras. Derome 

arrangerar regelbundet workshops för alla nivåer i verksamheten, bland annat om deras 

miljöpolicy. För att skapa ytterligare förståelse och en medvetenhet hos medarbetarna försöker 

Derome hålla tydliga arbetsrutiner (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). De har bland annat 

daglig kommunikation mellan chef och medarbetare, samt att de strävar efter en 

kompetenshöjning där alla vet orsaken till varför en arbetsuppgift utförs på ett visst sätt 

(Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Hoque (2013) menar att åtgärderna som tas fram i 

balanserat styrkort kan användas som riktlinjer för verksamhetens strategiska planering, 

implementering av uppsatta mål samt ledningssystem. Denna teori kan anses återspeglas på ett 

konkret sätt i Deromes tillvägagångssätt vad gäller implementering av hållbarhet eftersom de i 

många fall försöker att koppla uppsatta mål mot praktiken. 

 

Frejdeman berättar att Derome inte uttalat arbetar med balanserade styrkort men att de arbetar 

med att uppsatta mål alltid ska nå ut i hela verksamheten (Personlig kommunikation, 2 maj 

2017). Frejdeman ger även ett tydligt exempel på avfallshantering som ett konkret 

tillvägagångssätt för implementering av hållbarhet i den dagliga verksamheten. Där försöker de 

poängterar på strategisk nivå att källsortering är viktigt, vilket både kommuniceras via intranät 

och personaltidning. Arbetet drivs lokalt genom utbildning, inte bara att de ska källsortera, utan 

också varför de ska källsortera (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). 

 

Balanserat styrkort anses vara en metod för att planera och följa upp samt bidrar till att 

långsiktiga mål bli uppnådda med kortare planeringstid (Ekonomistyrningsverket, 2006). 

Melin (Personlig kommunikation, 12 maj 2017) berättar att Derome utbildar alla nyanställda 

om hur de ska sortera, varför man sorterar samt hur mycket som slängs och vad det kostar. Här 

visar Derome på att de i förebyggande syfte till viss del använder balanserat styrkort utan att de 

officiellt arbetar med det. Melin påpekar dock att de har haft lite problem nu när de anställer så 

mycket folk under kort tid, men försöker ändå hålla kortare utbildningar regelbundet. Han 

menar att det räcker med att en ny kommer in och håller på och slänger fel hela tiden, det blir 

kostsamt direkt. Detta problem lyfter Lindvall (2011) fram som en positiv faktor, där de menar 

på att i komplexa verksamheter ska alla perspektiv behandlas i samband med balanserat styrkort 

för att på så vis belysa förbättringsområden. Vidare menar Lindvall (2011) att i de område där 

det brister i igenkännandet av det gemensamma målet för hela verksamheten, kan det antas att 

styrsystemet inte fungerar optimalt.   

 

I övrigt anser Melin att engagemanget är bra överlag, men att det också varierar eftersom vissa 

är mer noggranna än andra (Personlig kommunikation, 12 maj 2017). Han säger att de helt 

enkelt få vara dem i hälarna, han menar på att om cheferna visar att de är noggranna så får det 

dem flesta med sig. Vidare förklarar Melin att det är ett jobb som måste utföras varje vecka, de 

kan inte släppa på det och köra på låt-gå-taktiken (Personlig kommunikation, 12 maj 2017). 
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Remissovaa & Lassakovaa (2014) framhäver vikten av beslutsfattarens roll i implementeringen 

av CSR där framgången vilar på beslutfattarens ansvar och kompetens inom kunskapsområdet. 

Vidare menar de att detta anses vara viktigare än principer och processer eftersom beslutfattare 

ska agera som förebild och därmed kunna influera andra människor i sitt åtagande (Remissovaa 

& Lassakovaa, 2014). I Deromes förhållningssätt till chefers ansvar gällande upprätthållande 

av processer, går det att ana en liknande syn som den Remissovaa & Lassakovaa (2014) 

presenterar. Det påstås också att när ledning och medarbetare tillsammans eftersträvar 

gemensamma mål, ges en helhetsbild av verksamheten, vilket också lägger grunden för en mer 

framgångsrik utveckling av verksamheten (Ekonomistyrningsverket, 2006). Även Socea (2012) 

understryker att förmågan att se helheten förknippas med förmågan att förstå ett besluts 

konsekvenser i verkligheten (Socea, 2012). 

 

Det material som, Frejdeman lite käckt kommenterar, inte kommer från 

hållbarhetsredovisningen utan redovisningen av deras arbete med hållbarhet, kommer de 

använda mycket både externt och internt (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Balanserat 

styrkort kan även fungera som ett stödmedel för strategiimplementering vid lärande och 

utveckling inom organisationer (Lindvall, 2011). Derome visar påvisar en liknande inställning 

när de enligt Frejdeman planerar att skapa ytterligare ett internt utbildningsprogram för att höja 

medvetenheten. Eftersom många fortfarande är kvar i miljötänket vill Derome bredda nivån för 

att även få in en medvetenhet om de sociala och ekonomiska faktorerna samt hur de är kopplade 

till varandra. 

 

Vad gäller styrelsen så är de, enligt Frejdeman, mer informerade än delaktiga i dagsläget. 

Styrelsen som till stor del består av ägarna är väl insatta i fördelarna med trä i 

miljösammanhang, de har också arbetat mycket med energiåtgärder (Personlig kommunikation, 

2 maj 2017). Frejdeman menar att de tidigare har varit insatta men att hållbarhetsbegreppet har 

gjort dem frågande. Enligt styrelsereglementet så kommer de nu bli tvungna, som en del av det 

lagstiftningen ställer högre krav på, att vara mer delaktiga i hållbarhetsarbetet (Personlig 

kommunikation, 2 maj 2017). Fredjeman anser dock att styrelsen tar sitt ansvar, exempelvis när 

hållbarhetsredovisningen släpptes så gick den upp i styrelsen. Eftersom Frejdeman fick åsikter 

och ändringar tillbaka så uppfattade han det som att de hade analyserat den väl (Personlig 

kommunikation, 2 maj 2017). Enligt Socea (2012) kan ett beslut generellt definieras som 

resultatet av ett eller flera val som görs utifrån den informationen som ges i sammanhanget. Vid 

detta resonemang inses vikten av hållbarhetsredovisningens roll och innehåll för framtida 

beslut. Om fallet hade varit så att styrelsen inte hade granskat hållbarhetsredovisningen hade 

det kunnat ge stora konsekvenser för verksamhetens utveckling. Graden av ett effektivt beslut 

återspeglar beslutfattarens kompetens och förmågan att se helheten med hjälp av det 

informationsflöde som finns tillgängligt, vilket sedan genererar det mest optimala valet (Socea, 

2012). 

 

För egen reflektion uppger Frejdeman att gränssnittet mellan policy och verkligheten bör vara 

väl genomtänkt för en lyckad hållbarhetsstrategi. Tillämpningen av policyn kan vara svår i 

verkligheten om det bli fel (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Där anser Frejdeman att 

enkelheten, som är ett av Deromes kärnvärden, kommer till nytta när policyn ska tillämpas i det 
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dagliga arbetet. Deras hållbarhetsarbete anser han också innebära många fördelar, både 

miljömässigt och marknadsmässigt (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). För Frejdeman 

handlar hållbarhetsarbete inte om att utveckla hållbarhet utan snarare att utveckla processer och 

produkter. 

  

4.2 Gekås Ullared AB 

Gekås är ett varuhus inom detaljhandeln vilket ligger beläget i Ullared i Hallands län. Idag är 

Gekås det mest populära besöksmålet i Sverige med cirka 5 miljoner besökare varje år. 

Moderbolag är Gekås AB där varuhuset är ett icke börsnoterat dotterbolag, Gekås Ullared AB. 

Gekås uppfyller alla de krav som ställs i lagen och är därför skyldiga att år 2018 lämna in en 

hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017, vilket också blir bolagets första 

hållbarhetsredovisning. 

 

Antal anställda: 727 st. 

Balansomslutning: 2 895 Mkr 

Nettoomsättning: 4 016 Mkr 

 

4.2.1 Respondenter 

Pernilla Johansson (Personlig kommunikation, 24 april 2017) 

Pernilla Johansson är CSR & miljösamordnare på Gekås Ullared AB och har övergripande 

ansvar för hållbarhetsarbetet. Främst arbetar hon med att utveckla produktion- och 

leverantörsled. Hon har stor erfarenhet av CSR, kvalitet och produktion och har varit anställd 

på Gekås sedan år 2000. 

 

Malin Helde (Personlig kommunikation, 8 Maj 2017) 

Malin Helde är verkställande direktör för Gekås Ullared AB sedan 2013 och har tidigare 

arbetat som inköpare i varuhuset. 

 

4.2.2 Kommunikation 

Eftersom Gekås har många olika produkter och produktgrupper finns det enligt Johansson 

(Personlig kommunikation, 24 april 2017) ett brett synsätt på hållbarhet som begrepp. 

Johansson definierar en något resursinriktad bild av begreppet hållbarhet där; “man ska se till 

att den påverkan man har är så liten som möjligt, oavsett vad det är, så ska ens avtryck bli så 

litet som möjligt”. Gekås tankesätt kring hållbarhet visar på en ekologisk grund i deras arbete 

med hållbarhet men även de andra dimensionerna kan vävas in här. Enligt Björneloo (2007) 

innebär bland annat ekologisk hållbarhet att resursanvändning sker med eftertanke på jordens 

begränsningar. 

 

Vidare berättar Johansson (Personlig kommunikation, 24 april 2017) att engagemanget för 

hållbarhet är stort inom bolaget jämfört med andra bolag hon tidigare har arbetat på och 

understryker att det är viktigt för både kommunikation och genomförande. Johansson 

understryker att främst VD:n Malin Helde är väl insatt i hållbarhetsfrågor från tidigare 

erfarenhet och att hon är bidragande drivkraft bakom många beslut (Personlig kommunikation, 
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24 april 2017). Lönnroth (2014) menar att utvecklingen av hållbarhetsfrågor gällande företags 

ansvar har blivit allt större och att det i och med detta har utvecklats till en strategisk fråga, som 

i sin tur har blivit en angelägenhet för verksamhetens VD. Att Gekås VD är väl insatt i 

hållbarhetsfrågor skulle kunna ses som ett resultat av ett ökat arbete med hållbarhet. Innan 

Johansson (Personlig kommunikation, 24 april 2017) blev anställd år 2000 hade Gekås inget 

övergripande arbete med hållbarhet och miljö. 

 

Gällande redovisning av arbetet med hållbarhet berättar Helde (Personlig kommunikation, 8 

maj 2017) att de tidigare inte har känt något behov av att marknadsföra sitt arbete med 

hållbarhet i större utsträckning eftersom de känner att de inte har tid att skriva och utföra en 

ordentlig hållbarhetsredovisning. 

 

Enligt Johansson (Personlig kommunikation, 24 april 2017) har Gekås länge velat utföra 

hållbarhetsredovisning men prioriterat bort det då det är tids - och resurskrävande samt att de 

hellre vill göra saker än att skriva om att de gör saker. Frostenson et al. (2012) påstår däremot 

tvärtom att hållbarhetsredovisningen är en viktig del i ett företags arbete med hållbarhet och 

kan likställas som summan av de åtgärder som har genomförts. Remissovaa & Lasakovaa 

(2014) påstår att vid implementering av begreppet CSR (eller hållbarhet) förlorar det ofta sin 

betydelse på grund av andra påverkande faktorer såsom höga kostnader och oklara riktlinjer 

som överlappar varandra, vilket i sin tur inte bildar en enhetlig bild av ändamålet med CSR. 

Utifrån den empiriska bakgrunden skulle dessa påverkande faktorer kunna vara en av många 

förklaringar till varför Gekås inte tidigare har utfört någon hållbarhetsredovisning. Frostenson 

et al. (2012) menar också på att redovisningen ger företag en möjlighet att nå ut med information 

och i vilken grad de tar ansvar, vilket i sin tur kan vara förtroendeskapande samt stärka 

företagets legitimitet. 

 

I och med det nya lagkravet (SFS 2016:947) är Gekås ett av de företag som nu omfattas och 

skall enligt lag lämna en hållbarhetsredovisning (Personlig kommunikation, 24 april 2017). År 

2018 ska Gekås publicera deras första hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017. Vilket 

de enligt Johansson (Personlig kommunikation, 24 april 2017) är positivt inställda till eftersom 

det då måste tas tag i samt tillsättas resurser för. I enlighet med Frostenson et al. (2013) tre olika 

perspektiv på hållbarhetsredovisningen roll i verksamheten kan det verka som att Gekås ser 

redovisningen som en motor, vilken är tänkt att driva arbetet med hållbarhet framåt. Frostenson 

et al. (2013) menar också enligt det första perspektivet att redovisningen av arbetet med 

hållbarhet inte innebär att styrningen ska utgå ifrån hållbarhetsredovisningen utan syftar snarare 

på en synkronisering av övergripande mål och strategier med innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. Diskussionen kan således utvecklas till hur Gekås kan gå tillväga för 

att synkronisera deras mål med hållbarhetsredovisningen. 
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4.2.3 Strategi 

Corporate social responsibility, handlar generellt sett om att ta ansvar utöver de lagkrav som 

finns (Van Marrewijk, 2003). Gobbles (citerat i Van Marrewijk, 2003) beskriver CSR som 

briljant eftersom “det betyder något men inte alltid samma sak för alla”. Eftersom Gekås till 

stor del följer lagkraven går det att diskutera huruvida de lever upp till CSR eller inte. Med 

utgångspunkt i Gobbles uttryck om begreppet kan linjen dras vid att om företag arbetar med 

någon form av CSR så är det CSR. Vidare menar Taylor & Simpson (2013) att företags 

rapportering om Tripple bottom down är företags svar på de nya krav som ställs för arbetet med 

hållbarhet. TBL anses också vara början till företags implementering av hållbarhetsstrategier, 

vilket i sin tur kan främja ett arbete i linje med de kriterier som ställs enligt CSR. Det faktum 

att Gekås snart ska publicera en hållbarhetsredovisning (Personlig kommunikation, 24 april 

2017) innebär alltså alla möjligheter för Gekås att implementera CSR i verksamheten. 

 

Helde (Personlig kommunikation, 8 maj 2017) berättar att Gekås har anställt en konsult inför 

hållbarhetsredovisningen eftersom de känner att de inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet 

inom företaget. Detta skulle kunna ses som både en fördel och nackdel för Gekås del eftersom 

de då kommer redovisa enligt GRI:s regelverk (Personlig kommunikation, 8 maj 2017). 

Fördelen i Gekås fall skulle kunna vara att de på så vis skaffar sig erfarenhet.   

 

Hållbarhetsredovisningar som är upprättade i enlighet med GRI:s ramverk ska redovisa de 

resultat som har uppnåtts under perioden med bakgrund i organisationens åtagande, strategi och 

hållbarhetsstyrning (Global Reporting Initiative, u.å). Hållbarhetsredovisningen bli på så vis ett 

erkänt dokument vilket kan skapa fördelar i konkurrens och transparens. Däremot kan de också 

bli begränsade om de enbart väljer att följa regelverk. Vid intervjutillfället hade de kommit så 

lång att de höll på att arbeta fram de nyckeltal som ska utgöra underlag för rapporten (Personlig 

kommunikation, 8 maj 2017). 

 

I samband med hållbarhetsredovisningen ska Gekås med olika typer av nyckeltal främst inom 

COC och energianvändning, men i dagsläget samordnas de inte (Personlig kommunikation, 8 

maj 2017). Enligt Helde (Personlig kommunikation, 8 Maj, 2017) är tanken att tillsammans 

med den färdiga hållbarhetsredovisningen sedan arbeta igenom deras arbetssätt, ta fram nya 

nyckeltal och även några mer långsiktigt uppstyrda nyckeltalsmål. Enligt Ammenberg (2012) 

handlar strategiskt arbete främst om att etablera planer för hur företag ska uppnå visioner och 

långsiktiga mål (Ammenberg, 2012). Om Gekås lyckas med strategin om att använda 

hållbarhetsredovisningen som underlag för nya arbetssätt och nyckeltal kan det enligt Stroh 

(2014) skapa gynnsamma förhållande, där människor bland annat vet vad de ska göra, vet hur 

de ska utföra arbetet samt är motiverade till att utföra uppgifterna. 

 

Processen för upprättandet av hållbarhetsredovisningen sker i olika steg, där Gekås till en början 

har utfört en påverkansanalys (Personlig kommunikation, 8 Maj, 2017). Vidare förklarar Helde 

att en påverkansanalys används eftersom det är ett bra verktyg för att identifiera vilka områden 

de främst ska arbeta inom. Vidare förklarar hon att det är ett effektivt tillvägagångssätt för att 

arbeta fram nya strategier eftersom påverkansanalysen konkretiserar målen. I samband med att 

Gekås ska upprätta en formell hållbarhetsredovisning för första gången ska de också enligt 
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Malin Helde (Personlig kommunikation, 8 Maj, 2017) arbeta fram en helt ny strategi kring 

detta. Ammenberg (2012) framhäver att det kan vara svårt för ett företag att genomföra en 

strategi i “vardagen på jobbet”. Vidare menas att eftersom ledningen främst är engagerad i det 

strategiska arbetet kan övrig personal ha svårt för att ta till sig genomförandet. Det gäller här 

för Gekås att nå ut till medarbetarna på en medveten nivå för att kunna verkställa strategin på 

ett lyckat sätt. Det skulle annars kunna resultera i Stroh (2014) uppfattning av att om en strategi 

inte genomförs så är den inget annat än en hög med papper. 

 

För att underlätta hållbarhetsarbetet och möta de nya kraven har Gekås som strategi att fokusera 

på vissa områden av produkter, exempelvis där de har stor volym eller extra känsliga 

produktgrupper, såsom barnartiklar och livsmedel (Personlig kommunikation, 8 maj 2017). En 

annan del av deras strategi är att ha så många långsiktiga leverantörer som möjligt så att arbetet 

de lägger ner på att utveckla bättre förhållande och mindre miljöpåverkan inte ska gå förlorat 

(Personlig kommunikation, 24 april 2017). Ammenberg (2012) påpekar samma synsätt om att 

strategiskt arbete främst handlar om att etablera planer för hur verksamheten ska uppnå visioner 

och långsiktiga mål. Det kan därför anses klokt av Gekås att begränsa arbetet med hållbarhet 

till en början för att kunna skapa en hållbar affärsstrategi. 

 

När det kommer till att genomföra förändringar i ett företag underlättar det enligt Helde 

(Personlig kommunikation, 8 Maj, 2017) att till en början sätta övergripande mål och sedan 

identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom, för att till slut komma fram till vad som behövs 

göras för att nå målen. Här arbetar Gekås helt i enlighet med vad Ammenberg (2012) menar på 

är strategiskt arbete, vilket går ut på att formulera en plan för hur företaget ska förflytta sig från 

läge A till läge B, för att långsiktigt nå en önskad position. Helde berättar också att efter 

hållbarhetsredovisningen har publicerats är tanken att arbetet med att upprätta en 

kommunikationsplan ska påbörjas för att kunna implementera målen i verksamheten (Personlig 

kommunikation, 8 maj 2017). 

 

4.2.4 Implementering 

Gekås använder inga standarder eller miljöledningssystem idag eftersom det kräver en hel del 

resurser, och utgår istället efter lagen och det som måste följas. Det finns bland annat 

påtryckningar från kunder och media i hur de hanterar hållbarhet (Personlig kommunikation, 8 

maj 2017). Enligt Naturvårdsverket (2000) anses miljöledningssystem vara effektivt när en 

verksamhets ledning aktivt och engagerat tar ställning till att förse verksamheten med resurser 

som bidrar till ökad kunskap samt förbättringar, som sker i enlighet med verksamhetens 

miljöpolicy och miljömål. Det skulle således kunna vara en god idé för Gekås att i samband 

med hållbarhetsredovisningen även införa miljöledningssystem som visar att de arbetar med 

hållbarhet i större bemärkelse. Enligt De Vries et al. (2012) finns det indikation på att 

implementeringen av exempelvis ISO 14001 ger positiva effekter på både miljöförbättringar 

samt affärsmöjligheter för certifierade företag. 

 

Helde (Personlig kommunikation, 8 Maj 2017) berättar att Gekås både arbetar internt och 

externt med kommunicering men att det, på grund av att de inte har något intranät, främst sker 

via hemsidan. Helde understryker att de har funderat på intranät men att de ännu inte har hittat 
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något som kan integreras med den vision Gekås har om framtidens affärssystem (Personlig 

kommunikation, 8 maj 2017). De Vries et al. (2012) understryker vikten av ett helhets 

engagemang inom verksamheten, vilket bör innebära ett åtagande från ledningsnivå till den 

övriga verksamheten. Detta inkluderar allt ifrån ledningens agerande, utbildningar, 

väldefinierade ansvarsområde, medvetenhet och inre motivation et cetera. Genom ett intranät 

skulle Gekås kunna nå ut till sina medarbetare på ett mer närvarande sätt där även indirekta 

utbildningar och information kan förmedlas. 

 

Vidare förklarar Helde (Personlig kommunikation, 8 Maj, 2017) att det trots allt finns ett 

genuint intresse om hållbarhet i organisationen, där man vill arbeta med kontinuerliga 

förbättringar, eftersom man vill arbeta i ett företag med god affärsetik. Både Helde och 

Johansson ser hållbarhetsredovisningen som ett utmärkt sätt att få ett mer heltäckande och 

strategiskt angreppssätt gällande hållbarhet (Personlig kommunikation, 8 maj & 24 april 2017). 

Malin Helde (Personlig kommunkation, 8 Maj, 2017) framhäver att det hållbarhetsarbete som 

de har idag har är välintegrerat i framtagningen av olika produkter. Där täcker de bland annat 

in COC, miljökrav, kemikalieanvändning, säkerhet och så vidare. Hon menar att det interna 

personalarbetet är mycket systematiskt och rutinmässigt. På frågan om hur medarbetarna är 

delaktiga, svarar Helde att de som arbetar med inköp är mycket delaktiga i samband med 

framtagning och hemtagning av produkter. När de gäller Gekås egna arbetsmiljö anser Helde 

att alla är delaktiga och påverkas (Personlig kommunikation, 8 maj 2017). Enligt Remissovaa 

& Lasakovaa (2014) kan det finnas en problematik med CSR där företag utifrån egna perspektiv 

anser att de själva har förståelse för innebörden av CSR, men att oftast handlar om det yttersta 

skiktet av en fördjupad förståelse. Vidare menar Remissovaa & Lasakovaa (2014) att det således 

kan resultera i att företags implementering av CSR inte alltid får en optimal anpassning. 

(Remissovaa & Lasakovaa, 2014) 

 

Helde (Personlig kommunikation, 8 Maj, 2017) förklarar att hållbarhetsarbetet traditionellt har 

legat på respektive VD:s ansvarsområde och att de aktuella expertkompetenserna inom området 

har arbetat med frågorna. Malin Helde är närmsta chef för Pernilla Johansson, tillsammans 

bollar de många idéer och beslut sinsemellan. Större och mer komplexa beslut fattas av Malin 

Helde samt koncern-VD Jan Wallberg. Vid beslut gällande större summor pengar och/eller risk 

tas beslut på styrelsenivå (Personlig kommunikation, 24 april 2017). 

Ett beslutfattande sker huvudsakligen genom att en beslutfattare tar ställning och fastställer ett 

beslut för vidare verkställande. Grunden för en bedömning ligger enligt Socea (2012) i 

beslutfattarens förmåga att tolka information och egna värderingar vid applikation av 

tillvägagångssätt för sitt beslutfattande. Eftersom Gekås här har en beslutsprocess där ett flertal 

fattar beslut i samförstånd skulle det kunna vara så att Gekås minimerar risken för att fatta 

felaktiga beslut. 

Vidare berättar Helde att det bara är de ekonomiska nyckeltalen samt vissa fokusområden som 

arbetas igenom i styrelsen, eftersom hållbarhet är ett relativt nytt område sitter enbart 

expertkompetenser i verksamheten med detta (Personlig kommunikation, 8 maj 2017). Dock 

godkänner styrelsen naturligtvis arbetet. Enligt Socea (2012) kan förmågan att se helheten 

förknippas med förmåga att förstå ett besluts konsekvenser i verkligheten, när ett beslut tas. Här 
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inses att styrelsen kanske inte är full så insatt i arbetet med hållbarhet som enligt teorin bör vara. 

Det betyder dock inte att sämre beslut fattas med tanke på Gekås beslutsprocess där många 

beslut tas på ledningsnivå, där även expertkompetenserna sitter. 

Vid egen reflektion förklarar Helde att hon ser störst svårighet i att Gekås har många komplexa 

samband, hon menar att det är svårt att få kontroll långt bakåt i produktionsledet och att detta 

många gånger gör det till ett långsiktigt arbete för att nå förändringar (Personlig 

kommunikation, 8 maj 2017). Helde framhåller att hon främst ser det som ett etiskt ansvar, 

snarare än en affärsmöjlighet. Utmaningen och möjligheten är att arbeta seriöst och långsiktigt. 

Det gäller att hitta balansen för vad man ska fokusera på, det man har möjlighet att påverka och 

det som är viktigt att påverka (Personlig kommunikation, 8 maj 2017). 

  

4.3 Jämförande analys 

När detalj och partihandeln nu står inför utmaningen att möta de krav som ställs om 

hållbarhetsarbete möts de även av svårigheten att implementera detta arbete i verksamheten. 

Studien har undersökt hur ett företag inom detaljhandeln och ett företag inom partihandeln 

arbetar för att hantera dessa svårigheter. Eftersom detalj- och partihandeln påverkar många 

intressenter är deras ställningstagande avseende hållbarhet av stor vikt. Ammenberg (2012) 

understryker att det är denna påverkan på intressenter som är viktig när det gäller 

konkurrenskraft på marknaden. Gekås och Derome har av naturliga skäl olika intressenter vilket 

kan ses som en bidragande faktor till den omfattning som respektive hållbarhetsarbete har.  

 

Derome är hårt styrd av lagstiftning kring material, kemikalier, resursförbrukning, återvinning 

och andra mer materiella krav (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). De har intressenter som 

ställer krav på att de exempelvis måste inneha vissa certifieringar för att de ska ingå en 

affärsrelation med Derome (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Här inses också värdet för 

Derome att eftersträva ett mer omfattande arbete än Gekås när det gäller exempelvis 

miljöledningssystem, eftersom det på ett konkret sätt bidrar till fler affärsmöjligheter. Vad det 

gäller Gekås intressenter är dessa i första hand vanliga konsumenter och vad som efterfrågas 

gällande hållbarhet kan därmed antas styras av konsumenternas kunskapsnivå, vilken inte är 

konstant. Det kan därför vara en anledning till att Gekås har ett större fokus på intressenter i 

leverantör- och produktionsledet, där de enligt Johansson (Personlig kommunikation, 24 april 

2017) känner att de har en större påverkan. 

  

Vid jämförelse av Derome och Gekås miljöpolicy syns det att de formulerar på två olika sätt. 

Gekås har ingen konkret uttalad policy men däremot en bred förklaring till vad de vill uppnå 

och genomföra samt i vilket syfte. Johansson definierar hållbarhet utifrån samma definition som 

Gekås kommunicerar på deras hemsida, det vill säga att de ska åstadkomma en så liten 

miljöbelastning som möjligt (Personlig kommunikation, 24 april 2017). Vilket också är i linje 

med den ursprungliga definitionen om hållbarhet enligt Brundtland-rapporten. Johansson 

förklarar också att på grund av Gekås stora produktutbud måste de fokusera på produktsäkerhet 

och arbetsmiljöer där produktion sker. 

 



41 
 

Derome däremot har en uppradad miljöpolicy i punktform där deras ledord om enkelhet även 

präglar målsättningen (Personlig kommunikation, 2 maj 2017). Detta kan vara en effekt av att 

Derome har arbetat betydligt lägre än Gekås med både hållbarhet och hållbarhetsredovisning. 

Mikael Frejdeman framhöll också vikten av erfarenhet när det gäller miljö- och 

hållbarhetsarbete och menar på att det är grunden bakom ett välutvecklat hållbarhetsarbete. 

Fokus för deras miljöpolicy ligger främst vid hushållning av resurser vilket också är, likt Gekås 

policy, i enlighet med Brundtland. Derome kan anses ha en större helhetsbild när de även väver 

in medarbetare och andra intressenter i deras mål, och får därmed inte ett lika begränsat fokus 

som Gekås har. 

  

Gekås rör sig mycket inom den sociala dimensionen genom att förhindra barnarbete, fattigdom 

och hälsofarliga arbetsmiljöer. Det går att diskutera huruvida de uppfyller den ekologiska 

dimensionen eller inte. Med tanke på att Gekås är en resurskrävande verksamhet som inte styr 

sin egen produktion, utan köper in majoriteten av produkter från leverantörer, kan det vara svårt 

att påverka resurseffektiviteten. Om de däremot minskar sin påverkan på miljön med färre 

kemikalier och mer hållbara materialval kan de ändå betraktas som att de agerar inom den 

ekologiska dimensionen. Derome har desto större fokus på den ekologiska dimensionen 

eftersom de kan påverka resurseffektivitet med den egna produktionen. De hanterar också stora 

volymer av material och Staffan Melin förklarar att återanvändning och avfallshantering är en 

stor del av deras verksamhet, vilket har legat till grund samt varit en av drivkrafterna för 

utvecklingen av hållbarhet inom verksamheten. 

  

Med utgångspunkt i de fem strategier som Ammenberg (2012) har utvecklat kan således en 

diskussion om var Derome och Gekås kan tänkas befinna sig. Den första strategin där enbart 

lagkrav möts och ingen större ambition för hållbarhetsarbete finns, kan anses uppfyllas av både 

Gekås och Derome. Frejdeman och Helde beskriver båda det som väsentligt att först och främst 

arbeta efter de lagkrav som finns (Personlig kommunikation, 2 maj & 8 maj 2017). Däremot 

kan inget av företagen sägas ha ett bristande arbete med hållbarhet med tanke på deras ambition 

och åtgärder för detta. 

 

Enligt andra strategin påpekar Ammenberg (2012) att risker kan ha en stor effekt på företag om 

de inte hanteras väl. Gekås är väl medveten om var deras främsta risker i samband med 

hållbarhet ligger, vilket Johansson ett flertal gånger framhäver finns i leverantör- och 

produktionsledet (Personlig kommunikation, 24 april 2017). Därför kan det också antas att de 

är väl insatta i förebyggandet av dessa risker såsom barnarbete, fattigdom och korruption. 

Riskhantering i andra länder kan däremot ses som en risk i sig eftersom ledningen kan ha svårt 

att kontrollera alla delar. Med tanke på att Gekås har stor erfarenhet av inköp av varor från 

andra länder bör de även här ha åtgärder för detta. Till skillnad från Gekås agerar Derome 

istället på en mer lokal nivå, vilket gör att deras riskhantering kan anses ske mer kontrollerat. 

Deromes koncept och affärsidé bygger på en helhetsprocess, från förädling till färdiga 

produkter, vilket innebär färre kommunikationsvägar. Derome kan därför anses kunna agera 

snabbare när risker väl uppstår. 
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Den tredje strategin berör effektivisering av verksamheten i avseendena kostnadsbesparingar 

och möjliga intäkter i samband med hållbarhetsarbetet. Deromes affärsidé grundar sig från 

början i ett hållbarhetstänk, vilket bidrar till att hållbarhet inte är lika främmande för deras 

verksamhet. Kostnader som uppstår i samband med hållbarhetsarbetet anses därför inte vara av 

väsentlig betydelse, eftersom de från tidigare erfarenhet vet att investeringar i hållbarhet är 

långsiktigt lönsamma. Frejdeman framhåller också erfarenhet som grunden för ett lyckat 

hållbarhetsarbete (Personlig kommunikation, 2 maj 2017) vilket här lyser igenom. Gällande 

Gekås har de erfarenhet av att förebygga kostnader som uppstår i samband med produktion och 

leverans, eftersom fokus för hållbarhetsarbete har legat där (Personlig kommunikation, 24 april 

2017). Däremot har de mindre erfarenhet gällande det helhetstänk som Derome tycks ha, där 

alla aspekter vävs samman med miljöpolicy, affärsidé och strategi. 

 

Profilering kallas den fjärde strategin där fokus ligger på att skapa en relation med intressenter 

och kunder. Derome har en tydlig målgrupp som också har stor inverkan på deras verksamhet. 

Eftersom Derome har kunder allt ifrån större företag till privatpersoner är det viktigt med 

profilering för att bibehålla ett starkt varumärke. Ett stort antal av Deromes kunder ställer också 

specifika krav gällande hållbarhet, vilket kan underlätta när det gäller profilering, eftersom 

Derome har något att förhålla sig till när de väljer vilka områden de ska arbeta med. Den 

miljöpolicy Derome har följer också den linje som deras affärsidé utgår ifrån, vilket kan skapa 

balans mellan marknadsföring och trovärdighet, eftersom hållbarhetsfrågor återfinns i flera 

aspekter inom verksamheten. Gekås kan tänkas ha det svårare att förhålla sig till vad deras 

kunder efterfrågar, med tanke på att det inte utgör en majoritet hos deras kunder. Således kan 

det vara svårt att profilera sig på ett trovärdigt sätt som möter alla kunders förväntningar. Detta 

kan vara en tänkbar förklaring till varför Gekås har valt att främst kommunicera det arbete de 

gör i produktionsländerna, eftersom detta kan ha en högre prioritet hos många av deras kunder. 

 

Den femte och sista strategin är mer radikal och omfattar en internationell syn på 

hållbarhetsarbetet. Varken Gekås eller Derome kan fullt ut placeras inom denna kategori 

eftersom respektive har fokuserat på ett mindre område. Däremot kan Gekås genom sitt 

engagemang i andra länder ses som indikationer på att vilja bidra till en hållbar situation i 

världen. 
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Kapitel 5. Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka hur företag inom detalj- och partihandeln arbetar för att 

implementera hållbarhet i verksamhetens affärsstrategi. Tanken med studien är att belysa hur 

kommunikationen i företag sker internt samt hur det påverkar implementering av hållbarhet i 

affärsstrategin. 

  

 Hur kommunicerar företag inom detalj- och partihandel sitt arbete med hållbarhet? 

  

Slutsats: 

Kommuniceringen av hållbarhet skiljer sig betydligt åt mellan företagen. Derome använder 

hållbarhetsredovisningen som ett sätt att profilera sitt arbete med hållbarhet i ett bredare 

perspektiv. Derome är överlag säkra på var de står i hållbarhetsfrågorna vilket lyser igenom i 

den självsäkerheten som både Mikael Frejdeman och Staffan Melin uttrycker i samklang med 

deras kärnvärde om enkelhet. De har uppfattat värdet i att kommunicera mål internt, vilket de 

även planerar att göra med hållbarhetsredovisningen. Gekås som inte kommunicerar sitt arbete 

med hållbarhet i samma omfattning som Derome har ändå stor potential till utveckling i och 

med deras första hållbarhetsredovisning. Ambitionen ligger på att möta lagkravet och 

redovisningen kommer således bli ett uppföljningsdokument men även en hållbarhetsmotor.  

  

 På vilka sätt arbetar företag inom detalj- och partihandel för att implementera 

hållbarhet i affärsstrategin? 

  

Slutsats: 

Återigen skiljer sig tillvägagångssätten mer än vad de liknar varandra. Derome har länge arbetet 

med hållbarhet som en naturlig del av deras affärsidé, vilket har skapat en strategi med 

utformning i att alla ska vara delaktiga. Detta har skapat ett försprång i avseendet hur de ska 

hantera hållbarhet i relation till deras verksamhet. Precis som Frejdeman konstaterade, 

erfarenhet spelar stor roll i arbetet med hållbarhet, vilket även författarna utifrån denna studie 

har dragit som slutsats. Med hänsyn till Deromes tillvägagångssätt där de tydligt tar ställning 

till var de står i sitt ansvarstagande samt kommunicerar detta både externt och internt, dras 

slutsatsen att de befinner sig i den fjärde strategin, profilering. 

  

Gekås har även de arbetat med hållbarhet under ett antal år nu men har mer varit reaktiva 

gällande agerandet inom hållbarhet. Gekås har en stark strategi om att fokusera på produktion 

och leverantörsled eftersom de känner att de har mest påverkan där. Författarna drar slutsatsen 

att detta val av strategi är en bidragande faktor till en något bristande implementering på lokal 

nivå. Gekås har däremot erfarenhet av att hantera de risker som uppstår i samband med deras 

produktion och uppfyller därför den andra strategin väl. En verksamhet med långa 

kommunikationsvägar måste ha en omfattande riskhantering för att säkerställa verksamhetens 

framtid. 
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 Hur kan implementering av hållbarhet i affärsstrategin påverka verksamhetens arbete 

med hållbarhet? 

  

Slutsats: 

Författarna har genom studiens gång insett att implementering av hållbarhet i affärsstrategin är 

viktigt och direkt kopplad till företagens framtida överlevnad. Valet i vilken strategi som 

appliceras har betydelse för hur företaget uppfattas och utvecklas. I Deromes fall är de tydligt 

kundmedvetna och därför profilerar sig utåt i syfte att öka affärsmöjligheterna. Gekås har insett 

att deras största påverkan ligger i produktionen och har därför anpassat sin strategi utifrån detta 

för att minska resursanvändning och förbättra arbetsmiljö, vilket i sin tur både minimerar risker 

och sänker kostnader. 

Kapitel 6. Reflektion & Förslag på fortsatta studier 

Studien har bidragit till författarnas ökade förståelse för den verkligheten bland företagen 

gällande implementeringen av hållbar affärsstrategi. Det är inte givet att begreppet hållbarhet 

tolkas på ett enkelt sätt. Bakom ett framgångsrikt arbete med hållbarhet inom en verksamhet 

krävs kunskap, förståelse och strategier för optimal applikation av begreppet. 

  

Med utgångspunkten att Frostenson, Helin & Sandström (2013) har studerat 

hållbarhetsredovisningens roll i arbetet med hållbarhet, kan man anse att denna studie har 

bidragit till utvecklingen om hur företag implementerar hållbarhetsredovisningen i 

affärsstrategin. För vidare studier kan det anses lämpligt att studera tillvägagångssätt för att den 

operativa nivå fullt ut ska integreras i arbetet med hållbarhet, samt vilken roll de utgör. Vidare 

förslag kan vara att utgå från ett operativt perspektiv för att hitta möjligheter och hinder i 

gränssnittet mellan ledning och operativ nivå gällande implementeringen av hållbarhet i 

verksamheten. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuformulär till personer med verksamhetsstyrande positioner 
  

Allmänna frågor: 
 Vilka är ditt ansvarsområde/ dina främsta uppgifter? 

 

 Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

 

 Hur ser ledningen ut idag? 

 

 Besitter ledningen utmärkande kompetenser inom hållbarhet? 

 

 Vilka steg går ett beslut vanligtvis genom? (från idé till genomförande) 

 

 I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka beslut? 

 

Hållbarhetsarbete: 
 Hur definierar du hållbarhet? 

 

 Arbetar ni med hållbarhetsredovisning? Varför/ varför inte? 

 

 Hur ser er hållbarhetsstrategi ut? (strategi, policy, mål) 

 

 Hur ser verksamhetsstyrningen ut i förhållande till hållbarhetsarbetet? Vilka metoder 

eller verktyg används i samband med det? 

 

 Är hållbarhetsarbetet integrerat i den dagliga verksamheten? På vilka sätt? 

 

 Vilka miljöledningssystem eller andra standarder används främst för att genomföra 

strategier och uppnå målen för hållbarhet? 

 

 Vilken är anledningen bakom ert arbete med hållbarhet? 

(ex. intressenter, kunder, lönsamhet, etik, lagar) 

 

 Hur länge har ni aktivt arbetat med hållbarhet? (Alternativt genomfört 

hållbarhetsredovisning) 

 

 Vilka avdelningar/tjänster har idag huvudansvaret för utveckling av 

hållbarhetsarbetet? Vilka rapporterar de till? 

 

 Är styrelsen aktivt delaktig i utformningen av hållbarhetsarbetet samt strategier? 

På vilka sätt är de involverade? 
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Kommunicering: 
 Hur kommuniceras arbetet med hållbarhet externt och internt? 

 

 Vilka verktyg, modeller eller metoder används främst för kommunicering av 

hållbarhetsarbetet? 

 

 Involveras medarbetarna i arbetet med hållbarhet, på vilket sätt är de delaktiga? 

 Vilka uppföljningar görs främst gällande hållbarhetsarbetet? 

 

 Vilka avdelningar/personer följer upp och rapporterar? 

 

Hållbarhetsredovisning: (om det förekommer) 
 

 Hur ser er process ut för att upprätta hållbarhetsredovisning? Vilka steg eller i vilken 

ordning sker det? 

 

 Vilka nyckeltal använder ni er främst av? 

 

 Hur tas nyckeltalen fram? Och vem arbetar med framtagandet? 

 

 Vilka områden har ni valt att fokusera på? Varför? 

 

 Vilken nytta ser ni med hållbarhetsredovisning? 

 

Reflektion: 
 

 Vilka svårigheter har ni uppmärksammat främst vid implementering av 

hållbarhetsstrategier i verksamheten? Var uppstår oftast problemen? 

 

 Vilka möjligheter ser ni i arbetet med hållbarhet? Vilka resultat har ni sett? 

 

 Vilka visioner finns hos företaget för att utveckla arbetet kring hållbarhet? 
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Bilaga 2. Intervjuformulär till operativa verksamheten 
  

 Berätta lite kortfattat om dig själv och din tjänst, vilka ansvarsområden samt uppgifter 

du har. 

 

 I vilken utsträckning är du delaktig i verksamhetens arbete med hållbarhet? 

 

 Hur ser du på verksamhetens ansvar för ett hållbart samhälle? 

 

 Hur arbetar den operativa delen av verksamheten med hållbarhet? 

 

 Arbetar ni med miljöledningssystem/ andra standarder? 

 

 Har ni fått ta del av utbildningar inom området för miljö och hållbarhet? 

 

 Hur får du vanligtvis kännedom om förändringar inom verksamheten? Vem 

kommunicerar det till dig i första hand? 

 

 Hur ser du på engagemanget för hållbarhet på din arbetsplats? 

 

 Gör ni själva uppföljningar kring hållbarhet? 

 

 I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka beslut för hållbarhet? 
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