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Abstrakt 

 

Titel:  Styrning mot miljömässig hållbarhet - En kvalitativ studie av hur 

två utvalda företag använder olika styrmedel för att involvera hela 

organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet 

Författare: Ida Jonsson & Johanna Åkerlund 

Program: Ekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och 

ekonomistyrning   

Handledare: Petter Boye 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

 

Bakgrund och problematisering: Miljömässig hållbarhet är ett ämne som på senare 

tid har uppmärksammats i allt större utsträckning. Miljömässig hållbarhet har fått 

större betydelse för både externa men även interna intressenter vilket därmed har fått 

företag att uppmärksamma ämnet. Det finns flera bakomliggande orsaker till varför 

företag väljer att arbeta med detta samt ett antal styrmedel som kan användas för att 

involvera hela organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet. En svårighet för 

utvalda företag är att få samtliga medarbetare att känna sig involverade och veta hur 

de kan bidra genom sitt dagliga arbete. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka samt analysera hur två utvalda 

företag använder sig av olika styrmedel för att involvera samtliga medarbetare inom 

organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Samt undersöka de 

bakomliggande faktorerna till varför utvalda företag väljer att arbeta med 

miljömässig hållbarhet och dess koppling till valt styrmedel. 

 

Metod: Studien har utformats utifrån en kvalitativ undersökningsmetod samt en 

abduktiv ansats. Insamlad empiri kommer bestå av sex semistrukturerade intervjuer 

på två välkända företag inom livsmedels- respektive möbelbranschen. Det har utförts 

totalt tre intervjuer på respektive företag för att lättare kunna besvara uppsatsens 

forskningsfrågor samt uppnå dess syfte. 
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Slutsats: Uppsatsen främsta slutsats är att utvalda företag använder en mix av 

formella, informella och informativa styrmedel för att involvera hela organisationen i 

det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Vi kan urskilja likheter i att båda företagen 

använder miljöpolicy som styrmedel, därefter finns vissa skillnader där det ena 

företaget främst använder miljömärkningar medan det andra till stor del styr med 

värderingar. Värderingar är även något båda företagen lyfter fram som ett 

betydelsefullt verktyg, framför allt på högre nivåer, för att förmedla 

hållbarhetsarbetet till medarbetarna. Det mest fördelaktiga sättet att förmedla 

hållbarhetsarbetet anser medarbetarna dock vara genom information. 

 

Nyckelord: Miljömässig hållbarhet, bakomliggande orsaker, styrmedel, involvera 

hela organisationen. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet kommer det redogöras för bakgrund till ämnet miljömässig 

hållbarhet för att sedan komma in på relevanta problem samt en mindre omfattande 

diskussion gällande ämnet. I slutet av kapitlet kommer forskningsfrågor samt syfte 

presenteras, vilka kommer att ha en betydande roll i den fortsatta uppsatsen.   

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet är ett brett begrepp som ger spelrum för egna tolkningar. FN definierar i 

Brundtlandsrapporten från år 1987 hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 22). Hållbarhet syftar 

till att värna om jordens resurser, ekonomiska, sociala och miljömässiga, utifrån ett 

långsiktigt perspektiv (Brundtland & Hägerhäll, 1988). Hållbarhet har en central 

betydelse för omvärlden men även för enskilda organisationer, idag ställs större krav 

på dessa verksamheter än tidigare och det skapas konflikter mellan att samtidigt 

tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och kunder. Den dominans 

hållbarhet har fått i dagens samhälle gör det till en nödvändighet att organisationer 

arbetar med hållbar utveckling (Nidumolu, Prahalad & Rangaswami, 2009). 

 

Företags omvärld blir allt mer snabbföränderlig och komplex. Nya möjligheter men 

även utmaningar skapas i takt med utvidgade miljöförändringar till följd av 

klimatpåverkan, samtidigt som forskning och teknologi förändras i allt snabbare takt 

främst med anledning av globaliseringen. På grund av dessa förändringar har frågor 

gällande miljö, forskning och teknologi blivit allt mer debatterade framför allt inom 

politiken (Leach, Scoones & Stirling, 2010). Detta märks tydligt utifrån de 17 

globala mål (Sustainable Development Goals, SDG) som antagits av FN år 2015. 

Målen är en utveckling av millenniemålen som fastslogs år 2000 för att vara 

uppnådda år 2015, dessa fokuserade på att förändra situationerna som rådde i de 

fattigaste länderna. De nya målen däremot innebär att världens alla länder ska ta ett 

gemensamt ansvar för att skapa en långsiktig hållbar utveckling miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt (Nationalencyklopedin, 2017a).  
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Miljöarbetet har på senare år fått ett starkt fokus även inom svensk politik, riksdagen 

har arbetat fram det så kallade miljömålssystemet vilket ska fungera som en 

vägledning i arbetet mot miljömässig hållbarhet (Naturvårdsverket, 2017). 

Riksdagens arbete utgår från FN:s uppsatta mål som nämnts ovan. 

Miljömålssystemet består av flera mål på olika nivåer vilka ska vara uppnådda i 

etapper till år 2020, ett undantag existerar gällande målet för begränsad 

klimatpåverkan som ska vara uppnått år 2050. Miljömålssystemet syftar till att 

integrera hela samhället för att skapa förutsättningarna för att lösa rådande 

miljöproblem (Naturvårdsverket, 2017).  

 

I samband med att hållbarhetsarbetet fått en mer väsentlig betydelse har 

organisationer anpassat sitt arbete och sina styrmedel efter de nya riktlinjerna, detta 

märks bland annat genom hållbarhetsredovisningens utbredning de senaste åren 

(Nilsson & Olve, 2013). Hållbarhetsredovisning klassas som ett formellt styrmedel, 

Frostenson (2010) definierar ytterligare två kategorier av styrinstrument som företag 

kan använda sig av i sitt hållbarhetsarbete; informella och informativa. 

Organisationer bör välja relevanta styrinstrument och kombinera dessa efter behov, 

samtidigt som de behöver anpassa sina processer med hänsyn till hållbarhet. Olika 

branscher ställer olika krav på styrningen och till följd av detta föreligger inte endast 

ett idealt sätt att styra organisationer (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Organisationers arbete med styrning mot hållbarhet preciseras vanligtvis som 

Corporate Social Responsibility (CSR), och översätts till svenska som företagens 

sociala ansvarstagande. Riktlinjer för arbete med CSR har tagits fram av FN och 

finns även med i OECDs rekommendationer (Nationalencyklopedin, 2017b). OECDs 

riktlinjer vänder sig främst till multinationella företag och rör bland annat frågor med 

hänsyn till miljö och hälsa genom utveckling av produkter som inte påverkar miljön 

mer än nödvändigt (OECD, 2011). Det är frivilligt för företag att införa 

hållbarhetsarbetet, men regler och omfattning gällande ansvarstagande skiljer sig 

mellan olika länder. I Sverige har organisationers intresse och engagemang gällande 

hållbarhetsansvar ökat de senaste åren (Nationalencyklopedin, 2017b).  

 

Inom hållbarhetsarbete finns tre övergripande kategorier som hållbarhet kan delas in 

i; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 



~ 1. Inledning ~ 

 
 

3 

Ekologisk hållbarhet är ett begrepp som även kan definieras som miljömässig 

hållbarhet (Nationalencyklopedin, 2017c), vilket är den definition som kommer att 

användas genomgående i denna uppsats. Miljömässig hållbarhet inriktar sig på ett 

samhälle där företag ser till nuvarande och kommande generationers möjlighet till 

goda förutsättningar gällande livsmiljö och välfärd. Detta utförs genom att fokus 

läggs på att skydda miljön samt effektivisera användningen av energi och 

naturresurser (Ax, et al., 2015). Miljömässig hållbarhet är den övergripande kategori 

som är mest uppmärksammad inom ämnet hållbarhet (Nationalencyklopedin, 2017c), 

vilket är anledningen till att fokus kommer att ligga på denna del av 

hållbarhetsbegreppet.  

 

1.2 Problemområde 

I en alltmer snabbföränderlig och komplex värld ställs krav på att organisationer är 

flexibla för att kunna möta utmaningar som uppstår till följd av organisationens 

omvärld, exempelvis gällande miljö, forskning och teknologi. För att hantera dessa 

utmaningar behöver företags styrning anpassas efter de utmaningar som 

organisationen möter till följd av sin omgivning (Anthony, Govindarajan, Hartmann, 

Kraus & Nilsson, 2014). Hur styrningen ska utformas för att hantera dessa 

omvärldsförändringar samt utveckla styrmedel anpassade efter hållbarhet har dock 

visat sig vara en utmaning för flera företag. En svårighet kan vara hur formella, 

informella och informativa styrmedel ska kombineras för att nå önskvärd effekt 

(Bonn & Fisher, 2011). 

 

Det finns som tidigare nämnt inte ett idealt sätt för samtliga organisationer att styra 

sin verksamhet, detta gäller även arbete rörande hållbar utveckling. Enligt Ax, et al. 

(2015) kan orsakerna till detta vara flera. För det första har begreppet hållbar 

utveckling olika betydelser för organisationer beroende på vilken innebörd 

definitionen hänförs. För det andra skiljer sig organisationers mål och strategier 

gällande hållbarhetsarbete. Till sist påverkar organisationers förutsättningar hur 

arbetet kan ske. Det kan utefter detta vara komplext för organisationer att 

implementera sina strategier med hänsyn till hållbarhet, då det finns svårigheter i att 

veta vad som fungerar och inte fungerar i respektive organisation (Ax, et al., 2015). 
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I samband med att hållbarhetsarbetet varierar krävs det att samtliga delar i 

organisationen arbetar med just hållbarhet. Svårigheten ligger i att integrera 

arbetssättet på flera nivåer och få det att genomsyra hela organisationen (Bonn & 

Fisher, 2011). Vanligtvis har högre nivåer i organisationen tillgång till mer 

information gällande det miljömässiga hållbarhetsarbetet som utförs än vad lägre 

instanser har. Det är därmed en komplicerad procedur att integrera hela 

organisationen i hållbarhetsarbetet, vilken kräver att inriktningen inte enbart ska 

finnas på att följa lagar och regler. Om organisationer ska ha ett mer hållbart 

tankesätt ligger det i ledningens intresse att försäkra sig om att det finns inordnat i 

den överordnade strategin och alla processer. Det är även viktigt att visionen och 

organisationskulturen speglar hållbarhetstänket för att få medarbetarna att förstå och 

veta hur de kan bidra till hållbarhetsarbetet (Bonn & Fisher, 2011).  

 

Hållbarhetsarbete kan ses som ett verktyg organisationer använder för att enbart 

skapa en positiv bild utåt sett mot sina intressenter, exempelvis kunder som kräver ett 

sådant arbete. Hållbarhetsarbete kan även enligt Anthony, et al. (2014) användas för 

att media inte ska kunna framställa organisationen ur en negativ synvinkel på grund 

av att hållbarhetsarbetet inte existerar. Fokus hamnar på att skapa konkurrensfördelar 

snarare än att värna om miljön och andra samhällsviktiga frågor. Detta leder till att 

intressenter blir vilseledda och organisationen drar nytta av något som de egentligen 

inte värnar om (Anthony, et al., 2014). Osäkerheten kring företags verkliga 

ansvarstagande har ökat behovet av verktyg, däribland hållbarhetsredovisningar, för 

att kunna visa de resultat som uppnåtts inom området (Jannesson & Skoog, 2013).   

 

Grankvist lyfter i sin bok CSR i praktiken - hur företagen kan jobba med hållbarhet 

för att tjäna pengar (2012) fram att hållbarhetsarbete kan vara något som leder till 

positiva fördelar även för företaget, det är inte enbart något som ligger i deras 

intressenters intressen. Företag kan öka sin innovationsförmåga, konkurrenskraft och 

lönsamhet med hjälp av att lösa samhällsproblem. Fler organisationer har upptäckt 

att drivkraften bakom hållbarhetsarbete inte längre är moralisk, utan monetär 

(Grankvist, 2012). 
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1.3 Problemdiskussion 

I problemområdet framhålls att omvärldsförändringar ställer allt högre krav på 

organisationers förmåga att vara flexibla och anpassa sig till nya utmaningar inom 

hållbarhetsområdet. Framför allt har miljömässig hållbarhet fått allt större inflytande 

i svenska företags arbete de senaste åren. Även att få hållbarhetsarbetet att 

genomsyra hela organisationen har visat sig vara en utmaning i samband med 

styrningen av organisationens hållbarhetsarbete. Enligt Frostenson (2010) finns det 

tre styrmedel för hållbarhetsarbete, formella, informella och informativa, dock 

benämns inte vilka styrmedel som är vanligast förekommande och hur de används i 

praktiken. Vi vill utifrån ovanstående studera samt analysera hur företag använder 

sig av styrmedel i samband med det miljömässiga hållbarhetsarbetet, samt hur dessa 

styrmedel används för att förmedla och engagera samtliga medarbetare i det 

miljömässiga hållbarhetsarbetet. 

 

Som ovan nämnt existerar motstridiga orsaker till varför företag väljer att engagera 

sig i hållbarhetsfrågor. Tidigare handlade det främst om att utåt sett visa en positiv 

bild gentemot intressenter och media, men på senare tid har hållbarhetsarbete i allt 

större utsträckning blivit en avgörande faktor som kan bidra till ökad lönsamhet då 

onödig förbrukning av resurser kan minskas. Det finns numera fler anledningar och 

orsaker än de ovan nämnda till varför organisationer ska arbeta med just 

miljömässiga hållbarhetsfrågor. Vi vill urskilja vilka dessa bakomliggande orsaker är 

i utvalda företag samt om slutsatser kan dras gällande deras koppling till val av 

styrmedel.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Vi har valt att dela upp forskningsfrågan i en primär- samt en sekundär 

forskningsfråga. Den sekundära frågan kan ses som en underfråga som behöver 

besvaras för att den primära frågan ska få ett svar.  

  

Den primära forskningsfrågan:  

Hur använder sig utvalda företag av olika styrmedel för att involvera hela 

organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet?  
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Den sekundära forskningsfrågan:  

Vilka är de bakomliggande orsakerna till miljömässig hållbarhet och vilken koppling 

har de till val av styrmedel i utvalda företag?  

 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera samt analysera vilka styrmedel som utvalda 

företag använder sig av för att involvera hela organisationen i det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet. Vidare är även syftet att förklara de bakomliggande orsakerna till 

varför företag väljer att arbeta med miljömässig hållbarhet och hur dessa 

bakomliggande orsaker påverkar val av styrmedel.  
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2. Metod 

I metodkapitlet redogörs och motiveras valda metoder för uppsatsen. Ett 

tydliggörande kommer att göras kring de tillvägagångssätten som använts för att 

besvara forskningsfrågorna samt för att uppnå uppsatsens syfte. Tanken med detta 

kapitel är att förklara hur arbetet har genomförts samt varför valda tillvägagångssätt 

har ansetts relevanta för denna uppsats.  

 

2.1 Förförståelse 

I förförståelsen redogörs tidigare personliga erfarenheter inom området som har varit 

betydelsefulla och relevanta för att tolka ämnet (Larsson, 2005). Vi har under vår 

utbildning berört ämnet hållbarhet flertalet gånger i varierande former. I vissa kurser 

har ämnet haft en underliggande ton medan det under ett antal kurser haft en mer 

framträdande roll. Tanken att skriva om just hållbarhetsarbete med inriktning på 

miljön och hur organisationer väljer att styra sin verksamhet utifrån detta växte fram 

under kursen verksamhetsstyrning. Vårt intresse väcktes då miljömässig hållbarhet är 

ett växande ämne som fått allt större betydelse i vårt samhälle och vi ville därför 

undersöka samt analysera vilken påverkan detta har på organisationers styrning. Med 

utgångspunkt från tidigare kunskaper inom ämnet började vi studera artiklar och 

litteratur för att få en djupare förståelse för miljömässig hållbarhets betydelse i 

dagens samhälle samt organisationers arbete utifrån detta. 

 

2.2 Abduktiv ansats 

 Det finns tre olika arbetssätt för att relatera teori till empiri; deduktion, induktion 

och abduktion (Patel & Davidson, 2011). Vi valde att använda oss av en abduktiv 

ansats då vi ansåg att detta tillvägagångssätt gav oss en större frihet och lyfte fram 

fördelarna av både deduktiv och induktiv ansats, vilket även Patel och Davidson 

(2011) menar är en fördel med den valda ansatsen. Den abduktiva ansatsen kan ses 

som en kombination av deduktion och induktion men det ska inte frångås att det trots 

allt är en egen forskningsansats (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver även att den abduktiva ansatsen, till skillnad mot 

induktiv och deduktiv, inriktar sig på underliggande mönster. Grundtanken är 

förståelse, vilket vi ansåg var fördelaktigt för vår uppsats då vi ville få en djupare 

förståelse för bakomliggande faktorer angående organisationers hållbarhetsarbete. 
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Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter även fram den abduktiva ansatsens bredd, 

detta för att den kombinerar teori och empiri på ett fördelaktigt sätt. Teorin används 

för att upptäcka mönster och ge förståelse för hur det utvalda ämnet kan appliceras i 

praktiken, för att sedan jämföra dessa mönster med framkommen empiri (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). 

 

Till en början studerades teori och genom denna fastställdes antaganden, vilket enligt 

Patel och Davidson (2011) har starka kopplingar till att vara deduktivt. I detta fall 

handlade antaganden om hur forskningsfrågorna kunde besvaras utifrån teorin och 

vilka luckor som behövde fyllas med empiri för att primär- och sekundärfrågor skulle 

kunna besvaras. Processen fortsatte sedan med att vi undersökte de fastställda 

antaganden genom att utföra intervjuer med ett antal personer på två utvalda företag. 

Detta för att se hur teorin fungerade i praktiken, vilket Patel och Davidson (2011) 

anser ligga i enlighet med den induktiva ansatsen. Utifrån resultaten av intervjuerna 

byggdes analyser där empiri kombinerades med teori för att utvinna likheter och 

skillnader mellan och inom företagen. Genom detta utvidgades teorins 

utgångspunkter med nya uppfattningar utifrån insamlad empiri vilket gjorde det 

möjligt att besvara forskningsfrågorna. 

 

2.3 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa metoden har valts utifrån forskningsfrågorna vilka i vårt fall  

undersöker hur och varför, frågor som enligt Bryman och Bell (2013) främst är 

sammankopplade med den kvalitativa metoden. En kvalitativ ansats syftar till att ge 

en djupare förståelse för ämnet och mönster söks på grundligare nivåer då fokus 

läggs på ord snarare än kvantifierbar data, detta bidrar slutligen till att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2013; Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Vi ansåg att den kvalitativa metoden lämpade sig bättre för vårt syfte samt för att vi 

skulle kunna besvara utvalda forskningsfrågor. Vi ville utföra grundliga analyser för 

att kunna urskilja vilka bakomliggande faktorer till varför utvalda företag valt att 

arbeta med miljömässig hållbarhet, vilka styrmedel som används för detta samt hur 

medarbetarna involveras i processen. För att kunna få en förståelse för hur samtliga 

nivåer i företagen såg på detta, ansåg vi att mer ingående information kunde samlas 
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in genom att använda den kvalitativa metoden. Själva tanken med uppsatsen var att 

få fram mer djupgående svar och vi insåg snabbt att denna information inte hade 

kunnat utvinnas om undersökningen hade utförts i kvantitativa termer. Den 

kvalitativa metoden ansåg vid därmed som mer fördelaktig för vår studie då den gav 

oss större utrymme för grundligare och mer detaljerad förståelse för hur samtliga 

medarbetare inom utvalda företag upplevde involveringen i det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet. Förekommande metoder inom den kvalitativa forskningsmetoden 

är exempelvis kvalitativa intervjuer samt analyser av texter och dokument (Bryman 

& Bell, 2013). Vi valde utifrån detta att utföra kvalitativa intervjuer, vilket kommer 

redogöras för i kommande avsnitt 2.5.   

 

2.4 Urval 

Vi valde att studera hur två olika företag arbetar med miljömässig hållbarhet, antalet 

företag begränsades till två stycken då vi ville utföra fler intervjuer på olika nivåer i 

respektive företag. Detta för att få en inblick i hur olika medarbetare ser på 

involveringen i hållbarhetsarbetet för att därigenom kunna besvara 

forskningsfrågorna. De två företag som vi valde att studera var ICA och IKEA, två 

välkända företag inom livsmedels- respektive möbelbranschen, branscher med tydlig 

koppling till just miljömässig hållbarhet på grund av deras behov av resurser. 

Anledningen till varför dessa företag valdes var på grund av deras starka koppling till 

miljömässig hållbarhet vilket tydligt kan urskiljas genom bland annat företagens 

reklam.  

 

Det var ett medvetet val att välja två rutinerade organisationer som funnits på 

marknaden länge och där hållbarhetsarbetet existerade. Detta för att undvika bortfall 

av empiri som inte kan bidra till att slutligen besvara forskningsfrågorna. Både ICA 

och IKEA har breda sortiment och ligger i framkant bland sina konkurrenter, vi 

ansåg det därmed intressant att jämföra dessa två företag för att urskilja likheter och 

skillnader angående hur de valt att koordinera sitt hållbarhetsarbete. 

 

Rosenqvist och Andrén (2006) menar att urval är en nödvändighet vid kvalitativa 

studier, detta på grund av att det är omöjligt att utföra intervjuer med hela 

populationen som berörs. Att göra ett urval innebär att representativa företag och 

personer väljs ut till den undersökning som ska genomföras för att få ett så 
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tillförlitligt resultat som möjligt (Rosenqvist & Andrén, 2006). Vi är medvetna om 

att ett större urval hade gett ett bredare resultat. Vi ville dock begränsa antalet 

respondenter för att istället kunna utföra mer omfattande intervjuer med respektive 

respondent, för att på så sätt dra fler kopplingar till relevanta teorier. För att kunna 

besvara forskningsfrågan och urskilja om medarbetare på flera nivåer inom de 

utvalda företagen är medvetna om det miljömässiga hållbarhetsarbetet genomfördes 

intervjuer med respondenter som innehar olika positioner. De personer som 

intervjuades valdes ut på grund av deras kompetens inom ämnet, detta för att erhålla 

relevant information för våra forskningsfrågor. 

 

2.4.1 Respondenter 

❖ Johan Ramlund, Butikschef, ICA Maxi Kristianstad  

(personlig intervju, 2017-05-08) 

❖ Emelie Larsson, Avdelningsansvarig kolonial, ICA Maxi Kristianstad  

(personlig intervju, 2017-05-08) 

❖ Alexandra Lyttkens, Medarbetare kassa samt online, ICA Maxi Kristianstad  

(personlig intervju, 2017-05-11) 

❖ Ulrika Åsén, Hållbarhetskoordinator, IKEA Kalmar  

(telefonintervju, 2017-05-03) 

❖ Peter Johansson, Avdelningschef textil, IKEA Kalmar  

(personlig intervju, 2017-05-03) 

❖ Sara Gergis, Säljare lampavdelning, IKEA Kalmar  

(personlig intervju, 2017-05-03) 

 

2.5 Intervjuer 

Vi valde att genomföra intervjuer med tre respondenter på respektive företag. En 

intervjuguide skapades utifrån teorin och anpassades efter medarbetarnas olika 

kompetens gällande forskningsfrågan, detta för att öka kvaliteten på svaren. Den 

sorts intervju vi valde att utföra var semistrukturerade intervjuer.  

 

För att samtliga respondenter skulle känna sig trygga i intervjusituationen fick de 

personligen välja vart intervjun skulle äga rum. Vi ville först och främst utföra 

intervjuerna personligen, detta för att kroppsspråk är en betydelsefull detalj som 
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säger mycket om personens engagemang och öppenhet. Fem av sex intervjuer 

genomfördes genom personliga intervjuer medan en utfördes via telefon, detta på 

grund av förhinder.  

 

Vid intervjuerna har vi båda varit närvarande och antecknat, personen som ställde 

frågorna har fört ytligare anteckningar medan den andra har noterat mer grundligt. 

Utöver detta har vi även valt att spela in intervjuerna för att mer noggrant kunna 

transkribera och utvärdera vad respondenten hade att säga. Detta har utförts i enlighet 

med hur Bryman och Bell (2013) rekommenderar tillvägagångssättet vid en intervju, 

de menar att inspelningar kombinerat med anteckningar är ett gynnsamt alternativ då 

det möjliggör en grundligare analys av respondentens svar. Därmed kombinerar de 

olika tillvägagångssätten varandra på ett fördelaktigt sätt. 

 

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer valdes framför strukturerade och ostrukturerade, detta 

för att vi ansåg att det gav oss en större möjlighet till att vara flexibla och anpassa oss 

efter respondenternas svar. Vi ville uppnå ett flytande samtal och därmed få utrymme 

för följdfrågor. Respondenterna fick därmed en stor frihet gällande svaren vilket gav 

utrymme för deras personliga tolkningar, vilket är en av de aspekter vi eftersträvade i 

våra intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas enligt Fisher och Buglear 

(2010) som en intervju där fokus ligger på öppna frågor, det betyder inte att mer 

fokuserade frågor kan användas för att få fram relevanta detaljer, dessa frågor ska 

dock efterföljas av mer öppna frågor. De som intervjuar ska vara uppmärksamma på 

respondentens kroppsspråk och uppmärksamma små detaljer som kan utformas till 

spontana frågor (Fisher & Buglear, 2010). För att vi skulle kunna ställa spontana 

frågor förberedde vi oss genom att vara pålästa på både ämnet samt ha kunskap om 

de utvalda företagen, vilket är något som Fisher och Buglear (2010) belyser som 

betydelsefullt. Vidare menar Fisher och Buglear (2010) att ledande frågor för att få 

ett specifikt svar bör undvikas, vilket vi tog hänsyn till vid samtliga intervjuer då vi 

ville ha respondentens personliga åsikt angående ämnet.  

 

Vi valde, som tidigare nämnt, att använda oss av en intervjuguide. Detta är en lista 

över de teman som intervjun ska beröra och är en av grundpelarna för 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Intervjuguiden i sig var någorlunda 
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omfattande, vi valde dock att använda oss av flertalet kortare frågor för att täcka in 

relevant teori kombinerat med ett antal bredare frågor där respondenten fick en större 

frihet att styra samtalet efter egna preferenser. Bryman (2011) lyfter fram att en av de 

största fördelarna med kvalitativa intervjuer är att eventuella luckor kan fyllas med 

kompletterande intervjuer efter behov. Detta var ytterligare en anledning till varför 

semistrukturerade intervjuer valdes då vi ville försäkra oss om att forskningsfrågan 

skulle besvaras på bästa möjliga sätt. I samband med varje intervju frågade vi även 

respondenten om vi kunde kontakta dem ifall några kompletteringar behövdes, vilket 

samtliga var öppna och positiva till. 

 

2.6 Primär-/sekundärkällor 

Det existerar två olika sorters källor vilket en uppsats kan byggas på; primär- och 

sekundärkällor. I vår uppsats valde vi att använda oss av båda delar. Genom en 

kombination av dessa två ansåg vi att det framkom en klarare bild av ämnet än om 

enbart en sorts källa hade använts. Primärkällorna utgörs av de intervjuer som 

genomförts med medarbetare på de utvalda företagen. En primärkälla karaktäriseras 

enligt Thurén (2013) av muntliga berättelser som exempelvis personintervjuer och 

ögonvittnesbeskrivningar. Denna sorts källa kan anses vara mer trovärdig än en 

sekundärkälla eftersom en primärkälla innefattar ursprunglig information som inte 

har förmedlats vidare (Thurén, 2013). De sekundärkällor som använts är relevanta 

vetenskapliga artiklar, rapporter samt litteratur inom det valda ämnet, men även 

information från utvalda företags hemsidor. Patel och Davidson (2011) beskriver 

sekundärkällor som resterande källor, de som inte är av primär natur. Thurén (2013) 

karaktäriserar däremot en sekundärkälla som information som sammanställts av 

andra personer, exempelvis forskare. Sekundärkällorna innefattar information som 

därmed inte specifikt har tagits fram för just vår studie och ett kritiskt tänkande har 

använts för att avgöra vilka källor som varit relevanta för våra forskningsfrågor.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten, även kallad tillförlitlighet, i denna uppsats kan säkerställas genom att 

de tillfrågade personerna på framför allt högre nivåer hade god kunskap inom ämnet, 

att intervjuerna skedde i trygga miljöer samt att respondenterna inte erhöll 
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intervjuguiden i förväg. Detta är förhållanden som kan efterliknas för att uppnå ett 

jämförbart resultat i liknande situationer, exempelvis att undersökningen skulle 

kunna utföras på nytt och fortfarande erhålla likartat resultat. Enligt Andersen (1994) 

karaktäriseras en hög reliabilitet av detta, att en undersökning kan göras om med 

samma resultat utan påverkan av tillfälliga händelser. Även Holme och Solvang 

(1997) styrker detta resonemang, hög reliabilitet uppnås när fristående mätningar 

inom samma ämne ger likadant eller liknande resultat. Genom att vi både antecknade 

samt spelade in intervjuerna och noggrant transkriberade dem i efterhand, anser vi att 

användbar information inte gick förlorad. Holme och Solvang (1997) menar att det är 

betydande att hantera den information som respondenten framför med försiktighet 

och noggrannhet, att detta är viktiga faktorer vid bedömning av reliabilitet.    

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan reliabilitet delas in i intern och extern 

tillförlitlighet. Den externa reliabiliteten är i vilken utsträckningen undersökningen 

kan replikeras. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att erhålla exakt likadant 

resultat vid en kvalitativ studie då det finns många faktorer som påverkar både 

respondenten men även oss som utfört intervjuerna. Bryman och Bell (2013) menar 

att personliga åsikter samt miljön är två exempel på faktorer som kan påverka den 

externa reliabiliteten. Vi anser dock att vår reliabilitet har stärkts genom de 

omständigheter som nämnts ovan gällande kunniga respondenter, trygga miljöer 

samt att respondenterna inte erhållit intervjuguiden i förhand. Intern reliabilitet syftar 

till i vilken utsträckning medlemmarna som utfört intervjuerna är överens om hur de 

tolkar det de ser och hör (Bryman & Bell, 2013), detta har åstadkommit genom att 

båda har varit närvarande vid samtliga intervjuer samt att vi ständigt diskuterat teori 

och empiri under arbetets gång. Genom att vara överens om hur både befintliga 

teorier men även hur respondenternas svar tolkades kan därmed den interna 

reliabiliteten styrkas enligt oss.   

 

2.7.2 Validitet 

Vi har under uppsatsen framväxt ständigt arbetat för att stärka validiteten, även 

kallad trovärdighet. Validitet ser till om studien som utförts har mätt det som från 

början var avsikten att mäta (Yin, 2013). Vi har arbetat för en hög validitet genom att 

hela tiden utgå från forskningsfrågorna vid val av relevant teori. Utifrån denna teori 

växte sedan en noggrant utformad intervjuguide fram där berörd teori använts för att 
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utvinna empiri. Genom att vi ständigt dragit kopplingar från forskningsfrågor till 

empiri stärks därigenom validiteten. Yin (2013) menar vidare att insamlad data ska 

tolkas på ett lämpligt sätt och därmed avspegla verkligheten som undersöktes. 

Genom att vi var objektiva i vår analys av empiri samt genom tillvägagångssättet vid 

intervjuerna, det vill säga utan ledande frågor från vår sida, anser vi oss kunna uppnå 

detta.  

Bryman och Bell (2013) anser att även att validitet, likt reliabilitet, kan delas upp i 

intern samt extern tillförlitlighet. Intern validitet innebär att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan de observationer som forskaren gjort samt de teoretiska 

analyser som görs utifrån dessa. Genom att intervjuerna spelats in samt noga 

transkriberats efteråt anser vi oss haft större möjligheter att göra överensstämmande 

analyser av empiri och teori. Detta på grund av att vi hade möjlighet att i efterhand 

gå tillbaka och lyssna på materialet vid behov. Genom detta eftersträvar vi en god 

intern validitet. Extern validitet, menar Bryman och Bell (2013), är i den utsträckning 

som forskningens resultat kan användas i andra sammanhang, exempelvis andra 

situationer och miljöer. Den externa validiteten anses vara ett vanligt förekommande 

problem vid kvalitativa forskningar främst på grund av begränsade urval. För att 

hantera detta är det viktigt att skapa lämpliga urval (Bryman & Bell, 2013). Den 

externa validiteten har vi försökt stärka genom att välja ett urval som är passande för 

att besvara våra forskningsfrågor. Vi ansåg att våra utvalda företaget gav oss stor 

möjlighet att besvara forskningsfrågorna och därigenom kunde vi urskilja hur båda 

företagen tillämpar sina styrmedel för att involvera samtliga medarbetare i det 

miljömässiga hållbarhetsarbetet. Vi är dock medvetna om att det begränsade urvalet 

påverkade möjligheten att dra generella slutsatser, vilket en hög extern validitet 

kännetecknas av. 

 

2.8 Källkritik 

Vi har valt att främst använda oss av litteratur samt vetenskapligt publicerade artiklar 

tillgängliga via Linnéuniversitetets bibliotek. Även internetkällor har valts med 

kriterier om tillförlitliga bakomliggande källor och att en kritisk granskning utfördes 

innan informationen i källan användes. Framför allt har källor från 2000-talet och 

framåt nyttjats, detta för få tillgång till aktuell och relevant information då hållbarhet 
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är ett ämne som är under ständig utveckling. I de fall där äldre källor använts har 

informationen kritiskt granskats i ytterligare utsträckning innan användning, detta för 

att urskilja dess relevans i dagens läge. Litteraturen har bestått av en blandning av 

svenska och engelska publiceringar, vilka samtliga har varit relevanta för ämnet. Vi 

valde att använda oss av både svenska och engelska källor då vi ansåg att svensk 

litteratur var något begränsad i sin omfattning.   

 

Vid granskning av de källor vi använt oss av utgick vi från Thuréns (2013) fyra 

principer gällande källkritik. Den första är äkthet, det vill säga om källan är vad den 

utger sig för att vara. Den andra principen är tidssambandet, ju nyare källa desto 

mindre anledning att misstro informationen som källan redogör för. Den tredje 

principen är oberoende, källan ska inte ha påverkats av utomstående faktorer och inte 

heller övervägande bygga på referat och avskrivningar. Den fjärde och sista 

principen är tendensfrihet, det vill säga om författaren ger en trovärdig bild av 

verkligheten och inte har påverkats av personliga intressen (Thurén, 2013). Vi har 

utifrån detta varit noga vid sökandet efter relevanta och användbara källor, detta 

genom att ständigt granskat varje källa utifrån Thuréns (2013) fyra principer. Genom 

att bryta ner texten i källan kunde vi urskilja om det som stod upplevdes som äkta 

och trovärdigt. Vi anser på grund av detta att våra källor i denna uppsats kan ses som 

tillförlitliga på grund av den konstanta och noggranna granskningen av samtliga 

källor. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras utvalda teorier som kommer att ligga till grund för att 

besvara forskningsfrågorna. Till en början presenteras teorier gällande miljömässig 

hållbarhet, följt av källor rörande bakomliggande orsaker, därefter presenteras olika 

varianter på styrmedel för miljömässigt hållbarhetsarbete och till sist berörs 

tillvägagångssätt för att involvera hela organisationen i hållbarhetsarbetet. Teorierna 

kommer även ligga till grund för intervjuguiden samt leda fram till en syntes som 

diskuterar existerande gränsytor mellan de olika teorierna.  

 

3.1 Miljömässig hållbarhet 

Hållbar utveckling definierar FN i Brundtlandsrapporten från år 1987 som ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland & Hägerhäll, 

1988, s. 22). En hållbar miljö är en viktig del för ett välmående samhälle och för att 

uppnå detta krävs att företag och enskilda individer tar ansvar för miljön. Det finns 

flera tillvägagångssätt för att påverka miljön positivt, exempelvis återvinning och 

återanvändning (Naturvårdsverket, 1999). 

 

Naturvårdsverket (1999) beskriver den miljömässigt hållbara utvecklingen utifrån tre 

perspektiv, det första är att föroreningar inte ska äventyra naturens framtid och inte 

heller skada människors hälsa. Det andra perspektivet ser till effektiv användning 

gällande resurser och material, det krävs att alla tar sitt ansvar och allokerar 

resurserna på ett miljömässigt vis för att den hållbara utvecklingen ska fortgå. Det 

tredje och sista perspektivet handlar om hållbar försörjning, vilket betyder att 

omvärlden måste värna om naturen och inte använda de icke-förnybara resurserna i 

för stor omfattning jämfört med vad naturen kan hantera. Miljömässig hållbarhet 

handlar om långsiktighet vilket betyder att dagens samhälle måste tänka på 

morgondagens generationer för att skapa en balans (Naturvårdsverket, 1999). 

 

För att hantera den allt mer snabbföränderliga och komplexa värld vi lever i 

förespråkar Leach, et al. (2010) ett tillvägagångssätt där organisationen arbetar 

tillsammans med de ändrade förhållandena istället för att försöka motarbeta dessa. 
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Utmaningar ligger framför allt i miljö, forskning och teknologi där förändringarna 

sker i allt högre takt på grund av klimatpåverkan och globalisering. Detta innebär att 

organisationer som är vana att existera i en stabil omvärld nu måste anpassa sina 

processer för att hantera de dynamiska utmaningarna. Vidare menar Leach, et al. 

(2010) att hållbarhetsarbete kräver integration mellan sociala, teknologiska och 

ekologiska processer, men även att det är viktigt att se till den roll ekonomin och 

institutioner spelar. Alla dessa delar måste ses till för att uppnå miljömässig 

hållbarhet och för att organisationer ska vara effektiva är det av vikt att de förstår de 

bakomliggande orsakerna till vår dynamiska och komplexa värld (Leach, et al., 

2010). 

 

3.2 Bakomliggande orsaker till hållbarhetsarbete 

3.2.1 Externa krav 

Företags intressenter anses vara en av de största anledningarna till varför företag 

väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor. Allt fler intressenter ställer krav på att företag 

ska vara transparenta och därmed kunna visa hur de arbetar med miljömässig hänsyn. 

Numera värderas ett företag inte endast med utgångspunkt i deras förmåga att vara 

lönsamma men även utifrån vilket sätt de agerar ansvarsfullt gentemot miljön 

(Borglund, De Geer, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Windell, 2012). 

Intressenter som bland annat konsumenter, ägare, medarbetare och 

intresseorganisationer ställer allt större krav på företag, samtidigt som en ökad 

lagstiftning och mediespridning gällande företags agerande gör att de upplever 

påtryckning från flera håll. Förväntningar på företags agerande förändras ständigt 

och de måste vara beredda att förändra sitt arbete i takt med dessa förväntningar, 

detta har gjort att företags intressenter till stor del styr företags miljömässiga ansvar 

(Borglund, et al., 2012). Anledningen till varför företag väljer att möta intressenters 

ständigt förändrade önskemål och krav gällande hållbarhetsarbete menar Borglund, 

et al. (2012) är legitimitet, vilken uppnås genom att ständigt leva upp till intressenters 

önskemål och förväntningar. 

 

3.2.2 Lönsamhet 

Grankvist (2012) menar däremot att drivkraften bakom företags CSR-arbete inte 

längre är moralisk, utan monetär. Företag har insett att miljömässigt hållbara 
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alternativ flertalet gånger kan ge ekonomiska fördelar vilket gör att det skapas ökad 

medvetenhet för dessa mer miljövänliga alternativ. För att kunna ta miljömässigt 

ansvar behöver ett företag vara lönsamt, men även det motsatta gäller, ett företag 

måste ta ansvar gällande miljön för att vara lönsamt i en värld där intressenter 

förväntar sig att företag tänker på detta. Däremot räcker det inte att företaget enbart 

arbetar med miljömässig hållbarhet, utan en balans i ansvarstagandet måste även ske 

sett till ekonomisk och social hållbarhet (Grankvist, 2012). Men att arbeta med CSR 

bidrar enligt Grankvist (2012) inte enbart till att öka företags lönsamhet utan även till 

att öka innovationsförmåga och konkurrenskraft då företag måste hitta nya lösningar 

för att hantera miljöproblem. 

 

3.2.3 Långsiktig konkurrenskraft 

Tillväxtverket visar i sin rapport Hållbart företagande - Företagens villkor och 

verklighet 2014 (2015) att hållbarhetsarbete är en förutsättning för att företag ska 

uppnå långsiktig konkurrenskraft. I samband med ökad konkurrens är det allt 

viktigare att företag förstår och anpassar sig efter de förändringar som ständigt sker i 

deras omvärld. Detta är något de flesta stora företag har insett och flertalet arbetar 

aktivt med hållbart företagande. Däremot har de mindre företagen hamnat efter, 

framför allt när det gäller miljöfrågor. Resultaten av rapporten visar att de företag 

som aktivt arbetar med hållbarhet, både mindre och större företag, i större 

utsträckning har en högre tillväxt, är mer innovativa samt är mer internationaliserade 

än företag som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete (Tillväxtverket, 2015). Rapporten 

från Tillväxtverket (2015) visar även att det finns stora skillnader mellan 

hållbarhetsarbete beroende på företagets storlek och i vilken bransch det verkar i, 

både gällande om hållbarhetsarbetet överhuvudtaget existerar samt vad som är 

drivkraften bakom arbetet. Ju större företaget är, desto större blir drivkraften att möta 

konsumentkrav. Företag möter dock hinder gällande hållbarhetsarbete, detta påverkar 

företaget genom framför allt bristande affärsnytta, att hållbarhetsarbete är 

resurskrävande ekonomiskt men även att det finns en brist på lättillgängliga metoder 

och verktyg (Tillväxtverket, 2015). 
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3.2.4 Vanligast förekommande bakomliggande orsaker år 2015 

Även Företagarna (2015) visar att det finns flera drivkrafter bakom varför företag 

väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor. I en undersökning från 2015 har de främsta 

anledningarna för hållbarhetsarbete tagits fram vilka visar att det inte längre är 

externa krav som är den främsta motivationen. Toppar listan gör det affärsdrivna 

argument om att stärka konkurrenskraft tätt följt av initiativ från ledningen. Krav från 

intressenter hamnar i sin tur längre ner på listan i nedanstående figur (Företagarna, 

2015). Vidare visar undersökningen att ungefär hälften av företagen upplevde att 

hållbarhetsarbetet gav resultat, främst genom ökad kundnöjdhet, bättre 

försäljningsarbete samt stärkta relationer till medarbetare. Även ökad lönsamhet samt 

fler arbetstillfällen i form uppdrag från kunder är fördelar som upplevts av var tredje 

tillfrågade företag. Av hållbarhetsarbetet är miljöarbetet det vanligast förekommande 

hos företagen där 89 % av styrdokumenten berör just frågor angående miljön 

(Företagarna, 2015).   

 

Figur 1. De främsta anledningarna till varför företag bedriver hållbarhetsarbete. Företagarna (2015). 

http://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2015-ovriga/hallbara-smaforetag-

foretagarna-beyond-intent.pdf  

 

3.3 Styrmedel 

Hur ett företags hållbarhetsarbete ska utformas och vilka styrmedel som ska förmedla 

detta är upp till varje enskilt företag, men vissa riktlinjer kan fastställas. Nilsson och 

http://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2015-ovriga/hallbara-smaforetag-foretagarna-beyond-intent.pdf
http://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2015-ovriga/hallbara-smaforetag-foretagarna-beyond-intent.pdf
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Olve (2013) presenterar dessa riktlinjer i form av tre grundfrågor som bör 

uppmärksammas; varför, hur och vad. Varför företag ska involvera hållbarhetsfrågor 

i verksamheten besvaras genom tydligt utformade och relevanta mål gällande 

hållbarhetsarbete. Genom de formulerade målen påverkas hållbarhetsprocessen och 

dess styrning, olika instrument anpassas och används vilket förutsätter en 

medvetenhet om hur olika processer i företag hör samman. Utifrån detta besvaras de 

två resterande frågorna - hur arbetet med hållbarhet ska realiseras och vad innehållet 

ska vara (Nilsson & Olve, 2013). 

Utöver ovan nämnda grundfrågor har flera riktlinjer och standarder utvecklats för hur 

hållbarhetsarbete kan utformas. Gemensamt för dessa riktlinjer och standarder är att 

de är frivilliga att följa, åtminstone i teorin, då det på senare tid utvecklats lagar som 

företagen tvingas följa bland annat gällande uppförandet av hållbarhetsredovisningar 

(Jannesson & Skoog, 2013). Det stora antalet riktlinjer och standarder gör att 

organisationer tvingas välja och prioritera mellan dessa då det är omöjligt att följa 

alla. Flera av de existerande riktlinjer och standarder har etablerats av utomstående 

aktörer vilket visar på externa aktörers strävan att styra organisationerna utifrån. 

Däremot har forskning visat att det inte enbart är externa aktörer som etablerar 

standarder och riktlinjer, även företag medverkar många gånger i processerna vilket 

tyder på ett ökat hänsynstagande från deras sida (Jannesson & Skoog, 2013).  

För att styra en organisations hållbarhetsarbete finns vissa verktyg som kan 

tillämpas. Simons (2013) beskriver att det finns olika former av styrmedel vilka kan 

delas in i formella och informella. De formella styrmedlen baseras på rutiner och 

tillvägagångssätt som till exempel budget och strategi. Nilsson och Olve (2013) 

definierar formella styrmedel på ett liknande vis, som “hårda” till sin natur och 

fokuserade på formaliserade strukturer för att fastställa ansvar, exempelvis regler och 

policys. Informella styrmedel framställs däremot som ett verktyg för att påverka 

medarbetarnas beteende, där fokus hamnar på människorna snarare än på skriftliga 

rapporter (Simons, 2013; Nilsson och Olve, 2013). Nilsson och Olve (2013) lyfter 

dessutom fram normer och värderingar som informella styrmedel, utifrån dessa antas 

det existera en speciell kultur mellan medarbetarna och därmed behövs inga 

föreskrifter för givet beteende. Utöver de formella och informella finns ytterligare ett 

styrmedel för hållbarhetsarbete enligt Nilsson och Olve (2013), nämligen 
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informativa. Informativa styrmedel, är likt de informella “mjuka” till sin utformning, 

det kan till exempel handla om utbildning i samband med hållbarhet eller 

informationsspridning. Den centrala delen i det informativa instrumentet är framför 

allt kommunikation (Nilsson & Olve, 2013). 

 

3.3.1 Miljöpolicy 

En miljöpolicy utgör grunden för ett företags miljömässiga hållbarhetsarbete, den 

deklarerar ambitioner, redogör övergripande mål samt klargör företagets riktning 

(Företagarna, 2016). Ammenberg (2012) beskriver miljöpolicy som en kortfattad 

beskrivning över hur företag hanterar miljöfrågor samt hur de ser på dessa. 

Miljöpolicyn finns ofta till för att sätta en ambitionsnivå för medarbetarna, för att 

samtliga ska förstå vad som är acceptabelt. Miljöpolicyn består många gånger av en 

klargörelse om hur företaget påverkar miljön, vilka miljöfrågor företaget valt att 

fokusera på, vilka inom företaget som är ansvariga samt hur miljöpolicyn ska 

omsättas i handling och uppföljning (Ammenberg, 2012; Företagarna, 2016). Främst 

kan miljöpolicyn fungera som ett internt styrdokument till personalen för att utveckla 

deras förståelse om hur företagets hållbarhetsarbete påverkar företaget i helhet samt 

vilka ansvarsområden personalen har i arbetet (Företagarna, 2016). 

 

3.3.2 Miljömärkningar 

Det finns flera miljömärkningar som produkter och tjänster kan märkas med för att 

visa att de beaktar miljö och natur. Miljömärkningar är högt ställda miljökrav som 

ställs av oberoende parter och kan även kallas för tredjepartsmärkningar 

(Naturskyddsföreningen, 2017). I flera fall säljer de miljömärkta produkterna bättre 

än icke-miljömärkta produkter vilket gör att allt fler producenter väljer att följa med i 

utvecklingen, detta för att inte förlora de allt mer miljömedvetna kunderna till 

konkurrenter som redan ligger i framkant i utvecklingen. Med hänsyn till 

ovanstående fungerar miljömärkningar som ett verktyg för att få producenter att 

arbeta i balans med naturen (Naturskyddsföreningen, 2017). Det finns flera olika 

märkningar i Sverige och några av de mest omtalade är Bra Miljöval, Svanen och 

KRAV. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning och den enda i 

Sverige där kraven ställs av en miljöorganisation, den syftar till att skapa en balans 

mellan natur, klimat, miljö och hälsa. Svanen är Nordens officiella miljömärkning 
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och finns för många olika produkter där produktlivscykeln granskas från råvara till 

avfall, kraven ställs utifrån uppdrag av regeringen och beslutas ömsesidigt av de 

nordiska länderna. KRAV är miljömärkningen för ekologisk mat, där föreningens 

medlemmar tillsammans beslutar om miljömärkningens villkor. KRAVs syfte är att 

öka försäljningen av kravmärkta varor samtidigt som vinsten används för att sprida 

kunskap inom hållbarhetsområdet (Naturskyddsföreningen, 2017). 

 

3.3.3 Miljöcertifieringsstandard - ISO 

Tillväxtverket (2015) visar att miljöarbete i större företag framför allt består av att 

sälja miljöanpassade varor och tjänster (nästan vart fjärde företag) och att företaget 

har en utarbetad miljöpolicy och/eller arbetar utefter miljömål (knappt vart femte 

företag). Det vanligaste bland större företag är dock certifieringsstandarden ISO 

14001 (Tillväxtverket, 2015). Standarder används vanligtvis av organisationer som 

ett styrmedel för att förmedla och kommunicera sitt miljömässiga hållbarhetsarbete 

till dess intressenter (Gilbert, Rasche & Waddock, 2011).  

 

ISO 14000 är ett samlingsnamn för de standarder som berör miljöledning, där ISO 

14001 är den senaste vidareutvecklingen. Tillsammans skapar dessa standarder ett 

miljöledningssystem vilket är ett frivilligt verktyg som företag kan integrera i 

verksamheten för att underlätta hållbarhetsarbetet (SIS, 2017). Standarderna kan 

även fungera som en modell för ständigt förändringsarbete, som en jämförelsemall 

samt som underlag för extern certifiering. Fördelarna med ISO-arbetet är flera, dels 

för företagets egna effektiviserade processer med framför allt minskad användning 

av resurser och därmed minskade kostnader, dels för att ett aktivt miljöarbete bidrar 

till vår gemensamma miljö. Flera krav sätts på organisationen för att uppnå en ISO 

14001-certifiering, framför allt gällande kontinuerliga förbättringar och extern 

revision (SIS, 2017). 

 

3.3.4 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är ett av de vanligast förekommande styrverktyg i 

hållbarhetsarbetet, en undersökning utförd av det internationella revisionsbolaget 

KPMG år 2011 visar att mer än 80 % av världens företag valde att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete genom hållbarhetsredovisning (Jannesson & Skoog, 2013). Detta 
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innebär att hållbarhetsredovisningen till stor del används som ett verktyg för 

transparens, det vill säga för att presentera sitt arbete för intressenter. 

Hållbarhetsredovisningar fungerar även som ett sätt att styra hållbarhetsarbetet 

genom att tydliggöra vad företagets ansvar är, hur ansvaret ska mätas, vilka mål som 

ska användas samt vem som ska ansvara för att målen uppnås. En målstyrning som 

gör att hållbarhetsredovisningen räknas till de formella styrmedlen (Jannesson & 

Skoog, 2013). Hållbarhetsredovisningen har till stor del utvecklats från riktlinjer av 

Global Reporting Initiative (GRI) och ska bestå av dels en kvalitativ del där företaget 

redogör för strategier samt ledningssystem som används, dels en kvantitativ del för 

att företagets resultat ska kunna mätas. GRI ger ut ett antal nyckeltal som företag kan 

använda för att kvantifiera sitt hållbarhetsarbete, ju fler nyckeltal som används desto 

högre klassificering uppnår hållbarhetsredovisningen på en skala från A till C. Denna 

skala kan dock medföra risken att företag adderar nyckeltal som egentligen inte är 

relevanta för verksamheten vilket har gjort att frågan för tillfället är under utredning 

(Jannesson & Skoog, 2013).   

 

3.4 Involvera hela organisationen 

3.4.1 Organisationskultur 

Informella styrmedel fokuserar som tidigare nämnt på människor och kan ses som ett 

verktyg för att styra medarbetarnas beteende (Simons, 2013). Styrmedel kan även 

betraktas som hjälpmedel för företag när det kommer till att involvera medarbetarna i 

hållbarhetsarbetet. Två av de vanligast förekommande informella styrmedlen är 

kultur samt värderingar. Organisationer som har en kultur centrerad kring hållbarhet 

ger ofta uppfattningen om att hållbarhetsfrågor är viktiga för organisationen och kan 

fungera likt en guide för medarbetarna (Bonn & Fisher, 2011). För att en 

organisations strategier och visioner kring hållbarhet ska vara framgångsrika krävs 

ett stöd som genomsyrar hela organisationen. Hållbarheten måste reflekteras i normer 

och värderingar, men även vara delaktig i beslutsprocesser (Bonn & Fisher, 2011). 

 

Organisationskultur har en avgörande betydelse i organisationers arbete mot 

hållbarhet (Bonn & Fisher, 2011). För att uppnå en inflytelserik organisationskultur 

är det nödvändigt för organisationen att formellt inkludera hållbarhet redan i 

rekryteringsprocessen, i arbetsbeskrivningar samt utbildningar. Utbildningar och 
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utvecklingsprogram kan implementeras för att ständigt utveckla medarbetares 

kunskap inom hållbarhet. Bonn och Fisher (2011) lyfter även fram belöningssystem 

som en viktig del för att kunna mäta och belöna medarbetarnas arbete kring 

hållbarhetsfrågor, vilket motiverar medarbetarna att bidra till hållbarhetsarbetet. Det 

kan även vara av vikt att det finns ett centralt ansvarsområde för hållbarheten, 

exempelvis genom att någon med titeln hållbarhetschef koordinerar och sprider 

initiativ om hållbarhet genom organisationen (Bonn & Fisher, 2011). 

 

3.4.2 Kommunikation till medarbetare 

Haugh och Talwar (2010) beskriver ett antal rekommendationer för hur 

organisationer ska förmedla hållbarhetstänket till hela organisationen, vilket gör att 

medarbetarna får en större medvetenhet om hur arbetet ska utföras. Det är av central 

betydelse att medarbetarna vet vad hållbarhet är och hur det påverkar företaget och 

samhället. Hållbarhetsarbetet ska inte enbart begränsas till ledningen utan även 

involvera övriga medarbetare. Det är även väsentligt att medvetenheten sprids vidare 

och involverar hela organisationens funktioner och processer. Genom att integrera 

hållbarhetstänket i hela organisationen skapas inte bara större kunskap utan även ett 

större intresse bland medarbetare, vilket leder till en positiv syn på hållbarhetsarbetet 

(Haugh & Talwar, 2010). 

 

3.4.3 Svårigheter att involvera medarbetare 

I de flesta fall riktas ett företags hållbarhetsarbete mot externa intressenter för att 

kommunicera ut hur ett företag tar sitt ansvar. Dock får en organisations 

hållbarhetsarbete även interna konsekvenser genom att organisationen på flera sätt 

förändras för att kunna ta det miljömässiga hållbarhetsansvar som eftersträvas 

(Frostenston, 2007). Detta visar sig bland annat i form av ökade krav på medarbetare 

vilka kan delas in i fyra grundläggande problem vilka är nödvändiga för företaget att 

hantera vid implementering av hållbarhetsaktiviteter. För det första finns ett 

kunskapsproblem, vilket syftar till att medarbetare och chefer många gånger inte är 

medvetna om begreppen som används i samband med hållbarhetsarbetet. För det 

andra finns ett relevansproblem, det vill säga att det är svårt för medarbetaren att 

koppla samman begreppen gällande företagets ansvar till det egna arbetet. Vidare 

finns ett prestationsproblem vilket innebär att kraven på medarbetarna ökar till följd 
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av ökat krav på rapportering. Till sist finns även ett normativt problem, ett problem 

som innebär att medarbetarna inte håller med om vad företagsledningen anser vara 

moraliskt rätt (Frostenson, 2007). Frostensons (2007) studie visar att kunskaps- och 

relevansproblemen anses vara de största problem i samband med ett företags 

hållbarhetsarbete. Studien visar även att hållbarhetsarbetet inte enbart innebär 

problem, utan att det får positiva resultat genom att medarbetarna tydligare kan 

identifiera sig med verksamheten och ser företaget som en del av en större helhet 

(Frostenson, 2007). 

 

3.5 Teoretisk syntes 

Vi har vid genomgången av samtliga teorier utvunnit en modell som knyter samman 

det miljömässiga hållbarhetsarbetet till bakomliggande orsaker och styrmedel, både 

för att styra själva hållbarhetsarbetet men även för att involvera hela organisationen. 

Modell 1 nedan visar olika komponenter till respektive beståndsdel som redogjorts 

för i teorin. Tanken är att genom empirin kunna urskilja kopplingar mellan de olika 

komponenterna med hjälp av modellen och utifrån detta kunna besvara 

forskningsfrågorna. För att kunna dra dessa kopplingar kommer nedan en 

redogörelse för gränsytor mellan de olika huvuddelarna från teorin. Miljömässig 

hållbarhet har en central del då tanken är det ska genomsyra samtliga områden. 
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Modell 1 (egen). Belysning av gränsytor och relevanta faktorer för miljömässigt 

hållbarhetsarbete. 

 

3.5.1 Koppling mellan miljömässig hållbarhet och bakomliggande orsaker 

Vi kan utifrån teorin utläsa att det finns flera bakomliggande orsaker till varför 

företag väljer att arbeta med miljömässig hållbarhet. Externa krav, lönsamhet samt 

långsiktig konkurrenskraft är några av de anledningar som lyfts fram, dessa kan 

enligt teorin till viss del ses som motstridiga. Detta är ett argument varför vi anser att 

ytterligare empiriinsamling är av betydelse för att klargöra varför utvalda företag har 

valt att arbeta med miljömässig hållbarhet. Det ger oss även möjligheten att se om 

det kan finnas andra bakomliggande orsaker utöver de som teorin lyfter fram samt 

möjlighet till att se om utvalda företag upplever olika bakomliggande orsaker som 

motstridiga eller inte. 

 

3.5.2 Koppling mellan miljömässig hållbarhet och val av styrmedel 

Teorin lyfter fram ett antal styrmedel som organisationer kan använda som verktyg 

för sitt hållbarhetsarbete. Det finns enligt Nilsson och Olve (2013) olika kategorier 
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av styrmedel som kan delas upp i formella, informella samt informativa. Exempel på 

olika styrmedel kan vara miljöpolicy, miljömärkningar, miljömässiga 

certifieringsstandarder samt hållbarhetsredovisningar. Det är inte alltid okomplicerat 

att urskilja en tydlig gräns för vilken kategori som styrmedlen ska delas in i då dessa 

kan ha olika betydelser för olika företag. Styrmedel kan ha inslag av både formell 

samt mindre formell karaktär. Teorin benämner inte vilket av ovanstående styrmedel 

som är vanligast i praktiken, något som vi därför vill undersöka i våra två utvalda 

företag. 

 

3.5.3 Koppling mellan miljömässig hållbarhet och att involvera hela organisationen 

Teorin lyfter på flera ställen fram vikten av att involvera hela organisationen i det 

miljömässiga hållbarhetsarbetet, bland annat genom organisationskultur och 

kommunikation. Även vissa svårigheter lyfts fram, bland annat gällande kunskaps- 

och relevansproblem i samband med implementering av miljömässig hållbarhet. 

Något vi dock upplever är brister i teorin om hur involveringen av hela 

organisationen sker i praktiken och därmed något vi hoppas kunna undersöka med 

hjälp av empirin. 

 

3.5.4 Koppling mellan bakomliggande orsak och val av styrmedel 

En gränsyta vi haft svårigheter att hitta teorin gällande är mellan bakomliggande 

orsaker till miljömässigt hållbarhetsarbete samt val av styrmedel. Vi hoppas kunna 

besvara om det existerar någon koppling till valt styrmedel och exempelvis externa 

och interna intressenter med hjälp av insamlad empiri. Förhoppningen är även att 

kunna urskilja samband mellan bland annat externa krav, lönsamhet och långsiktig 

konkurrenskraft samt miljöpolicy, miljömärkningar, miljöcertifieringar och 

hållbarhetsredovisningar. Vi anser det vara intressant om de utvalda företagen väljer 

styrmedel utifrån någon specifik bakomliggande orsak och i sådana fall vilken/vilka 

anledningar som ligger till grund för dessa val. 

 

3.5.5 Koppling mellan val av styrmedel och att involvera hela organisationen 

Teorin har bland annat lyft fram organisationskultur som ett informellt styrmedel, 

något som existerar för att styra medarbetarna i en utvald riktning. Informella 

styrmedel används många gånger för att medarbetarna ska uppfatta en viss frihet 
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under ansvar, vi kan genom detta se starka kopplingar mellan val av styrmedel och 

att involvera hela organisationen. Även gällande kommunikation till medarbetarna 

kan vi se vissa kopplingar till informativa styrmedel. Något vi däremot hoppas kunna 

besvara med empirin är hur organisationerna upplever detta genom att undersöka hur 

de styr för att involvera hela organisationen. Vi kan inte heller urskilja utifrån teorin 

att företag använder sig av mer formella styrmedel som ett tillvägagångssätt för att 

förmedla sitt hållbarhetsarbete till samtliga medarbetare inom organisationen. Detta 

är något som vi anser skulle vara intressant att se om de utvalda företagen tänker på. 

 

3.5.6 Vidare forskning utifrån teorin 

Genom ovanstående teori kan vi utläsa att vissa gränsytor är mer utforskade än 

andra. Vi anser därmed att studiens forskningsfrågor inte enbart kan besvaras utifrån 

detta, utan empiri krävs för att kunna dra de slutsatser vi önskar. Tanken med att 

undersöka två företag som verkar inom två skilda branscher, men som är starkt 

förknippade med miljömässig hållbarhet, är att försöka urskilja likheter samt 

skillnader. Då både ICA Maxi Kristianstad och IKEA Kalmar ingår i två stora 

koncerner är det betydelsefullt att se om de har egna tillvägagångssätt på lokal nivå 

eller om det genomgående kommer från en mer central nivå.  
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras information utifrån respektive företags hemsida följt av 

material från utförda intervjuer på utvalda företag. Genom detta framgår hur det 

miljömässiga hållbarhetsarbetet sker på central och lokal nivå, samt även hur 

medarbetarna på respektive nivå inom företaget upplever arbetet. Till en början 

presenteras ICA följt av IKEA, detta för att tydliggöra vilken information som berör 

respektive företag.   

 

4.1 ICA 

4.1.1 Information från ICAs hemsida 

ICAs strävan är att bli ledande inom hållbarhet, dels för att ICA är en stor aktör med 

ett stort ansvar samt dels för att hållbarhet är en drivande faktor i den långsiktiga 

tillväxten (ICA, 2017). Enligt ICAs hållbarhetsredovisning har hållbarhetsfrågor 

länge varit en central fråga för koncernen. ICA är medvetna om deras beroende av 

planetens fortsätta produktion av mat och andra produkter i framtiden, samtidigt som 

verksamheten i sig påverkar miljön i varje led. Hållbarhetsarbetet bygger framför allt 

på starka ömsesidiga värderingar gällande miljöfrågor men även på förståelsen om 

att hela kedjan är viktig och varje länk har en betydande roll, från leverantör till kund 

och medarbetare. Arbetet sker genom att krav ställs på leverantörer, arbete med 

certifieringar samt genom utvecklandet av hållbara produkter. Bland annat har ICAs 

svenska logistikverksamhet varit miljöcertifierand enligt ISO 14001 sedan år 1998 

och butiksleden arbetar utifrån miljömärkningen Svanen. Samtidigt underlättas 

kunders val till hållbara produkter genom märkningar i butiker (ICA, 2017).  

 

ICA arbetar utifrån FNs mål kring hållbarhet där koncernens VD har det 

övergripande ansvaret. ICA följer även OECDs riktlinjer för multinationella företag. 

Efter införandet av FNs Sustainable Development Goals under hösten år 2015 har en 

analys genomförts av ICA för att kartlägga hur koncernen kan bidra till att målen 

uppnås, analysen ligger till grund för ICAs fortsatta hållbarhetsarbete (ICA, 2017). 

ICA har i nuläget en utarbetad strategi som även denna utgör en grund för 

hållbarhetsarbetet inom alla ICAs verksamheter (ICA, 2017). 
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För att uppnå minskad miljöpåverkan, framför allt genom energieffektivisering samt 

minimering av svinn, integrerar ICA miljöfrågor i alla led, både i det dagliga arbetet i 

butik men även på kontoren. Gemensamma lösningar för hållbarhet på koncernnivå 

bidrar till perspektiv på global nivå, samtidigt som det omfattande hållbarhetsarbete 

som sker i de cirka 1 300 svenska ICA-butikerna bidrar till ett lokalt perspektiv. 

Medarbetare utbildas i vad ICA kallar ICAs Goda Affärer, både genom 

webbutbildningar samt genom särskilda insatser. Till detta är även policy och 

riktlinjer kopplade om hur arbetet i praktiken ska gå till och genom dessa integreras 

hållbarhetsarbetet i hela organisationen (ICA, 2017).  

 

Genom ökat antal ekologiska och miljömärkta varor arbetar ICA för att bevara den 

biologiska mångfalden. ICAs övergripande mål är att vara klimatneutralt år 2020, 

den klimatpåverkan som inte kan elimineras ska istället klimatkompenseras. För att 

uppnå detta ställer ICA höga krav på utrustning, drift, avtal och kunskap (ICA, 

2017). Ytterligare ett övergripande mål är att 80 % av ICAs leverantörer av egna 

varor ska vara kvalitetscertifierade, under år 2016 uppgick denna siffra till 87 %, en 

siffra som legat stabilt de senaste åren. Anledningen till procentsatsen 80 % är för att 

möjliggöra ett bredare sortiment med utrymme för små lokala leverantörer inom 

livsmedel. Målen ska uppnås med hjälp av hållbarhetsstrategin genom att skapa ett 

ökat kundengagemang samt att vara en ansvarsfull och klimatneutral verksamhet 

(ICA, 2017).  

 

ICAs viktigaste intressenter är enligt de själva kunder, medarbetare, ägare, ICA-

handlare i Sverige, leverantörer, myndigheter samt ett antal ideella organisationer. 

Då dessa intressenter har olika förväntningar och krav på hållbarhetsarbetet i ICA 

krävs en ständig dialog för att balansera deras olika intressen, förväntningar och 

önskemål. Genom hållbarhetsarbetet förvärvas omvärldens förtroende och det bidrar 

även till den långsiktiga lönsamheten. En av ICAs tio strategier för år 2017 är att 

stödja kunders hållbara val och att driva en klimatsmart verksamhet. Kunder är allt 

mer medvetna om miljöpåverkan och för ICA är det viktigt att vara en drivande 

organisation inom ämnet för att stärka preferensen till varumärket (ICA, 2017). 
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4.1.2 Johan Ramlund, Butikschef, ICA Maxi Kristianstad 

Johan Ramlund har arbetat på ICA Maxi Kristianstad sedan början av 2000-talet, han 

började då arbeta i kassan och har sedan dess arbetat sig uppåt inom företaget. Idag 

är Ramlund butikschef för Maxi-butiken i Kristianstad, en befattning han haft sedan 

cirka fyra år tillbaka. Ramlunds arbetsuppgifter beskriver han själv som ganska 

komplexa, han ansvarar huvudsakligen för driften och att butiken sköts korrekt. 

 

Miljömässig hållbarhet  

Miljömässig hållbarhet handlar för Ramlund framför allt om ekologiska råvaror samt 

att alla kan göra något för att värna om miljön. Det krävs att företag hänger med i 

utvecklingen och tar sitt ansvar. Han poängterar även hur viktigt det är för honom att 

de lokala producenterna gynnas och att ICA köper in varor som är hållbart 

producerade. Sedan Ramlund började arbeta på ICA Maxi i Kristianstad för 17 år 

sedan har hållbarhet fått en mer central betydelse i dagens samhälle. Som en stor 

kedja måste ICA ligga i framkant och föregå med gott exempel, vilket Ramlund 

anser att de gör. De arbetar med mål som inte är för högt satta men inte heller för 

lågt, detta menar han är viktigt för att hållbarhetsarbetet ska röra sig framåt.  

 

På lokal nivå arbetar ICA Maxi Kristianstad mycket med själva byggnaden, att 

försöka utveckla och göra den så miljövänlig som möjligt. Stora arbeten har redan 

utförts men det finns fortfarande mycket kvar att göra. De har till exempel bytt ut 

hela varuhusets belysning till LED-lampor, kylar och frysar har även dessa bytts ut 

för att kunna kontrollera temperaturen och nu håller de även på att byta ut hela 

ventilationen till en mer klimatsmart lösning. Ramlund menar att de ekologiska och 

närproducerade delarna styrs från central nivå men att det allt mer kommer 

involveras i de lokala butikernas ansvarsområden.  

 

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kunderna anser Ramlund att de på ICA 

Maxi Kristianstad kan bli bättre på. Han menar att de är bra på att kommunicera 

produkterna genom att informera om de olika alternativen angående märkningar samt 

närproducerat. De är dock sämre på att förmedla övrigt arbete som utförs på bland 

annat fastigheten. Anledningen menar Ramlund handlar om att han tror att kunden 
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inte har något intresse av att veta detta, utan att de till störst del bryr sig om ICAs 

varor.  

 

Bakomliggande orsaker  

Ramlund menar att anledningen till varför ICA arbetar med miljömässig hållbarhet är 

för att det är en nödvändighet samt för att de bryr sig. Han ser det även som 

fördelaktigt med ett aktivt hållbarhetsarbete, inte enbart för att det hjälper miljön utan 

för att det även gynnar dem konkurrensmässigt och därigenom ekonomiskt.  

 

De största fördelarna med hållbarhetsarbetet anser Ramlund vara att de bidrar till en 

bättre miljö och ett bättre klimat. Han ser även lönsamhet som en fördel. ICA Maxi 

Kristianstad investerar mycket i att försöka minska kostnaderna vilket i sin tur även 

påverkar miljön på ett positivt sätt. Att hitta lösningar som är ekonomiska kopplar 

han samman med miljövänliga alternativ. Den största svårigheten i samband med 

hållbarhetsarbete anser Ramlund vara att alla inte har möjlighet att utföra lika mycket 

som de egentligen vill. Små företag har vanligen inte ekonomin till detta, vilket han 

tycker är synd och ser som ett problem. 

 

Styrmedel  

Miljöpolicy är något som förekommer på både central men även lokal nivå. Den 

centrala policyn fokuserar på 2020-planen, vilken handlar om att ICA till dess ska 

vara klimatneutrala. Ramlund erkänner dock att han inte har stor koll på den 

utformade miljöpolicy som finns men menar samtidigt att det inte är det viktigaste, 

det är kontentan av den. Även om företaget arbetar utifrån certifieringar och 

hållbarhetsredovisningar är det något som Ramlund inte har stor koll på då han inte 

värdesätter dessa i alltför stor utsträckning. Han menar att de är bra men att det 

handlar om att gå rätt väg och inte enbart lägga fokus på policy och certifieringar. 

Han är dock medveten om att de följer de lagar och regler som finns utformade och 

att en hållbarhetsredovisning existerar, dock är det något som sköts från central nivå.  

 

På ICA Maxi Kristianstad finns det många olika miljömärkningar, några som de 

arbetar mer noggrant med och några som Ramlund själv har en skeptisk syn mot. 

Han menar att det finns mycket otydligheter i vad miljömärkningarna handlar om 
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och att det är oklart vad märkningarna betyder. Svanen är dock en märkning som de 

arbetar aktivt med och butiken i sig är Svanen-certifierad. Ramlund poängterar att 

han noga granskar märkningarna innan han väljer att använda de i butiken för att 

vara säker på att det är något som Maxi vill stå för. 

 

Involvera hela organisationen  

För att kommunicera hållbarhetsarbetet och få medarbetarna att engagera sig i detta 

använder sig ICA Maxi Kristianstad av tydliga mål som samtliga förstår. Ramlund 

förespråkar inte policy eller liknande utan tycker det är viktigare med handling. 

Medarbetarna får ta mycket eget ansvar och genom detta bidra med små saker i sitt 

dagliga arbete. Att ta vara på det som går är ett tankesätt som samtliga medarbetare 

har förklarar Ramlund, ser de en skadad förpackning slängs den inte utan istället 

skänks den till antingen hemlösa eller kvinnojouren.  

 

Gällande beslutsfattande menar Ramlund att de försöker ha en transparent 

organisation. Vill medarbetarna påverka går de först till försäljningsansvarig på sin 

avdelning och om de anser idén som bra förs den vidare i organisationen. Det är 

viktigt att lyssna på personalen då de många gånger har goda åsikter och idéer, vilka 

Ramlund anser att de på ICA Maxi Kristianstad värdesätter högt. 

 

När nya medarbetare rekryteras har de på ICA Maxi Kristianstad inte någon 

utformad information angående hållbarhet. Samma sak gäller i frågan om 

regelbundna utbildningar angående hållbarhet, det existerar inte några utan 

medarbetarna har själva ett visst ansvar att ta reda på saker. När medarbetare 

kommer med förslag på nya arbetssätt eller liknande är de tydliga med att ge positiv 

förstärkning. Något utformat belöningssystem finns inte utan butiken arbetar med att 

ge positiv feedback.   

 

När det kommer till hur medarbetarna förstår hållbarhetsbegreppen anser Ramlund 

att de flesta har koll på dem. De vet hur de på bästa sätt ska ta vara på sortimentet 

samt rutiner vid skadade varor. Dock tror han inte att medarbetarna har koll på ICA 

Maxis klimatarbete kring själva fastigheten, det är något som de är dåliga på att 

förmedla ut. Ramlund tror att samtliga på företaget har hållbarhet som ett vardagligt 

tänk vilket därigenom sprids på ett naturligt vis mellan medarbetarna. Detta ser han 
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även som en anledning till att de inte heller känner ökade krav på grund av ICAs 

hållbarhetsarbete. Ramlund har inte krav på att samtliga medarbetare ska tänka på 

hållbarhet hela tiden utan att det snarare finns i tanken.  

 

Ramlund anser att synen på hållbarhet mellan ledning och medarbetare stämmer 

överens, mycket på grund av att ICAs butiker styrs av olika handlare som i sin tur 

samarbetar. Alla butiker har ett stort ansvar vilket gör att medarbetarna på lokal nivå 

har lättare att säga vad de tycker och förklara när de inte förstår. Genom öppenhet 

tror Ramlund att synen på hållbarhet stämmer väl överens mellan de olika nivåerna 

på företaget men även genom hela ICA-koncernen.  

 

Värderingar är något som Ramlund värdesätter högt. Han försöker vara tydlig med 

de värderingar som ledningsgruppen på ICA Maxi Kristianstad har utvecklat. 

Ramlund försöker förmedla dessa vidare och använda dem i styrningen till de 

personer som arbetar i närheten av honom, för att de i sin tur ska förmedla detta 

vidare till andra medarbetare. Han poängterar att det är viktigt att ta vara på de 

värderingar som existerar för att skapa samhörighet på företaget. 

 

4.2.2 Emelie Larsson, Avdelningsansvarig kolonial, ICA Maxi Kristianstad 

Emelie Larsson har arbetat på ICA Maxi i Kristianstad sedan maj år 2012. Hon 

började i kassan och har sedan dess arbetat på flera olika avdelningar. Sedan augusti 

år 2016 är hon kolonial- och matansvarig, vilket innebär att hon är ansvarig för bland 

annat inköp, prisplanering, planering av gavlar samt driften för sin avdelning där 

visst personalansvar ingår. Att guida medarbetare på sin avdelning är även en del 

som Larsson ansvarar för. 

 

Miljömässig hållbarhet  

För Larsson handlar miljömässig hållbarhet framför allt om ekologiskt och 

närproducerat. Hon anser att det är viktigt att värna om lokalt producerade råvaror, 

framför allt ur ett miljöperspektiv men även för att stödja lokala producenter. Hon 

poängterar att det inte enbart handlar om produkterna i sig utan att lokalt odlade 

råvaror resulterar i färre och kortare transporter. Larsson upplever att hållbarhet med 

fokus på miljön har blivit allt mer uppmärksammat sedan hon började arbeta på ICA 
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Maxi Kristianstad för sju år sedan. Även ur ett kundperspektiv upplever hon att 

kunder efterfrågar ekologiska och närproducerade alternativ i allt högre grad än för 

bara några år sedan. Det är i synnerhet färskvaruavdelningen samt avdelningarna för 

frukt och grönt som arbetar mycket med detta. Hon upplever att det är lite svårare att 

ta in ekologiska och närproducerade alternativ på sin egen avdelning.  

 

ICA Maxi Kristianstad arbetar enligt Larsson mycket med ekologiska och 

miljömärkta varor, det största fokus har dock hamnat på närproducerade varor. Hon 

menar att det är upp till varje ICA-butik att välja vilken inriktning som passar dem. 

Hela butiken i Kristianstad är utformad utifrån att det alltid ska finnas minst ett 

ekologiskt alternativ vilket ger kunderna möjlighet att tänka på miljön. Vid inköp av 

produkter menar Larsson att hon gärna köper in produkter med miljömärkningar om 

det går samt om dessa produkter har ett bra pris.  

 

För att kunderna ska vara medvetna om hållbarhetsarbetet på ICA försöker Larsson 

förespråka de närproducerade produkterna. Hon försöker även ta dit producenterna 

av dessa produkter till butiken för att de ska få möjlighet att visa sig för kunderna 

samt berätta om sina produkter. Hon menar att det är något som butiken egentligen 

inte tjänar på utan att det handlar om att hjälpa producenterna. 

 

Bakomliggande orsaker  

Den bilden som Larsson har av ICA är att de är väldigt noggranna med vilka 

produkter som får ICAs egna etikett, produkterna ska vara framställda på ett bra, 

miljövänligt och hållbart sätt. Det främsta skälet till att hållbarhetsarbetet har fått en 

central del i ICAs vardag anser Larsson handla om att de bryr sig. De värnar om att 

råvarorna ska vara framställda på ett bra sätt men även att producenterna ska ha det 

bra.   

 

Styrmedel  

Vad Larsson vet har ICA centralt inte några stora regler om hur hållbarhetsarbetet 

ska vara utformat utan det är upp till varje ägare för respektive butik att bestämma. 

Hon upplever att det ligger fokus på informella styrmedel på ICA Maxi Kristianstad, 
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att det förespråkas närproducerat men att det inte finns några speciella regler 

angående detta.  

 

Larsson är medveten om att ICA har en centralt utformad miljöpolicy, men hon 

upplever inte att den används i stor utsträckning på lokal nivå. Hon är medveten om 

att ICA framför allt är noga med att deras producenter inte ska förstöra omgivningen 

med gifter och kemikalier. När det kommer till miljömärkningar menar Larsson att 

ICA i stor utsträckning arbetar med detta, de har ofta ett brett utbud med olika 

alternativ, som till exempel både ekologiskt och KRAV-märkt. 

Certifieringsstandarder har Larsson inte speciellt stor koll på, det är beslut som tas 

centralt och inte något som de på lokal nivå är involverade i. Hon tror dock att ICA 

följer miljömässiga certifieringsstandarder. Samma gällande hållbarhetsrapporering, 

hon vet att det rapporteras till handlaren som äger butiken och att han troligtvis 

rapporterar detta vidare. 

 

Involvera hela organisationen  

Larsson menar att medarbetarna på lokal nivå inte är särskilt delaktiga i de beslut 

som tas angående hållbarhetsarbetet, det är ägarna och ledningsgruppen för 

respektive butik som har denna möjlighet. Varje ägare sitter med i “ICA-rådet” och 

får rösta angående bland annat hållbarhetsfrågor på central nivå. På lokal nivå känner 

Larsson som avdelningsansvarig att hon har mer att säga till om än övriga 

medarbetare, som till exempel mer miljövänliga lampor menar hon att de som 

avdelningsansvariga i butiken önskade. De har ofta regelbundna möten för att 

samtliga medarbetare ska kunna uttrycka sina åsikter, dock upplever hon att de inte 

pratar mycket om just hållbarhet vid dessa tillfällen.  

 

När Larsson anställdes på ICA upplevde hon inte att hållbarhet nämndes vid 

rekryteringen utan att det till viss del uppmärksammades i samband med 

upplärningen. Detta genom att de berättade om ICAs producenter samt produkter. 

Utbildningar inom hållbarhet är inte heller något som Larsson upplever att ICA Maxi 

Kristianstad har valt att lägga fokus på. Personligen får hon inte ta del av 

regelbundna utbildningar, däremot tror hon att det till viss del existerar på andra 

avdelningar som till exempel färskvaruavdelningen. 
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När medarbetarna kommer med nya idéer angående miljömässig hållbarhet existerar 

inte något belöningssystem. Larsson menar att ICA istället uppmuntrar sina 

medarbetare om de har några nya tankar och att det ofta spinns vidare på nya idéer. 

Larsson upplever att medarbetarna har stor koll på hållbarhet, mycket på grund av att 

kunderna efterfrågar miljövänliga produkter. Det krävs på grund av detta att samtliga 

medarbetare på alla avdelningar är försedda med stor kunskap för att kunna hjälpa 

kunderna. Larsson upplever att ICA Maxi Kristianstad till stor del är styrda av 

centrala nivåer i frågan om vilka produkter som ska ingå i sortimentet. Hon menar 

dock att hon som inköpsansvarig på sin avdelning har stor frihet när det kommer till 

att bestämma om vilka lokala producenter som ska användas, så länge de är 

godkända och uppfyller kraven från den centrala nivån. Larsson tar vid inköp gärna 

emot förslag från andra medarbetare om de har några idéer gällande nya produkter.   

 

Då hållbarhetsarbetet med det ekologiska och närproducerade finns med i 

medarbetarnas vardag tror inte Larsson att ökade krav är något som de upplever. Det 

enda hon personligen kan uppleva är att de lokala producenterna inte alltid har 

möjlighet att komma med sina varor med jämna mellanrum, detta kan sätta press på 

personalen att snabbt få upp varorna på hyllorna när de väl kommer. Larsson själv får 

extraarbete genom att hon behöver ringa och beställa dessa varor, övriga varor rullar 

på i ett annat beställningssystem.   

 

ICA är en stor och inflytelserik kedja som till skillnad mot andra kedjor förespråkar 

fritt ansvar för respektive butik. Larsson menar att ICA Maxi har starka värderingar 

som handlar om att det ska vara generöst och att kunden ska hitta allt hos dem. Hon 

tror att det är något som når ut till de flesta medarbetarna då de finns runt omkring 

dem hela tiden. Möjlighet att läsa om värderingarna finns även på flera ställen runt 

om i varuhuset. Då butiksägaren Johan Ramlund värnar om de lokala producenterna 

är han noga med att förmedla ut detta till samtliga medarbetare, vilket Larsson anser 

gynnar kulturen på ICA Maxi Kristianstad. Larsson själv försöker se till att samtliga 

på hennes avdelning får tillgång till samma information. Detta löser de genom att ha 

regelbundna möten där de bland annat går igenom vad de behöver tänka på och vad 

som önskas uppifrån. 
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4.1.4 Alexandra Lyttkens, Medarbetare kassa samt online, ICA Maxi Kristianstad 

Alexandra Lyttkens började arbeta på ICA Maxi Kristianstad år 2010 och idag 

arbetar hon både i kassan samt med ICAs onlinebutik. Hennes arbetsuppgifter består 

av kassaarbete samt ett visst ansvar för driften gällande att schemalägga raster. Sedan 

december år 2016 är hon förutom kassör även delaktig i ICAs onlinebutik genom att 

hantera beställningar från kunder. Dessa arbetsuppgifter består bland annat av att 

plocka ihop varor samt att leverera beställningar. 

 

Miljömässig hållbarhet  

För Lyttkens finns vissa svårigheter att definiera begreppet miljömässig hållbarhet då 

de inte är termer hon normalt tänker i. Hon lyfter dock fram lokalt producerade 

råvaror som något hon personligen tycker är viktigt ur miljösynpunkt. Sedan 

Lyttkens började arbeta på ICA Maxi Kristianstad för sju år sedan upplever hon inte 

att företagets miljömässiga hållbarhetsarbete har förändrats i stor utsträckning. Hon 

belyser dock att det säkert har skett förändringar, men att det inte är något som hon är 

insatt i eller har fått information om.  

 

På lokal nivå värnar ICA Maxi Kristianstad om de lokala producenterna i 

Kristianstads närområde. Lyttkens kan personligen uppleva vissa svårigheter i att 

förmedla ICA Maxis miljömässiga hållbarhetsarbete till deras kunder. Hon försöker 

framför allt påverka kunderna till miljömässiga val via sitt arbete i Maxis 

onlinebutik, här försöker hon ersätta utländska produkter med svenskt, närodlat, 

miljömärkt samt ekologiskt om det är möjligt. 

 

Bakomliggande orsaker 

Lyttkens tror att den främsta orsaken till varför ICA Maxi arbetar med miljömässig 

hållbarhet är för att belysa de råvaror som Kristianstadstrakten har att erbjuda. 

Genom att visa upp närproducerade produkter tror hon att kunder inspireras till att 

välja dessa alternativ, vilket i sin tur bidrar till miljömässig hållbarhet. 

 

Styrmedel  

Styrmedel anser sig Lyttkens ha begränsad kunskap om, hon känner varken till om 

ICA Maxi Kristianstad har någon miljöpolicy eller upprättar 
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hållbarhetsredovisningar. Hon tror att ICA Maxi följer certifieringsstandarder, det är 

dock inget hon är insatt i och vet därför inte hur arbetet fungerar. Lyttkens menar att 

hon är medveten om att ICA Maxi använder sig av miljömärkningar men att det inte 

skyltar med detta, varken i eller utanför butiken. Hon menar att det finns 

miljömärkningar på förpackningar där både kunder och medarbetare kan läsa om 

dem, men mycket mer information än så upplever Lyttkens inte att ICA Maxi 

förmedlar. Hon menar att informella styrmedel inte är något som hon upplever utan 

att fokus istället ligger på formella i form av regler. 

 

Involvera hela organisationen  

När Lyttkens rekryterades till ICA Maxi Kristianstad upplevde hon inte att 

hållbarhetsarbetet nämndes. Det var enbart vid introduktionen som hon kan minnas 

att lite information gällande ICAs hållbarhetsvärderingar framfördes. Hon menar 

även att kontinuerliga utbildningar gällande miljömässig hållbarhet inte är något som 

ICA Maxi arbetar med.  

 

Kommunikation och information angående hållbarhetsarbetet menar Lyttkens att 

ICA Maxi Kristianstad generellt är ganska dåliga på, hon upplever inte att ledningen 

på lokal nivå förmedlar detta till resterande medarbetare. Den information Lyttkens 

får kommer från en mer central nivå. De centrala nivåerna uppmanar de lokala 

butikerna att informera sina medarbetare angående ämnet, vilket dock inte är något 

som hon upplever att ICA Maxi Kristianstad arbetar aktivt med.  

 

Om medarbetare kommer på nya tillvägagångssätt i samband med hållbarhetsarbetet 

menar Lyttkens att ICA Maxi är bra på att uppmuntra dem. De försöker ta hand om 

nya idéer men något utformat belöningssystem tror hon inte existerar utöver positiv 

respons. Beslut gällande hållbarhetsfrågor upplever Lyttkens att medarbetarna inte 

alls är delaktiga i, det sker på högre nivåer. Hon menar dock att de finns vissa 

begränsade möjligheter att påverka under möten, ledningen lyssnar men hon är 

tveksam till om de vidtar några åtgärder.  

Lyttkens upplever att det finns en viss förvirring kring hållbarhetsbegreppen då det 

inte samtalas om dessa begrepp i stor utsträckning. Hade fler diskussioner gällande 

hållbarhet förts tror hon att det hade funnits en klarare bild av de olika begreppen. 

Hon upplever att det finns en viss skillnad i hur ledningen definierar hållbarhet och 
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hur hon som medarbetare definierar det. Detta genom att ledningen tänker på 

helheten, hur byggnaden kan effektiviseras och liknande medan övriga medarbetare 

tänker på produkterna som säljs. Hur Lyttkens kan bidra till hållbarhetsarbetet genom 

sitt dagliga arbete är hon inte helt medveten om, detta menar hon beror på den 

bristfälliga informationen. Samma sak gäller frågan om ökade krav, det är något som 

hon känner att hon inte kan svara på då hon har för lite information gällande 

hållbarhetsarbetet.  

 

Lyttkens upplever att ICA till stor del handlar om regler, där fokus ligger på de 

formella styrmedlen snarare än på värderingar och kultur. Hon menar att ICA har ett 

koncept och medarbetarna ska rätta sig efter detta i sitt dagliga arbete. 

 

4.2 IKEA 

4.2.1 Information från IKEAs hemsida 

IKEA strävar efter att påverka både miljö och människor i ett positivt avseende. 

Satsningar genom att byta ut samtliga lampor i belysningssystemet till det mer 

miljövänliga alternativet LED samt att göra alla bomullsinköp från mer hållbara 

odlingar är två exempel på IKEAs omfattande hållbarhetsarbete (IKEA, 2017). 

Enorma arbeten gällande förnybar energi, att företaget ska generera minst lika 

mycket energi som det förbrukar i samtliga varuhus runt om i världen, är något som 

IKEA har valt att fokusera på. Från år 2009 har hela koncernen investerat 2,1 

miljarder euro i utrustning för att göra detta möjligt. Ett genomgående tankesätt som 

genomsyrar hela verksamheten är att små saker kan bidra till stora förändringar 

(IKEA, 2017).  

 

IKEA utformar varje år ut en hållbarhetsrapport där de beskriver sitt 

hållbarhetsarbete. Redan i början av IKEAs väl utarbetade hållbarhetsredovisning 

från år 2016 belyser företaget hur betydelsefullt hållbarhetsarbetet är för dem. Som 

ett globalt företag vill IKEA använda sitt inflytande för att påverka de utmaningar 

som existerar runt vår jord. De arbetar ständigt med att utveckla sina produkter till att 

bli mer miljövänliga, uppladdningsbara batterier och kranar som sparar på vattnet är 

bara två exempel på produkter som IKEA har tagit fram. Genomgående i rapporten 

belyser IKEA olika tillvägagångssätt som används med hänsyn till hållbarhet, bland 
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annat miljömässiga mål för framtiden (IKEA, 2016). IKEA har en utformad strategi 

för hur företaget ska kunna påverka omvärlden, denna är uppdelad i tre områden. Det 

första området handlar om att de ska inspirera sina kunder till att välja hållbara 

alternativ till sina hem, det andra är att de ska använda sig av mer förnybar energi 

och det sista är att de ska skapa ett bättre liv för människor och samhällen som är 

påverkade av deras affärer (IKEA, 2016).  

 

IKEA arbetar utifrån FNs 17 Sustainable Development Goals angående hållbarhet. 

De ser de globala utvecklingsmålen som en katalysator som hjälper omvärlden att 

uppmärksamma hur viktigt det är att arbeta mot en bättre och hållbar omgivning. 

IKEA använder FNs mål som inspiration och guide för utveckling av 

hållbarhetsagendan. I slutet av hållbarhetsrapporten finns FNs globala hållbarhetsmål 

uppradade tillsammans med hur IKEA arbetar med dessa (IKEA, 2016). 

 

Cirkulär ekonomi är något som IKEA har valt att uppmärksamma och arbetar 

dagligen för att komma på nya sätt att utveckla sina produkter och produktion. Även 

här fokuserar de på tre olika områden; produkter och service, byggnader och 

transporter samt kundmöte (IKEA, 2016). IKEA har en egen utarbetad standard som 

kallas för IWAY (IKEA, 2012). Denna standard/policy fungerar som en 

uppförandekod för hur IKEA och dess personal ska tänka. IWAY omfattar IKEAs 

minimikrav med hänsyn till miljö och sociala arbetsvillkor. I denna rapport 

framkommer till exempel riktlinjer om miljöpåverkan, återvinning, kemikalier och 

hur medarbetarna ska involveras (IKEA, 2012). 

 

IKEA belyser att det är av central betydelse att samtliga medarbetare förstår och är 

medvetna om deras hållbarhetsarbete. IKEA använder sig därför av olika 

kommunikationskanaler för att samtliga i personalen ska kunna få tillgång till 

informationen. Intranät, interna tidningar, regelbundna möten, nyhetsbrev och lokala 

distributionskanaler beroende på behoven på lokal nivå är exempel på dessa (IKEA, 

2016). 

 

4.2.2 Ulrika Åsén, Hållbarhetskoordinator, IKEA Kalmar 

Ulrika Åsén har arbetat på IKEA Kalmar i sju år. Hon har idag dubbla ansvar, dels 

arbetar hon som planerare och rådgivare på köksavdelningen och dels som 
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hållbarhetskoordinator sedan sju år tillbaka. Som hållbarhetskoordinator ansvarar 

hon för kommunikationen främst internt, men även externt. Övrigt arbete som 

hållbarhetskoordinator sker utifrån ledningens uppmaningar. 

 

Miljömässig hållbarhet  

För Åsén handlar miljömässig hållbarhet om att ta hand om planeten, att använda 

resurser effektivt samt att återvinna. Framför allt handlar det om att tänka smart. 

Sedan Åsén började på IKEA för sju år sedan anser hon att hållbarhetsarbetet har 

förändrats oerhört mycket. Från början var rollen som hållbarhetskoordinator väldigt 

flytande och arbetet såg olika ut på samtliga varuhus. Idag existerar en central 

organisation för hållbarhetsarbetet och från och med år 2016 finns även en 

hållbarhetsstrategi. Däremot ska Åséns roll som hållbarhetskoordinator försvinna 

från och med hösten år 2018, tanken är att hållbarhetsarbetet ska fungera automatiskt 

i varuhusen och mätningar ska ske centralt via KPI.   

 

På lokal nivå arbetar IKEA Kalmar med miljömässig hållbarhet i en hyfsat liten 

utsträckning men bland annat säljs öländska bönchips. Det är mestadels centrala 

direktiv som de på lokal nivå arbetar efter. Åsén menar att närproducerat är inget 

IKEA Kalmar annars använder sig utav, utan produkterna väljs för att kunna säljas 

globalt. I restaurangen säljs grönsaksbullar, ett vegetariskt alternativ till de populära 

köttbullarna.  

 

IKEA försöker nå ut med hållbarhetsarbetet till kunder på alla sätt de kan enligt 

Åsén. I Family-mail, via event men även i butiken. Tidigare hade Kalmar även lokala 

flyers där hållbarhetsarbetet nämndes, något som Åsén kan känna gått förlorat efter 

att dessa togs över centralt. Även hemsidan fungerar som ett bra alternativ för att nå 

ut till kunder, här är de transparenta gällande hållbarhetsstrategin men även hur 

uppföljningen av denna ser ut. Hur väl IKEA lyckas med arbetet att nå ut till sina 

kunder mäts framför allt i kundundersökningar. De har visat att intresset ökar, men 

Åsén kan uppleva att det fortfarande är lägre än önskat. Kunderna påpekar även att 

det är bra att IKEA arbetar med hållbarhet men de vill fortfarande att det ska vara 

lika billigt och lättillgängligt som tidigare. 
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Bakomliggande orsaker 

Enligt Åsén är de främsta orsakerna till varför IKEA arbetar med miljömässig 

hållbarhet att det är en nödvändighet och inte längre ett val samt för att de bryr sig. 

Råvarorna (exempelvis skogen) tar slut och det krävs alternativ för att IKEA ska 

kunna finnas kvar på marknaden. Detta ställer krav på att produktionen ställs om. 

Åsén nämner även att marknadsföringen är en viktig anledning till arbetet med 

hållbarhet, det är viktigt att prata om det arbete IKEA utför eftersom kunderna bryr 

sig om detta. Det går därmed hand i hand med IKEAs värderingar; att bry sig.  

 

Fördelarna med det miljömässiga hållbarhetsarbetet hänger enligt Åsén till stor del 

ihop med de bakomliggande orsakerna, det gör IKEA till ett företag att vara stolt 

över. Många medarbetare och kunder vill veta att ett aktivt hållbarhetsarbete sker i 

företaget. Åsén nämner även att det finns en styrka i storleken då de har möjlighet att 

sätta press på andra, men även att det uppmuntrar producenterna att arbeta 

miljömässigt hållbart då de vet att ett stort företag som IKEA kommer att fortsätta 

köpa deras produkter.  

 

Det finns även många nackdelar gällande det miljömässiga hållbarhetsarbetet enligt 

Åsén. Eftersom IKEA är ett av världens största företag innebär det att de påverkar 

miljön negativt bland annat genom transport. Detta är dock något IKEA försöker 

vända på, framför allt är cirkulär ekonomi ett uppmärksammat tillvägagångssätt på 

IKEA. Det handlar då om att tillverka nya möbler av återvunna produkter och målet 

är att år 2030 ska hälften av möblerna på IKEA tillverkas av återvunna material. 

Problemet med återvunnet material ligger dock främst i plasten, i gamla produkter 

finns kemikalier vilket gör att produkterna inte kan återanvändas.   

 

Styrmedel  

Varje funktion har enligt Åsén en egen miljöpolicy med olika krav på sig utifrån 

deras arbetsuppgifter, det kan till exempel röra mathantering i restaurangen och 

källsortering på lagret. Åsén nämner att det existerar miljömärkta varor på IKEA, i 

synnerhet gällande maten. Bland annat är all fisk MSC-märkt, en miljömärkning för 

hållbart fångad fisk och skaldjur, något Åsén tycker är ett stort steg för ett 

lågprisvaruhus som IKEA. Även kaffe och choklad är certifierade enligt UTZ, en 
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certifiering som innebär att krav från oberoende organisationer sätts så att varorna 

produceras på ett hållbart sätt. Däremot har IKEA inte miljömärkningar för möbler, 

företagets produkter ska dock motsvara kraven för miljömärkningar. Detta är ett 

medvetet val av IKEA, de vill istället att hela varumärket ska symbolisera hög 

kvalitet. Då miljömärkningar ofta är dyra kan IKEA istället prioritera lägre priser 

vilket är en del av deras strategi.  

 

Gällande certifieringar använder sig IKEA av eget framtagna. Framför allt handlar 

dessa som att vara restriktiva med farliga ämnet. Utformningen kan dock ta tid att 

arbeta fram nämner Åsén, riktlinjerna för ämnen i ett land måste även gälla för alla 

andra länder i koncernen. Utomstående certifieringar är dock inget Åsén är medveten 

om förutom de som tidigare nämnts. Hållbarhetsstrategin utvecklas på central nivå, 

denna utvärderas varje år i en rapport som publiceras på hemsidan. Om det sker 

något liknande arbete på lokal nivå vågar dock inte Åsén svara på då det inte är en 

del av hennes arbete. 

 

Involvera hela organisationen  

Kommunikation av hållbarhetsarbete till medarbetare sker både formellt och 

informellt enligt Åsén. Internt får medarbetarna en introduktionsutbildning i 

samband med anställningen på en och en halv timme och år 2015 fick även befintliga 

medarbetare möjligheten att ta del av denna utbildning. Kommunikation sker 

regelbundet via IKEA Kalmars egna tidning Kalmariten, via hållbarhets-TV som 

finns istället för en anslagstavla där aktuell information publiceras samt via intranätet 

där hållbarhetsaspekter hela tiden är synliga. Problemet kan Åsén uppleva ligga i hur 

mycket som medarbetarna vill ta in, vilket är väldigt individuellt efter personligt 

intresse. Även värderingarna styr kommunikationen av hållbarhetsarbetet, där en av 

de nya värderingarna riktar sig mot just hållbarhet. Detta ska bidra till att integrera 

hållbarheten på ett naturligt sätt.  

 

I beslutsfattandet kring hållbarhet upplever Åsén att alla nivåer är involverade, både 

centralt och lokalt. Centralt handlar det främst om hjälp och stöd i frågor. Lokalt 

kommer mycket egna initiativ, Åsén berättar om den fyra meter höga väggen i entrén 

för att uppmärksamma vattenbristen efter problemen som funnits i Kalmars närhet. 

Medarbetarna har stor möjlighet att påverka under exempelvis möten, vilket är en av 
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de viktigaste kommunikationsmöjligheterna till medarbetare. Åsén känner att IKEA 

försöker tillvarata medarbetarnas idéer och förslag under möten och det är uppskattat 

om medarbetare vill driva frågor kring miljö och hållbarhet. 

 

Åsén kan inte riktigt svara på om miljömässig hållbarhet är något som nämns vid 

rekrytering av nya medarbetare, däremot lyfter hon fram värderingarna där hållbarhet 

finns med. Dessa är en viktig del i rekryteringsprocessen. Hon tar även upp 

hållbarhetsutbildningar, vilka tidigare nämnts, som en del av rekryteringsprocessen. 

Vidare sker dock inte någon regelbunden utbildning av medarbetarna inom 

hållbarhet, något Åsén dock känner kan vara en idé inför framtiden. Belöningssystem 

existerar till viss del för att motivera medarbetare till hållbarhetsarbete, centralt 

anordnas säljkampanjer mellan varuhusen gällande vilka som säljer mest vid 

exempelvis UNICEF-kampanjer. Priserna handlar mestadels om att få se IKEAs 

arbete på plats, till exempel i Vietnam samt Kosovo. Detta upplever Åsén ger 

medarbetarna stora insikter i hur arbetet går till.  

 

Åsén upplever att medarbetarna i stor utsträckning förstår miljö- och 

hållbarhetsbegreppen. Framför allt finns det större medvetenhet idag, allt fler hittar 

sin egen del i det stora arbetet. Åsén upplever inte heller att det är speciellt svårt för 

medarbetarna att veta hur de kan bidra till det miljömässiga hållbarhetsarbetet genom 

sitt dagliga arbete, det beror helt på hur mycket de vill göra. Det viktigaste 

medarbetarna kan göra är att förklara för kunderna, till exempel gällande 

uppladdningsbara batterier och LED-lampor om varför det är bättre för miljön. Om 

medarbetarna vill påverka mer upplever Åsén även att det är lätt att få kontakt med 

chefer, däremot blir arbetet mer komplext då IKEA är ett globalt företag. Åsén tror 

inte att medarbetarna känner ökade krav till följd av hållbarhetsarbetet i företaget då 

det enligt henne inte upplevs som ett måste, utan snarare som något positivt och 

roligt. Däremot tror hon att chefer kan uppleva ökade krav vid införandet av de nya 

KPI:erna under år 2018, men detta är något Åsén ser som positivt. Hon känner även 

att det finns en väldigt bra överensstämmelse mellan ledningens och medarbetarnas 

syn på miljömässig hållbarhet, hon känner ett stort stöd från sin ledning och de är 

eniga om ett stort engagemang. Ett engagemang skapas även till medarbetarna 

genom att en viss pott pengar delas ut till respektive varuhus som själva får välja vad 

de vill använda de till för att involvera medarbetarna. 
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Åsén upplever att IKEA i stor utsträckning har en stark kultur som styrs genom 

normer och värderingar. Detta är något som gör IKEA unikt och en stor anledning till 

varför många medarbetare trivs. Anledningen till detta tror Åsén är att rekryteringen 

sker utifrån just värderingar. 

 

4.2.3 Peter Johansson, Avdelningschef textil, IKEA Kalmar 

Peter Johansson har arbetat inom IKEA sedan år 1991. Han har varit ledare på olika 

avdelningar i ungefär 21 år och har idag hand om textilavdelningen på IKEA 

Kalmar. Johanssons arbetsuppgifter består av att visa mattor, textilier och 

bäddtextilier för kunderna på bästa möjliga sätt samt förklara och hjälpa dem att välja 

rätt varor. Förutom kundansvar har Johansson även ett personalansvar involverat i 

sina arbetsuppgifter. Något som dock inte ligger på Johanssons ansvar är 

inköpsbeslut, IKEA använder sig nämligen enbart av en leverantör; IKEA AB. Detta 

för att IKEA vill veta att råvarorna hanteras på ett bra och godkänt sätt.   

 

Miljömässig hållbarhet  

För Johansson handlar miljömässig hållbarhet om att värna om miljön men även de 

bakomliggande faktorerna, därmed att människorna som tar fram produkterna och 

materialen har goda arbetsförhållanden. Något som han lyfter fram är att 

källsortering är av central betydelse för att jorden inte ska påverkas negativt. 

Johansson menar även han kopplar ihop miljömässig hållbarhet och cirkulär 

ekonomi, samt förespråkar att gifter och kemikalier inte ska ingå in produkter. Från 

att Johansson började arbeta på IKEA i början av 1990-talet har det hänt mycket med 

IKEAs hållbarhetsarbete, framför allt de senaste fem åren. Nu fokuseras det inte 

enbart på källsortering utan IKEA tar hänsyn ur ett större perspektiv. De arbetar 

aktivt för att finna nya tillvägagångssätt och nya miljövänliga material, vilket de inte 

gjorde i lika stor utsträckning för bara några år sedan.  

 

Det miljömässiga hållbarhetsarbetet kommer till stor del från direktiv från central 

nivå, det är härifrån som beslut om att fokusera på en mer miljömässigt bättre odlad 

bomull kommer. Det finns inte några miljömärkta varor i IKEAs utbud utan 

Johansson förklarar att företagets varumärke i sig ska representera och symbolisera 
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hållbarhet. Johansson menar dock att viss mat i både restaurangen och bistron utanför 

kassorna är ekologisk. Då ekologiska produkter har fått allt större spridning i 

samhället kan Johansson uppleva att många av IKEAs kunder blir besvikna när de 

inte har exempelvis ekologiskt bomull. Johansson försöker då förklara deras ständiga 

arbete gällande detta, att bomullen numera är miljömässigt bättre odlad och hur de 

kommer fortsätta att arbeta med detta.  

 

Eftersom IKEA verkar inom säljbranschen är det kunden i fokus. Johansson menar 

att han förmedlar vidare företagets hållbarhetsarbete till kunderna genom att vara 

påläst på sin avdelnings varor samt berätta om dessa. Han lägger stor energi på att 

försöka förmedla IKEAs arbete med den miljövänliga bomullen. Johansson tycker att 

IKEA kan bli bättre på att visa upp deras hållbarhetsarbete. Han menar att de är 

blyga med att visa de enorma satsningar som de faktiskt gör vilket han tror hänger 

samman med att IKEA är ett stort globalt företag som ständigt blir granskat utifrån. 

 

Bakomliggande orsaker 

När det kommer till anledningar varför IKEA arbetar med miljömässig hållbarhet 

menar Johansson att det finns två huvudsakliga anledningar; att det är fördelaktigt 

och kan därmed ge utrymme för att tjäna pengar samt för att IKEA har förstått 

klimatpåverkan men även sina kunder. Han menar att IKEA försöker vända på 

omvärldens synsätt på möbelbranschen, då det är vanligt att kunder ser den som en 

“slit-och-släng-bransch”. IKEA vill inte kopplas samman med detta utan vill istället 

förmedla kvalitet och miljötänk till sina kunder, detta för att de bryr sig om miljön. 

 

Styrmedel  

Johansson menar att IKEAs egna IWAY kan likna en miljöpolicy, denna täcker in 

miljö, människor och djur. IWAY ligger till grund för arbetet som utförs och kan 

därför tolkas i enlighet med en miljöpolicy. Certifieringar har han inte stor koll på 

utan hänvisar återigen till IWAY. Johansson menar även att miljömärkningar inte är 

något som IKEA har valt att arbeta aktivt med, vilket han på ett vis kan tycka är 

synd. Han menar dock att IKEA som varumärke ska symbolisera alla dessa delar 

som olika miljömärkningar täcker. Att bygga upp detta är en tidskrävande uppgift 
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som kräver förtroende från kunderna. Det gäller att samtliga av IKEAs medarbetare 

tar sitt ansvar och berättar om varför de har valt att exkludera miljömärkningar. 

 

Hur IKEA redovisar sitt hållbarhetsarbete är Johansson inte riktigt säker på, han 

menar att han är mest medveten om hur han själv får informationen. Han tror dock 

att det finns en hållbarhetsrapport tillgänglig via intranätet men att han inte har haft 

tid att kolla upp denna. 

 

Involvera hela organisationen  

Information angående företagets hållbarhetsarbete är viktigt, Johansson upplevde att 

han får mycket information från olika kanaler. Han får bland annat ett veckobrev från 

IKEAs huvudkontor, detta på grund av sin ställning som avdelningschef. Det finns 

även andra informationskanaler, till exempel företagets intranät som är tillgängligt 

för alla medarbetare samt via nyhetssläpp som sker fyra gånger per år. Johansson 

menar att han tar hjälp utifrån prislapparna på produkterna, där finns mycket 

information som kan studeras vid lugna stunder. Detta ligger till grund för att han 

känner ansvar att kunna förmedla vidare detta till kunder men även medarbetare. 

Johansson uppskattar att 70 % av den information han erhåller kommer från 

informella medel som värderingar och 30 % från mer formella medel som rapporter. 

Johansson belyser även “kundens viktigaste frågor” som en relevant 

informationskälla för samtliga avdelningar, där har miljöfrågor en central betydelse. 

 

På grund av Johanssons befattning som avdelningschef känner han ett stort ansvar att 

förmedla vidare den information som han får till sin personal på avdelningen. 

Johansson försöker få medarbetarna att känna sig trygga genom att gå runt med nya 

medarbetare och prata om viktiga saker, samt visa vart information finns att hämta.  

 

På IKEA arbetar högre uppsatta personer som vanliga medarbetare, detta anser 

Johansson som fördelaktigt då det finns en öppenhet vilket gör att medarbetarna 

lättare kan involveras i beslut angående hållbarhetsfrågor. Johansson menar även att 

det handlar om ansvar i alla nivåer för att kunna påverka varandra. Johansson anser 

att han har stort ansvar för personalen på sin avdelning och uppmuntrar dem att ta 

reda på saker på egen hand. Johansson anser även att han själv har mycket att säga 

till om angående hållbarhetsarbetet och har därmed stora möjligheter till att påverka 
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och få ledningen att uppmärksamma idéer. Han poängterar dock att de inte har 

tillräckligt med resurser att utföra allt hållbarhetsarbete de önskat på lokal nivå, utan 

att det i första hand handlar om kundmöte. 

 

Vid rekrytering av nya medarbetare hålls en introduktionsvecka där de tar upp hur 

IKEA arbetar med hållbarhet, hur deras produkter framställs samt hur det 

genomgående finns i företagets processer. Denna vecka menar Johansson är den 

första utbildningen som hålls, sedan är det mycket upp till varje avdelning att utbilda 

sina medarbetare. På textilavdelningen existerar datorbaserade utbildningar där fokus 

ligger på hur produkterna fungerar. Varje år har även hela IKEA Kalmar en 

temavecka i samband med den nya verksamhetsplanen, där ingår ofta hållbarhet som 

en central del. IKEA har dock inte något utarbetat belöningssystem för att uppmuntra 

medarbetarna till att arbeta med hållbarhet, menar Johansson. Kommer en 

medarbetare på något bra försöker de använda detta. De har dock olika insamlingar 

varje år som till exempel gosedjursinsamlingar, vilket medarbetarna frivilligt kan 

anmäla sig att hjälpa till inom.  

 

Johansson tror att samtliga medarbetare förstår hållbarhet och vad det står för men att 

de inte kan alla detaljer. Han anser inte heller att det är ett krav utan de ska ha 

övergripande koll på hur det fungerar. När det kommer till ökade krav så anser 

Johansson att de största kraven kommer från kunden, detta bidrar till att respektive 

medarbetare känner ett ansvar att kunna sin avdelning för att ha möjlighet att hjälpa 

kunden. Johansson menar att ledningens och medarbetarnas synsätt på hållbarhet till 

stor del stämmer överens men att det finns ett visst informationsgap. Ansvariga har 

generellt mer information vilket kräver att de förmedlar vidare detta till övriga 

medarbetare. Medarbetarundersökningen (VOICE) som utförs varje år visar på att 

chefer vet mer, mycket på grund av att de får informationen först.  

 

Johansson anser att hela IKEA-varuhuset i Kalmar har en stark kultur och delar 

liknande värderingar, detta gäller även för hela IKEA. Johansson menar att det är en 

av de största anledningarna till varför han har valt att stanna kvar på företaget. 

Värderingar är något som är viktigt för företaget, det ska genomsyra alla delar och 

alla led vilket Johansson anser hänger ihop med hållbarhet. Detta på grund av att 

IKEAs numera åtta värderingar involverar hållbarhet som en pelare. 
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4.2.4 Sara Gergis, Säljare lampavdelningen, IKEA Kalmar 

Sara Gergis har arbetat på IKEA sedan år 2008. Hon började på Gröna rummet, 

IKEAs blomavdelning, men har sedan år 2011 arbetat som säljare på 

lampavdelningen. Hennes arbetsuppgifter består framför allt av kundkontakt där hon 

säljer och informerar om bland annat lampor och batterier. Gergis har en väldigt stor 

passion för frågor rörande miljö, människor och djur, och vill påverka kunder genom 

kunskap. 

 

Miljömässig hållbarhet  

För Gergis handlar miljömässig hållbarhet om att förändra det som håller på att ske 

idag, allt måste fungera tillsammans - människor, miljö och djur. Detta kan enligt 

henne uppnås genom delad kunskap. Det är viktigt att vi börjar tänka på framtiden 

för att ge kommande generationer samma förutsättningar som vi fått. Gergis menar 

att vi lånar jorden, inte äger inte den. Sedan Gergis började på IKEA för nio år sedan 

anser hon att IKEAs miljömässiga hållbarhetsarbete har utvecklats enormt. Enligt 

henne är detta mycket tack vare IKEA Sveriges hållbarhetsansvarig Jonas Carlehed 

som vågar satsa på nya miljömässigt hållbara alternativ. I dagsläget använder IKEA 

endast LED-lampor samt uppladdningsbara batterier, trots att detta har påverkat 

försäljningen negativt i viss utsträckning. Allt handlar inte bara om försäljning enligt 

Gergis, framför allt handlar det om att bry sig.  

 

På lokal nivå anser Gergis inte att IKEA arbetar speciellt mycket med miljömässig 

hållbarhet. Varken ekologiskt eller närproducerat används vad hon är medveten om, 

att närproducerat inte används beror främst på att IKEA är ett globalt företag. 

Framför allt anser Gergis att detta är viktiga frågor gällande maten och enligt henne 

måste restaurangen utvecklas snabbare.   

 

Gergis arbetar med att förmedla vidare det miljömässiga hållbarhetsarbetet till 

kunder främst genom förståelse. Genom att få kunder att förstå att det är något bra 

och att de även kan tjäna på det i längden, exempelvis genom uppladdningsbara 

batterier samt LED-lampor med längre livslängd än vanliga glödlampor. Genom att 

göra det enkelt för kunderna och väcka intresset blir det enklare att dela kunskap. 
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IKEA gör det även möjligt för fler att bidra genom sina låga priser, detta uppnås på 

Gergis avdelning genom att exempelvis LED-lampor inte har någon vinstmarginal 

för IKEAs del. 

 

Bakomliggande orsaker 

De främsta orsakerna till varför IKEA arbetar med miljömässig hållbarhet är enligt 

Gergis på grund av att IKEA är stort och därmed måste vara snällt. Utan resurser har 

företaget ingen framtid vilket ledningen är medveten om. IKEA vill även göra 

skillnad, vilket Gergis menar handla om att de verkligen bryr sig. Detta är något 

IKEA alltid har gjort enligt henne, hon berättar om Ingvar Kamprad och om hur han 

alltid velat att alla ska ha möjlighet att konsumera. 

 

Styrmedel  

Miljöpolicy finns absolut enligt Gergis, dessa är inte stränga utan ger medarbetarna 

trygghet och gör att de kan känna sig avslappnade. Miljömärkningar är inget som 

syns speciellt starkt på IKEA enligt Gergis, hon är främst medveten om att det är 

bomullen som har en speciell märkning. Lampavdelningen på IKEA utgår inte efter 

några certifieringar så vitt Gergis vet. I övrigt är detta inte heller något hon är 

medveten om IKEA använder eller inte.  

 

Gergis var inte heller medveten om IKEA redovisar sitt hållbarhetsarbete rent 

formellt. Däremot önskade hon att de var bättre på att visa det utåt mot kunder 

genom exempelvis stora skyltar om hållbart alternativ. Däremot tror hon inte att 

intresset för detta är lika stort i Kalmar som till exempel i Stockholm. 

 

Involvera hela organisationen  

Vid rekryteringen upplevde inte Gergis att hållbarhetsarbetet nämndes, utan det är 

från och med år 2011 som hon upplever att stora steg har tagits inom detta område. 

Hon upplever att det finns ett starkt intresse, främst centralt. Lokalt tas små steg men 

hon upplever att hennes chef på lampavdelningen är öppen för nya förslag och är 

stöttande. Utbildningar inom miljömässig hållbarhet på IKEA upplever Gergis vara 

begränsade, hon har inte fått någon utbildning inom just detta och det är inte heller 

något sker regelbundet vad hon vet.  
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Kommunikationen av hållbarhetsarbetet upplever Gergis ske informellt genom 

värderingar, dessa kommer till stor del från central nivå enligt henne. Men 

kommunikationen sker även formellt genom bland annat Kalmariten och mail. 

Gergis önskar dock att hållbarhet var mer involverat i allting som IKEA gör. Belönas 

för sitt hållbarhetsarbete anser Gergis att medarbetarna gör genom de säljtävlingar 

som anordnas mellan alla IKEA-varuhus. År 2011 var hon med när Kalmar vann 

tävlingen om flest sålda uppladdningsbara batterier, belöningen var en tio dagars resa 

till Kina. Gergis tycker det är bra att det finns så pass många säljtävlingar då det 

fungerar motiverande för personalen. Hon upplever även att medarbetare uppmuntras 

vid nya tankar och idéer gällande hållbarhet.  

 

Det finns idag stora möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet, framför allt genom 

många möten då det hålls minst ett varje månad där hållbarhetsansvarig är 

närvarande. I samband med dessa och på övriga möten får medarbetarna säga vad de 

tycker enligt Gergis. Däremot är Gergis medveten om att det finns begränsade 

möjligheter för ledningen att involvera medarbetarna i beslut kring hållbarhetsfrågor. 

Detta då många beslut rör både nationell och global nivå.  

 

Gergis kunde uppleva att det finns en viss förvirring i hållbarhetsbegreppen, framför 

allt i kommunikation till kund. Framför allt är det själva hållbarhetsbegreppet som 

kan vara svårt då det är brett. Gergis anser att det engelska uttrycket sustainability 

ger mer. Mellan medarbetare och ledning upplever Gergis dock inte denna 

begreppsförvirring. Hur Gergis kan bidra till hållbarhetsarbetet genom sitt dagliga 

arbete är hon väldigt medveten om, framför allt genom att påverka kunden, men även 

inom företaget genom att källsortera. Ökade krav i och med hållbarhetsarbetet kunde 

Gergis känna i början då det tog lite extra tid och energi på grund av att hon i stor 

utsträckning ville bidra, samtidigt ser hon de ökade kraven som något uppmuntrande 

och inte som något jobbigt. Att det finns en skillnad på ledningens och Gergis synsätt 

på hållbarhet tycker hon existerar till viss del, enligt henne ser hon mer till helheten 

medan ledningen ser det som något bra att arbeta med. Gergis ser det på ett djupare 

plan, som något att arbeta med här och nu, både för hennes egen skull men även för 

sina framtida barnbarn.  
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Gergis upplever att IKEA har en väldigt stark kultur styrd av normer och 

värderingar, dessa är något hon är stolt över. Alla kulturer uppmuntras vilket Gergis 

anser gör IKEA rikare. IKEA har även en kultur som gör att medarbetarna vågar, det 

är okej att göra fel och medarbetarna har rätt att testa sina idéer. Det är denna 

stämning som har fått Geris att stanna på IKEA i alla dessa år. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer analyser av framkommen empiri utifrån intervjuerna att göras 

med utgångspunkt från den modell som togs fram i syntesen. Gränsytorna kommer 

återigen att diskuteras och med hjälp av teori och empiri kommer kopplingar att 

analyseras. Slutligen kommer modellen att utvecklas efter samband som framträtt. 

Analysen ligger sedan till grund för slutsatser i nästkommande kapitel.  

 

Analysen kommer att utformas utifrån två perspektiv, dels kommer det redogöras för 

likheter och skillnader mellan utvalda företag, vilket bidrar till att besvara både den 

primära och den sekundära forskningsfrågan. Största fokus kommer dock att ligga på 

de likheter och skillnader som kan urskiljas mellan de olika nivåerna inom respektive 

företag, detta eftersom det bidrar till att besvara den primära forskningsfrågan. 

Analysen kommer att utgå från modellen nedan och de gränsytor som togs fram i 

syntesen. 

 

Modell 1 (egen). Belysning av gränsytor och relevanta faktorer för miljömässigt 

hållbarhetsarbete  
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5.1 Koppling mellan miljömässig hållbarhet och bakomliggande 

orsaker 

Tidigare nämnd teori belyser motstridiga bakomliggande orsaker till varför företag 

väljer att arbeta med miljömässig hållbarhet. Enligt teorin handlar det antingen om 

externa krav (Borglund, et al., 2012), lönsamhet (Grankvist, 2012) eller långsiktig 

konkurrenskraft (Tillväxtverket, 2015), det benämns dock inte hur samtliga kan 

samexistera. Den undersökning utförd av Företagarna (2015) visar även att 

konkurrenskraft var den vanligast förekommande bakomliggande orsaken till 

företags miljömässiga hållbarhetsarbete år 2015.  

 

5.1.1 Likheter och skillnader mellan företagen 

Vi kan urskilja stora likheter gällande är hur ICA och IKEA ser på bakomliggande 

orsaker, enligt dem anses de inte vara motstridiga. Båda företagen arbetar utifrån 

externa krav, både intressenters men även för sin framtida existens gällande tillgång 

till nödvändiga resurser. Både ICA och IKEA menar att detta leder till 

konkurrensfördelar gentemot andra företag inom samma bransch då de är i framkant 

av den hållbara utvecklingen. Detta leder i sin tur till ökad lönsamhet. Av 

respondenten på högsta nivån på ICA urskiljs samtliga tre bakomliggande orsaker 

från teorin, medan IKEAs högsta nivå endast framhåller externa krav och 

konkurrenskraft. Något som tydligt kunde urskiljas utifrån båda företagen var att det 

miljömässiga hållbarhetsarbetet till stor del skedde på grund av att de bryr sig och 

verkligen vill göra skillnad för miljön, något som teorin inte benämner. Däremot 

finns skillnader angående var fokus hamnar, ICA värnar till stor del om de lokala 

producenterna och deras välbefinnande. IKEA däremot ser det ur ett större 

perspektiv, mycket på grund av det är ett globalt företag och därför vill göra skillnad 

för fler. 

 

5.1.2 Likheter och skillnader inom företagen 

Inom respektive företag kan vi urskilja både likheter och skillnader angående vilka 

respondenterna ansåg vara de främsta orsakerna till varför företaget i fråga väljer att 

arbeta med miljömässig hållbarhet. Likheter i att arbetet sker främst på grund av att 

företaget bryr sig kunde vi urskilja på samtliga nivåer i företagen. Det är viktigt att 

företagen bryr sig om sin framtida existens, utan råvaror som mat eller material 
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kommer företagen inte har möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Skillnader på 

respondenternas svar kan dock uppfattas i viss utsträckning mellan de olika nivåerna 

inom företagen, på de högre nivåerna nämns konkurrensfördelar på både ICA och 

IKEA. Då det miljömässiga hållbarhetsarbetet är något som efterfrågas av kunder, 

det vill säga externt krav, är det en fördel att ligga i framkant gentemot konkurrenter. 

Vi kan därmed se att de motstridiga orsakerna enligt teorin, externa krav och 

konkurrenskraft, i detta fall hör samman. De högre nivåerna i företaget nämnde även 

att hållbarhetsarbetet var ett måste, både på grund av att klimathotet är så påtagligt att 

det inte längre går att ignorera, men även för att kunder kräver att detta sker av stora 

företag som ICA och IKEA. Lönsamheten var en bakomliggande orsak som nämndes 

i två fall, på högsta nivån på ICA samt på mellersta nivån på IKEA. Orsaken till att 

detta inte benämns i större utsträckning tror vi dels kan bero på att de lägre nivåerna 

inte tänker på denna koppling, samt dels att det kan finnas viss försiktighet till varför 

respondenter på högre nivåer inte väljer att nämna detta i alltför stor utsträckning. 

Överlag kan vi se att samtliga nivåer i båda företagen lyfter fram framför allt en 

orsak till varför hållbarhetsarbetet sker, för att företagen bryr sig, vilket därmed tyder 

på enad syn inom denna del av ämnet. 

 

5.2 Koppling mellan miljömässig hållbarhet och styrmedel 

Enligt teorin finns ett antal styrmedel som kan användas för företags 

hållbarhetsarbete, de som framhålls är miljöpolicy (Företagarna, 2016; Ammenberg, 

2012), miljömärkningar (Naturskyddsföreningen, 2017), miljömässiga 

certifieringsstandarder (Gilbert, et al., 2011; SIS, 2017) samt 

hållbarhetsredovisningar (Jannesson & Skoog, 2013). Enligt Nilsson och Olve (2013) 

kan styrmedlen även delas in i kategorierna formella, informella och informativa 

styrmedel. Vilket styrmedel som tillhör vilken kategori finns dock vissa oklarheter 

kring, likaså vilka styrmedel som är vanligt förekommande i praktiken. 

 

5.2.1 Likheter och skillnader mellan företagen 

Mellan ICA och IKEA kan vi se att det förekommer vissa likheter men även 

skillnader sett till de styrmedel som används för det miljömässiga hållbarhetsarbetet. 

Både formella, informella och informativa styrmedel används, men fokus finns 

framför allt på de informella hos båda företagen. Sett till mer konkreta styrmedel 
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används miljöpolicy i båda företagen, både på central och lokal nivå. På ICA 

används den dock inte i speciellt stor utsträckning rent formellt utan det är själva 

kontentan som är viktig. IKEA däremot har en utarbetad miljöpolicy där kraven sätts 

utefter deras arbetsuppgifter.  

 

Miljömärkningar har en central del i ICAs arbete, många produkter har 

miljömärkningar av olika slag och även butiken är Svanen-certifierad. IKEA däremot 

förespråkar att varumärket i sig ska symbolisera hög kvalitet och har därmed 

medvetet valt att avhålla sig från miljömärkningar på sina möbler. Däremot används 

vissa miljömärkningar när det kommer till maten, exempelvis är fisken MCS-märkt 

samt kaffe och choklad UTZ-märkt. Dessa skillnader i hur miljömärkningar används 

på respektive företag kan enligt oss troligtvis bero på företagens inriktning, där 

matvaror kan anses ha starka kopplingar till just miljömärkningar. Sett till 

miljömässiga certifieringar är detta inget ICA arbetar med på lokal nivå, det finns 

dock en medvetenhet om att dessa existerar på central nivå. IKEA däremot arbetar 

med en del egna miljömässiga certifieringar, även detta på central nivå, framför allt 

gällande restriktivitet med farliga ämnen. Hos både ICA och IKEA sker 

hållbarhetsredovisning inte på lokal nivå vad våra respondenter är medvetna om, 

däremot vet de att det existerar på central nivå. Sammantaget kan vi se likheter i att 

de styrmedel som teorin lyfter fram framför allt används på central nivå i båda 

företagen, med undantag för miljömärkningar hos ICA.   

 

5.2.2 Likheter och skillnader inom företagen 

Inom företagen kan vi se skillnad i medvetenheten kring existerande styrmedel. 

Tydligt förekommande är att de på högre nivåer har större inblick i existerande 

styrmedel än de på lägre nivåer. Även respondenterna på den mellersta nivån har 

större kännedom än de längst ner i organisationen. Framför allt finns det en bristande 

kännedom gällande miljömässiga certifieringar och hållbarhetsredovisningar, de 

mest formella styrmedlen sett till deras skriftliga utformning. Angående miljöpolicy 

och miljömärkningar kan vi urskilja större kunskap, även hos dem på lägre nivåer. 

Möjligtvis kan detta bero på att miljöpolicy och miljömärkningar är välkända uttryck 

som respondenterna känner till även utanför arbetet. Att det finns kunskapsskillnader 

inom organisationen nämner Ramlund, butikschef på ICA, kan bero på att 

informationen inte alltid förmedlas vidare nedåt i organisationen. Enligt honom finns 
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det inte alltid ett intresse för just denna typ av information på lägre nivåer, utan han 

förmedlar vidare det han anser vara relevant till de precis under honom och sedan är 

de upp till dem hur de vill föra det vidare. Här finns det dock en viss motstridighet 

hos respondenterna på lägre nivåer inom ICA då de gärna hade sett ett större 

användande av de informativa styrmedlen gällande hållbarhetsarbetet. Vad 

kunskapsskillnader inom IKEA beror på är svårare att tyda då de inte upplevs i lika 

stor utsträckning. Respondenten på lägre nivå på IKEA uttrycker dock en önskan om 

att IKEA skulle vara bättre på att förmedla sitt hållbarhetsarbete, framför allt till 

kunderna men även medarbetarna. Vi kan även här urskilja att ett större användande 

av de informativa styrmedlen är att föredra för att förmedla hållbarhetsarbetet.  

 

5.3 Koppling mellan miljömässig hållbarhet och att involvera hela 

organisationen 

Teorin benämner vikten av att involvera hela organisationen i det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet. Detta kan exempelvis utföras genom en stark organisationskultur 

(Bonn & Fisher, 2011) men även via kommunikation (Haugh & Talwar, 2010). 

Däremot existerar vissa svårigheter förknippade med att involvera hela 

organisationen enligt teorin, bland annat kunskaps- och relevansproblem angående 

miljömässig hållbarhet (Frostenson, 2007). 

 

5.3.1 Likheter och skillnader mellan företagen 

Sett till kopplingen mellan miljömässig hållbarhet och att involvera hela 

organisationen kan en del likheter urskiljas sett till hur ICA och IKEA arbetar med 

detta. Värderingar är något både ICA och IKEA lyfter fram som ett genomgående 

tillvägagångssätt för att alla medarbetare på företaget ska vara medvetna om 

hållbarhetsarbetet samt hur de personligen ska kunna påverka det. Vi kan urskilja att 

värderingar inte enbart ses som ett styrmedel, utan något som båda organisationerna 

värdesätter högt för medarbetarnas samhörighetskänsla. Både ICA och IKEA 

eftersträvar en transparent organisation för att samtliga anställda ska vara medvetna 

om det miljömässiga hållbarhetsarbete och känna att de kan påverka arbetet, något 

som vi upplever att båda företagen har lyckats med, men till viss del, i varierande 

utsträckning. Respondenterna på IKEA upplevde i högre grad att de hade mer att 

säga till om än de på ICA. Det märks även genomgående att de medarbetare som 
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besitter en högre befattning har mer att säga till om än respondenter på lägre nivåer. 

Hur pass involverade medarbetarna är i det miljömässiga hållbarhetsarbetet anser vi 

till stor del kan bero på personligt intresse och viljan att påverka från medarbetarnas 

sida. Det är dock upp till ledningen att förmedla en öppenhet när det kommer till 

påverkan för att samtliga medarbetare ska våga uttrycka sina tankar och idéer. Att 

uppmuntra medarbetarna är något som ledningarna på de både ICA och IKEA har 

lyckats bra med då det är något som lyfts fram som något positivt på samtliga nivåer 

i företagen.  

 

En viss skillnad kan uppfattas i fråga om utbildningar samt rekryteringsprocessen, 

både utifrån teorin men även mellan företagen. Inget av företagen arbetar aktivt med 

utbildningar angående hållbarhet, IKEA har dock valt att lägga in en liten del om 

hållbarhet vid rekryteringen i samband med introduktionen. Utbildningar är något 

som teorin belyser som betydelsefullt och som kan hjälpa medarbetares förståelse för 

både värderingar och hållbarhetsarbetets utformning (Bonn & Fisher, 2011). 

Belöningssystem är inte heller något som existerar i stor utsträckning, IKEA har 

säljtävlingar medan ICA inte lagt något större fokus på detta utan framför allt 

använder sig av positiv återkoppling. Skillnaderna mellan företagen anser vi till viss 

del bero på att de verkar inom olika branscher och därmed har olika möjligheter men 

även hur företaget är uppbyggt. IKEA är känt för att vara värderingsstyrt ut i 

fingerspetsarna medan ICAs värderingar inte är lika välkända hos externa 

intressenter.   

 

5.3.2 Likheter och skillnader inom företagen 

Sett till det miljömässiga hållbarhetsarbetet och att involvera hela organisationen kan 

vi på respektive företag urskilja vissa skillnader mellan nivåerna. På IKEA kan vi 

urskilja att de existerande värderingarna lyckats genomsyra verksamheten, då 

samtliga respondenter upplever att det är en stor del av IKEAs kultur. När det 

kommer till vad samtliga medarbetare har att säga till om kan det urskiljas en viss 

skillnad mellan nivåerna på företaget. De högre nivåerna har lättare att påverka 

medan medarbetare längre ned i organisationen kan påverka i viss utsträckning 

genom möten. Det finns dock en öppenhet när det kommer till IKEA, vilket teorin 

upplyser som betydande (Bonn & Fisher, 2011), samtliga tre respondenter upplever 

att möten är den största distributionskanalen för information och där medarbetares 
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åsikter värdesätts. På ICA märker vi däremot skillnader, att ledningen samt lägre 

nivåer av medarbetare har olika syn på vilka styrmedel som används för att involvera 

medarbetare. Ju högre position i organisationen respondenten har desto mer ansågs 

ICA styras av värderingar. Detta var något som upplevdes i mindre utsträckning på 

den mellersta nivån och på den lägsta nivån ansågs formella styrmedel ha en allt 

större betydelse. Respondenten på lägre nivå upplevde att ledningen lyssnade på vad 

alla hade att säga under möten, men att hon var osäker på hur detta egentligen 

användes. Genom detta kan vi se kopplingar till vad teorin benämnde, att 

medarbetare och ledning många gånger har olika syn på hållbarhetsarbetet och deras 

möjlighet att påverka (Frostenson, 2007). En betydande anledning till detta kan vara 

att viktig information om det miljömässiga hållbarhetsarbetet går förlorad mellan de 

olika nivåerna inom företagen.  

Gällande hållbarhetsbegreppen upplevs vissa skillnader på de olika nivåerna hos 

både ICA och IKEA. När det kommer till att definiera hållbarhetsbegreppen och 

förståelsen för dem finns likheter inom respektive företag, de högsta nivåerna på 

båda företagen anser att det finns en stor överensstämmelse i hur ledning och 

medarbetare på andra nivåer ser på begreppen. På lägre nivåer kunde vi dock uppleva 

en viss skiljaktighet, på de lägsta nivåerna upplever medarbetarna att de ser det ur ett 

större perspektiv medan ledningen var fokuserad på den egna verksamheten. Dessa 

likheter och skillnader finns även sett till hur medarbetarna upplever att de kan bidra 

genom sitt dagliga arbete, de högsta nivåerna upplever detta i stor utsträckning 

medan medarbetare på lägre nivåer kände en viss tvekan, delvis på grund av att brist 

på tillgång till all information. Detta var något som kunde urskiljas på ICA och även 

till viss del på IKEA, och är något som teorin lyfter fram som ett förekommande 

problem (Frostenson, 2007). Även här anser vi att bristen på information är av 

betydelse, vid tydlig information kan medarbetarna bli säkrare på hur de kan bidra 

genom sitt dagliga arbete.  

Sett till om medarbetare upplever ökade krav i samband med hållbarhetsarbetet kan 

vi se att detta upplevs i en väldigt begränsad utsträckning. Medarbetare på både 

högre och lägre nivåer nämnde att ökade krav kunde upplevas i början, då en viss 

extra tid och energi krävdes för att förstå det nya arbetssättet. Gällande att vara 

delaktig i besluten kring miljömässig hållbarhet upplevs dock skillnader inom 
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företagen, högre nivåer anser att medarbetarna har lätt för att göra sin röst hörd 

medan lägre nivå upplever att besluten fattas av ledningen. Detta tror vi kan bero på 

informationsklyftor, att medarbetare kan uppleva att de inte är involverade på grund 

av mindre information gällande hållbarhetsarbetet. 

     

5.4 Koppling mellan bakomliggande orsaker och val av styrmedel 

Gränsytan mellan bakomliggande orsaker till miljömässigt hållbarhetsarbete och val 

av styrmedel är något som funnits begränsad teori om. Det är därmed av intresse att 

se vilken koppling som finns mellan dessa två komponenter enligt empirin. Dels att 

se om valt styrmedel skiljer sig beroende på om krav kommer från externa eller 

interna intressenter. Men även om det finns någon koppling mellan teorins 

bakomliggande orsaker; externa krav, lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft, 

samt teorins styrmedel; miljöpolicy, miljömärkningar, certifieringsstandarder och 

hållbarhetsredovisningar. 

 

5.4.1 Likheter och skillnader mellan företagen 

Sett till företags intressenter finns det krav från flera håll, både internt och externt. 

För ICA och IKEA kan de interna intressenterna ses vara medarbetare och ägare, 

medan de externa intressenterna kan utgöras av kunder och samhället i stort. Vi kan 

urskilja att både ICA och IKEA påverkas av dessa intressenter, vilka styrmedel som 

används för vilka intressenter är dock inget som respondenterna direkt svarade på 

men som ändå kan urskiljas med hjälp av deras svar. Vi kan urskilja både likheter 

och skillnader mellan vilka styrmedel som används i företagen sett till intressenterna. 

För medarbetarna och ägarna kan miljöpolicy urskiljas som ett viktigt styrmedel, 

genom denna förmedlar ledningen riktlinjer för det miljömässiga hållbarhetsarbetet 

till sina medarbetare, i ICAs fall kopplas detta även samman med ledningen där 

ägarna för respektive ICA-butik utgör ledningsgruppen. För ICAs del kan vi även 

urskilja att miljömärkningar till viss del används som ett internt styrmedel för att 

förmedla det existerande hållbarhetsarbetet, inte enbart till kunder utan även till 

medarbetare. IKEA hade däremot större fokus på värderingar för att internt involvera 

sina medarbetare i det miljömässiga hållbarhetsarbetet.  

Till interna intressenter kan vi även se en koppling till de bakomliggande orsakerna 

lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft som lyftes fram i teorin (Grankvist, 2012; 
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Tillväxtverket, 2015), samt de bakomliggande orsaker som empirin bidrog med; 

framtida existens och att företagens bryr sig. Detta är framför allt av vikt för ägarna 

som har ett stort intresse för ett framgångsrikt företag, vilka dessa faktorer är en stor 

beståndsdel i.  

 

Till externa intressenter, kunder och samhället i dessa företags fall, kan vi urskilja en 

koppling till styrmedel som miljömärkningar, miljöcertifieringar och 

hållbarhetsredovisningar. Miljömärkningar nämner ICA till stor del fungerar som ett 

riktmärke för kunder när de vill handla bra mat på ett enkelt sätt. IKEA använder inte 

miljömärkningar, förutom för vissa livsmedel i restaurangen samt bistron, utan vill 

att varumärket i sig ska symbolisera hög kvalitet framställd på ett bra sätt. 

Respondenter på företaget nämner dock att detta till viss del gått förlorat hos kunder 

då de många gånger specifikt frågar om miljömärkningar. Även gällande 

miljöcertifieringar har IKEA ett liknande tänk, de utformar istället vissa egna 

certifieringar vilket dock kan vara tidskrävande för ett företag av dess storlek. IKEA 

är därmed ett företag som vill utforma sina egna tillvägagångssätt. ICA däremot 

använder vissa välkända certifieringar, ICA Maxi i Kristianstad är Svanen-certifierat 

vilket är ett välkänt märke hos kunderna. Att dessa skillnader sett till 

miljömärkningar och miljöcertifieringar finns mellan ICA och IKEA tror vi att till 

viss del kan bero på att företagen verkar inom olika branscher. ICA arbetar inom 

livsmedelsbranschen med starka kopplingar till styrmedel som miljömärkningar och 

certifieringar medan IKEAs möbelbransch inte upplever samma externa krav 

gällande miljömärkningar.  

 

Hållbarhetsredovisningar är något som inte sker på lokal nivå hos varken ICA eller 

IKEA. Däremot kan vi genom information från företagens hemsidor se att dessa är 

lättillgängliga för externa intressenter och fungerar som ett tydliggörande för 

företagens miljömässiga hållbarhetsarbete. Styrmedel som miljömärkningar, 

miljöcertifieringar och hållbarhetsredovisningar kan vi se en koppling till den 

bakomliggande orsaken externa krav. Något vi kan urskilja från både ICA och IKEA 

är att dessa styrmedel främst används eftersom det är något utomstående intressenter, 

exempelvis kunder och samhället, kräver av stora och väletablerade företag. 

Ovanstående styrmedel är dock något som styrs från en central nivå vilket gör att de 

lokala nivåerna inte är inblandade i lika stor utsträckning. 
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5.4.2 Likheter och skillnader inom företagen 

Inom företagen fanns svårigheter att dra kopplingar mellan bakomliggande orsaker 

och val av styrmedel, detta beror till stor del på att respondenterna var ganska 

omedvetna om framför allt de externa styrmedlen. Det var endast på de högsta 

nivåerna inom både ICA och IKEA som en viss kunskap om styrmedlen fanns, då 

framför allt om miljömärkningar och miljöcertifieringar. En likhet inom företagen 

var dock att samtliga respondenter nämnde att besluten kom från central nivå. I de 

utvalda företagen kan vi därmed se att interna intressenter i form av ledning och 

ägare är den främsta bakomliggande orsaken till nyttjandet av teorins benämnda 

styrmedel. Ett undantag från okunskapen kring styrmedlen var ICAs starka fokus på 

miljömärkningar som märktes även inom företaget, detta då samtliga nivåer var 

medvetna om att arbetet även skedde på lokal nivå. De bakomliggande orsakerna till 

detta ansågs främst vara krav från kunder men även för att företaget bryr sig om sina 

lokala producenter, här ser vi en koppling till de interna intressenterna genom kunder 

och samhället. På IKEA var även samtliga respondenter medvetna om att 

miljömärkningar exkluderats i det stora hela, detta på grund av att företagets 

varumärke i sig skulle symbolisera hållbarhet. Vi anser genom detta att samtliga 

nivåer inom företaget hade liknande kunskap om de olika externa styrmedlen, att det 

är något som sker mer centralt och inte utarbetas på lokal nivå. 

 

5.5 Koppling mellan val av styrmedel och att involvera hela 

organisationen 

För att involvera hela organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet lyfter 

teorin fram informella styrmedel i form av organisationskultur (Bonn & Fisher, 

2011), och även informativa styrmedel genom kommunikation till medarbetare 

(Haugh & Talwar, 2010). Något som däremot inte lyfts fram är de formella 

styrmedlen, där vi anser att exempelvis miljöpolicyn kan utgöra ett sådant styrmedel 

för att involvera hela organisationen. 

 

5.5.1 Likheter och skillnader mellan företagen 

När det kommer till helheten på de båda företagen lägger de stor vikt vid de 

informella styrmedlen i form av värderingar samt organisationskultur. IKEA 
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använder sig dessutom av informativa styrmedel i form av regelbundna möten för att 

samtliga medarbetare ska ha möjlighet att tycka till om viktiga frågor. IKEA 

använder sig även av miljöpolicy, som är ett formellt styrmedel, dock upplever vi 

inte att det är det huvudsakliga styrmedlet på företaget. ICAs fokus ligger likt IKEAs 

inte på formella styrmedel utan fokuserar mer på handling, vilket kan kopplas till de 

mjukare styrmedlen. Likheter mellan företagen kan urskiljas i form av att båda har 

valt att använda sig av de informella styrmedlen för att få samtliga i organisationen 

att både förstå miljömässig hållbarhet, men även för att få dem att implementera 

detta i sitt dagliga arbete. Något som skiljer sig organisationerna emellan är att IKEA 

framhäver möten, ett informativt styrmedel, som en viktig utgångspunkt för att 

samtliga medarbetare ska kunna uttrycka sig. Detta är däremot inte ett lika vanligt 

förekommande styrmedel hos ICA. Sett till de formella styrmedlen används de i båda 

företagen i ungefär samma utsträckning. Varken ICA eller IKEA använder dessa i 

stor omfattning, med undantag för miljöpolicy, för att involvera hela organisationen i 

det miljömässiga hållbarhetsarbetet.    

  

5.5.2 Likheter och skillnader inom företagen 

Inom företagen finns skillnader i hur medarbetarna involveras i det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet. På ICA är uppfattningen angående vilka styrmedel som används 

för att förmedla samt involvera medarbetarna relativt spridda. Högre nivåer anser att 

värderingar är det centrala tillvägagångssättet och att de formella i princip inte 

existerade på lokal nivå för att förmedla hållbarhetsarbetet, medan medarbetaren på 

den lägsta nivån menar att ICA är styrt av regler. Detta visar exempel på att 

ledningen har en syn på arbetet medan medarbetarna i själva verket upplever något 

annat, något som teorin tydligt framhäver (Frostenson, 2007). Orsaken till detta kan, 

som tidigare nämnt, vara den kommunikationsbrist som finns inom ICA, där de 

högre nivåerna endast förmedlar vidare vad de anser vara viktigt, medan de lägre 

nivåerna upplever att de hade behövt tillgång till en större mängd information för att 

kunna bidra i högre grad. För att kunna överbygga potentiella informationsgap anser 

vi att tydliga värderingar kan vara ett sätt att förmedla hållbarhetsarbetet till samtliga 

medarbetare.  

 

Inom IKEA finns överensstämmelse mellan de olika nivåerna sett till vilka styrmedel 

som används för att involvera hela organisationen i det miljömässiga 



~ 5. Analys ~ 

 
 

65 

hållbarhetsarbetet. Samtliga nivåer på IKEA är överens om att informella styrmedel 

står i centrum inom företaget. Genom IKEAs tydliga värderingar anser medarbetare 

på samtliga nivåer att de får en tydlig bild av hur det miljömässiga arbetet sker i 

företaget, därmed vet de vad som förväntas av dem och hur de kan bidra genom sitt 

dagliga arbete. Sett till de formella styrmedlen inom IKEA finns en viss medvetenhet 

om att de existerar men det är inget som medarbetare på någon nivå upplever 

används för att styra det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Vi upplever dock att högre 

nivåer var med insatta i formella styrmedel, vilket tyder på att det inte är ett aktivt 

styrmedel som används för att involvera samtliga medarbetare. På den lägre nivån 

var medvetenheten om de formella styrmedlen i form av certifieringsstandarder och 

hållbarhetsredovisningar låg. Miljöpolicy var dock något som samtliga respondenter 

var medvetna om. Certifieringsstandarder och hållbarhetsredovisningar är något som 

de var högre nivåerna är medvetna om men som de inte är involverade i, detta på 

grund av att dessa beslutas om på en mer central nivå. Sammanfattningsvis anser vi 

att IKEAs omfattande arbete med värderingar har gett resultat, genom att de ofta 

diskuteras i olika sammanhang får medarbetarna med sig dessa i bakhuvudet i allt de 

gör. Detta till skillnad mot ICA där värderingarna inte riktigt har nått ut på samma 

nivå. 

 

5.6 Utveckling av modellen 

Utefter ovanstående analys kan vi urskilja ytterligare komponenter för den modell 

som växte fram utifrån teorin. Förutom de bakomliggande orsakerna från teorin; 

externa krav, lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft, lyfter empirin fram att de 

utvalda företagen arbetar med miljömässig hållbarhet för att de bryr sig, men även 

för deras framtida existens gällande råvaror och material. Vi har därför valt att lägga 

till dessa faktorer i vår befintliga modell.  

 

Vidare sett till styrmedel kan vi utifrån analysen urskilja att de formella styrmedlen i 

form av miljöpolicy, miljömärkningar, miljöcertifieringar samt 

hållbarhetsredovisningar används i väldigt begränsad utsträckning på lokal nivå. 

Däremot har det informella styrmedlet värderingar trätt fram som en central roll i 

analysen. I och med detta har vi valt att lägga värderingar som ett styrmedel i den 

utvecklade modellen.  
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Gällande att involvera hela organisationen kan vi se att samtliga nämnda 

tillvägagångssätt enligt teorin; organisationskultur, kommunikation och att involvera 

medarbetare har varit avgörande faktorer i analysen. Något vi även kan urskilja från 

teori och empiri är vikten av att involvera hela organisationen i hållbarhetsarbetet för 

bästa resultat, i och med detta har vi valt att göra denna del av modellen större för att 

symbolisera dess centrala roll i företags miljömässiga hållbarhetsarbete. Sett till 

gränsytorna inom modellen har analysen bidragit till att klargöra att samtliga 

områden är väsentliga, att de påverkar varandra och att inget kan uteslutas i företags 

miljömässiga hållbarhetsarbete. 

 

 

Modell 2 (egen). Utvecklad version av modell 1.  
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6. Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer det dras slutsatser med hjälp av tidigare 

analyskapitel för att besvara forskningsfrågorna och därmed uppfylla syftet med 

uppsatsen. Den sekundära forskningsfrågan kommer först besvaras för att sedan leda 

fram till ett svar på den primära forskningsfrågan. Utöver detta kommer även 

implikationer att redogöras och rekommendationer angående förslag till vidare 

forskning benämnas. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 

Den utvecklade modellen från analysen ligger till grund för att besvara 

forskningsfrågorna. Till en början besvaras den sekundära forskningsfrågan då 

slutsatserna från denna behövs för att besvara den primära. För att underlätta 

genomgången av slutsatsen lyfts forskningsfrågorna återigen fram:  

 

Den primära forskningsfrågan: 

Hur använder sig utvalda företag av olika styrmedel för att involvera hela 

organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet? 

 

Den sekundära forskningsfrågan:  

Vilka är de bakomliggande orsakerna till miljömässig hållbarhet och vilken koppling 

har de till val av styrmedel i utvalda företag?  

  

Vilka är de bakomliggande orsakerna till miljömässig hållbarhet och vilken koppling 

har de val av styrmedel i utvalda företag?  

Inom utvalda företag finns flera bakomliggande orsaker till varför de arbetar med 

miljömässig hållbarhet. De orsaker som främst lyfts fram är att arbetet sker på grund 

av att de bryr sig och värnar om vår planet samt att det har stor betydelse för deras 

framtida existens, sett till förekomsten av råvaror och material. Slutsatser som kan 

dras från analysen är att de bakomliggande orsakerna inte behöver vara motstridiga, 

något som teorin dock framhäver. Istället kan vi se att utvalda företag snarare ser ett 

samband mellan dem, där hållbarhetsarbetet till en början sker på grund av att 

företaget vill samt på grund av externa krav från framför allt kunder. Arbetet bidrar 



~ 6. Slutsats ~ 

 
 

68 

sedan till konkurrensfördelar gentemot andra företag som inte arbetar med 

miljömässig hållbarhet då detta är något som kunder idag efterfrågar. I och med 

dessa konkurrensfördelar får företagen en bättre lönsamhet då kunder väljer företaget 

framför konkurrenter. Vi kan här se att utvalda företag har en fördel av sin storlek då 

de har möjlighet att vara ledande inom hållbarhetsarbetet gentemot konkurrenter. Det 

kan därmed vara en anledning till att bakomliggande faktorer som lönsamhet inte har 

den största betydelsen för hållbarhetsarbetet, att de istället kan fokusera på mer 

moraliskt betydande faktorer.  

 

Kopplingen mellan bakomliggande orsaker och val av styrmedel har inneburit vissa 

svårigheter. För att slutsatser ska vara möjliga har vi fått använda oss av interna och 

externa intressenter som ett mellanled. Till interna intressenter inkluderar vi 

medarbetare och ägare. På utvalda företag kan vi se att de bakomliggande orsakerna 

för medarbetare främst var de faktorer som empirin tillförde modellen, att företaget 

bryr sig samt för företagets framtida existens. Även från högre nivåer nämns dessa 

orsaker, men desto tydligare framträder de bakomliggande orsakerna från teorin; 

externa krav, lönsamhet och långsiktiga konkurrensfördelar. Styrmedlen som var av 

vikt för de interna intressenterna var framför allt de informella och informativa, i 

form av värderingar och information. Även miljöpolicyn har en betydande roll för de 

interna intressenterna på utvalda företag då den ses som en riktlinje från ledning till 

medarbetare för det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Dessutom kan vi urskilja 

miljömärkningar som ett styrmedel som till viss del används för interna intressenter, 

detta då ett av företagen använder miljömärkningar som informationskälla för 

medarbetarna om det existerande hållbarhetsarbetet. Som externa intressenter för de 

utvalda företagen ses kunder och samhället. Återigen urskiljs samtliga 

bakomliggande orsaker som finns med i den utvecklade modellen även hos de 

externa intressenterna. För dessa är det dock mer formella styrmedel som ligger i 

fokus, nämligen miljömärkningar, miljöcertifieringar samt hållbarhetsredovisningar.  

 

Utifrån ovan dragna slutsatser kan ytterligare kopplingar göras mellan 

bakomliggande orsaker och val av styrmedel. Till den bakomliggande orsaken om 

externa krav kan vi framför allt dra en koppling till hållbarhetsredovisningen då den 

tydligt marknadsför det hållbarhetsarbete de utvalda företagen utför till de externa 

intressenterna. Till den bakomliggande orsaken om lönsamhet urskiljer vi framför 
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allt kopplingar till miljömärkningar då dessa fungerar som riktmärken för kunder 

som är intresserade av att köpa produkter producerade på ett miljömässigt hållbart 

sätt och därmed kan försäljningen öka för utvalda företag. Till långsiktig 

konkurrenskraft kan vi återigen se ett samband till miljömärkningar av samma 

orsaker som vid lönsamhet, men även miljöpolicy och värderingar då det är av 

betydelse att medarbetarna är medvetna om hur de kan bidra genom sitt dagliga 

arbete. Till den bakomliggande orsaken som empirin tillförde modellen, för 

företagens framtida existens, ser vi framför allt en koppling till miljöcertifieringar då 

dessa bidrar till en mer miljömässigt hållbar produktion och därmed till att resurser 

bevaras. Miljöcertifieringar nämns på ett av de utvalda företagen men det är snarare 

något som kan utläsas av företagens hållbarhetsrapporter och något vi därmed anser 

att båda företagen arbetar med men på en mer central nivå. Det är därmed inget som 

aktivt används för att involvera samtliga medarbetare i hållbarhetsarbetet utan 

snarare något som ICA och IKEA förmedlar till sina intressenter från central nivå. Vi 

kan även se kopplingar mellan att företag bryr sig och samtliga styrmedel, vi anser 

att detta är en av de främsta bakomliggande orsakerna och något utvalda företag har i 

fokus vid val av samtliga styrmedel.  

 

Hur använder sig utvalda företag av olika styrmedel för att involvera hela 

organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet? 

I analysen kunde vi urskilja att det är av betydelse för utvalda företag att involvera 

samtliga medarbetare i sitt miljömässiga hållbarhetsarbete. Genom att involvera 

medarbetarna ges de större möjlighet att påverka vilket i sin tur styrker deras 

engagemang för ämnet. För att försöka involvera hela organisationen i 

hållbarhetsarbetet kan vi urskilja vissa delade meningar om vad de utvalda företagen 

använder sig av för styrmedel, men likheter finns även i att båda företagen använder 

sig till viss del av formella styrmedel men att fokus finns på de informella samt 

informativa.  

 

Vi kan utifrån analysen dra slutsatser om att det inte enbart går att styra en 

organisation utifrån de mer mjukt utformade styrmedlen, utan att det krävs en 

kombination av både de informella samt informativa i form av värderingar och 

möten men även de formella i form av skriftliga dokument. Vi kan genom denna 

studie urskilja att en mix av samtliga former av styrmedel är en avgörande faktor för 
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att involvera samtliga medarbetare i hållbarhetsarbetet för våra utvalda företag. I de 

utvalda företagen kan vi uppfatta en grund av formella styrmedel på högre nivåer 

som sedan övergår i mer informella och informativa mot lägre nivåer. Vilken 

kombination av styrmedel som fungerar för företag skiljer sig mellan de utvalda 

företagen och vi anser att varje företag behöver se till deras förutsättningar och vad 

som passar dem.  

 

Enligt analysen lyfts miljöpolicy fram som ett styrmedel som används på de båda 

utvalda företagen för att involvera hela organisationen i det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet. Därutöver finns vissa skillnader mellan företagen, på det ena är 

miljömärkningar ett tydligt styrmedel för att förmedla hållbarhetsarbetet, på det 

andra företaget är det värderingar som är grunden. Utifrån detta kan även likheter ses 

till de slutsatser som drogs till sekundärfrågan där miljöpolicy, miljömärkningar och 

värderingar kan kopplas till styrmedel som används för interna intressenter i form av 

ägare och medarbetare. Vi kan därmed urskilja att det framför allt är dessa styrmedel 

som används internt i de utvalda företagen för att försöka att involvera hela 

organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet.  

 

Vi har genom denna studie kommit fram till att företagsvärderingar är bland det 

viktigaste för våra utvalda företag när det kommer till att samtliga medarbetare ska 

förstå relevansen i hållbarhetsarbetet. Modellen har därmed utvidgats genom att 

värderingar numera är en del av de styrmedel som kan användas för att involvera 

medarbetare i det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Det är av vikt att bygga upp 

värderingar inom företaget och att kommunicera dessa till samtliga medarbetare. 

Detta är ett omfattande och tidskrävande arbete vilket vi anser är värt att lägga tid på 

då det ligger till grund för öppenhet, gemenskap samt att samtliga medarbetare vet 

hur de ska bete sig i frågan om miljömässig hållbarhet. Vi kan även se att personligt 

intresse har en betydande roll. Hur mycket medarbetaren vill vara involverad i det 

miljömässiga hållbarhetsarbetet anser vi gå hand i hand med värderingar, både 

företagets men även personliga. Trots att den personliga delen spelar stor roll anser 

vi att det är av betydelse att ledningen hjälper till att bidra med information samt 

uppmuntrar engagemang.  
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Huruvida båda företagen har lyckats att förmedla ut sitt miljömässiga 

hållbarhetsarbete genom hela organisationen anser vi att det finns vissa skillnader 

kring, både inom men även mellan företagen. Att det finns informationsklyftor i båda 

företagen är något som vi upplever, dock i olika utsträckning. Vi tror att en anledning 

till detta kan bero på att det ena företaget i större utsträckning har lyckats förmedla ut 

sina värderingar till medarbetarna, då dessa kan ge riktlinjer för hållbarhetsarbetet. 

Vi upplever att högre nivåer på båda företagen har tillgång till mer information vilket 

gör att det handlar om att förmedla vidare detta till samtliga medarbetare, belysas bör 

även att det handlar om ett eget ansvar i samtliga punkter. Vi kan urskilja att 

medarbetare med ett större personligt intresse för frågan har en större kunskap inom 

området. Enligt teorin var det av betydelse att involvera hållbarhet redan i 

rekryteringsprocessen samt ha återkommande utbildningar gällande detta för att 

styrka hållbarhetstänket. Detta är något som våra utvalda företag i dagsläget inte 

lägger stort fokus vid, om företagen hade inriktat sig på detta i större utsträckning 

tror vi att det hade kunnat minska det informationsgap som existerar inom 

organisationerna.  

 

Slutligen har miljömässig hållbarhet fått stor uppmärksamhet i dagens samhälle, vi 

tror utifrån utförd studie att företag som ICA och IKEA kommer utvecklas i positiv 

riktning med hänsyn till detta. Effekterna av hållbarhetsarbetet i båda företagen anser 

vi kan påverka andra företag att agera mer hållbart, återigen har storleken på både 

ICA och IKEA betydelse i detta. De är båda ledande i sin bransch vilket gör att allt 

fler företag kan ta efter deras beteende vilket därmed leder till mindre negativ 

påverkan på vår planet. Detta går i sin tur hand i hand med båda företagens främsta 

bakomliggande orsaker; att bry sig om miljön. 

 

6.2 Implikationer 

Vi kan urskilja vissa faktorer som påverkat de slutsatser som gjorts i detta kapitel. 

För det första kan vi urskilja att företagens storlek har betydelse för deras 

miljömässiga hållbarhetsarbete. De företag vi har utgått från är båda stora och 

välkända inom sina branscher och har därmed resurser och möjligheter till att vara 

ledande inom området. Genom att endast se till större företag kan vi inte dra några 

slutsatser om hur mindre och medelstora företag gör för att involvera hela 

organisationen i sitt miljömässiga hållbarhetsarbete.  
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För det andra är de utvalda företagens skilda branscher ytterligare en faktor som kan 

påverkat våra slutsatser. Detta kan vara en bidragande orsak till varför skillnader kan 

förekomma mellan företagen. Det är dock även något vi anser kan styrka de likheter 

som förekommer, att det är faktorer som inte är branschspecifika utan något som kan 

urskiljas i två skilda företag.   

 

För det tredje är det personliga intresset hos våra respondenter något som kan 

påverkat de svar som erhållits. Ett stort intresse för området bidrar många gånger till 

att personen i fråga är mer insatt i ämnet och därmed har en större kunskap om hur 

företaget arbetar inom miljömässig hållbarhet. Detta är något som vi upplever kan 

vara en bidragande faktor till de skillnader som framkommit i slutsatserna, möjligtvis 

hade större likheter funnits om intressenterna hade haft ett likvärdigt personligt 

intresse för frågan.   

 

Slutligen är antalet företag en faktor som kan påverka utfallet av vår studie. Hade fler 

företag undersökts hade fler likheter och skillnader kunnat utvinnas och därmed hade 

ytterligare slutsatser kunnat dras. Samma gällande antal respondenter på respektive 

företag, hade fler personer inom samma företag intervjuats hade vi kunnat fånga upp 

fler sidor av respektive företag. 

 

6.3 Bedömning av reliabilitet samt validitet 

Som nämns i reliabilitet- och validitetsavsnittet (2.7) stärks tillförlitlighet och 

trovärdighet på slutsatserna genomgående under uppsatsens gång i takt med att dess 

reliabilitet och validitet byggs upp. Tillförlitligheten blir som tidigare nämnt (2.7.1) 

starkare genom att respondenterna på högre nivåer har kunskap om ämnet, att 

intervjuerna utförs i trygga miljöer samt att respondenterna inte erhållit 

intervjuguiden i förväg. Reliabiliteten har även stärkts ytterligare genom att vi varit 

överens om det vi sett och tolkat genom ständiga diskussioner samt att båda varit 

närvarande på samtliga intervjuer.  

 

Trovärdigheten anser vi är hög då uppsatsen mäter det den avsett att mäta enligt 

tidigare nämnt (2.7.2), vi tror därför att liknande resultat erhållits om undersökningen 
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replikerats i liknande miljöer. Vi anser även att intervjuguiden kan användas på andra 

företag i motsvarande storlek till våra utvalda företag, möjligtvis även på mindre och 

medelstora företag beroende på deras miljömässiga hållbarhetsarbete. Vi är dock 

medvetna om att det finns omständigheter som påverkar validiteten, dels lever vi en 

snabbföränderlig värld där omständigheter ständigt förändras och dels har 

respondenternas egna intresse en stor bidragande effekt till de svar som erhållits. 

Hade andra respondenter på framför allt de lägre nivåerna i företagen intervjuats 

hade troligen andra svar erhållits beroende på deras engagemang i frågan. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning inom ämnet 

❖ Undersöka både svenska företag samt företag av en annan nationalitet för att se 

om det finns några skillnader respektive likheter mellan hur de ser på 

miljömässig hållbarhet och involvering. Detta hade troligtvis kunnat bidra mer 

till organisationskulturen och hur det påverkas av länders olika kulturer.  

 

❖ Undersöka både stora och små företag för att se om det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet skiljer sig på grund av storleken, sett till samliga faktorer; 

styrmedel, bakomliggande orsaker samt hur de involverar hela organisationen.  

 

❖ Göra en fallstudie på ett utvalt företag för att få en tydligare bild av hur arbetet 

med att involvera hela organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet 

upplevs.   

 

❖ Se på hållbarhetsarbetet ur ett bredare perspektiv där fokus läggs utöver 

miljömässig hållbarhet, även på ekonomisk och social hållbarhet, vilka vi valt att 

avgränsa oss från i denna uppsats.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 

Butikschef ICA/Hållbarhetskoordinator IKEA  

1. Vilken är din position på (utvalt företag) samt vilka är dina arbetsuppgifter? 

När började du arbeta på (utvalt företag) och hur länge har du haft den 

position som du har idag?  

 

2. Vad är miljömässig hållbarhet för dig? 

 

3. Hur arbetar ni på (utvalt företag) med miljömässig hållbarhet på lokal nivå, 

t.ex. ekologiskt, miljömärkta varor och närproducerat?  

 

4. På vilket sätt upplever du att hållbarhetsarbetet har förändrats från dess att 

arbetet infördes/du började arbeta på (utvalt företag) tills nu? 

 

5. Vad ser du som de främsta skälen till att ni arbetar med miljömässig 

hållbarhet? 

 

6. Vad upplever du som de största fördelarna av ert hållbarhetsarbete? 

 

7. Vad ser du för svårigheter i samband med hållbarhetsarbetet? 

 

8. På vilket sätt kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete till kunder? 

a. På vilket sätt tror du att era kunder är medvetna om ert 

hållbarhetsarbete? 

 

9. Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete till samtliga medarbetare? Sker det 

informellt genom t.ex. normer och värderingar, eller mer formellt genom 

rapporter och regler?    

 

10. Vilka är involverade i beslutsfattande rörande hållbarhetsarbetet? Är det 

enbart på ledningsnivå eller även på lägre nivåer? 

a. Hur kan medarbetarna påverka besluten under t.ex. möten? Hur stort 

inflytande har de i det slutliga beslutsfattandet? 

 

11. Vid rekrytering av nya medarbetare, hur förmedlas/nämns hållbarhet som en 

del av arbetsbeskrivningen? 

 

12. Hur ofta får medarbetarna kontinuerliga utbildningar inom hållbarhet?  

 



 
 

79 

13. Hur belönas medarbetare för sitt hållbarhetsarbete? Existerar det ett 

belöningssystem kopplat till hållbarhetsfrågor, t.ex. om medarbetare kommer 

med idéer till en ny produkt eller nytt arbetssätt som är bra för miljön? 

 

14. I vilken utsträckning upplever du att medarbetarna förstår 

hållbarhetsbegreppen? 

 

15. I vilken utsträckning upplever du att det är svårt för medarbetarna att veta hur 

de kan bidra till hållbarhetsarbetet genom sitt eget arbete? 

 

16. I vilken utsträckning upplever du att medarbetarna känner ökade krav på 

grund av hållbarhetsarbetet, till exempel på grund av ökad rapportering? 

 

17. Hur upplever du att medarbetarnas och ledningen syn på hållbarhet stämmer 

överens? Både på lokal nivå men även mellan central och lokal nivå. 

 

18. I vilken utsträckning upplever du att (utvalt företag) har en stark kultur bland 

medarbetarna, t.ex. styrt av normer och värderingar? 

 

19. Har ni en utarbetad miljöpolicy, antingen på lokal eller central nivå? Hur 

används denna i hållbarhetsarbetet? 

 

20. På vilket sätt arbetar ni utifrån miljömärkningar, t.ex. Bra Miljöval, KRAV 

och Svanen?  

 

21. Är ni miljöcertifierade på lokal nivå?  

a. Om ja, vilken certifiering och hur sker detta arbetet? 

b. Om nej, arbetar ni efter några andra standarder? 

 

22. Hur arbetar ni med hållbarhetsredovisningar? Arbetas den fram på lokal eller 

central nivå? 

a. Vet du om (utvalt företag) följer några redovisningsstandarder i 

samband med hållbarhetsredovisningen? 
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Mellanchef ICA/IKEA 

1. Vilken är din position i företaget och vilka är dina arbetsuppgifter? Har du 

något inköpsansvar på din avdelning? När började du arbeta på företaget och 

hur länge har du haft den position som du har idag? 

 

2. Vad är miljömässig hållbarhet för dig? 

 

3. Hur upplever du att (utvalt företag) arbetar med miljömässig hållbarhet på 

lokal nivå, alltså t.ex. ekologiskt, miljömärkta varor och närproducerat? På 

vilket sätt samt i vilken utsträckning? 

a. Är miljömärkningar något du tänker på själv i ditt arbete vid inköp av 

produkter? 

 

4. På vilket sätt upplever du att hållbarhetsarbetet har förändrats från dess att 

arbetet infördes/du började arbeta på (utvalt företag) tills nu? 

 

5. Vad anser du vara de främsta skälen till varför (utvalt företag) arbetar med 

miljömässig hållbarhet? 

 

6. På vilket sätt förmedlar du vidare hållbarhetsarbetet och miljötänket till era 

kunder? 

 

7. Hur upplever du att ni som medarbetare på (utvalt företag) får information 

om hållbarhetsarbetet på företaget? Sker det informellt genom t.ex. normer 

och värderingar, eller mer formellt genom rapporter och regler?    

a. På vilket sätt känner du ett ansvar att förmedla vidare den information 

du får till andra medarbetare på din avdelning? 

 

8. Hur upplever du att (utvalt företag)s ledning involverar sina medarbetare i 

beslut angående hållbarhetsfrågor? Hur försöker du få medarbetarna på din 

avdelning att involveras? 

a. Hur känner du att du kan påverka beslut angående hållbarhetsarbete 

vid t.ex. möten? I vilken utsträckning? 

 

9. Vid rekrytering av nya medarbetare, hur förmedlas/nämns hållbarhet som en 

del av arbetsbeskrivningen? 

 

10. Hur ofta får medarbetarna kontinuerliga utbildningar inom hållbarhet?  

 

11. Hur belönas medarbetare för sitt hållbarhetsarbete? Existerar det ett 

belöningssystem kopplat till hållbarhetsfrågor, t.ex. om medarbetare kommer 

med idéer till en ny produkt eller nytt arbetssätt som är bra för miljön? 
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12. I vilken utsträckning upplever du att medarbetarna förstår 

hållbarhetsbegreppen? 

 

13. I vilken utsträckning upplever du att det är svårt för medarbetarna att veta hur 

de kan bidra till hållbarhetsarbetet genom sitt eget arbete? 

 

14. I vilken utsträckning upplever du att medarbetarna känner ökade krav på 

grund av hållbarhetsarbetet, till exempel på grund av ökad rapportering? 

 

15. Hur upplever du att medarbetarnas och ledningens syn på hållbarhet stämmer 

överens?  

 

16. I vilken utsträckning upplever du att (utvalt företag) har en stark kultur bland 

medarbetarna, t.ex. styrt av normer och värderingar? 

 

17. Känner du till om (utvalt företag) har en miljöpolicy? Om ja, hur upplever du 

att den används?  

 

18. I vilken utsträckning upplever du att (utvalt företag) använder sig av olika 

miljömärkningar, t.ex. Bra Miljöval, KRAV och Svanen?  

 

19. Vet du om (utvalt företag) använder sig av någon miljömässig 

certifieringsstandard? Om ja, på vilket sätt? 

 

20. Är du medveten om på vilket sätt (utvalt företag) redovisar sitt 

hållbarhetsarbete? 
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Medarbetare ICA/IKEA  

1. Vilken är din position i företaget samt vilka är dina arbetsuppgifter? När 

började du arbeta på företaget och hur länge har du haft den position som du 

har idag? 

 

2. Vad är miljömässig hållbarhet för dig? 

 

3. Hur upplever du att (utvalt företag) arbetar med miljömässig hållbarhet på 

lokal nivå, alltså t.ex. ekologiskt, miljömärkta varor och närproducerat? På 

vilket sätt samt i vilken utsträckning? 

 

4. På vilket sätt upplever du att hållbarhetsarbetet har förändrats från dess att 

arbetet infördes/du började arbeta på (utvalt företag) tills nu? 

 

5. Vad ser du som de främsta skälen till varför (utvalt företag) arbetar med 

miljömässig hållbarhet? 

 

6. På vilket sätt förmedlar du vidare hållbarhetsarbetet och miljötänket till era 

kunder? 

 

7. När du blev anställd, upplevde du att (utvalt företag) nämnde något om 

hållbarhet i arbetsbeskrivningen? 

 

8. Hur upplever du att ni som medarbetare på (utvalt företag) får information 

om hållbarhetsarbetet på företaget? Lokalt eller centralt? Sker det informellt 

genom t.ex. normer och värderingar, eller mer formellt genom rapporter och 

regler?    

 

9. Hur ofta får ni medarbetare kontinuerliga utbildningar inom hållbarhet?  

 

10. Hur belönas ni medarbetare för ert hållbarhetsarbete? Existerar det ett 

belöningssystem kopplat till hållbarhetsfrågor, t.ex. om medarbetare kommer 

med idéer till en ny produkt eller nytt arbetssätt som är bra för miljön? 

 

11. Hur upplever du att (utvalt företag)s ledning involverar er medarbetare i 

beslut angående hållbarhetsfrågor? 

a. Hur känner du som medarbetare att du kan påverka beslut angående 

hållbarhetsarbete vid t.ex. möten? I vilken utsträckning? 

 

12. I vilken utsträckning upplever du att det finns en viss förvirring angående 

begreppen inom hållbarhet?  
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13. I vilken utsträckning upplever du att det är svårt för dig som medarbetare på 

(utvalt företag) att veta hur du kan bidra till hållbarhetsarbetet genom ditt 

dagliga arbete? 

 

14. Upplever du som medarbetare ökade krav p.g.a. hållbarhetsarbete? Om ja, i 

vilken utsträckning? 

 

15. Upplever du någon skillnad på hur ledningen definierar hållbarhet mot hur du 

definierar det? Om ja, på vilket sätt?  

 

16. I vilken utsträckning upplever du att (utvalt företag) har en stark kultur bland 

medarbetarna, t.ex. styrt av normer och värderingar? 

 

17. Känner du till (utvalt företag)s miljöpolicy? Hur upplever du att den används?  

 

18. I vilken utsträckning upplever du att (utvalt företag) använder sig av olika 

miljömärkningar, t.ex. Bra Miljöval, KRAV och Svanen?  

 

19. Vet du om (utvalt företag) använder sig av någon miljömässig 

certifieringsstandard? Om ja, på vilket sätt? 

 

20. Hur tror du att (utvalt företag) redovisar sitt hållbarhetsarbete? 
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Figur och modeller 

 

Figur 1. De främsta anledningarna till varför företag bedriver hållbarhetsarbete. Företagarna (2015). 

http://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2015-ovriga/hallbara-smaforetag-

foretagarna-beyond-intent.pdf  

 

 
Modell 1 (egen). Belysning av gränsytor och relevanta faktorer för miljömässigt 

hållbarhetsarbete. 

http://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2015-ovriga/hallbara-smaforetag-foretagarna-beyond-intent.pdf
http://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2015-ovriga/hallbara-smaforetag-foretagarna-beyond-intent.pdf
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Modell 2 (egen). Utvecklad version av modell 1 


