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Sammanfattning 

Titel:  Hållbarhetsarbete - Från ord till handling 

En studie om relationen mellan rederiers förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och implementering genom 

verksamhetsstyrning 

Kurs:  17VT-2FE75E Ekonomistyrning, kandidatuppsats 

Författare:  Elin Kristensson, Robin Pettersson & Martin Strömberg 

Handledare:  Petter Boye 

Examinator: Thomas Karlsson 

 

Syfte:  

Denna studie har som syfte att skapa förståelse för hur företag inom rederibranschen 

förhåller sig till arbete med hållbarhet, samt om rederiernas förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete resulterar i skillnader inom det praktiska arbetet med hållbarhet och 

implementeringsarbetet. 

 

Teoretiskt ramverk: 

Studiens teoretiska ramverk utgår från tidigare forskning och teori kring företags arbete 

med hållbarhet. Studien fokuserar huvudsakligen på tre teoretiska områden; Kennedy & 

Fiss (2009) forskning kring motiv till tillämpning av nya arbetssätt, Carrolls (1991) 

Corporate Social Responsibility Pyramid och Frostensons (2010) kategorisering av 

styrmedel.  

 

Metod: 

Studien är utformad enligt en kvalitativ undersökningsmetod och en deduktiv 

forskningsansats. Studiens empiriska material har samlats in via sex semistrukturerade 

intervjuer samt hållbarhetsrapporter från de rederier som ingått studiens urval. 
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Slutsatser: 

Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan företags förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och det praktiska arbetetet med hållbarhet. Resultatet indikerar att de 

företag som fokuserar på fördelar och möjligheter med hållbarhetsarbete också har ett 

mer omfattande praktiskt arbete med hållbarhet och utför ett större antal frivilliga 

hållbarhetsaktiviteter. Studiens resultat visar vidare på att det även finns ett samband 

mellan rederiers förhållningssätt till hållbarhetsarbete och det fortsatta 

implementeringsarbetet. Resultatet indikerar att rederier som fokuserar på möjligheter 

och fördelar med hållbarhetsarbete generellt har ett mer omfattande 

implementeringsarbete, samt använder sig av fler styrmedel kopplade till hållbarhet. Vi 

kan också konstatera att rederiernas ägarförhållanden påverkar företagens 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete och det praktiska arbetet med hållbarhet. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, Förhållningssätt, Arbetssätt, Corporate Social Responsibility, 

Verksamhetsstyrning, Styrmedel, Implementeringsarbete 
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Abstract 

Purpose:  

The aim of this thesis is to explain how companies in the shipping business approach 

sustainability, and if their approach to sustainability results in different kinds of 

activities related to sustainability and implementation. 

 

Theoretical framework: 

The theoretical framework is based on previous research and theories about companies 

work regarding sustainability. This thesis emphasizes three important areas; Kennedy & 

Fiss (2009) studies regarding motives and adoption of innovations, Carrolls (1991) 

Corporate Social Responsibility Pyramid and Frostensons (2010) categories of 

management control instruments.  

 

Method: 

The thesis is designed as a qualitative research method and deductive research 

approach. The empirical data was gathered through six semi-structured interviews, and 

sustainability reports from each of the shipping companies. 

 

Conclusion: 

The result of the thesis indicate a connection between the companies approach to 

sustainability and their practical sustainability activities. The result indicate that the 

companies focused on the opportunities and advantages of sustainability also have more 

extensive practical work and engages in larger amount of voluntary sustainability 

activities. The thesis also shows a connection between the companies approach to 

sustainability and the continued implementation. The thesis indicate that the shipping 

companies that focus on opportunities and advantages of sustainability in general have a 

more comprehensive implementation process, and uses a larger amount of management 

control instruments connected to sustainability. Finally we can also conclude that the 

shipping companies’ ownership structure affects the companies approach to 

sustainability and practical work with sustainability. 

 

Keywords: Sustainability, Approach, Operation methods, Corporate Social 

Responsibility, Management control systems, Management control instruments, 

Implementation. 
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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter. Ni har genom ert 

engagemang, er tid och er kunskap gjort vår studie möjlig. Vi vill fortsätta med att även 

rikta ett stort tack till vår handledare Petter Boye, som har varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Tack för att du har hjälpt oss att styra arbetet i rätt riktning och för din 

värdefulla rådgivning. Slutligen vill vi också passa på att säga tack till våra olika 

opponenter som hjälpt oss att göra arbetet ännu bättre. 
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1 Introduktion 
Följande avsnitt har för avsikt att ge läsaren bakgrund kring studiens relevanta ämnen 

och en första inblick i problemområdet. Vidare presenteras studiens forskningsfrågor 

och syfte, följt av en begreppsförklaring av för studien relevanta begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har vårt samhälle präglats av ökad global tillväxt och en ökad 

medvetenhet kring hur vi människor påverkar vår miljö och den jord vi lever på. I och 

med detta har begrepp som hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility 

(CSR) fått allt mer uppmärksamhet (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Begreppet 

hållbar utveckling har vuxit fram som en samhällsutvecklingsfråga kring jordens 

tillgångar och länders socio-ekonomiska utveckling och fick internationellt genomslag i 

och med Brundtlandrapporten som lanserades av FN 1987 (Borglund, De Geer, 

Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström, Sweet & Windell, 2012). Sedan dess har en 

mängd internationella överenskommelser och avtal slutits för att främja hållbar 

utveckling världen över. Senast i september 2015 hölls ett toppmöte av FN i New York 

där Agenda 2030 antogs. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, 

målen kommer att ställa stora krav på världens länder och resultatet av agendan kommer 

att påverka framtiden på en global nivå  (FN, 2016). 

 

Den ökande medvetenheten och uppmärksammandet kring behov av hållbar utveckling 

har påverkat hela samhället och däribland företagande. De senaste åren har arbetet med 

hållbar utveckling och CSR fått allt större utrymme inom företagande, och idag arbetar 

många företag aktivt med hållbarhet på olika sätt och i olika utsträckning (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2015). Begreppet Corporate Social Responsibility har vuxit fram 

ur frågan kring företags sociala ansvar och har sedan begreppets uppkomst haft 

företagen som tydlig aktör och central utgångspunkt (Borglund et al. 2012). 

 

De senaste åren har ett ökat samtycke kring vikten av CSRs betydelse vuxit fram för 

såväl företag som samhälle. Vad socialt ansvar faktiskt innebär i praktiken är dock ett 

ämne som fått ökat utrymme och har varit mycket omdiskuterat de senaste två 

decennierna (Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Borglund et al. 2012). Trots försök 
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till att definiera CSR genom riktlinjer, teoretiska modeller och regelverk finns 

fortfarande ingen entydig bild av vad begreppet innebär, utan förekommer i flera olika 

definitioner. Detta leder till att företag har utrymme att själva tolka begreppet i 

praktiken och anpassa sitt sociala ansvar efter den rådande situationen (Borglund et al. 

2012). 

 

På grund av svårigheterna med att definiera begreppet CSR har forskning ägnats åt att 

skapa riktlinjer och teoretiska modeller med avsikt att tydliggöra begreppets innebörd 

(Carroll, 1991; Schwartz & Carroll, 2003). En av de tidigare definitionerna av CSR, 

som än idag är brett accepterad av många forskare och teoretiker, är formulerad av 

forskaren Archie B Carroll (1991). Carroll påstår att företags arbete med CSR består av 

flera dimensioner, mer specifikt fyra typer av ansvarsområden; ekonomiskt, rättsligt, 

etiskt och filantropiskt ansvar. Denna definition med sina fyra ansvarsområden har 

vidare förklarats genom en teoretisk modell, mest känd som The Pyramid of Corporate 

Social Responsibility. Definitionen har haft stor betydelse för fortsatt utveckling och 

forskning kring CSR och dess praktiska innebörd (Schwartz & Carroll, 2003). 

 

Hållbarhetsarbete och socialt ansvar integreras idag i allt större utsträckning i företags 

strategier och affärsmodeller. Företag lyfter idag fram sambandet mellan lönsamhet och 

socialt ansvar, de hävdar även att det är av stor betydelse att integrera miljömässigt och 

socialt ansvar i verksamheten för att nå långsiktig lönsamhet (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2015; Moon, 2007). Den ökade integrationen mellan företags hållbarhetsarbete 

och affärsmodeller har lett till ökad forskning angående vilka motiv som driver företags 

arbete med hållbarhet. Slutsatserna av forskningen har varit högst varierande och visar 

på stor differens gällande vilka motiv som driver företag till arbete med hållbarhet. 

Denna differens kan bland annat bero på branschen företag verkar inom, kraven från 

deras intressenter, legitimitet eller ekonomisk vinning med flera (Grafström, Göthberg 

& Windell, 2015; Babiak & Trendafilova, 2011). 

 

Till följd av att företag idag arbetar mer med hållbarhet och socialt ansvar har även 

litteratur och forskning kring nyinstitutionell teori inom området ökat i omfattning. 

Enligt litteratur som grundar sig i nyinstitutionell teori har företags bakomliggande 

motiv till tillämpning av innovationer utforskats (Abrahamsson, 1991; Kennedy & Fiss, 

2009). Författarna menar att innovationer är ett generellt begrepp som exempelvis kan 
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avse nya arbetssätt förenat med företags hållbarhetsarbete. Kennedy och Fiss (2009) 

påpekar att anledningarna till att företag tillämpar nya arbetssätt kan motiveras antingen 

genom möjligheter, och förhoppningar om att arbetssättet kommer att skapa fördelar för 

företaget, eller för att undvika risker och hot inom samma områden.  

 

Kennedy och Fiss (2009) har även funnit att det finns olika motiv att tillämpa nya 

arbetssätt, dessa motiv är huvudsakligen ekonomiska- eller sociala motiv. Forskarna har 

funnit stöd för att olika motiv till tillämpning genererar i ett mer eller mindre 

omfattande implementeringsarbete (Kennedy & Fiss, 2009). Vidare framhäver Arjaliés 

och Mundy (2013) vikten av fortsatt forskning angående motiven till hållbarhetsarbete 

och fortsatt implementering. 

 

Utöver forskning beträffande motiv till hållbarhetsarbete finns även forskning som 

behandlar verksamhetsstyrningens roll vid implementering av hållbarhetsarbetet och 

strategier för företag. Verksamhetsstyrning kan fungera som instrument för att göra 

praktiskt utförande målkongruent med hållbar utveckling, och kan därigenom leda 

organisationen mot hållbarhet (Arjaliés & Mundy, 2013). En förutsättning för att uppnå 

denna målkongruens är dock att företag anpassar sina styrmedel efter strategier och 

långsiktiga mål (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Studier 

har utförts i försök att identifiera vilka styrmedel som används inom företag för att 

implementera arbetet med socialt ansvar och hållbarhet (Conradsson & Gunnarsson, 

2014; Karlsson & Rundcrantz, 2015; Wendin & Berg, 2015). Trots att forskningen visar 

på att en anpassad verksamhetsstyrning kan underlätta implementering av både CSR 

och hållbarhetsarbete, har studier också visat på att företag i praktiken inte integrerar 

hållbarhetsaspekter i sin verksamhetsstyrning (Durden, 2008). 

 

Även om företag anpassar sin verksamhetsstyrning för att implementera hållbarhet och 

CSR-aktiviteter framhäver Godfrey och Hatch (2007) att företag fortfarande har 

problem med att besluta vilka CSR-aktiviteter som långsiktigt gynnar företaget och 

därmed bör utföras. Husted och Salazar (2006) menar istället att företag med varierande 

CSR-aktiviteter skapar unika konkurrensfördelar. Vilka CSR-aktiviteter som företag 

väljer att tillämpa och hur dessa implementeras genom verksamhetsstyrningen är något 

som påverkas av branschen företaget är verksam inom (Babiak & Trendafilova, 

2011).  Babiak och Trendafilova (2011) påpekar att framtida forskning bör ägnas åt att 
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undersöka olika industrier, detta för att granska skillnaderna mellan företags motiv till 

att engagera sig i hållbarhet och CSR-aktiviteter. Vidare påpekar författarna att den 

viktigaste frågan är om den image och de motiv som företag presenterar faktiskt har 

någon koppling till företagets prestationer och implementering av hållbarhet och CSR-

aktiviteter (Babiak & Trendafilova, 2011). Babiak och Trendafilova (2011) menar att 

forskning inom området kommer vara lärorik för att se hur olika branscher adopterar 

normer och hållbarhet, samt hur företag praktiskt utför hållbarhetsarbete och CSR-

aktiviteter. 

1.2 Problemdiskussion 

I bakgrunden har det redogjorts för företags ökade medvetenhet beträffande betydelsen 

av arbete med hållbarhet och CSR. Oavsett vilken bransch företag verkar inom har deras 

arbetssätt och utveckling påverkats av miljölagar, regleringar och påtryckningar från 

intressenter. Frostenson (2010) beskriver företags arbete med hållbarhet som en fråga 

om överlevnad och syftar till att företags legitimitet i dagens samhälle till stor del 

bedöms efter huruvida de agerar enligt etiska, miljömässiga och sociala normer 

(Frostenson, 2010). 

 

Utöver företag har, som tidigare nämnt, även allt fler intressenter blivit mer insatta i 

ämnen som berör socialt ansvar och hållbarhet, vilket gör att företags arbete inom dessa 

områden i större utsträckning blir en förutsättning för att bibehålla exempelvis 

legitimitet (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Idag finns det olika orsaker och 

motiv till varför företag väljer att engagera sig i arbete med CSR och hållbarhet, vilka 

dessa orsaker och motiv är råder det dock skilda meningar om (Babiak & Trendafilova, 

2011; Arjaliés & Mundy, 2013). 

 

Transportbranschen är ett exempel på bransch som har påverkats av samhällets ökade 

hållbarhetsfokus. Framväxande miljörelaterade regleringar och målsättningar med 

främsta syftet att minska utsläppen har haft stor betydelse för utvecklingen inom 

transportbranschen. Vidare har det ökade hållbarhetsfokuset resulterat i exempelvis 

försök till att framställa allt miljövänligare transportmedel för att minska företags 

inverkan på miljön och samtidigt ta det sociala ansvaret gentemot samhället 

(Andersson, Brynolf, Lindgren & Wilewska-Bien, 2016). I och med en ökad 

medvetenhet ökar kraven på aktörer att implementera ett hållbarhetsarbete i strategier 
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och affärsmodeller. Arbetet som efterfrågas av dagens konsumenter kan variera från 

större hållbarhetsinitiativ till mindre omfattande önskemål. Dagens konsumenter 

efterfrågar allt från att företag inte ska förorena vår miljö till att företag ska erbjuda 

konsumenten ekologiska alternativ under transporten. Transportbranschen och företag i 

allmänhet blir idag påverkade av vad intressenter ställer för krav och om företagen vill 

fortsätta utvecklas och överleva är dess krav något som inte kan förbises (Poon, 1989; 

Page & Connell, 2014). 

 

Dagens samhälle kräver allt mer från företag i form av socialt ansvar. Dessa 

påtryckningar har lett till att många företag vill vara miljövänliga och visa att de tar 

hand om samhället där de är verksamma. De vill bli betraktade som ansvarstagande 

aktörer men vill samtidigt tjäna pengar och vara vinstmaximerande. Enligt en mer 

traditionell syn på CSR och hållbarhet kan dessa två mål ses som i konflikt med 

varandra, detta då arbete med CSR och hållbarhet ofta är resurskrävande och det är svårt 

att förutse vilka aktiviteter som bidrar till ökad lönsamhet (Anthony et al. 2014). 

Forskare som Porter och Kramer (2002) hävdar dock motsatsen, att CSR kan vara 

mycket mer än en kostnad och begränsningar, det kan vara möjligheter, innovationer 

eller konkurrensfördelar. 

 

Då många företag idag vill bli betraktade som ansvarstagande läggs mycket resurser på 

arbete med CSR och hållbarhet, dock visar studier att det är långt ifrån allt 

hållbarhetsarbete som implementeras på ett effektivt sätt inom företag (Durden, 2008; 

Babiak & Trendafilova, 2011). Företag som inte genomför implementeringsarbetet av 

CSR och hållbarhet på ett tillräckligt genomgående sätt i verksamheten riskerar istället 

resursspill och nackdelar för företaget. Företags arbete med CSR och hållbarhet samt 

implementeringen genom verksamhetsstyrningen bör därför vara synkroniserat om 

arbetet på lång sikt ska generera i fördelar för företag. Frostenson (2010) menar därför 

att företag bör anpassa sina styrmedel efter sitt arbete med hållbarhet. 

 

Tidigare forskning har ägnats åt att studera vad företags arbete med CSR och hållbarhet 

innebär (Babiak & Trendafilova, 2011; Arjaliés & Mundy, 2013), men motiven till 

varför företag arbetar med CSR och hållbarhet är komplexa och involverar ett samspel 

av olika faktorer. Vad den tidigare forskningen dock har konstaterat är att beroende på 

vilka motiv företag har till att tillämpa nya arbetssätt inom CSR och hållbarhet kan det 
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påverka det efterföljande implementeringsarbetet (Kennedy & Fiss, 2009; Babiak & 

Trendafilova, 2011). Vidare framhäver författare som Babiak och Trendafilova (2011) 

att det finns ett behov av att specifikt undersöka olika typer av industrier för att 

fastställa om motiven och omfattningen av arbetet med CSR och hållbarhet skiljer sig åt 

mellan olika branscher.  

 

En verksamhet inom transportbranschen som har påverkats av de utökade kraven och 

hårda regleringarna är sjöfart och rederier. Rederibranschen är en industri som under de 

senaste åren har genomgått förändringar. Tidigare har branschen haft fokus på transport 

av varor och gods men på senare tid har branschen tvingats anpassa sig mer efter 

passagerare och verksamheten ombord på fartygen (Andersson et al. 2016). Miljöchefer 

från tre stora rederier etablerade i Sverige styrker att de senaste årens utveckling av CSR 

och hållbarhetsarbete har haft stor inverkan på hur rederier ska bedriva sina 

verksamheter (Airola, 2017-04-25; Andersson, 2017-04-25; Friberg, 2017-04-21). 

Rederibranschen har således präglats av en branschglidning där fokus har utvecklats 

mot nya områden samt ett större krav från intressenter att engagera sig i arbete med 

CSR och hållbarhet. 

 

Sjöfart är ett verksamhetsområde som är hårt reglerat, i synnerhet när det gäller utsläpp 

och miljöpåverkan vilket är något som alla verksamma rederier måste förhålla sig till 

(Andersson et al. 2016). Branschglidningen har lämnat utrymme för företagen att 

frivilligt arbeta med CSR och hållbarhet i olika utsträckning. Vad företagen förväntas 

göra och det arbete som faktiskt utförs kan variera, likaså kan motiv till att arbeta inom 

CSR och hållbarhet variera mellan företag. Ombord på fartygen finns bland annat 

resenärer, restauranger, sovkabiner och butiker där arbete med hållbarhet kan utföras i 

olika utsträckning. Omställningen inom branschen har skapat utrymme för företag att se 

på arbete med CSR och hållbarhet på olika sätt och anpassa arbetet därefter (Borglund 

et al. 2012). Förhållandet mellan motiven till att engagera sig i arbete med CSR och 

hållbarhet samt hur företagen väljer att implementera arbetet kan således komma att 

skilja sig inom samma bransch. 
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1.3 Studiens forskningsfrågor 

Med bakgrund och problemdiskussion som utgångspunkt har följande två 

forskningsfrågor formulerats med inriktning på rederibranschen: 

 

• Vad finns det för samband mellan rederiers förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och företagens praktiska arbete med hållbarhet? 

 

• Vad finns det för samband mellan rederiers förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och deras implementeringsarbete? 

1.4 Syfte 

Denna studie har som syfte att skapa förståelse för hur företag inom rederibranschen 

förhåller sig till arbete med hållbarhet, samt om rederiernas förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete resulterar i skillnader inom det praktiska arbetet med hållbarhet och 

implementeringsarbetet. 

1.5 Begreppsförklaring 

Följande begrepp är centrala för denna studie och används frekvent i arbetet. Vi vill 

därför förtydliga hur vi i denna studie definierar begreppen för att skapa tydlighet och 

förståelse för läsaren.  

 

Studiens definition av hållbarhet 

Trots att CSR och hållbarhet har olika ursprung står båda begreppen i grunden för att 

företag bör ta ansvar för deras påverkan på omgivning och samhälle (Borglund et al. 

2012). Hållbarhet kan diskuteras utifrån många olika perspektiv, däribland social-, 

ekonomisk- och miljömässig hållbarhet (Brundtland & Hägerhäll, 1988). För denna 

studie är alla perspektiven relevanta och när vi generellt talar om hållbarhet syftar vi 

därför till såväl social- som ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. 

 

Förhållningssätt till hållbarhetsarbete 

Senare i studien kommer Kennedy och Fiss (2009) forskning att presenteras. I denna 

studien diskuterar forskarna om företag ser på nya arbetssätt som möjligheter eller hot 

och att detta påverkar det fortsatta arbetet. När vi i denna studie talar om 
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förhållningssätt till hållbarhetsarbete avser vi alltså hur företag förhåller sig till dessa 

nya arbetssätt, utifrån ett möjlighetsperspektiv eller ett hotperspektiv. 
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2 Metod 
I avsnittet redogörs för olika tillvägagångssätt som använts i studien. Nedan 

presenteras och motiveras valet av undersökningsmetod, forskningsansats, 

datainsamling samt en diskussion kring studiens kvalité avseende forskningskriterier. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden för vår studie utgörs av en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden lägger fokus på uppfattningen och tolkningen av information, och som Holme 

och Solvang (1997) förklarar är det detta som ligger till grund för studien. Utöver den 

kvalitativa metoden finns också en kvantitativ metod, som istället fokuserar på mängder 

och kvantifiering av information (Holme & Solvang, 1997). 

 

Denna studie syftar till att skapa förståelse kring möjliga samband mellan företags 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete samt om företagens förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete resulterar i skillnader inom det praktiska arbetet med hållbarhet och 

implementeringsarbetet. Med fokus på tolkning och uppfattning av informationen 

passade den kvalitativa metoden bättre som undersökningsmetod för denna studie, något 

vi även hittar stöd för hos Merriam och Tisdell (2016) samt Bryman och Bell (2013). 

Vidare påpekar författarna att den kvalitativa metoden är något mer djupgående och 

detaljrik än den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden öppnar också upp för 

tolkningar och huvudsakligt fokus ligger snarare på förståelsen, meningen och 

processen i sig (Merriam & Tisdell, 2016). 

 

För att syftet i denna studie skulle kunna besvaras krävdes det att vi skapade en djupare 

förståelse inom ämnet, att vi skapade oss en helhetsbild som senare kunde tolkas och 

utgöra underlag för arbetet. Denna helhetsbild som eftersträvades är enligt Holme och 

Solvang (1997) en av fördelarna med att använda sig av en kvalitativ metod. Det finns 

fördelar med den kvalitativa metoden vid datainsamlingen av studiens empiriska 

material. Ofta innebär det att en studie av kvalitativ karaktär samlar in sitt empiriska 

material genom djupgående intervjuer där samtalet fokuseras till de ämnen och 

forskningsfrågor som är relevanta för studien (Merriam & Tisdell, 2016). Vidare 

påpekar författare som exempelvis Jacob och Furgerson (2012) och Long (2007) att den 
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kvalitativa metoden försöker hitta den humana delen i en historia där värdet av 

informationen kan kopplas till intervjuobjektet i sig snarare än urvalets storlek. Vårt 

empiriska material har, genom en kvalitativ metod, samlats in via djupgående intervjuer 

och diskussioner beträffande frågor som ligger till underlag för besvarandet av studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

 

Det kan tilläggas att den kvalitativa metoden enligt Holme och Solvang (1997) ger 

utrymme för viss flexibilitet, något som studien strävat efter från början då vi inte hade 

vetskap eller underlag för i vilken riktning studien skulle utvecklas. Flexibiliteten gav 

också utrymme för att förändra och anpassa studiens informationsinsamlingsfas under 

arbetets gång (Holme & Solvang, 1997). 

2.2 Forskningsansats 

Forskningsansatser beskrivs utifrån tre olika typer; en deduktiv, induktiv, eller abduktiv 

ansats. Utgångspunkten för en deduktiv ansats är att forskaren utgår från teoretiskt 

material där denne, utifrån vad forskaren känner till samt de teoretiska överväganden 

som berör området, formulerar hypoteser eller påståenden som sedan empiriskt ska 

granskas (Bryman, & Bell, 2013). En deduktiv ansats kan på så sätt ses som att den 

grundar sig i kunskap och teori som den primära ståndpukten (Eriksson & Kovalainen, 

2015). Vi anser, med ovanstående argument som underlag, att framförallt en deduktiv 

ansats har tillämpats under denna studie. I ett första skede har vi enligt den deduktiva 

ansatsen skapat ett syfte och forskningsfrågor utifrån valda teorier, begrepp och 

litteratur. Utöver den valda teoretiska referensramen har vi som författare även tidigare 

kunskap, från exempelvis våran utbildning, som också bidrar till studiens deduktiva 

läggning (Eriksson & Kovalainen, 2015). 

 

En induktiv ansats kan ses som att den istället utgår ifrån det empiriska fältet och 

observationer som startpunkt, och därefter påpekar att teorin snarare är resultatet av 

forskningsansatsen (Bryman & Bell, 2013). Oavsett om en deduktiv eller induktiv 

ansats tillämpas finns det utmaningar förknippade med de båda ansatserna. Valet av en 

deduktiv ansats kan resultera i att allt för stort fokus läggs på det teoretiska området 

vilket leder till att studien blir mindre mottaglig för empiri och tolkning. En induktiv 

ansats kan vara svår att tillämpa utan att forskarnas tolkningar kopplas till tidigare 

teoretisk förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Bryman och Bell (2013) påpekar att 
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en induktiv ansats, när det kommer till kopplingen av teori och data, vanligtvis 

förknippas med ett kvalitativt synsätt, på samma sätt som den deduktiva ansatsen 

förknippas med ett kvantitativt synsätt. Vidare påpekar författarna att det dock är mer 

komplicerat än vad som kan uppfattas vid en första anblick. De båda ansatserna rymmer 

drag av varandra och Bryman och Bell (2013) framhäver att det är bättre att uppfatta 

ansatserna som tendenser och inte som någon entydig distinktion som alltid gäller. 

 

Trots att denna studie tillämpar en deduktiv ansats kan vi, precis som Bryman och Bell 

(2013) påpekar, också se vissa inslag av en mer induktiv karaktär i studien. Inslag av en 

induktiv karaktär syns i insamlingen av den empiriska datan som utförts via djupa 

diskussioner och intervjuer av en mer öppen karaktär. Intervjuernas öppna karaktär 

användes för att skapa fri diskussion mellan respondenterna och oss själva, samt för att 

inte låta den teoretiska bakgrunden påverka svaren från respondenterna allt för mycket. 

Det Bryman och Bell (2013) påstår om den entydiga distinktionen har sedan 

vidareutvecklats av författare som Eriksson och Kovalainen (2015) samt Alvehus 

(2013) som menar att forskare kan använda sig av en tredje ansats som kallas för 

abduktiv ansats. 

 

Den abduktiva ansatsen innehåller inslag av både deduktiv- och induktiv ansats 

beroende på vart i processen forskarna befinner sig. Genom användandet av den 

abduktiva ansatsen växlar forskarna mellan reflektion över teori och empiri, och kan 

enligt Alvehus (2013) resonemang, även synas i vissa drag i denna studie.  Det ska dock 

förtydligas att en abduktiv ansats inte ska ses som en mix av en deduktiv och induktiv 

ansats, utan istället representerar en egen forskningsansats (Alvehus, 2013). 

2.3 Datainsamling 

Empirisk data kan enligt Merriam (2009) presenteras i två olika former, primär- och 

sekundärdata. Vi har i denna studie huvudsakligen använt oss av primärdata men 

sekundärdata har även använts i viss grad. Den primära datan har varit lämplig att 

använda då studien samlat in empirisk data specifikt relaterad till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Den primära datan har samlats in genom intervjuer med olika 

respondenter från rederierna i studiens urval. Intervjuerna har både riktat sig mot 

miljöchefer inom företagen samt mot respondenter på fartygen som arbetar närmare 

kärnverksamheten och det vardagliga arbetet. Intervjuerna utfördes med miljöchefer 
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som hanterar hållbarhetsfrågor och intendenter som arbetar närmare kärnverksamheten, 

primärdatan omfattade således olika nivåer av verksamheterna och bidrog till att 

tydligare kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

Studiens sekundärdata utgörs av rederiernas hållbarhetsrapporter från år 2015. Vi har 

medvetet valt att jämföra företagens hållbarhetsrapporter från år 2015, då inte alla 

företag publicerat sina rapporter från år 2016. Detta gav vidare möjligheten till en mer 

rättvis jämförelse. Hållbarhetsrapporterna innehåller värdefull information för studien 

och kommer till viss del användas för att komplettera den primära datan. Företagens 

hållbarhetsrapporter är vidare inget som har skapats för att besvara studiens syfte eller 

forskningsfrågor och förblir därför en sekundär källa.  

2.3.1 Urval 

Då den kvalitativa metoden huvudsakligen använder sig av intervjuer för insamlingen 

av data, samt att dessa intervjuer ligger till grund för att skaffa sig en djupare förståelse 

och tolkning kring ämnet som studeras, krävs det enligt Alvehus (2013) att urvalet är 

strategiskt. Författaren fortsätter att förklara, att ett strategiskt urval innebär att 

respondenterna som intervjuas ska ha kunskap och erfarenhet inom det område som 

studien har för avsikt att undersöka. Med detta i åtanke strävade vi efter att kontakta 

respondenter som alla hade en relevant roll och erfarenhet kring verksamhetens arbete 

med hållbarhet. Vi eftersträvade även att respondenterna skulle bestå av både högt 

uppsatta miljöchefer, samt respondenter närmare kärnverksamheten och det vardagliga 

arbetet för att öka möjligheterna till relevanta svar. Yin (2013) framhäver även att 

urvalet av respondenter ska präglas av variation och täcka ett brett spektrum av 

information och synpunkter på studiens ämne. 

 

Urvalet av företag består av större rederier som alla är verksamma i Sverige. Företagen 

har varierande transportlinjer och fartyg samt skiljer sig till viss del i storlek. Vidare 

presenterar företagen sitt arbete med hållbarhet på olika sätt utifrån deras rapporter och 

hemsidor, något vi ansåg vara intressant då detta kan bero på olika faktorer som berör 

vår studie.  Rederierna har även likheter som underlättar vid jämförandet av företagen. 

Samtliga rederier har haft ökad tillväxt och lönsamhet under de senaste åren och alla 

företagen är verksamma inom gods och passagerartransport (Trafikanalys, 2016). 

Avsikten med urvalet kan även hänvisas till Yin (2013) rekommendation om att täcka 

ett bredare spektrum av information. Då vi utfört en kvalitativ studie där den 
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huvudsakliga insamlingsmetoden av empiriskt material utgjorts av intervjuer har även 

stor vikt lagts vid valet av respondenter. Urvalet av respondenter omfattar jämförbara 

arbetsroller men varierar i tidigare erfarenheter och preferenser. 

 

Studiens respondenter: 

• Hans Friberg, Miljöchef & Operational fleet manager, Tallink Silja 

(Telefonintervju, 2017-04-21) 

(Telefonintervju, 2017-05-18) 

• Susanna Airola, Miljöchef, Viking Line 

(Telefonintervju, 2017-04-25) 

• Krista Öhman-Jalonen, Intendent, Viking Line 

(Mejlintervju, 2017-05-19) 

• Cecilia Andersson, Environmental manager, Stena Line 

(Telefonintervju, 2017-04-25) 

• Martin Lewerentz, Safety superintendent, Stena Line 

(Telefonintervju, 2017-05-16) 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Forskare som utgår från en kvalitativ metod använder, enligt Jacob och Furgerson 

(2012), intervjuer som sitt främsta verktyg vid insamlingen av empirisk data. I vår 

studie har vi använt oss av det som flera författare kallar för semistrukturerade 

intervjuer (Alvehus, 2013; Merriam & Tisdell, 2016). Intervjuer kan enligt Merriam och 

Tisdell (2016) bestå av tre olika typer; strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer.  

 

De strukturerade intervjuerna innefattar ofta enkäter där ord och följd av frågorna är 

förvalda. Genom användning av en strukturerad intervju finns det dock risk att gå miste 

om respondenternas egna perspektiv och erfarenheter vilket leder till sämre förståelse 

för problemet. Ostrukturerade intervjuer är istället informella och används när forskarna 

inte har tillräckligt med insikt i området och därför inte kan ställa relevanta frågor. 

Målet med de ostrukturerade intervjuerna är snarare att lära sig om området och 

formulera frågor på plats, något som författarna understryker kräver mycket erfarenhet 

för att kunna hantera. Semistrukturerade intervjuer utgörs av ett välarbetat och 
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omfattande material men intervjun i sig kan hållas ganska informell (Merriam & 

Tisdell, 2016). 

 

Semistrukturerade intervjuer består enligt Alvehus (2013) av ett färre antal frågor av 

mer öppen karaktär. Jacob och Furgerson (2012) framhåller vidare att dessa öppna 

frågor leder till att respondenterna ger djupare och mer reflekterade svar, det ger också 

respondenterna en chans att styra samtalet. Genom att ge respondenterna en chans att 

styra i de semistrukturerade intervjuerna kan samtalet ta många olika riktningar och 

Alvehus (2013) menar att den som håller i intervjun måste lyssna noggrant och vara 

förberedd med följdfrågor. Att verkligen lyssna på sina respondenter är enligt Jacob & 

Furgerson (2012) både det viktigaste och svåraste i en intervju.  

 

För oss var det viktigt med en ärlig och öppen diskussion, därför formulerades frågorna 

i intervjuguiderna på ett sätt som försökte främja denna fria detaljrika diskussion utefter 

respondenternas egna erfarenheter och perspektiv. Jacob och Furgerson (2012) menar 

att frågor som involverar exempelvis ”hur” eller ”berätta” ofta inte blir för komplicerade 

eller detaljerade, frågan blir således generell nog att ta olika riktningar och ge plats för 

information som annars inte hade framkommit. 

 

Forskare som Eriksson och Kovalainen (2015) framhåller att intervjuer främst ska ske 

via personliga möten men att de även kan utföras via telefon. Samtliga av våra 

intervjuer, förutom en, utfördes över telefon då det medförde många andra fördelar för 

vår studie. En av fördelarna med telefonintervjuer är enligt Gray (2014) de logistiska. 

Vidare skapades flexibilitet för såväl oss som forskare som för respondenterna då 

telefonintervjuerna kunde anpassas efter bådas behov. En av intervjuerna utfördes dock 

som mejlintervju med respondenten på företaget. Detta då respondenten inte hade 

möjlighet att delta i en telefonintervju och vi inte ville gå miste om värdefull 

information som möjligtvis hade förlorats om vi endast erbjudit en telefonintervju. Vi 

anser vidare att vi fått mycket bra svar av respondenten oavsett intervjuformen. 

 

När vi genomförde våra intervjuer började vi, som Jacob och Furgerson (2012) 

rekommenderar, med att presentera vårt syfte med intervjun och vad vi förväntade oss 

av respondenterna. Vi gav även respondenterna alternativet att förbli anonyma i studien 

samt frågade om det gick bra att kontakta dem igen vid behov. Samtliga av våra 
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intervjuer, med undantag för en mejlintervju, spelades in med ljudinspelningsteknik för 

att vid behov kunna återvända till samtalen vid ett senare tillfälle. Genom att spela in 

intervjuerna underlättade det även för oss att kunna fokusera på samtalet och 

diskussionen. 

 

Alla inspelade intervjuer transkriberades och Merriam och Tisdell (2016) framhäver att 

fördelarna med transkribering är att forskarna blir väl inlästa och bekanta med sitt 

empiriska material. Transkribering ökar chansen för bra analyser och de transkriberade 

intervjuerna kommer således utgöra den bästa databasen till analys (Merriam & Tisdell, 

2016). Inspelning av intervjuer kan dock leda till att respondenterna känner sig 

begränsade eller obekväma med vad och hur de kan svara på frågor (Alvehus, 2013). 

Med detta i åtanke frågade vi alla respondenterna om tillåtelse för inspelningen, vidare 

förklarade vi att materialet endast skulle användas av oss för analys i studien och att 

inspelningen sedan skulle raderas. 

 

Samtliga telefonintervjuer pågick mellan 25-60 minuter och alla gruppmedlemmar var 

närvarande. Genom att vara flera intervjupersoner närvarande fann vi stöd i varandra 

och kunde därmed utföra en bättre intervju med större och tydligare informationsmängd 

än om en person skulle fört intervjun på egen hand. 

2.3.3 Intervjuguide och operationalisering 

Operationalisering kommer enligt Bryman och Bell (2013) från fysiken och används för 

att beskriva de tillvägagångssätt som använts för att mäta ett begrepp. Då denna studie 

genomförts med en kvalitativ metod har studiens forskningsfrågor och syfte 

operationaliserats genom användandet av intervjuguider. Intervjuguiderna utformades 

efter rekommendationer från bland annat Jacob och Furgerson (2012) samt Alvehus 

(2013). Författarna beskriver att den semistrukturerade intervjun karaktäriseras av ett 

färre antal öppna frågor som ger respondenten utrymme för diskussion, samt ett antal 

sekundära punkter under varje fråga som ska vara till hjälp för personerna som 

intervjuar att hålla samtalet i rätt riktning (Jacob & Furgerson, 2012; Alvehus, 2013). 

Dessa sekundära punkter utformades på ett sådant vis som påminner om teoretiska 

begrepp och information som är viktig för att kunna besvara studiens syfte. 
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De frågor som riktades till respondenter på en miljöchefsposition formulerades enligt 

följande: 

 

• Kan du förklara utförligt vilka aktiviteter ni utför i arbetet med hållbarhet? 

• Kan du förklara hur ert företag tar sitt sociala ansvar? 

• Kan du förklara hur ert hållbarhetsarbetet har påverkat hur verksamheten styrs? 

• Kan du förklara vad ert företag har för olika motiv bakom arbetet med hållbarhet 

och CSR? 

 

De frågor som riktades till respondenter på en intendentposition och som verkar 

närmare den vardagliga verksamheten formulerades enligt följande: 

 

• Finns det formella regler kring hållbarhetsarbetet på fartygen? 

• Hur arbetar ni med hållbarhet praktiskt på fartygen? 

• Följer ni upp hållbarhetsarbetet som utförs på fartygen? 

 

Under var och en av dessa ovanstående frågor fanns ett antal sekundära punkter 

formulerade för vår egen hjälp att hålla samtalet i rätt riktning, dessa punkter kan vidare 

ses i bilaga A och B. 

2.4 Forskningskriterier 

Begrepp som reliabilitet och validitet är något som har stor betydelse inom kvantitativ 

forskning för att få en bild av kvalitén i en undersökning (Bryman, & Bell, 2013). 

Vidare förs diskussioner kring om begreppen även är relevanta för en kvalitativ studie, 

och hur fokus då skiftas från mätaspekten då detta inte är huvudfokus i en kvalitativ 

studie. Forskare har intagit olika ståndpunkter angående hur dessa begrepp ska anpassas 

till den kvalitativa metoden, där forskare som Mason (2002) menar att grundbetydelsen 

av begreppen inte ska ändras utan att mindre fokus bör ägnats åt frågor som berör 

mätning.  

 

Vidare finns forskare som tar en annan ståndpunkt, Lincoln och Guba (1985; 1994) 

menar att en kvalitativ forskning bör utvärderas efter helt andra kriterier än den 

kvantitativa forskningen. Författarna ger sedan förslag på två grundläggande kriterier 

för utvärdering av kvalitativ forskning; trovärdighet och äkthet, där trovärdigheten har 
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fyra delkriterier som har sin motsvarighet i kvantitativ forskning; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Lincoln & Guba, 1985; 1994). 

2.4.1 Validitet 

Under studiens arbetsgång har vi arbetat för att stärka studiens validitet. Validitet kan 

referera till i vilken utsträckning forskningen faktiskt undersöker det som är avsikten att 

undersöka, samt metoden som använts (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 

2013). Vidare handlar validitet om huruvida resultatet är tillförlitligt eller inte (Merriam 

& Tisdell, 2016). Vi har försökt stärka studiens validitet genom att arbeta noggrant för 

att studiens alla delar ska hänga samman. 

 

Intervjuguiderna som framställts har sin utgångspunkt i studiens forskningsfrågor och 

syfte för att som tidigare nämnt säkerställa att vi faktiskt undersökt det vi avsett att 

undersöka. Yin (2013) påpekar att insamlingen av empirisk data som sker genom 

intervjuer har sina utmaningar. Mer bestämt pratar Yin (2013) dels om svårigheterna 

med att få frågornas innehåll att representera studiens mål och syfte, men även att 

materialet måste tolkas på ett objektivt sätt. För att underlätta insamlandet av relevant 

empirisk data och hålla den i linje med studiens syfte och mål, formulerades ett antal 

sekundära frågor i intervjuguiderna. Vi har även i linje med Holme och Solvangs (1997) 

resonemang försökt vara ständigt medvetna om vad vi gjort under studiens gång, samt 

haft en kritisk inställning till de tolkningar vi gjort. Yin (2013) framhäver även vikten 

av att vara kritisk och genomföra studien med ett skeptiskt sinne för ökad övertygelse. 

 

Bryman och Bell (2013) lyfter fram intern och extern validitet. Den interna validiteten 

betyder att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och 

de teoretiska idéerna. Den interna validiteten är också något som tenderar att vara en 

styrka i kvalitativa studier menar Merriam och Tisdell (2016). Författarna beskriver 

vidare att forskarens närvaro och delaktighet i en kvalitativ studie bidrar till en hög grad 

av överensstämmelse mellan begrepp och observationer (Merriam och Tisdell, 2016). 

Den externa validiteten berör istället i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras 

till andra miljöer och situationer. Till skillnad från den interna validiteten blir den 

externa validiteten således ett problem för en kvalitativ studie som oftast använder sig 

av ett begränsat urval (Bryman & Bell, 2013). Merriam och Tisdell (2016) menar att 

istället för att betrakta det begränsade urvalet som en svaghet i metoden, kan urvalet 
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utökas. Vi har därför i denna studie försökt utöka urvalets storlek och använt oss av 

flera olika empiriska källor i liknande omständigheter, och på så sätt försökt stärka den 

externa validiteten. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ytterligare ett forskningskriterie som blir relevant när en studies kvalité 

ska bedömas. Reliabilitet innebär att en studie som genomförs ska kunna genomföras 

igen vid ett senare tillfälle där resultatet andra gången ska bli detsamma som det första 

genomförandet. Detta förutsätter dock att metoderna och procedurerna vid 

genomförandet är densamma båda gångerna (Yin, 2013). Yin (2013) för också ett 

argument till att reliabiliteten stärks vid användandet av flera empiriska källor, så kallad 

triangulering. Holme och Solvang (1997) understryker att reliabiliteten även är kopplad 

till noggrannhet vid hantering av information. I en kvalitativ undersökningsmetod 

uppstår dock problem med att påvisa reliabiliteten i studien då det inte går att frysa den 

sociala miljön eller samhället som båda påverkar studiens resultat (Holme & Solvang, 

1997).  

 

Vidare påverkar respondenternas och författarnas egna tolkningar av datan studiens 

resultat (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) lyfter dock fram att 

reliabiliteten kan stärkas genom att personerna som genomför studien kommer överens 

om hur de ska tolka såväl teori som empiri. Under studiens gång har vi genomgående 

fört diskussioner angående hur vi skulle tolka det vi läst och hört för att stärka studiens 

reliabilitet. Vi har även i enlighet med argument förda av Yin (2013) använt oss av flera 

olika empiriska källor för att öka kvalitén av den empiriska analysen. 

 

Trots våra försök till att stärka studiens reliabilitet är vi medvetna om att den valda 

kvalitativa studien kan bli svår att återskapa. Som Merriam (2009) påpekar är den 

kvalitativa studien problematisk på grund av att den är baserat på människors 

uppfattningar av ett fenomen, och att människors beteende aldrig är statiskt vilket leder 

till att möjligheten att återskapa samma resultat minskar.  
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2.5 Forskningsprocessen 

2.5.1 Studiens arbetsgång 

Studiens process startade när vi sökte och granskade olika ämnen inom 

hållbarhetsarbete och hållbar utveckling. Anledningen till att vi redan från start var 

intresserade av hållbarhet beror på att vi allihopa läser Turismprogrammet där vi 

huvudsakligen har studerat företagsekonomi och turismvetenskap. Vid sökandet av 

bransch och företag som studien skulle inrikta sig på kom vi i ett samtal med vår 

handledare in på rederibranschen, något som sedan skulle ligga till grund för studiens 

ämne. Efter diskussioner kring området och vilket fokus studien skulle ha ställde vi oss 

frågorna: 

 

• Vad finns det för samband mellan rederiers förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och företagens praktiska arbete med hållbarhet? 

 

• Vad finns det för samband mellan rederiers förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och deras implementeringsarbete? 

 

När vi bestämt oss för studiens inriktning började vårt arbete med att söka teori och 

tidigare studier kring det valda ämnet. Vid sidan av inläsning av teori började vi även 

kontakta rederier och respondenter med passande arbetsroller. Vi lyckades få tag i tre 

större rederier med fem passande respondenter som alla arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Vi samlade sedan in vårt empiriska material genom intervjuer med valda respondenter 

och gick sedan vidare till att arbeta med studiens empiriska avsnitt och analys. När det 

empiriska avsnittet och studiens analys sammanställts fortsatte arbetet med att skriva de 

avslutande slutsatserna och besvara studiens forskningsfrågor. 

2.6 Metodkritik 

Som tidigare nämnt finns det svårigheter med att återskapa en kvalitativ studie, detta då 

undersökningsmetoden baseras på författarnas tolkningar av informationen. Kritik kan 

då riktas mot oss som författare att resultatet präglats av våra personliga tolkningar, att 

metoden varit subjektiv eller att våra intervjuer färgats av vårt sätt att ställa frågor och 

tolkar svar. Då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med en mer öppen karaktär 
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framhåller Eriksson och Kovalainen (2015) att det kan bli svårt att analysera och 

jämföra informationen när respondenten ges större frihet.  

 

Gällande våra intervjuer kan även intervjuformen ifrågasättas då samtliga intervjuer 

utom en genomfördes över telefon. Gray (2014) menar att nackdelar med 

telefonintervjuer är att det inte går att se respondenternas kroppsspråk och att det ibland 

kan vara svårt att få detaljerade svar. Att en av intervjuerna genomfördes som 

mejlintervju försvårar också jämförandet av respondenternas svar. Vi anser dock att 

samtliga respondenter har givit oss mycket bra bidrag till studien och att samtalen inte 

begränsades av intervjuformen. När det kommer till vårt urval av respondenter är vi 

mycket nöjda men medvetna om att viss kritik kan riktas mot urvalets storlek av 

respondenter och företag. Vårt urval begränsades av faktorer som påverkade både oss 

och respondenterna, exempelvis pengar, tid och avstånd. Bryman och Bell (2013) 

framhåller att det är just denna kombination av faktorer som oftast påverkar en studies 

urval och resultat. 
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3 Teoretisk referensram  
Avsnittet är uppbyggt av tre huvudsakliga områden. Inledningsvis presenteras motiv 

och förhållningssätt till nya arbetssätt, därefter presenteras hur företag kan arbeta med 

hållbarhet inom olika ansvarsområden och slutligen verksamhetsstyrningens roll för 

implementeringen av hållbarhetsarbete. Sambandet mellan de tre teoretiska områdena 

förklaras sedan i en teoretisk syntes. 

 

3.1 Motiv till att tillämpa nya arbetssätt 

Frågan angående hur och av vilka grunder företag tillämpar nya innovationer och 

arbetssätt är ett ämne som är alltjämt aktuellt inom forskning och litteratur beträffande 

organisationsteorier (Abrahamson, 1991; Davis & Greve, 1997). Ett av de tidigare 

bidragen inom forskning rörande spridning och tillämpning av nya arbetssätt är Tolbert 

och Zuckers (1983) Tvåstegsmodell. Tvåstegsmodellen har sin utgångspunkt i 

nyinstitutionell teori och gör åtskillnad vad gäller motiven till tillämpning av nya 

arbetssätt beroende på om företag har tillämpat arbetssättet tidigt eller sent (Tolbert & 

Zucker, 1983). Enligt Tvåstegsmodellen drivs de tidiga adoptörerna av möjliga 

effektivitetsfördelar och ekonomiska fördelar som förknippas med tillämpningen av nya 

arbetssätt, de senare adoptörerna drivs däremot av sociala och legitima skäl (Tolbert & 

Zucker, 1983). 

 

Vidare menar Tolbert och Zucker (1983) att det kan uppstå en form av institutionell 

press när företag tillämpar nya arbetssätt. Denna institutionella press tvingar andra 

företag inom samma bransch att också tillämpa dessa arbetssätt för att inte tappa socialt 

förtroende och legitimitet. Denna press benämns inom forskning som bandwagon 

pressure (Abrahamson & Rosenkopf, 1993) och skulle kunna förklara varför många 

företag inom samma bransch är homogena i sina utföranden trots att dessa utföranden 

inte är optimala för alla företag (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Trots att Tolbert och Zuckers (1983) tvåstegsmodell har använts som underlag för både 

studier och forskning har modellen under senare år mötts av kritik. Kritiken berör bland 

annat åtskiljandet av effektivitetsfördelar och sociala fördelar där senare forskare menar 

att denna separation inte är möjlig, och att företag kan motiveras av såväl 
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legitimitetsskäl som effektivitetsskäl (Alpert & Kamins, 2004; Thornton, 2004). Denna 

kritik tyder enligt Strang och Macy (2001) på behov av att ompröva relationen mellan 

de olika motiven och att möjligen utveckla tvåstegsmodellen. 

 

Med Tolbert och Zuckers (1983) tvåstegsmodell som utgångspunkt har Kennedy och 

Fiss (2009) därför fortsatt forskningen kring motiv till tillämpning av nya arbetssätt i sin 

kvantitativa forskning utförd på sjukhus i USA. En fortfarande obesvarad fråga inom 

forskningen avser omfattningen av den faktiska implementeringen i praktiken, ett 

område som Kennedy och Fiss (2009) fortsatt forska inom. De äldre modellerna som 

diskuterar spridning och tillämpning av arbetssätt fokuserar inte på själva 

implementeringsarbetet, samtidigt visar flera studier att implementeringsprocessen är 

dynamisk och bör studeras ytterligare (Fiss & Zajac, 2006; Westphal & Zajac, 2001). 

Kennedy och Fiss (2009) utforskar därför hur motiv till tillämpning av nya arbetssätt 

relaterar till omfattningen av implementeringsarbetet.  

 

Enligt Kennedy och Fiss (2009) uppfattning kan motiv till tillämpning av nya arbetssätt 

vara av antingen ekonomisk eller social karaktär. Förutom dessa motiv argumenterar 

författarna även för att det bör göras åtskillnad mellan företag som ser nya arbetssätt 

som möjligheter och företag som ser nya arbetssätt som hot. Slutligen diskuterar 

författarna även omfattningen av implementeringen beroende på om företagen förhåller 

sig till de nya arbetssätten utifrån ett möjlighetsperspektiv eller ett hotperspektiv 

(Kennedy & Fiss, 2009).  

3.1.1 Nya arbetssätt som möjligheter 

Kennedy och Fiss (2009) menar att företags förhållningssätt till förändring och nya 

arbetssätt också speglas i ett företags handlingar. Att betrakta nya arbetssätt som 

möjligheter innebär att företag ser sin situation som positiv, där företaget har relativt 

stor kontroll och där sannolikheten till vinst är stor. Annorlunda uttryckt, om företag ser 

situationen som en möjlighet att vinna exempelvis marknadsandelar eller legitimitet, 

motiverar detta också till tillämpning och implementering av det nya arbetssättet 

(Kennedy & Fiss, 2009). 

 

Kennedy och Fiss (2009) menar att tidiga adoptörer ofta uppfattar de nya arbetssätten 

som möjligheter. Vidare kan dessa företag motiveras av såväl möjligheterna till 
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ekonomiska fördelar och effektivitetsfördelar som möjligheten till sociala fördelar. Ett 

företag som tillämpar nya arbetssätt tidigt och ser möjligheterna med dessa arbetssätt 

kan alltså ha motiv som relaterar till ekonomiska fördelar gentemot konkurrenter, men 

företaget kan också motiveras av sociala fördelar som att bli betraktat som ett 

marknadsledande och unikt företag (Kennedy & Fiss, 2009).  

3.1.2 Nya arbetssätt för att undvika hot 

Företag som tillämpar nya arbetssätt för att undvika förluster ser ofta sin situation som 

negativ och hotfull, där företaget har relativt lite kontroll över situationen och ser risken 

till förluster som hög. Annorlunda uttryckt, om företag ser sin situation som hotfull med 

risk för förluster av exempelvis marknadsandelar eller legitimitet, motiveras företaget 

till att tillämpa nya arbetssätt för att undvika dessa förluster. För sena adoptörer innebär 

nya arbetssätt ofta nackdelar då de befinner sig under den nya marknadsstandarden och 

ett hot uppstår således att företaget ska uppfattas som mindre legitimt än konkurrenterna 

(Abrahamson, 1991; Kennedy & Fiss, 2009). 

 

Kennedy och Fiss (2009) menar att sena adoptörer motiveras av att undvika att drabbas 

av såväl sociala som ekonomiska förluster, motiven i detta fall uppstår som en reaktion 

på det upplevda hotet. Den pressade situationen skapar ett tryck på sena adoptörer som 

resulterar i en skiftning gällande hur de upplever situationen, situationen upplevs nu 

huvudsakligen som riskfylld med minskad chans till fördelar och ökande risker för 

förluster. Sena adoptörer blir således mer benägna att se situationen som ett hot snarare 

än som en möjlighet (Kennedy & Fiss, 2009). 

3.1.3 Förhållningssättet påverkar implementeringsarbetet 

Tidigare forskning indikerar att vissa faktorer ofta resulterar i ett ofullständigt 

implementeringsarbete av innovationer och nya arbetssätt (Edelman, 1992; Westphal & 

Zajac, 1994, 1998, 2001; Lounsbury, 2001; Fiss & Zajac, 2006). Dock är 

forskningsområdet kring just motiv till tillämpning av nya arbetssätt och dess samband 

med implementeringsarbetet relativt outforskat (Fiss & Zajac, 2006; Westphal & Zajac, 

2001). Kennedy och Fiss (2009) menar att det bör finnas ett samband mellan motiven 

till att tillämpa nya arbetssätt och själva genomförandet i praktiken. 
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Forskning av Thomas, Clark och Gioia (1993) visar att situationer som uppfattats som 

möjligheter ökar företags potential att vidta åtgärder, vilket också möjliggör 

organisatoriska förändringar. Omvänt hävdar forskare som Staw, Sanderlands och 

Dutton (1981) att situationer som uppfattas som hot med risk till förluster ofta resulterar 

i att företag reagerar genom att falla tillbaka på välbekanta rutiner och därmed sker inga 

organisatoriska förändringar.  

 

Kennedy och Fiss (2009) hävdar att ett företag som ser nya arbetssätt som möjligheter 

också kommer att motiveras till ett mer omfattande implementeringsarbete då företaget 

kommer att arbeta hårdare för att uppnå möjliga fördelar. Ett företag som däremot inte 

ser dessa möjliga fördelar, utan istället associerar situationen med hot och risker 

kommer att utföra ett mindre omfattande implementeringsarbete, då företaget endast 

kommer att göra vad som är nödvändigt för att undvika förluster (Thomas, Clark & 

Gioia, 1993). Kennedy och Fiss (2009) menar alltså att implementeringens omfattning 

kommer att påverkas positivt om företaget upplever situationen och det nya arbetssättet 

som en möjlighet, men att det kommer att påverkas negativt om företaget upplever 

situationen och det nya arbetssättet som ett hot.  

3.2 Praktiskt arbete med hållbarhet inom olika ansvarsområden 

Även om det inte finns någon entydig definition av vad företags sociala ansvar innebär 

har begreppet fått stor spridning de senaste åren (Grafström, Göthberg & Windell, 

2015). Idag arbetar allt fler organisationer med att ta sitt sociala ansvar på de marknader 

där de är verksamma, och idén om att företag har ett socialt och miljömässigt ansvar vid 

sidan av det ekonomiska ansvaret har fått fotfäste (Grafström, Göthberg & Windell, 

2015). Till följd av att begreppet CSR blivit allt mer etablerat har det även utvecklats i 

ett flertal varianter (Borglund et al. 2012). Borglund et al. (2012) framhäver att vissa 

företag väljer att ta bort S:et i begreppet för att visa att deras ansvar inte endast är 

socialt, andra tar bort C:et för att poängtera att CSR gäller alla typer av organisationer, 

medan många företag använder begreppet hållbarhet istället.  

 

Som tidigare nämnt står begreppen hållbarhet och CSR i grunden för att företag bör ta 

sitt ansvar för deras påverkan på omgivning och samhälle. Carroll (1991) har utvecklat 

ett ramverk för hur företag kan ta sitt ansvar gentemot samhället. Enligt författaren kan 

företag arbeta inom fyra huvudsakliga ansvarsområden med sitt sociala ansvar, dessa 
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ansvarsområden är; ekonomiskt, rättsligt, etiskt, och filantropiskt ansvar. 

Ansvarsområdena omvandlas till en pyramidal modell som sammansatt innefattar 

företags totala arbete med sitt sociala ansvarstagande, samt vilket praktiskt arbete 

företag faktiskt utför. Carroll (1991) framhäver att ansvarsområdena är arrangerade i 

pyramiden på ett sådant sätt att basen i pyramiden utgörs av ett företags mest 

fundamentala ansvarsområde, och arrangeras sedan efter relevans uppåt i pyramiden 

(Carroll, 1991). 

 

Carrolls (1991) pyramid innefattar huvudsakligen företags sociala ansvar gentemot 

samhället, där det sociala ansvaret som tidigare nämnt även kan betraktas som en del av 

hållbarhet (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Den pyramid som Carroll (1991) 

utvecklat fokuserar dock huvudsakligen på företags sociala ansvar och omfattar således 

inte andra aspekter av företags hållbarhetsarbete. Då socialt ansvar kan ses som en del 

av hållbarhet bör Carrolls (1991) fyra ansvarsområden också kunna appliceras på 

företags totala hållbarhetsarbete, som även inkluderar ekonomiskt och miljömässigt 

ansvar.  

 

Figur 1 - Egen modell utifrån Carrolls Corporate Social Responsibility Pyramid 

(1991). 

 

Filantropiskt ansvar 
Vara en bra företagsmedborgare, bidra med resurser 

till företaget; förbättra livskvaliteten. 

Etiskt ansvar 
Var etisk. Skyldighet att göra det som är rätt och 

rättvist. Undvik skada. 

Rättsligt ansvar 
Lyd lagen. Lagen är samhällets kodifiering av vad som är rätt och 

fel. Spela efter spelets regler. 

Ekonomiskt ansvar 
Var lönsam. Grunden på vilken alla andra vilar. 
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Ekonomiskt ansvar 

Det ekonomiska ansvarsområdet är enligt Carroll (1991) det mest fundamentala för 

företag. Författaren påpekar att det historiskt sett har skett en förändring beträffande 

företags lönsamhetsfokus. Vid någon tidpunkt har företagens fokus ändrats från att vilja 

vara lönsamma till att istället sträva efter vinstmaximering, och än idag är detta ett 

bestående tankesätt hos företag. Carroll (1991) påpekar att det ekonomiska ansvaret är 

det som möjliggör arbete inom de andra ansvarsområdena, samt att företag i första hand 

bör agera som samhällets grundläggande ekonomiska beståndsdelar. Arbete inom det 

ekonomiska ansvarsområdet inkluderar exempelvis strävan efter hög effektivitet, stark 

marknadsposition och vinstmaximering (Carroll, 1991). 

 

Rättsligt ansvar 

Företag förväntas bedriva sin ekonomiska verksamhet och sträva efter lönsamhet inom 

de ramverk av lagar och regler som etablerats i samhället (Carroll, 1991). Det rättsliga 

ansvarsområde kan ses som spelregler för hur företag ska bedriva sina verksamheter. 

Carroll (1991) menar vidare att arbete inom det rättsliga ansvarsområdet är något 

samhället förväntar sig av företag och även om det rättsliga ansvarsområdet placerats 

över det ekonomiska ansvarsområdet kan dessa ses som samexisterande.   

 

Etiskt ansvar 

Utöver de lagar och regler som företag är tvungna att rätta sig efter innefattar det etiska 

ansvarsområdet normer, standarder och förväntningar som representerar vad intressenter 

och samhället betraktar som rätt (Carroll, 1991). Carroll (1991) framhäver att det etiska 

ansvarsområdet är i samspel med det rättsliga ansvarsområdet, men snarare expanderar 

vad företag förväntas göra och kräver en högre prestationsnivå än vad som krävs enligt 

lag. Företags etiska ansvar är dock ofta otydligt formulerade och ständigt under debatt 

angående deras legitimitet, vilket leder till ett ansvarsområde som är svårt för företag att 

hantera (Carroll, 1991). Arbete inom detta ansvarsområde inkluderar exempelvis att 

företag presterar i enlighet med samhällets moraliska och etiska normer, respekterar nya 

normer som antas av samhället, samt att inte låta de etiska normerna bli lidande för att 

uppnå företagsmål istället (Carroll, 1991). 
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Filantropiskt ansvar 

Högst upp i pyramiden beskriver Carroll (1991) företags filantropiska ansvar, ett 

ansvarsområde som är helt frivilligt där aktiviteter som utförs är ett resultat av företags 

egna omdömen och val. Dessa icke-obligatoriska aktiviteter är inte nödvändiga ur en 

rättslig synvinkel och inte heller något som samhället förväntar sig av företagen. Sådana 

aktiviteter kan exempelvis vara lokalt välgörenhetsarbete, att bidra till det lokala 

samhällets levnadsstandard eller assistera i utbildningsaktiviteter. Carroll (1991) 

framhäver att de filantropiska aktiviteterna innefattar handlingar som uppskattas högt av 

samhället men som inte får några direkta konsekvenser om företag inte utför 

aktiviteterna. Därav kan dessa aktiviteter ses som mindre viktiga jämfört med de 

tidigare nämnda ansvarsområdena (Carroll, 1991). 

 

Pyramidens helhet 

Tillsammans kan ansvarsområdena utgöra ett ramverk för företags arbete med 

hållbarhet, där olika distinkta delar fortfarande kan urskiljas men som tillsammans 

bildar en helhet. Genom att kunna urskilja delarna kan chefer lättare uppmärksamma om 

arbetet måste förbättras inom något ansvarsområde, behovet av förbättringsarbetet 

förekommer oftare i de två övre delarna i pyramiden; etiskt-, och filantropiskt ansvar 

(Carroll, 1991). Carroll (1991) framhäver även att företag ofta arbetar med de olika 

ansvarsområdena samtidigt, samt svårigheterna med att specificera i vilken grad arbetet 

ska utföras då det påverkas av bransch, strategier, företagskultur med flera. 

 

Den traditionella synen på företags lönsamhet och deras sociala ansvar kan ses som 

konflikterande, där det uppstår en konflikt mellan samhällsansvar och företags 

lönsamhet, men Carroll (1991) menar att pyramiden ska ses som en helhet där företag 

bör sträva efter aktiviteter som uppfyller alla komponenterna samtidigt.  

3.3 Implementering av hållbarhetsarbete 

Företags primära intentioner med utveckling av hållbarhetsarbete har mötts av visst 

motstånd bland teoretiker och forskningsstudier. Företags arbete med hållbarhet 

beskylls av flera forskare främst grunda sig i att skapa en positiv och grön bild av 

företaget, och de aktiviteter hållbarhetsarbetet faktiskt innebär ställs sekundärt på 

agendan (Anthony et al. 2014). Gray (2010) samt Milne, Kearins och Walton (2006) 

hävdar att företag utnyttjar en hållbarhetsvinkel för att exempelvis öka deras aktieägares 
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kapital. Fortsättningsvis påstår forskarna att det inte finns ett genuint intresse från 

företags sida och de tenderar att sortera bort hållbarhetsarbete som de inte enligt lag är 

skyldig att genomföra eller de processer som inte anses lönsamma för verksamheten. 

Samtidigt finns det forskning som motsäger sig denna cynism, Flamholtz och Das 

(1985) framhäver hur företags hållbarhetsarbete kan främja kongruens mellan de 

anställda och organisationen. Forskarna argumenterar för att hållbarhetsarbetet främjar 

kommunikation och koordinering av organisatoriska strategier. Baines och Langfield-

Smith (2003) instämmer  och betonar att hållbarhetsarbete nödvändigtvis inte behöver 

ha en negativ inverkan på företagens finansiella prestationer. Miljömässigt 

ansvarstagande innebär exempelvis optimering av företags resursanvändning, vilket 

leder till mindre spill och en kostnadsreducering för företagen (Baines & Langfield-

Smith, 2003). 

Vid utvecklandet och implementeringen av hållbarhetsarbete i verksamhetsstyrningen 

förespråkar Hunt och Johnson (1995) en noggrann planering av varje moment i 

hållbarhetsarbetet. Samtidigt framhäver författarna hur viktigt det är med förmågan att 

kunna vara flexibel i sitt arbete, detta då företag inte besitter fullständig kontroll över 

hållbarhetsarbetet då det omfattas av utomorganisatoriska påtryckningar. Hunt och 

Johnson (1995) fortsätter beskriva planeringsfasen och de huvudsakliga aspekterna i 

planeringsarbetet vid hållbarhetsstyrning. Dessa aspekter innefattar vilka hållbarhetsmål 

som företag slutligen vill uppnå, belysa svårigheterna som potentiellt kan uppstå längs 

vägen, inom vilken tidsram arbetet ska utföras och hur arbetet ska kontrolleras samt 

följas upp (Hunt & Johnson, 1995). 

 

Enligt Arjaliès och Mundy (2013) är en avgörande faktor för att företag ska ta initiativ 

till utökat hållbarhetsarbete att deras prestationer och aktiviteter i arbetet kan mätas 

tillförlitligt. I en fallstudie av samma författare studeras användningen av 

verksamhetsstyrning, forskarna betonar att uppföljning av hållbarhetsarbetet är vitalt, 

både på intern och extern nivå. Arbetet bör mätas med avsikt att tillmötesgå lagar och 

regler som berör hållbarhet, förmedla information kring utförandet och samtidigt 

klargöra för de anställda om arbetets konsekvenser och förbättringspotential. 

Hållbarhetsaktiviteter som inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt löper risk att 

bortprioriteras (Arjaliès & Mundy, 2013). 
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Det fundamentala för företag som arbetar aktivt med hållbarhet är dock inte enbart att 

presentera resultatet av arbetet för intressenter och omvärlden. Det är minst lika viktigt 

att skapa en internt anpassad styrning, med intentionen att styra personal och 

verksamhet mot ett effektivt hållbarhetsarbete. De organisatoriska strategierna ska 

genom verksamhetsstyrning omvandlas till operationellt agerande gentemot 

övergripande mål (Andersson & Funck, 2017). 

3.3.1 Kategorisering av styrmedel 

Implementeringen av hållbarhetsarbete i verksamhetsstyrningen kan variera mellan 

företag och det finns ett brett spektrum av tillvägagångssätt och styrmedel som kan 

tillämpas i företagens strategier (Nilsson & Olve, 2013; Arjaliès & Mundy, 2013). 

Forskare har genom åren försökt kategorisera dessa styrmedel i strävan att skapa 

omfattande förståelse angående hur företag kan använda styrningen för optimal effekt 

på den operativa verksamheten (Arjaliès & Mundy, 2013). Samuelson (2004) har 

presenterat en klassificering som delar in företags styrmedel i tre huvudsakliga grupper; 

formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. Frostenson 

(2010) har vidare sammanfört en modifierad variant av Samuelsons klassificering, som 

viger ett större fokus åt företags hållbarhetsarbete. Frostenson (2010) beskriver 

styrmedlen som antingen, formella, informella eller informativa (Andersson & Funck, 

2017; Frostenson, 2010). 

 

Formella styrmedel 

De formella styrmedlen innefattar bland annat regler, riktlinjer, policys och strukturer 

som etableras med avsikt att mäta och reglera företags arbete gentemot givna strategier. 

De formella styrmedlen inkluderar även budget och själva organisationsstrukturen samt 

hur strukturen bör utformas för att tillmötesgå de organisatoriska målen (Nilsson & 

Olve, 2013). När företag tillämpar principer från diverse miljöprogram har 

verksamheten egentligen inte implementerat någonting, men en utgångspunkt är 

däremot fastställd. Det är dock själva användningen av styrmedlen med avsikt att föra 

verksamheten mot hållbarhetsmålen som är relevant (Arjaliès & Mundy, 2013; Nilsson 

& Olve, 2013). 

 

Hållbarhetsmål kan beskrivas utförligt och tydligt genom företags budget. 

Skräddarsydda nyckeltal för den givna verksamheten kan utvecklas och följas upp efter 
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den avslutade budgetperioden (Anthony et al. 2014). Vanliga hållbarhetspunkter som 

återfinns i företags budgetar innefattar detaljerade mål för kostnader av 

miljöinvesteringar samt inkomster för återvinning av material och avfall (Henri & 

Journeault, 2010). Vidare utvecklar företag sociala mål som exempelvis reduktion av 

övertidstimmar samt nyckeltal kring mångfald och jämställdhet bland personalstyrkan 

(Hosoda & Suzuki, 2015).  

 

Utöver användningen av konkreta mått kan företags uppföljningsarbete genomföras 

med andra metoder, både internt och externt. Benchmarking är ett exempel på extern 

uppföljning som innefattar företags granskningsarbete gentemot andra företags 

verksamheter med avsikt att skapa konkurrensfördelar och förbättra den egna 

verksamheten (Love & Barrie, 2007).  Internt uppföljningsarbete kan utföras genom 

exempelvis möten mellan representanter från den operativa nivån och chefer högre upp 

inom företaget, där medarbetarnas engagemang, arbetets resultat och 

förbättringspotential diskuteras (Bourne & Bourne, 2011). 

 

För att motivera personal till att arbeta mot hållbarhetsmål kan företag använda 

belöningssystem som ytterligare ett formellt styrmedel. Den slutliga belöningen i sig 

kan variera beroende på vad som motiverar medarbetarna. Den huvudsakliga principen 

för belöningssystem är dock densamma, uppfyller företaget de uppsatta målen kommer 

anställda att belönas i någon form (Anthony et al. 2014; Arjaliès & Mundy, 2013; 

Nilsson & Olve, 2013). Vad som är utmärkande för de formella styrmedlen är att de 

uppger givna handlingar i bestämda situationer, vilket skiljer sig gentemot de informella 

och informativa styrmedlen (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Informella styrmedel 

Informella styrmedel identifieras inte på samma sätt som de formella styrmedlen då 

dessa innefattar ogripbara instrument och handlingar, som inte är givna i varje situation. 

Chefer besitter viss frihet och handlingsutrymme inom det informella ramverket. 

Företagskulturen, värderingar och den genomgående kommunikationen inom företag är 

exempel på styrmedel som ingår i den informella styrningen av verksamheten (Nilsson 

& Olve, 2013). Den formella styrningen kan uppfattas som den mest betydelsefulla med 

störst verkansgrad, men det behöver inte spegla verkligheten. Merchant och Van der 

Stede (2007) menar att informell styrning, i synnerhet företagskulturen, ofta kan 
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uppfattas som starkare och mer stabil i jämförelse med formell styrning. Forskarna 

menar att den kulturella styrningens stabilitet grundas i djupt rotade värderingar och 

gemensamma organisatoriska synsätt som är svåra att sätta sig emot (Merchant & Van 

der Stede, 2007). 

 

De informella styrmedlens uppgift är att påverka anställdas beteende med avsikt att 

skapa förståelse för de bakomliggande värderingarna och varför de anställda förväntas 

agera på ett specifikt sätt. Det är företagens uppgift att använda styrmedlen på ett 

optimalt sätt för att förankra målen, filosofin och framtidsutsikterna inom 

verksamhetens alla delar (Anthony et al. 2014; Merchant & Van der Stede, 2007). 

 

Informativa styrmedel 

Den tredje och sista gruppen av styrmedel, informativa styrmedel, syftar till företags 

hållbarhetsstyrning. Formella och informella styrmedel behandlar företags styrning 

inom verksamhetens alla områden (Frostenson, 2010). Frostensons (2010) informativa 

styrmedel är direkt riktade till företags olika kommunikationskanaler där de diskuterar 

och förmedlar värderingar kring hållbarhetsrelaterade frågor, både internt och externt 

(Andersson & Funck, 2017; Nilsson & Olve, 2013; Frostenson, 2010). 

 

Informativa styrmedel används som ett instrument för att framkalla förståelse och 

acceptans vid implementering av andra typer av styrmedel i hållbarhetsarbetet. 

Kommunikation och distribution av information är det centrala inom informativa 

styrmedel, vars avsikt är att bidra till delaktighet och kunskap som därigenom stärker 

kvalitén på verksamhetens hållbarhetsarbete. Överlag kan det dock vara svårt att 

utvärdera de informativa styrmedlens inverkan på det slutgiltiga arbetet, då de likt 

informella styrmedel inte har bestämda handlingsramar (Nilsson & Olve, 2013). 

 

En hälsosam mix 

Användningen av en grupp styrmedel behöver inte utesluta användningen av en annan 

grupp. En vital del av verksamhetsstyrningen är att kombinera de olika styrmedlen med 

intentionen att det operativa arbetet ska följa de strategiska direktiven samt leda till ett 

enhetligt och positivt beteende bland medarbetarna. Företag bör således eftersträva en 

hälsosam mix av styrmedel i sin verksamhetsstyrning (Andersson & Funck, 2017). 
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Företags implementering och styrning beträffande hållbarhetsarbete består till största 

del av hur arbetet kan mätas och kontrolleras med avsikt att uppnå företagets uppsatta 

hållbarhetsmål. Som ett resultat av samhällets ökade förväntningar på företags arbete 

med hållbarhet har företag drivits till att bli mer transparenta. Förväntningarna har 

skapat skyldighet bland företag att tillmötesgå transparensnormen och kommunicera 

företagets hållbarhetsarbete öppet, via rapporter och redovisningar (Nilsson & Olve, 

2013; Hunt & Johnson, 1995). Till följd av ökade förväntningar och regleringar arbetar 

de flesta företag idag med hållbarhet i olika utsträckning. Vid forskning angående 

implementeringen av hållbarhetsarbete i verksamhetsstyrningen blir det därmed 

intressant att undersöka användningen av, snarare än existensen av, företags 

hållbarhetsarbete (Arjaliès & Mundy 2013). 

3.4 Teoretisk syntes 

Vår avsikt med den teoretiska syntesen är att tydliggöra och skapa förståelse för hur de 

olika teoretiska områdena sätts i relation till varandra. 

 
Figur 2 - Egen modell av relationen mellan studiens olika teoretiska områden 

 

Kennedy och Fiss (2009) har i sin forskning undersökt företags förhållningssätt till 

innovationer och nya arbetssätt, och om företags förhållningssättet till de nya 

arbetssätten påverkar företagens implementeringsarbete. Forskarna menar att företag 

som uppfattar arbetssätten som möjligheter också har ett mer omfattande 
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implementeringsarbete än företag som tillämpar nya arbetssätt för att undvika hot och 

risker (Kennedy & Fiss, 2009). 

 

Hur olika företag förhåller sig till hållbarhetsarbete kan vidare komma att påverka 

vilken typ av arbete som företagen utför beträffande hållbarhet. Carroll (1991) beskriver 

företags hållbarhetsarbete i form av fyra ansvarsområden arrangerade i en pyramid. Om 

företag, i enlighet med Kennedy och Fiss (2009) teori, har olika förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete borde också deras arbete inom pyramidens ansvarsområden skilja sig 

åt. Slutligen påverkar företagens förhållningssätt och det praktiska hållbarhetsarbetet 

också hur företagen valt att implementera sitt hållbarhetsarbete. Frostenson (2010) 

kategoriserar olika styrmedel som kan användas av företag för att skapa ett effektivare 

implementeringsarbete. Användningen av dessa styrmedel borde således påverkas av 

företagens förhållningssätt och praktiska arbete med hållbarhet. 
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4 Empiriskt material  
Avsnittet presenterar det empiriska material som samlats in genom rapporter och 

intervjuer med respondenter från samtliga företag i studiens urval. Avsnittet 

presenterar företagen och deras empiriska bidrag var och ett för sig. 

 
Samtliga av studiens intervjuer bidrog med riklig och intressant information som varit 

relevant för studien. För att strukturera upp det empiriska materialet och 

förhoppningsvis underlätta för läsaren har vi valt att presentera rederiernas arbete under 

liknande rubriker som återfinns i den teoretiska referensramen. Avsnittet är strukturerat 

på följande sätt: 

 

4.1 Rederiernas förhållningssätt till arbete med hållbarhet redogör för rederiernas 

motiv och förhållningssätt till hållbarhetsarbete samt hur rederierna uppfattar 

möjligheter och risker med arbete inom hållbarhet. 

 

4.2 Rederiernas praktiska arbete med hållbarhet redogör för hur rederierna går 

tillväga i sitt praktiska arbete med hållbarhet genom att arbeta med aktiviteter i olika 

ansvarsområden.  

 

4.3 Rederiernas implementering av hållbarhetsarbete behandlar hur rederierna 

arbetar med olika styrmedel för att implementera sitt hållbarhetsarbete i verksamheten. 

 

Studiens respondenter består av miljöchefer som ansvarar för miljö- och 

hållbarhetsfrågor, samt intendenter som arbetar närmare kärnverksamheten och arbetet 

på fartygen. Respondenterna presenteras återigen: 

 

• Hans Friberg, Miljöchef & Operational fleet manager, Tallink Silja 

• Susanna Airola, Miljöchef, Viking Line 

• Krista Öhman-Jalonen, Intendent, Viking Line 

• Cecilia Andersson, Environmental manager, Stena Line 

• Martin Lewerentz, Safety superintendent, Stena Line 
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4.1 Rederiernas förhållningssätt till arbete med hållbarhet 

4.1.1 Tallink Silja 

Tallink Silja har sedan många år varit engagerade i hållbarhetsarbete och aktiviteter 

angående företagets sociala ansvar. Arbetet de senaste åren har dock förändrats och 

Hans Friberg, miljöchef och Operational fleet manager på Tallink Silja, menar att 

förändringen kan ha ett samband med det ökade intresset för miljö och hållbarhet. 

Tallink Silja är en internationell koncern med säte i Tallinn. Enligt Friberg har det skett 

en förändring i de baltiska länderna under senare år där de blivit allt mer engagerade i 

frågor som relaterar till hållbarhet. De börjar få allt mer förståelse för vikten av 

miljöarbete, något som kanske har varit självklart i Sverige och Finland under ganska 

många år, menar Friberg. 

 

Företagets ökade intresse för hållbarhetsfrågor är enligt Friberg inte konstigt då 

företaget påverkas av sin omgivning. Till följd av att omgivningens intresse ökar, ökar 

också Tallink Siljas intresse att visa på ett tydligt arbete inom hållbarhet. 

 

För Tallink Silja har det funnits flera motiv till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Friberg 

menar att arbetet med hållbarhet har drivits fram av en kombination av såväl sociala 

som ekonomiska faktorer. Eftersom Tallink Silja är ett publikt företag menar Friberg att 

företaget givetvis inte vill påverka miljön negativt då detta skulle kunna resultera i 

negativ publicitet. Tallink Silja vill självklart framstå som ett miljövänligt företag men 

Friberg menar att det även finns ekonomiska skäl att arbeta med hållbarhet. Alla 

transporter lämnar avtryck på miljön, men när det gäller ekonomiska fördelar 

exemplifierar Friberg att ju mer olja de sparar, desto mindre effekt har det på miljön 

men också på företagets plånbok, och på så vis går miljö och ekonomi hand i hand.  

 

Tallink Silja försöker vara så miljövänliga som möjligt men inom de ekonomiska ramar 

som företaget tillåter. Friberg framhäver att sjöfarten är oerhört reglerad och att 

företaget måste förhålla sig till dessa regelverk. Tallink Silja som företag bedriver inget 

eget forsknings- eller utvecklingsarbete inom hållbarhet. Däremot är Tallink Silja en del 

av föreningen Svensk Sjöfart där miljöfrågor bedrivs och genom detta engagemang 

menar Friberg att de bidrar i utvecklingen av miljö och hållbarhetsfrågor. 
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Till följd av att rederibranschen idag är hårt reglerad samt att intressenterna blivit mer 

medvetna drivs företag till att arbeta med hållbarhet av även konkurrensmässiga skäl. 

Friberg menar att Tallink Silja till viss del använder sig av hållbarhetsarbete som ett 

konkurrensmedel och för att skapa en grönare image, men han påpekar också att 

hållbarhet inte är företagets primära syfte. Vi producerar fortfarande transport och resor, 

kommenterar Friberg.  

 

Friberg menar att det finns ett hållbarhetsarbete inom företaget, dock skulle företaget 

kunna tänka ytterligare på miljön genom att exempelvis använda sig av ekologiska 

produkter i större utsträckning, men att detta alltid blir en avvägning mellan miljö, 

ekonomi och vad kunderna efterfrågar. Tallink Silja är ett kundorienterat företag som 

alltid försöker tillgodose kundernas behov och erbjuda vad som efterfrågas. 

Rederibranschen är väldigt konkurrensutsatt och Friberg menar att självklart tittar 

Tallink Silja extra på de faktorer som skulle kunna påverka företaget negativt. 

4.1.2 Viking Line 

För Viking Line har arbetet med hållbarhet varit en självklarhet sedan länge. Företaget 

är väl medvetna om att deras hållbarhetsarbete har en stor inverkan på den omgivning 

där företaget är verksamt. För Viking Line är det viktigt att miljön och naturen bibehålls 

eftersom det är en del av företagets affärside. En stor del av upplevelsen är just de 

vackra skärgårdsfarlederna, menar Susanna Airola, miljöchef på Viking Line.  

 

Vidare säger Airola att arbete med hållbarhet idag är en självklarhet för att kunna 

överleva på en konkurrensutsatt marknad. Airola menar fortsättningsvis att företaget 

måste anpassa sig till samhällets ökande medvetenhet och den rådande globala 

situationen. I dagens samhälle måste företag visa att de arbetar med hållbarhetsfrågor, 

men Airola framhäver också vikten av att kännetecknas som en bra arbetsgivare och att 

det därför även är viktigt att belysa sociala frågor. För Viking Line är arbete med 

hållbarhet således numera hygienfaktor, fortsätter Airola.  

 

En fördel för Viking Line är att företaget har varit en tidig adoptör inom många 

hållbarhetsfrågor. Därför har många av de striktare regler som har tillkommit, och 

fortsätter att tillkomma, varit lättare för Viking Line att anpassa sig efter då företaget 

redan har arbetat med hållbarhet i stor utsträckning och under lång tid. Airola tar som 
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exempel de utökade kravet beträffande svavelhalten i bränslet. När dessa lagändringar 

introducerades på 2000-talet hade Viking Line redan använt sig av en låg svavelhalt i 

bränslet sedan 90-talet, därför innebar regleringarna inte några direkta förändringar för 

Viking Line i och med att de sedan länge hade uppfyllt dessa krav. Det är Viking Lines 

ambition att se mot framtiden och fortsätta arbeta med hållbarhet på samma 

förebyggande sätt. 

 

“Vi klarar oss bättre i businessen om vi har lättare och bättre förutsättningar att ta 

emot och anpassa oss efter alla kommande krav.” - Susanna Airola 

 

Airola menar att de ökade förväntningarna att arbeta med hållbarhet givetvis är en 

nödvändighet att förhålla sig till, men att Viking Line absolut har sett detta som en 

möjlighet till fördelar. Många av Viking Lines storägare är bofasta på Åland och har 

själva starka band till skärgården, detta menar Airola har skapat förutsättningar för 

företaget. Det har varit en självklarhet att värna om miljön och därför även varit lätt att 

motivera varför det är viktigt att arbeta aktivt med hållbarhet. Airola menar att det finns 

både ekonomiska och sociala fördelar att utvinna av att arbeta med hållbarhet och att 

arbetet kan förbättra förutsättningarna inom flera olika områden. Viking Line ser 

således huvudsakligen fördelarna med ett ökat hållbarhetsarbete. 

 

Viking Line vill ligga i framkant beträffande hållbarhetsarbete men Airola menar att 

många företag inom branschen idag är duktiga på att arbeta med hållbarhet. Viking Line 

var först i närområdet att införa flytande naturgas som bränsle och för att föra budskapet 

vidare har Viking Line sedan kommunicerat öppet med andra rederier om arbetet. 

Airola framhäver vikten av att rederier bör ta lärdom av varandra då det skapar 

förutsättningar för att förbättra branschens arbete med hållbarhet. Viking Line har 

vidare en tydlig vision om vart de vill nå med sitt hållbarhetsarbete och arbetar aktivt 

för att komma dit.  

 

Viking Lines arbete med hållbarhet kan absolut betraktas som en konkurrensfördel. 

Airola menar att människor idag blir allt mer medvetna och att resenärer föredrar att 

använda en operatör som tar sitt ansvar. Därför blir det också viktigt för Viking Line att 

sprida information till omgivningen om sitt hållbarhetsarbete. 
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Viking Line bedriver utveckling och forskningsprojekt inom hållbarhet, men 

huvudsakligen i samarbete med andra aktörer. Den tekniska utvecklingen sker 

exempelvis till stor del hos leverantörer eller tillverkare, men i samarbete med Viking 

Line. Vid många projekt får samarbetspartners testa sina nya innovationer på Viking 

Lines fartyg innan lansering. Airola menar vidare att det självklart sker mycket 

utveckling både internt och externt men att det i slutänden handlar om samarbete. Det är 

viktigt för såväl rederierna, leverantörerna och forskningen att pröva sig fram 

tillsammans.  

4.1.3 Stena Line 

För Stena Line har det funnits flera bakomliggande motiv till att arbeta med hållbarhet. 

Stena Line ser engagemanget inom hållbarhet som en förutsättning för att företaget ska 

kunna leva kvar och förbli framgångsrika även på lång sikt. Cecilia Andersson, 

Environmental Manager på Stena Line, menar att ju mer som händer på land, desto 

viktigare blir det för företag inom sjöfart att också ta sitt ansvar och jobba systematiskt 

mot en hållbar utveckling. 

 

Stena Line har sett på utvecklingen med hållbarhetsarbete som en möjlighet och 

Andersson kommenterar att företaget kan dra nytta av denna utveckling och betraktar 

sitt hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel. Andersson exemplifierar att när en 

resenär kommer till en hamn med flera fartyg kan en tydlig och uttalad hållbarhetsprofil 

för företag vara avgörande i resenärens beslutsprocessen. 

 

Vidare berättar Andersson att Stena Lines arbete med hållbarhet resulterar i olika typer 

av fördelar. Det är inte alltid lätt att räkna på kronor och ören när det gäller sociala 

satsningar, menar Andersson. Företaget skulle säkerligen kunna göra sociala satsningar 

som de på pappret inte får tillbaka ekonomiskt men som är positivt för företagets 

anseende. Andersson menar att lärdomar och nya samarbeten är något som kan berika 

företaget trots att det inte är gynnsamt rent ekonomiskt. Dock kan det även finnas 

ekonomiska fördelar, och därmed möjlighet att uppnå både sociala och ekonomiska 

fördelar genom arbetet med hållbarhet. 

 

Stena Line har traditionellt sett inte alltid varit drivande inom hållbarhetsfrågor men är 

det idag, menar Andersson. Det har skett en förändring, inte bara för Stena Line, utan 
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för alla företag inom branschen. Idag strävar rederibranschen internationellt mot att 

samtliga företag ska inse vikten av att arbeta med hållbarhet. Stena Line bedriver idag 

tekniska projekt huvudsakligen för att minska utsläpp. Vidare är företaget aktivt inom 

International Maritime Organisation och EU, och strävar mot att sjöfart ska minska sin 

påverkan på miljön och samhälle. Andersson menar även att det är bra om det uppstår 

en viss press att arbeta med hållbarhet inom branschen. Stena Line vill att branschen 

som helhet ska lyfta sig och ta allvarligt på hållbarhetsfrågor, oavsett om det handlar om 

besättningens förutsättningar eller miljöpåverkan i stort.  

 

“Vi vill att branschen ska vara hållbar, inte att alla konkurrenterna är ohållbara och 

att bara vi är hållbara. Vi vill att alla ska vara hållbara men att vi ändå är lite bättre.” 

- Cecilia Andersson 

4.2 Rederiernas praktiska arbete med hållbarhet 

4.2.1 Tallink Silja 

Tallink Silja arbetar med ett tydligt fokus på den ekonomiska hållbarheten. Enligt 

Tallink Siljas hållbarhetsrapport från 2015 framhävs att den ekonomiska hållbarheten 

enbart kan uppnås genom ansvarstagande och hållbarhetsutveckling (Tallink Silja, 

2015). Genom att sträva efter effektivitet och ekonomisk vinning i alla deras aktiviteter 

kan företaget bidra till att säkerställa en hållbar utveckling genom att exempelvis donera 

en del av sin vinst till organisationer och det lokala samhället (Tallink Silja, 2015). 

Friberg framhäver att Tallink Silja i grunden är ett kommersiellt företag som försöker 

göra sin produkt hållbar efter bästa förmåga och samtidigt försöker ha pengar kvar till 

företaget och ägarna. 

Friberg säger att det finns få verksamheter som är lika strikt reglerade som sjöfart och 

att mycket av Tallink Siljas arbete med hållbarhet har sin utgångspunkt i regelverk och 

lagar. Det är en självklarhet för företaget att följa dessa lagar och regler då 

verksamheten är publik och vill undvika ekonomiska sanktioner samt dålig publicitet. 

Företaget har bland annat nolltolerans mot utsläpp i Östersjön vilket gör att de pumpar i 

land svart- och gråvatten. Ombord på fartygen arbetar företaget med sopsortering och 

inköp av varor från lokala leverantörer. Företaget försöker även minska fartygens 

förbrukning av olja och fossila bränslen. 
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Friberg menar att det finns ett krav från samhället om hur företag bör agera etiskt. Dock 

betonar Friberg att Tallink Siljas affärsidé är att sälja gods- och passagerartransporter 

till kunder, företaget måste således lyssna till vad kunderna efterfrågar men kan inte 

lägga allt för mycket värderingar i detta. Tallink Siljas etiska ansvar berör 

huvudsakligen företagets miljöpåverkan där de arbetar långsiktigt, Friberg säger att 

företaget efter bästa förmåga försöker göra sitt fotavtryck till ett fingeravtryck. Tallink 

Silja engagerar sig även i sjöfartsutbildningar och säkerhetsövningar. 

I sitt arbete med hållbarhet engagerar sig Tallink Silja även i ett antal filantropiska 

aktiviteter. Företaget engagerar sig bland annat i utomstående organisationer där de 

skänker pengar till estniska sjöräddningsaktiviteter, sponsrar estniska tennisspelare samt 

byggt tennishallar i ett samarbete med SEB för ungdomar. I Estland har Tallink Silja 

även ett årligt välgörenhetsprojekt som arrangeras för barn från olika barnhem där de får 

lära sig simma och åka på roliga resor. 

4.2.2 Viking Line 

Viking Line jobbar för att vara en stabil arbetsgivare med en ekonomi som kan 

upprätthålla verksamheten. Genom ekonomisk hållbarhet får Viking Lines medarbetare 

behålla sina arbetsplatser samtidigt som företaget får resurser att investera i sitt 

hållbarhetsarbete. Genom att titta på flera aspekter tillsammans som exempelvis 

personalens arbetsmiljö, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet tar Viking 

Line sitt hållbara ansvar och lönsamheten behöver inte stå i konflikt med arbetet. Airola 

framhäver dock att just den ekonomiska hållbarheten är viktig och alltid övervägs vid 

större investeringar. 

 

Mycket av Viking Lines arbete med hållbarhet har fäste i den internationella och lokala 

lagstiftningen och Airola menar att denna del av företagets arbete ses som en 

självklarhet. Viking Line trafikerar enbart EU-länder och jobbar aktivt för att följa lagar 

och regler. Arbete som utgått från dessa regelverk kan exempelvis vara att Viking Line 

pumpar i land svart- och gråvatten, använder sig av bättre kemikalier samt  reducerar 

utsläppen från fartygen. Utöver de legala krav som ställs arbetar Viking Line med 

många egna hållbarhetsinitiativ ombord på fartygen. Airola säger att de jobbar mycket 

med inköp där de arbetar med hur varor produceras, paketeras och transporteras, där 

även Krista Öhman-Jalonen, Intendent på Viking Line, framhäver att avfallshanteringen 

är ett stort projekt.  
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Airola upplever att samhället idag har högre krav på hur företag ska agera etiskt, samt 

att samhället framförallt har högre krav på hur företag tar sitt miljömässiga och sociala 

ansvar och hur företag agerar i dessa frågor. Airola framhäver vidare att Viking Line 

försöker ta sitt etiska ansvar mot de lokala samhällena och människorna genom att föra 

dialoger, men att deras verksamhet till största del är ute på havet och att miljömässiga 

aspekter står i fokus. Viking Line engagerar sig även i olika lokala sjöfartsutbildningar 

och håller vid tillfällen egna föreläsningar. 

 

I sitt arbete med hållbarhet engagerar sig Viking Line i ett antal filantropiska aktiviteter 

och utomstående organisationer som de anser kan bidra med förbättringar för 

verksamheten. Viking Line donerar exempelvis pengar från de plastpåsar som säljs 

ombord till lokala organisationer som arbetar med miljöfrågor. Viking Line stödjer och 

donerar även pengar till en forskare på Helsingfors universitet som forskar kring 

kvalitén i Östersjön. Även mer lokala initiativ tas där Viking Line donerar pengar till 

sjöfartsmuseum. 

4.2.3 Stena Line 

Stena Line är ett familjeägt företag som arbetar långsiktigt med hållbarhet och 

Andersson framhäver att Stena Line, tack vare ägarna, kan göra långsiktiga 

investeringar kring hållbarhet då de slipper oroa sig över exempelvis kvartalsrapporter. 

Andersson menar att Stena Line har gjort investeringar när ingen annan vågat göra 

investeringar. 

Stena Line strävar efter att kunna bedriva sin verksamhet och samtidigt vara lönsamma. 

Vidare menar Andersson att viljan att vara lönsamma dock inte står i konflikt med 

viljan att ta sitt hållbara ansvar, både mot personal och kunder men även mot samhället 

de verkar inom. Andersson framhäver vikten av att lägga resurser på att ta hand om sin 

personal samt att ta sitt ansvar mot kunder och samhälle för att bygga långvariga 

relationer. Arbete med hållbarhet och företagets lönsamhet går hand i hand och är en 

förutsättning för varandra. 

Mycket av arbetet med hållbarhet har sin grund i olika regelverk och lagstiftningar, både 

lokala och internationella. Andersson framhäver vikten av dessa lagar och hur viktigt 

det är att de finns. Att följa lagar och regler är något alla seriösa företag vinner på då 

företagen blir mer konkurrenskraftiga och inte kan hamna efter i utvecklingen. Genom 
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att följa regelverken undviker företaget negativ publicitet, något som Andersson anser 

vara värre än ekonomiska sanktioner. 

En stor del av Stena Lines hållbarhetsarbete har utgått från dessa regelverk. Martin 

Lewerentz, Safety super intendent på Stena Line, berättar att företaget exempelvis 

pumpar i land svart- och gråvatten från Östersjön, målar bottenfärgen med speciella 

kemikalier samt följer utsläppsrelaterade lagar. Stena Line tar även frivilliga åtgärder 

inom hållbarhetsarbetet, Lewerentz berättar att istället för att måla om botten på 

fartygen anställs dykare som tvättar rent skroven. I dagsläget utförs även tester av en ny 

silikonfärg som kan användas, och Andersson menar att Stena Line alltid ställer upp när 

företag vill testa en ny produkt. Företaget investerar även i reningsanläggningar där 

avfallet av oljan kan omvandlas till asfalt. Sådana stora investeringar är, enligt 

Andersson, rent ekonomiskt en förlustaffär men genomförs ändå tack vare företagets 

långsiktiga hållbarhetstänk. 

Andersson upplever idag ett större krav beträffande hur företag ska handla etiskt. 

Andersson menar att mycket av det etiska agerandet grundar sig i lagstiftning men att 

även samhället har förväntningar kring hur Stena Line bör agera, speciellt som svenskt 

företag. För att möta samhällets förväntningar har Stena Line formulerat en 

uppförandekod som bland annat innefattar hur företaget bör agera beträffande 

miljöarbete, inköp, korruption, mänskliga rättigheter och hur de ska agera etiskt i nya 

affärer. Stena Line har även ett stort engagemang i skolor, praktikplatser och studenter 

där samarbeten finns i hela Sverige samt övriga länder där företaget är verksamt. Stena 

Line erbjuder tusentals sommarjobb och praktikplatser och företaget åker även runt och 

föreläser på olika skolor. 

Det största filantropiska projektet som Stena Line arbetar med inom hållbarhet är det 

partnerskap de har med Mercyship. Mercyship är ett nyligen lanserat projekt som Stena 

Line sponsrar, där läkare och sjukvårdspersonal åker för att hjälpa fattiga länder. 

Andersson menar att Stena Line valt att satsa på en stor välgörenhet samt ett antal 

mindre välgörenhetsprojekt. Utöver Mercyship arbetar Stena Line även med lokala 

hållbarhetsaktiviteter. Företaget gör bland annat insamlingar av gamla kläder, skänker 

överskott av lakan och samarbetar med välgörenhetsstationer. Andersson menar att 

Stena Line försöker göra mer än vad som krävs inom arbetet med hållbarhet vilket 

Lewerentz menar syns i allt från källsortering och energiförbrukning till de ekologiska 
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varor som säljs ombord. Andersson berättar även att Stena Line har hundratals andra 

projekt i sitt arbete med hållbarhet och att företaget hela tiden strävar efter bättre 

lösningar med målet att sjöfart ska minska sin påverkan på miljö och samhälle. 

4.3 Rederiernas implementering av hållbarhetsarbete 

4.3.1 Tallink Silja 

Formella styrmedel 

Friberg berättar att arbete med hållbarhet placeras högt på agendan i samhället idag, och 

så även inom Tallink Silja. På samtliga möten som hålls med fartygsledningen 

diskuteras företagets nuvarande hållbarhetsarbete och vad som kan förbättras. Tallink 

Silja har utformat en generell miljöpolicy som samtliga grenar i koncernen ska förhålla 

sig till. Friberg nämner vid flera tillfällen företagets hållbarhetsvision, att göra 

företagets miljömässiga fotavtryck till ett fingeravtryck. Han poängterar att om företaget 

ska nå sin uttalade vision är det vitalt att samtliga medarbetare respekterar och arbetar 

efter miljöpolicyn. 

 

I Tallink Siljas hållbarhetsrapport från 2015 redogörs för företagets Suppliers code. I 

rapporten beskrivs de krav Tallink Silja ställer på sina samarbetspartners bland annat 

beträffande företagens arbete med hållbarhet. I rapporten betonas vikten av att företagen 

följer de miljöregler som upprättats och att samarbetspartners ska vara medvetna om 

värdet av hållbarhetsarbetet. Det är viktigt för Tallink Silja att alla samarbetspartners 

uppfyller den hållbarhetsstandard som redogörs för i Suppliers code (Tallink Silja, 

2015). Friberg berättar att Tallink Silja arbetar med benchmarking gentemot direkta 

konkurrenter med avsikt att förbättra sin verksamhet. Tallink Silja har en tydlig struktur 

kring klagomål, klagomål som berör miljöarbetet behandlas av ledningen på fartygen. 

Brister som uppenbaras kring mänskliga rättigheter och företagets inverkan på samhället 

hanteras direkt av den högsta ledningen (Tallink Silja, 2015). 

 

Friberg berättar att Tallink Silja generellt inte använder sig av etablerade 

belöningssystem och följaktligen förekommer inga belöningssystem förenat med 

hållbarhetsprestationer. Han menar att personalens lön anses vara en tillräcklig 

motivationsfaktor för att de anställda ska engagera sig i hållbarhetsarbetet.  
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Informella styrmedel 

Enligt Friberg är hållbarhetsarbetet och medvetenheten kring dess betydelse 

genomgående på alla nivåer i Tallink Silja. Det är viktigt att samtliga sektorer och varje 

medarbetare drar sitt strå till stacken. Friberg menar att hållbarhetsarbetet innefattar allt 

från papperssortering på de lokala kontoren till att styrelsen i Tallinn tar beslut om att 

satsa på flytande naturgas istället för en mer ekonomisk gynnsam variant av bränsle. 

Friberg påpekar dock att det är mycket upp till individen eller den enskilda avdelningen 

att genomföra det arbete som förväntas. Vilka aktiviteter andra avdelningar genomför i 

hållbarhetsarbetet besitter han ingen större inblick i. Tallink Siljas förtroende för den 

enskilde individen och dennes förmåga att realisera befattningens förväntningar 

avspeglas i företagets kärnvärderingar: 

 

“Commitment, professionalism, cooperation and joy.” 

- Tallink Silja Sustainability report, 2015 

 

Informativa styrmedel 

Tallink Silja understryker i sin hållbarhetsrapport från 2015 att de aktivt arbetar med att 

utbilda personalen inom flera områden. En stor del behandlar säkerheten ombord och 

Friberg betonar att säkerhetsövningar genomförs varje vecka, däribland brand- och 

livbåtsövningar. I hållbarhetsrapporten framhävs att företaget främjar medvetenhet 

beträffande hållbarhet genom att utbilda personalen (Tallink Silja, 2015). Friberg 

framhäver att företaget inte har specifika hållbarhetsutbildningar utan att hållbarhet 

snarare tas upp generellt i andra utbildningar. 

4.3.2 Viking Line 

Formella styrmedel 

Airola beskriver att det är medarbetarna i land som skapar verktygen för 

hållbarhetsarbetet, men att det är ombord på fartygen den större delen av arbetet utförs. 

Hon berättar vidare hur medarbetarna på fastlandet skapar ett ramverk av formella 

riktlinjer som besättningen på båten ska förhålla sig till. Riktlinjerna kan behandla alla 

möjliga hållbarhetsaspekter, exempelvis berättar Öhman-Jalonen om olika 

hållbarhetsmanualer på fartygen samt hur fartygens körsätt ska anpassas för att lindra 

dess påverkan på miljön. 
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Enligt Airola arbetar Viking Line flitigt med uppföljning av hållbarhetsarbetet, både 

internt och externt. Viking Line utför regelbundna interna granskningar med avsikt att 

säkerställa kvalitén på arbetet, samt för att kontrollera att Viking Line uppfyller de krav 

som förväntas av ett miljöcertifierat företag (Viking Line, 2015). Airola framhäver att 

Viking Line länge använt sig av nyckeltal i uppföljningen av hållbarhetsarbetet och att 

företaget dessutom varit duktiga på att mäta miljöaspekterna. Viking Lines externa 

uppföljningsarbetet avser främst granskning av samarbetspartners. Företaget har 

utvecklat ett system där de granskar och poängsätter sina samarbetspartners baserat på 

företagens engagemang i hållbarhetsarbete. Företag som placerar sig lågt på skalan kan 

uteslutas till förmån för företag som presterar bättre i granskningen. 

 

Airola berättar att Viking Line inte genomför någon uttalad benchmarking gentemot de 

direkta konkurrenterna i rederibranschen. Däremot blickar Viking Line utanför 

branschen och tar inspiration från exempelvis hotellbranschen, som enligt Airola är 

väldigt duktiga på miljö- och handikappanpassning. Vidare finns etablerade 

konstellationer inom branschen med representanter från de större rederierna. I dessa 

konstellationer diskuteras nya projekt och ideér som skulle kunna driva branschen 

framåt, däribland olika typer av hållbarhetsarbeten. 

 

Viking Line har inga etablerade belöningssystem som baseras på arbetet med hållbarhet, 

men Airola berättar att företaget med jämna mellanrum inför sådana belöningssystem. I 

år anordnas exempelvis en tävling där de anställda får komma med förslag på 

miljöförbättrande åtgärder där de bästa förslagen kommer att belönas. 

 

Informella styrmedel 

Öhman-Jalonen berättar att Viking Line har utvecklat en miljögrupp ombord på 

fartygen med representanter från varje avdelning där vardagliga utmaningar angående 

miljöaspekter diskuteras. Det fundamentala i styrningen är enligt Airola 

kommunikationen och själva bearbetningen av företagets skriftliga riktlinjer och 

miljömål. Airola betonar vikten av att bryta ner de fina orden och kommunicera ut vad 

dessa egentligen innebär till medarbetarna. Det är väsentligt att medarbetarna verkligen 

förstår de bakomliggande orsakerna till varför företaget engagerar sig i hållbarhetsarbete 

och vad medarbetarna kan bidra till om arbetet utförs på ett tillfredsställande sätt. 

Informationen från miljögruppen distribueras till förmännen som besitter ansvaret att 
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förmedla informationen vidare till medarbetarna på den operativa nivån på fartygen. 

Airola betonar att om ett hållbarhetstänk verkligen genomsyrar ett företags kultur ska 

det avspeglas i det vardagliga arbetet och inte bara vara vackra ord i riktlinjer och 

policys. Viking Lines ambitioner om att ständigt utveckla och effektivisera det egna 

hållbarhetsarbetet belyses i företagets värdegrund: 

 

“Vi strävar till att kontinuerligt förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete.” 

- Vikingline.fi, 2017 

 

Informativa styrmedel 

Airola beskriver hur viktig miljögruppen är för den fortsatta utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet. Tack vare att representanter från varje avdelning får möjlighet att 

träffas på regelbunden basis underlättas nedbrytningsprocessen av de vackra orden. 

Airola menar att dialogen blir tydlig och konkret till följd av den personliga kontakten 

och representanternas och förmännens fortsatta förmedling av information blir därav rak 

och begriplig. Medarbetarna får således större förståelse för hållbarhetsarbetet än om de 

behövt bilda en egen uppfattning om den information som fördelats via exempelvis 

intranätet. 

4.3.3 Stena Line 

Formella styrmedel 

I september 2016 sammansatte Stena Line en grupp vars huvudsakliga uppgift var att 

sammanföra och omstrukturera verksamheten på ett sätt som skulle göra den mer 

enhetlig. Omstruktureringen har resulterat i ett effektivare informationsflöde som 

medfört ökad förståelse för hållbarhetsarbetet inom Stena Lines samtliga regioner. Stena 

Lines grundläggande handlingsplaner för hållbarhetsarbetet finns fastställt i företagets 

miljöpolicy, berättar Lewerentz. Vidare framhäver Andersson att Stena Line använder 

sig av exempelvis Energy management systems, som är ett formellt verktyg som 

kontrollerar arbetet som utförs på fartygen. Stena Line använder sig även av ett 

omfattande intranät för att sprida hållbarhetsnotiser och instruktioner kring arbetet. 

 

Andersson berättar om Stena Lines etablerade belöningssystem. Belöningssystemet 

kallas Innovation program och ger personalen möjlighet att presentera förslag på 

förbättringar inom verksamhetens olika områden, däribland hållbarhetsarbetet. 
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Innovationer som anses intressanta och kan tänkas tillämpas inom verksamheten 

kommer att belönas. 

 

Uppföljningsarbetet inom Stena Line beskriver Andersson som väldigt centralt där 

ledningen under åren har utvecklat nyckeltal inom samtliga hållbarhetsområden. 

Uppföljningen av nyckeltalen varierar både tidsmässigt och i hur de framställs. En del 

nyckeltal är automatiserade och följs upp månadsvis medan andra kontrolleras manuellt 

genom excelfiler och följs upp årligen. Företaget har anställda som är ansvariga för att 

följa upp hållbarhetsarbetet och eventuella problem som kan uppstå. Lewerentz 

beskriver i intervjun att det även genomförs interna granskningar av hållbarhetsarbetet i 

form av fysiska observationer.  

 

Enligt Andersson genomför Stena Line både intern och extern benchmarking. Internt 

jämför de olika nyckeltal mellan verksamhetens regioner. Dessa nyckeltal kan beröra 

allt från sociala aspekter som könsfördelning bland medarbetarna, till mer miljömässiga 

aspekter som avfallsmängd. Andersson berättar om svårigheter företaget stött på i 

försök att samla in information från direkta konkurrenter. Svårigheterna har lett till att 

Stena Line istället fått blicka utanför rederibranschen. Hon nämner att de valt att 

fokusera på en del företag inom flyg- och hotellbranschen för att studera deras 

arbetssätt. 

 

Informella styrmedel 

Andersson förklarar hur medvetenhet beträffande hållbarhet sedan länge varit integrerat 

i Stena Lines kultur, långt innan hållbarhet blev ett modeord. Stena Line har sedan länge 

försökt värna om både resurser och samhället i stort. Omsorg är centralt i Stena Lines 

företagskultur och detta illustreras i företagets kärnvärderingar som lyder: 

 

”We deliver efficiency and sustainability through care – care for our customers, care 

for resources, care for each other.” - Stena Line Sustainability report, 2015 

 

För att bibehålla företagets hållbara inriktningen och säkerställa att alla regioner arbetar 

lika flitigt och enligt samma tillvägagångssätt besöker Stena Line samtliga regioner med 

uppdrag att informera om hur hållbarhetsarbetet bör genomföras. Andersson betonar att 

den personliga kontakten är nödvändig och att ledningen inte enbart kan förlita sig på 
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information som sprids via intranätet. Den svåraste delen i att etablera ett effektivt 

hållbarhetsarbete är enligt Andersson kommunikationen. Cheferna på den operativa 

nivån förses med information och förväntas sprida den vidare till medarbetarna på 

fartygen. 

 

Informativa styrmedel 

I Stena Lines hållbarhetsrapport från 2015 redogörs för ett pågående projekt där 

företagets uppförandekod ska konverteras till en internetkurs som alla anställda ska 

genomföra. I samma hållbarhetsrapport presenteras ytterligare en utbildning för 

personalen, Save environmental e-learning course, med huvudsakligt fokus på 

hållbarhet. Målet med utbildningen är att öka medarbetarnas medvetenhet om hur de 

kan bidra till att reducera företagets negativa inverkan på miljön (Stena Line, 2015). 

Lewerentz berättar att en kombination av utbildningar och det faktum att medarbetarna 

deltar i dialog angående hållbarhetsarbetet, bidrar till ett större engagemang bland 

medarbetarna på fartygen. 
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5 Analys 
Följande avsnitt presenteras i två delar. Den första delen jämför företagens 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete, det praktiska arbetet med hållbarhet och hur 

arbetet implementeras. Jämförelsen har sedan sammanställts i en matris som ligger till 

grund för avsnittets andra del där samband i företagen har analyserats.  

 

5.1 Jämförelseanalys 

5.1.1 Olika förhållningssätt till arbete med hållbarhet 

Kennedy och Fiss (2009) menar att företags förhållningssätt till nya arbetssätt också har 

en inverkan på den fortsatta implementeringen i verksamheten. Studiens intervjuer och 

företagens hållbarhetsrapporter visar på att alla tre företag är väl insatta i betydelsen av 

hållbarhet. De arbetar aktivt för att ta till sig nya arbetssätt, men företagens 

förhållningssätt till arbetet skiljer sig. 

 

Studiens företag har sedan många år varit engagerade i olika former av 

hållbarhetsarbete. För Viking Line har arbetet med hållbarhet varit en självklarhet sedan 

länge. Stena Line har precis som Viking Line arbetat med hållbarhet under en längre tid 

och betraktar arbetet som en förutsättning för att vara framgångsrik på dagens marknad. 

Även Tallink Silja har sedan länge arbetat med hållbarhet men Friberg påpekar att det 

har skett förändringar under de senare åren. Orsaken till förändringarna är, enligt 

Friberg, bland annat en kombination av ett ökat intresse från allmänheten men också att 

de Baltiska ländernas medvetenhet beträffande hållbarhet har ökat. 

 

Kennedy och Fiss (2009) menar att det kan göras åtskillnad mellan företag som ser 

fördelar och möjligheter med nya arbetssätt, jämfört med företag som ser nackdelar och 

möjliga hot med nya arbetssätt. Företags förhållningssätt till nya arbetssätt kommer 

enligt Kennedy och Fiss (2009) att påverka företagets fortsatta implementeringsarbete. 

Airola på Viking Line menar att företaget framförallt ser fördelar med 

hållbarhetsarbetet, hon menar vidare att företagets tydliga miljöfokus möjliggör 

förutsättningar att uppnå såväl ekonomiska som sociala fördelar. Stena Line betraktar 

också arbetet med hållbarhet som en möjlighet till både ekonomiska och sociala 
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fördelar. Andersson på Stena Line menar att hållbarhetsarbetet kan berika företaget på 

många olika sätt. Även Tallink Silja ser fördelar i att arbeta med hållbarhet. Friberg på 

Tallink Silja menar att det finns tydliga ekonomiska skäl till att arbeta med hållbarhet, 

då ekonomi och hållbarhet ofta går hand i hand. Tallink Silja vill betraktas som ett 

miljövänligt företag men utför sitt arbete inom rimliga ekonomiska ramar. Friberg 

menar att Tallink Silja inte vill påverka miljön negativt då detta skulle kunna leda till 

sanktioner för företaget, Friberg menar vidare att Tallink Silja tittar extra på de faktorer 

som skulle kunna påverka företaget negativt. 

 

Kennedy och Fiss (2009) menar att företag som betraktar nya arbetssätt som möjligheter 

också motiveras till att tillämpa och implementera dessa arbetssätt då de ser framtida 

fördelar. Detta kan kopplas till företagens arbete inom forskning och utveckling av nya 

arbetssätt beträffande hållbarhet. Viking Line bedriver utvecklings- och 

forskningsprojekt tillsammans med samarbetspartners. Likaså gäller Stena Line som 

bedriver egen forskning och utveckling inom hållbarhet, då huvudsakligen för att 

minska utsläppen och därmed sin påverkan på miljö och samhälle. Tallink Silja skulle, 

enligt Friberg, kunna utöka sitt arbete med hållbarhet men det blir alltid en avvägning 

mellan ekonomi, miljö och kundens efterfrågan. Tallink Silja bedriver därför inte någon 

egen utveckling eller forskning beträffande hållbarhet.  

 

Viking Line menar att deras långsiktiga arbete med hållbarhet absolut bör betraktas som 

en konkurrensfördel. Även Stena Line betraktar sitt arbetet med hållbarhet som ett 

konkurrensmedel och Andersson menar att företagets hållbarhetsprofil ska vara en 

anledning för konsumenterna att välja Stena Line framför konkurrenter. Inom Tallink 

Silja betraktas arbetet med hållbarhet delvis som en konkurrensfördel och då 

huvudsakligen i syfte att skapa en miljövänlig image för företaget. 

 

Förhållningssättet till nya arbetssätt skulle enligt denna studie kunna ha en koppling till 

företagens ägarförhållanden. Viking Lines storägare är huvudsakligen bosatta på Åland 

i Östersjöns skärgård. Airola menar att de starka banden till skärgården har skapat 

förutsättningar för att fokusera på ett tydligt hållbarhetsarbete. Stena Line är ett 

familjeägt företag, och Andersson menar att deras ägare har möjliggjort både stora och 

långsiktiga satsningar beträffande hållbarhet. Tallink Silja är ett aktiebolag med många 

ägare utspridda världen över, där ägarna har olika synsätt och inte samma koppling till 
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Östersjöns miljö och skärgård som ägarna till Stena Line och Viking Line. Vidare har 

Tallink Silja sin ledning och sitt säte i Tallinn vilket skulle kunna förklara varför en stor 

del av företagets hållbarhetsarbete riktas mot de baltiska länderna.  

5.1.2 Olika praktiska arbeten med hållbarhet  

Carroll (1991) har i sin pyramid illustrerat fyra olika ansvarsområden som företag kan 

arbeta inom (Figur 1). I botten av pyramiden argumenterar författaren för att företag har 

en fundamental roll att agera som samhällets grundläggande ekonomiska enheter. Alla 

studiens företag arbetar för att upprätthålla en hållbar ekonomi och har under de senaste 

åren ökat sina intäkter. Respondenterna från studiens tre företag framhäver vikten av en 

hållbar ekonomi för att kunna växa, skapa jobbmöjligheter och för att kunna möta 

konsumentens förväntningar. 

Det andra ansvarsområdet i Carrolls (1991) pyramid utgörs av de lagar och regler 

företag måste förhålla sig till i sin verksamhet. Respondenterna från samtliga av 

studiens företag framhävde att deras verksamheter är hårt reglerade av lagar och regler. 

De intervjuade respondenterna uppfattar dock innebörden av regelverken på olika sätt. 

Andersson på Stena Line uppfattar lagar och regler som något positivt som höjer nivån 

på arbetet inom branschen och som hindrar konkurrenter från att hamna efter i 

utvecklingen. Liknande ser Airola på Viking Line dessa lagar och regler som en 

självklarhet för företaget att följa. Friberg på Tallink Silja uppfattar lagar och regler 

snarare som en nödvändighet och något som företaget är tvungna att följa. När det 

kommer till att följa lagar och regler i praktiken syns däremot ingen större skillnad i 

företagens arbete, det finns heller inget som tyder på att företagen skulle bryta mot 

dessa lagar och regler. 

Nästa ansvarsområde i Carrolls (1991) pyramid är det etiska ansvarsområdet. Inom det 

etiska ansvarsområdet upplevde respondenterna från samtliga företag att samhället 

ställer högre krav på deras verksamheter och ageranden. Hur företagen går tillväga, och 

vilka typer av aktiviteter företagen engagerar sig i, varierar dock mellan företagen.  

För att upprätthålla sitt etiska ansvar har Stena Line upprättat en uppförandekod 

beträffande företagets etiska handlande. Denna uppförandekod inkluderar områden som 

exempelvis korruption, mänskliga rättigheter, miljö, inköp med flera. Vidare har Stena 

Line även ett omfattande arbete med skolor, föreläsningar och praktikplatser. Viking 
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Line har valt ett annat tillvägagångssätt för att upprätthålla sitt etiska ansvar där Airola 

menar att företaget försöker leva upp till samhällets etiska förväntningar genom att föra 

dialoger med de lokala samhället. Då Viking Lines verksamhet huvudsakligen bedrivs 

till havs har företaget valt att fokusera på den miljömässiga aspekten av hållbarhet. 

Viking Line engagerar sig likt Stena Line även i lokala sjöfartsutbildningar och håller 

vid tillfällen även egna föreläsningar.  

Tallink Silja upplever också ökade förväntningar från samhället att agera etiskt, men till 

skillnad från Stena Line och Viking Line menar Friberg att Tallink Silja inte kan lägga 

för mycket värderingar i vad som efterfrågas. Tallink Silja har valt att fokusera på det 

långsiktiga miljöarbetet där de efter bästa förmåga försöker minska sin negativa 

påverkan och har därför inte ett lika omfattande arbete kring skolor, praktikplatser och 

föreläsningar som resterande företag i studien. 

Högst upp i Carrolls (1991) pyramid finns företags filantropiska ansvarsområde. 

Samtliga av studiens företag framhäver att deras verksamheter engagerar sig i 

filantropiska aktiviteter men att deras praktiska arbete och aktiviteter skiljer sig åt. Stena 

Line engagerar sig i både större globala projekt som ska leda till förbättringar inom 

rederibranschen, men också i det lokala samhället och människorna. Andersson 

framhäver att Stena Line försöker göra mer än vad som krävs beträffande hållbarhet och 

att företaget har ett genuint intresse i att sjöfart ska minska sin påverkan på miljö och 

samhälle.  

Även Viking Line engagerar sig i filantropiska aktiviteter både på lokal och global nivå 

och vill bidra till förbättring inom branschen. Viking Lines engagemang har stort fokus 

på miljöaspekterna av hållbarhet där företaget bland annat stödjer lokala 

miljöorganisationer och miljöforskning. Tallink Siljas filantropiska engagemang skiljer 

sig åt från Stena Line och Viking Line då företaget har valt att engagera sig i mer lokala 

aktiviteter. Tallink Silja engagerar sig mycket i Baltikum där företaget sponsrar estniska 

tennisspelare och donerar en del av sin vinst till det lokala samhället och organisationer. 

5.1.3 Olika sätt att styra fartygen 

Företags utvecklande av formella riktlinjer och policys är av stor vikt vid 

implementeringen av nya arbetssätt och strategier. Riktlinjerna anger givna handlingar i 
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bestämda situationer (Nilsson & Olve, 2013). Samtliga företag i studien har upprättat en 

miljöpolicy som beskriver hur medarbetarna på företagen ska agera i hållbarhetsarbetet. 

 

Arjaliès och Mundy (2013) framhäver vikten av att följa upp sitt hållbarhetsarbete, både 

internt och externt. Det är en nödvändighet för att kunna kontrollera om företag 

presterar på en tillräckligt hög nivå, men också för att klargöra vad i hållbarhetsarbetet 

som kan förbättras (Arjaliès & Mundy, 2013). Stena Line och Viking Line genomför 

interna granskningar av deras hållbarhetsarbeten, både genom mätning av nyckeltal men 

även vid personliga möten och uppföljningar. Utöver Viking Lines arbete med interna 

granskningar framhäver Airola att företaget också granskar sina externa leverantörer 

och att även denna externa granskning är en stor del av Viking Lines 

uppföljningsarbete.  

 

Tallink Silja tillämpar inte ett lika omfattande internt granskningsarbete utan har istället 

valt att fokusera sitt uppföljningsarbete beträffande hållbarhet på företagets 

samarbetspartners, och att dessa ska uppfylla Tallink Siljas hållbarhetskrav. Både 

Viking Line och Stena Line utför benchmarking mot andra branscher för att förbättra 

sina verksamheter. Även Tallink Silja använder sig av benchmarking men framförallt 

mot direkta konkurrenter inom samma bransch.  

 

Belöningssystem är ett formellt styrmedel som etableras i syfte att öka engagemanget 

bland medarbetarna (Anthony et al. 2014). Stena Line har ett etablerat belöningssystem 

kopplat till företagets hållbarhetsarbete vid namn Innovation Program. Viking Line 

arbetar istället med tillfälliga belöningssystem som baseras på företagets arbete med 

hållbarhet medan Tallink Silja inte arbetar med några belöningssystem som relaterar till 

företagets hållbarhetsarbete.  

 

Den informella styrningen syftar till att skapa förståelse för företagets värderingar, 

filosofi och normer. Med hjälp av effektiv kommunikation skapas förståelse för varför 

medarbetarna förväntas agera på ett visst sätt (Anthony et al. 2014; Merchant & Van der 

Stede, 2007). Inom både Stena Line och Viking Line hålls regelbundna möten mellan 

chefer och besättning där hållbarhetsarbetet diskuteras. Respondenterna från båda 

företagen framhäver vikten av det personliga mötet och dialog vid implementeringen av 

hållbarhetsarbete och nya arbetssätt. Inom Tallink Silja föreligger ett annat 
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förhållningssätt, Friberg betonar att det är mycket upp till den enskilde individen att 

ansvara för, och genomföra, det hållbarhetsarbete som förväntas. De tre företagens 

respektive kärnvärderingar tyder också på att företagens förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete skiljer sig åt. Viking Line och Stena Line framhäver vikten av att 

främja miljön och hållbarhet i sina kärnvärderingar medan Tallink Silja har valt att 

framhäva andra områden som professionalitet och samarbete.  

 

Den informativa styrningen berör kommunikation och distribution av information vid 

utvecklandet av hållbarhetsarbete. Medarbetarna bör ha förståelse för varför 

hållbarhetsarbetet utförs och vilka resultat arbetet förväntas leda till (Nilsson & Olve, 

2013). Inom Stena Line får samtliga medarbetare genomgå en specifik 

hållbarhetsutbildning. Vidare redogör Lewerentz på Stena Line för att det ständigt pågår 

en dialog kring hållbarhetsarbetet via regelbundna möten. Även inom Viking Line förs 

en tydlig dialog beträffande hållbarhetsarbetet, denna dialog förs främst via möten med 

företagets miljögrupp. Av studiens företag är det dock bara Stena Line som erbjuder en 

specifik hållbarhetsutbildning för sina medarbetare. Tallink Silja lägger i jämförelse 

med studiens två andra företag inte lika stor vikt vid den informativa styrningen, utan 

Tallink Silja förlitar istället sig på den enskilda avdelningen och den enskilda individen 

att dra sitt strå till stacken. 

5.1.4 Skillnader och Likheter 

Samtliga av studiens företag förhåller sig till hållbarhetsarbete på olika sätt, det finns 

likheter men också olikheter. De huvudsakliga skillnaderna och likheterna i företagens 

förhållningssätt, praktiska arbete med hållbarhet och implementeringsarbeten 

sammanställs nedan i en matris. 
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Matris 1 - En sammanställning av rederiernas förhållningssätt och arbete med 

hållbarhet 

 

 Tallink Silja Viking Line Stena Line 

Möjligheter & 
fördelar 

• Fokuserar på ekonomiska fördelar 
• Hållbarhetsarbetet betraktas delvis 

som en konkurrensfördel 
• Bedriver inte forskning och 

utveckling 

• Fokuserar på både ekonomiska 
och sociala fördelar 

• Hållbarhetsarbetet betraktas som 
en konkurrensfördel 

• Bedriver gemensam forskning och 
utveckling med samarbetspartners 

• Fokuserar på både ekonomiska och 
sociala fördelar 

• Hållbarhetsarbetet betraktas som en 
konkurrensfördel 

• Bedriver egen forskning och 
utveckling 

Hot & risker • Medvetna om hot och risker 
• Hållbarhetsarbetet utförs delvis för 

att undvika risker och sanktioner 
• Tittar extra på faktorer som kan 

påverka företaget negativt 

• Medvetna om hot och risker 
• Hållbarhetsarbetet utförs delvis för 

att undvika risker och sanktioner 

• Medvetna om hot och risker 
• Hållbarhetsarbetet utförs delvis för 

att undvika risker och sanktioner 

Filantropiskt 
ansvarsområde 

• Lokalt engagemang 
• Fokuserar på miljöarbete 

• Lokalt och globalt engagemang 
• Fokuserar på miljöarbete 

• Lokalt och globalt engagemang 
• Fokuserar på miljö- och 

samhällsarbete 

Etiskt 
ansvarsområde 

• Lyssnar till sina konsumenter 
• Engagemang i sjöfartsutbildningar 

• Kommunicerar och för dialoger 
med det lokala samhället 

• Engagemang i sjöfartsutbildningar 
och föreläsningar 

• Upprättat en omfattande 
uppförandekod för etiskt agerande 

• Engagemang i sjöfartsutbildningar, 
föreläsningar, praktikplatser, 
studenter och säsongsarbeten 

Rättsligt 
ansvarsområde 

• Följer regler och lagar • Följer regler och lagar • Följer regler och lagar 

Ekonomiskt 
ansvarsområde 

• Strävar mot lönsamhet och en 
hållbarhet ekonomi 

• Strävar mot lönsamhet och en 
hållbarhet ekonomi 

• Strävar mot lönsamhet och en 
hållbarhet ekonomi 

Formella 
styrmedel 

• Inga belöningssystem 
• Externt uppföljningsarbete 
• Har upprättat en miljöpolicy 

• Tillfälliga belöningssystem 
• Internt och externt 

uppföljningsarbete 
• Har upprättat en miljöpolicy 

• Etablerat belöningssystem 
• Internt och externt 

uppföljningsarbete 
• Har upprättat en miljöpolicy 

Informella 
styrmedel 

• Kärnvärderingarna berör inte 
hållbarhet 

• Använder sig till viss del av 
informella styrmedel för 
implementering av 
hållbarhetsarbetet 

• Kärnvärderingarna berör 
hållbarhet 

• Använder sig av informella 
styrmedel för implementering av 
hållbarhetsarbetet 

• Företagskultur som ska värna om 
miljö och skärgård 

• Kärnvärderingarna berör hållbarhet 
• Använder sig av informella 

styrmedel för implementering av 
hållbarhetsarbetet 

• Företagskultur som ska värna om 
miljön 

• Genomgående hållbarhetstänk 
bland de anställda 

Informativa 
styrmedel 

• Hållbarhet berörs i andra 
utbildningar 

• Delvis dialog men förlitar sig 
främst på att den enskilda 
individen och avdelningen 
uppfattar och utför 
hållbarhetsarbetet. 

• Hållbarhet berörs i andra 
utbildningar 

• Genomgående dialog beträffande 
hållbarhetsarbetet i hela 
verksamheten 

• Har en specifik 
hållbarhetsutbildning 

• Genomgående dialog beträffande 
hållbarhetsarbetet i hela 
verksamheten 
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5.2 Samband i rederiernas hållbarhetsarbeten 

I avsnittets första del har det redogjorts för att studiens tre företag har olika 

förhållningssätt till att engagera sig i hållbarhetsarbete. Företagens förhållningssätt 

skiljer sig till viss del åt där några av företagen lägger större vikt vid de fördelar och 

möjligheter hållbarhetsarbete kan medföra. Vi ser dock att samtliga av studiens företag 

uppfattar ekonomiska och sociala fördelar med sitt hållbarhetsarbete. Det råder dock en 

viss skillnad mellan vilka fördelar företagen valt att fokusera på. Exempelvis ser vi att 

Stena Line och Viking Line lägger minst lika stor vikt vid sociala fördelar som vid 

ekonomiska fördelar, medan Tallink Silja huvudsakligen fokuserar på möjliga 

ekonomiska fördelar och att undvika sociala risker.  

 

Huruvida företagen har valt att fokusera på sociala eller ekonomiska fördelar speglas 

även i företagens praktiska arbete med hållbarhet. Vi kan se ett samband där företag 

som framhäver de sociala möjligheterna och fördelarna också engagerar sig i andra 

typer av aktiviteter än företag som framhäver de ekonomiska möjligheterna. Vi ser 

exempel på detta samband då Stena Line och Viking Line som uttalat ser många av de 

sociala fördelarna också engagerar sig i globala och lokala arbeten som bidrar till att 

främja miljö och samhälle. Vidare ser vi att Tallink Silja som valt att fokusera mer på de 

ekonomiska fördelarna inriktar sitt hållbarhetsarbete på en mer lokal nivå och har ett 

mindre omfattande globalt arbete som berör miljö och samhälle.  

 

Tallink Siljas fokus på de ekonomiska aspekterna resulterar också i att företaget inte 

ägnar sig åt investeringar på samma sätt som de andra två företagen. Stena Line och 

Viking Line lägger stort fokus på hållbarhetsarbete och utför sina 

hållbarhetsinvesteringar vid ett tidigt skede, detta kan således uppfattas som att 

företagen arbetar i förebyggande syfte för att minska sin påverkan på miljö och 

omgivning. Tallink Silja agerar på ett annat sätt, där företaget istället lägger fokus på 

hållbarhet vid ett senare skede och donerar en del av företagets årliga vinst till 

samhället, detta kan således uppfattas som att företaget snarare kompenserar för 

verksamhetens påverkan på miljö och omgivning. 

 

Vidare syns sambandet mellan företagens förhållningssätt till hållbarhetsarbete och 

deras praktiska arbete med hållbarhet även i företagens implementeringsarbete. Den 

största skillnaden i företagens implementeringsarbete framträder tydligast i den 
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informella och informativa styrningen. Stena Line lägger stor vikt vid användningen av 

informella och informativa styrmedel inom företaget för att underlätta 

implementeringen av hållbarhetsarbetet. Genom att föra en tydlig dialog inom företaget, 

åka ut och informera samtliga företagsregioner, upprätta en uppförandekod och 

engagera sig i samhället tycker vi oss kunna urskilja ett genuint intresse att 

implementera hållbarhetsarbetet på ett effektivt sätt i Stena Lines verksamhet.  

 

Liknande användning av de informella och informativa styrmedlen ser vi i Viking Lines 

verksamhet. Det faktum att Viking Line har ett miljöfokus i sitt hållbarhetsarbete 

framgår i företagets dialog och kommunikation med miljögruppen och regelbundna 

möten. Vidare kan vi se skillnader i de formella styrmedlen där Viking Line och Stena 

Line exempelvis använder sig av belöningssystem kopplat till hållbarhetsarbetet.  

 

Tallink Silja har valt att fokusera på de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsarbete, 

vidare framgår att Tallink Silja inte ser möjligheterna med hållbarhetsarbetet i fullt lika 

stor utsträckning som Stena Line och Viking Line. Tallink Silja engagerar sig heller inte 

i riskfyllda hållbarhetsinvesteringar på samma sätt som Stena Line och Viking Line. Vi 

kan urskilja skillnader mellan företagen beroende på vilket förhållningssätt de har till 

arbetet med hållbarhet. Tallink Siljas förhållningssätt skiljer sig från de andra två 

företagens, detta framgår främst i företagets användning av informella och informativa 

styrmedel. Tallink Silja använder sig inte av dessa styrmedel i samma utsträckning som 

Stena Line och Viking Line då företaget förlitar sig mer till de enskilda avdelningarna 

och individernas förmåga att genomföra hållbarhetsarbetet. Vidare syns även skillnader 

i den formella styrningen där Tallink Silja exempelvis inte använder sig av några 

belöningssystem som baseras på företagets hållbarhetsarbete.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi oss kunna urskilja ett mönster som sträcker sig från 

företagens förhållningssätt till hållbarhetsarbete till det praktiska genomförandet och 

implementeringsarbetet. Två av studiens företag fokuserar tydligare på möjligheter och 

fördelar med hållbarhetsarbetet, företagens förhållningssätt där de uppfattar 

möjligheterna resulterar vidare i ett större engagemang och effektivt 

implementeringsarbete. Företaget i studien som inte delar samma förhållningssätt som 

de andra företagen har också valt en annan implementeringsstrategi som inte består av 

informella och informativa styrmedel i samma utsträckning.  
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Vi kan också urskilja ett samband mellan företagens förhållningssätt till ekonomiska 

och sociala fördelar och deras praktiska arbetet med hållbarhetsarbetet. Företagen i 

studien som lägger stor vikt vid de sociala fördelarna engagerar sig i fler 

hållbarhetsaktiviteter, men också i globala aktiviteter som främjar miljö och samhälle. 

Företaget som istället lägger större vikt vid de ekonomiska fördelarna engagerar sig i 

mer lokala och mindre riskfyllda hållbarhetsaktiviteter. Företaget har heller inte samma 

engagemang i globala aktiviteter. Vi tycker oss kunna bekräfta det Kennedy och Fiss 

(2009) hävdar i sin forskning, att företags förhållningssätt till nya arbetssätt påverkar 

omfattningen av den fortsatta implementeringen. Stena Line och Viking Lines 

förhållningssätt, som huvudsakligen ser möjligheter och fördelar i sitt hållbarhetsarbete, 

avspeglas också i deras mer omfattande implementeringsarbete och användning av 

styrmedel. 
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6 Slutsatser 
Detta avslutande kapitel presenterar studiens slutsatser. Avsnittet börjar med att 

presentera och besvara studiens huvudsakliga forskningsfrågor följt av begränsningar i 

studien,  förslag till fortsatt forskning och praktiska implikationer. 

 

6.1 Svar på våra forskningsfrågor 

Under denna studie har syftet varit att skapa förståelse för hur företag inom 

rederibranschen förhåller sig till arbete med hållbarhet, samt om rederiernas 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete resulterar i skillnader inom det praktiska arbetet 

med hållbarhet och implementeringsarbetet. Tillsammans med syftet utformades två 

forskningsfrågor som besvaras nedan.  

 

• Vad finns det för samband mellan rederiers förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och företagens praktiska arbete med hållbarhet? 

 

Denna forskningsfråga fokuserar först och främst på om det finns ett samband mellan 

rederiers förhållningssätt till hållbarhetsarbete och de praktiska aktiviteter relaterade till 

hållbarhet som rederierna utför. Om det visar sig att ett sådant samband existerar, har 

forskningsfrågan för avsikt att ta reda på hur detta samband ser ut. 

 

Analysen indikerar att rederier som fokuserar på möjligheter och fördelar med 

hållbarhetsarbete också har ett större frivilligt engagemang i praktiska 

hållbarhetsaktiviteter. Dessa rederier utför således fler hållbarhetsaktiviteter som 

egentligen inte krävs av företaget. Vi kan även identifiera indikationer på att de rederier 

som delvis engagerar sig i hållbarhetsarbete för att undvika risker inte utför frivilliga 

hållbarhetsaktiviteter i lika stor utsträckning som de andra rederierna. Vi anser oss 

således se tecken på vad Kennedy och Fiss (2009) beskriver, att de företag som 

fokuserar på att undvika risker i första hand kommer att engagera sig i aktiviteter som är 

nödvändiga för att undgå eventuella förluster. Vi kan därmed dra slutsatsen att det finns 

ett samband mellan rederiers förhållningssätt till hållbarhetsarbete och de praktiska 

aktiviteterna företagen utför. 
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Vi kan även dra slutsatsen att rederier som fokuserar på möjligheter och fördelar med 

hållbarhetsarbetet också arbetar mer förebyggande med hållbarhet i syfte att minska 

företagets påverkan på miljö och samhälle. Rederier som istället fokuserar på att 

undvika risker arbetar huvudsakligen med hållbarhet vid ett senare skede, vilket snarare 

kan uppfattas som att företaget kompenserar för sin påverkan på miljö och omgivning. 

 

Vi kan även konstatera att de företag som har ett större fokus på de sociala fördelarna 

med hållbarhet också har ett mer globalt hållbarhetsarbete. De företag som istället har 

ett tydligare fokus på de ekonomiska fördelarna av hållbarhetsarbetet engagerar sig 

huvudsakligen i lokalt hållbarhetsarbete. Vi kan således konstatera att det finns 

indikationer på ett samband mellan företags förhållningssätt och motiv till 

hållbarhetsarbete och omfattningen av företagets praktiska arbete med hållbarhet.  

 

• Vad finns det för samband mellan rederiers förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och deras implementeringsarbete? 

 

Denna forskningsfråga fokuserar först och främst på om det finns ett samband mellan 

rederiers förhållningssätt till hållbarhetsarbetet och den praktiska implementeringen i 

verksamheten genom olika styrmedel. Om det visar sig att ett sådant samband existerar, 

har forskningsfrågan för avsikt att ta reda på hur detta samband ser ut.  

 

Genom vår analys kan vi dra slutsatsen att de rederier som ser arbetet med hållbarhet 

som något positivt och fokuserar på möjligheterna till fördelar även har ett generellt 

omfattande implementeringsarbete. De rederier som däremot engagerar sig i 

hållbarhetsarbete för att undvika risker och sanktioner har generellt ett mindre 

omfattande implementeringsarbete. Vår analys visar även att de företag som 

huvudsakligen fokuserar på möjligheter och fördelar med hållbarhetsarbetet också 

använder sig av fler styrmedel kopplade till hållbarhetsarbetet än de företag som arbetar 

med hållbarhet delvis för att undvika risker. Detta konstaterande gäller såväl formella, 

informella som informativa styrmedel, vilket har analyserats mer djupgående i avsnitt 

5.1.3. Vi kan således dra slutsatsen att det finns indikationer som tyder på att rederiernas 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete också har ett samband med företagets fortsatta 

implementeringsarbete genom verksamhetsstyrningen. 
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I analysen framkommer att rederiernas ägarförhållanden också påverkar företagens 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete. Rederierna vars ägare har en närmare eller mer 

personlig anknytning till Östersjöns skärgård och den närliggande miljön genomför 

även större och mer långsiktiga hållbarhetssatsningar. Till följd av dessa satsningar och 

investeringar har rederierna även utvecklat ett mer omfattande implementeringsarbete. 

Rederier vars ägare istället har en större geografisk spridning och inte har samma 

anknytning till Östersjöns skärgård intar ett annat förhållningssätt till arbete med 

hållbarhet. Vi kan genom analysen konstatera att det finns ett samband mellan företags 

omgivning och deras förhållningssätt till arbete med hållbarhet. I denna studie har det 

framgått att företaget som har sitt säte i Baltikum där omgivningens medvetenhet kring 

hållbarhet inte varit lika stor som i Skandinavien, inte har samma förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete och utför därför inte ett lika omfattande implementeringsarbete. 

6.2 Begränsningar i studien 

Slutligen beaktas ett antal begränsningar som påverkat studiens utfall. De huvudsakliga 

begränsningarna i denna studie anser vi vara urvalet av företag och respondenter. Först 

och främst har vi under studiens gång endast intervjuat upp till två respondenter från 

vardera företag. Vi anser att det optimala hade varit att intervjua fler respondenter från 

företagen, på ett flertal olika befattningsnivåer. Intervjuer med rederiernas ägare hade 

givit studien ytterligare ett intressant perspektiv och skapat ett mer omfattande 

informationsunderlag.  

 

Vidare har studien enbart utfört intervjuer med tre olika rederier. Vi tror att ett större 

urval av företag också hade givit studien ett mer omfattande informationsunderlag vilket 

hade kunnat stärka studiens indikationer och slutsatser. Ett utökat urval av både 

respondenter och företag begränsades dock av studiens begränsade tid och resurser. Ett 

större urval som inkluderat fler företag och fler respondenter hade kunnat stärka 

studiens reliabilitet och skapat ett mer jämförbart resultat. 

6.3 Våra förslag till fortsatt forskning 

Studiens analys och slutsatser öppnar upp för vidare forskning. Studiens slutsatser 

indikerar att det finns ett samband mellan de undersökta rederiernas förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete, det praktiska arbetet med hållbarhet och implementeringsarbetet. På 
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grund av ett begränsat antal observationer anser vi att det finns behov av fortsatt 

forskning beträffande hur detta samband ser ut. De indikationer vi har kommit fram till i 

denna studie kan således stärkas genom att utöka urvalet respondenter och företag i en 

liknande kvalitativ studie. Vi anser det därför lämpligt att i framtida forskning fortsätta 

studera sambandet  mellan företags förhållningssätt till hållbarhetsarbete och 

implementeringsarbetet. Vi föreslår även att ytterligare studier utförs med liknande 

frågeställningar men i andra branscher vilket också går i linje med Babiak och 

Trendafilovas (2011) förslag om att specifikt undersöka olika branschers 

förhållningssätt och omfattning av hållbarhetsarbete. 

 

Vi ser det även som intressant att tillämpa en liknande frågeställning och metod på en 

bransch där hållbarhetsarbete i större grad är separerat från företagets kärnverksamhet. 

Branscher där hållbarhetsarbete inte är en självklarhet och där arbetet med hållbarhet 

inte är lika hårt reglerat som inom rederibranschen skulle därav kunna ge tydligare utfall 

beträffande sambandet mellan företags förhållningssätt till hållbarhetsarbete och 

implementeringsarbetet. En sådan studie hade kunnat ge tydligare resultat angående 

vilka företag som fokuserar på fördelarna med hållbarhetsarbete jämfört med de företag 

som endast genomför vad som är nödvändigt. 

 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att utföra en liknande studie men genom en 

kvantitativ metod. Vi tror att en sådan studie skulle bli relevant och lämpa sig för 

omfattande branscher där insamling och sammanställning av data genom en kvalitativ 

metod skulle bli för tidskrävande. En sådan kvantitativ studie bör inkludera flera nivåer 

inom företag för att undersöka om förhållningssättet påverkar det praktiska 

implementeringsarbetet på olika nivåer. En sådan studie ligger i linje med Kennedy och 

Fiss (2009) forskning som har genomförts på sjukhus i USA. Kennedy och Fiss (2009) 

forskning utfördes dock med en generell frågeställning beträffande företags 

förhållningssätt till nya arbetssätt, vårt förslag blir istället att fokusera på hur branscher 

förhåller sig till nya arbetssätt inom hållbarhet. 
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6.4 Praktiska implikationer 

Under studiens gång har vi kommit att reflektera över ett antal intressanta iakttagelser. 

Reflektionerna har lett till följande praktiska implikationer.  

 

• Företag bör ha i åtanke att medvetenheten beträffande hållbarhet ökar i 

samhället och företag bör därför förstå fördelarna med att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete samt engagera sig i publika hållbarhetsaktiviteter.  

• Företag bör lägga resurser på att kommunicera och föra dialog kring 

hållbarhetsarbetet inom företaget. Det är upp till företaget att sprida information 

beträffande hållbarhetsarbetet till medarbetare på olika nivåer inom 

verksamheten. 

• Företag bör vara medvetna om att förhållningssättet till hållbarhetsarbete, 

medvetet eller omedvetet, kan ha viss påverkan på den efterföljande 

implementeringen. 

 

Vi hoppas att denna studie kommer att ligga till grund för reflektion för företag inom 

rederibranschen, men också inom andra branscher. Vi hoppas att denna forskning har 

skapat intresse och förståelse inom företag för hur deras förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete har relevans för verksamheten i sin helhet, och att denna förståelse kan 

ligga till grund för framtida beslutsfattande beträffande hållbarhet. 
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Bilagor 

Bilaga A; Intervjuguide riktad mot Miljöchefer 

Fråga Frågans utformning Stödpunkter 

1 Kan du förklara utförligt vilka 

aktiviteter ni utför i arbetet 

med hållbarhet? 

• Miljöpåverkan 

• Kortsiktigt & 

långsiktigt 

• Leverantörskedjan 

• Praktiska aktiviteter 

2 Kan du förklara hur ert 

företag tar sitt sociala ansvar? 

• Kortsiktigt & 

långsiktigt 

• Ekonomiskt 

• Rättsligt 

• Etiskt 

• Filantropiskt 

3 Kan du förklara hur ert 

hållbarhetsarbetet har 

påverkat hur verksamheten 

styrs? 

• Formella styrmedel 

• Informella styrmedel 

• Informativa styrmedel 

• Uppföljningsarbete 

4 Kan du förklara vad ert 

företag har för olika motiv 

bakom arbetet med hållbarhet 

och CSR? 

• Ekonomiska & sociala 

fördelar 

• Legitimitet 

• Möjligheter eller hot 

• Institutionell press 

 

  



 73 

Bilaga B; Intervjuguide riktad mot Intendenter  

Fråga  Frågans utformning Stödpunkter 

1 Finns det formella regler 

kring hållbarhetsarbetet på 

fartygen? 

• Policy, regler 

• Värderingar & kultur 

• Utbildning, dialog & 

information 

2 Hur arbetar ni med 

hållbarhet praktiskt på 

fartygen? 

• Hållbarhetsarbetets 

påverkan i det 

vardagliga arbetet 

• Egna initiativ till 

hållbarhetsarbete 

• Direktiv uppifrån 

3 Följer ni upp 

hållbarhetsarbetet som 

utförs på fartygen? 

• Återkoppling 

• Ledning 

• Uppföljning 

 


