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Sammanfattning	  
Titel: Hållbar utveckling - En studie om svenskägda detaljhandelsföretags hållbarhetsarbete, 

intressenttryck och barriärer. 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2015 

Författare: Jessica Forslund, Evelina Nilsson, Sanna Svensson 

Handledare: Veronica Svensson Ülgen 
 

Bakgrund: På senare år har hållbarhetsarbetet blivit allt mer värdefullt för företag där 

begreppet hållbarhet och intresset för miljörelaterade- och sociala frågor är stort. Intresset och 

förväntningarna bidrar till ett ökat konsumenttryck som innebär att slutkonsumenter och 

företagskunder driver företag att arbeta med hållbarhet. För företag innebär detta en 

tillämpning av affärsstrategier och aktiviteter som tillgodoser behoven hos företaget själva 

och dess intressenter. Hållbarhetsarbete är således ett frivilligt initiativ där företagen själva 

bestämmer vilka resurser de vill utnyttja och hur stor ansvarsroll de är villiga att ta inom den 

miljömässiga-, ekonomiska- och sociala dimensionen. Ett tillvägagångssätt för att arbeta med 

hållbarhet inom en verksamhet är att hållbar hänsyn införlivas i de logistiska aktiviteterna, 

vilket bland annat inkluderar områden så som transport, packning och inköp. 
 

Syfte: Studien syftar till att förstå hur utvalda detaljhandelsföretag arbetar med hållbarhet 

samt vilka intressenter och barriärer som påverkar utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Vidare 

avser studien att ta reda på om det finns ett samband mellan antalet intressenter och barriärer 

och omfattningen av företagens hållbarhetsarbete. 
 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetodik med en deduktiv forskningsansats 

för att besvara problemformuleringarna och syftet. Den teoretiska referensramen som utgör 

grunden för studien består av tidigare studier och litteratur, vilket har resulterat i en ökad 

förståelse av ämnesområdet. Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer med åtta 

företag inom detaljhandeln samt sekundärdata i form av hemsidor, hållbarhetsrapporter och 

årsredovisningar, vilket utgör basen för det empiriska materialet.   
 

Slutsats: Det förekommer ett samband mellan företagens hållbarhetsarbete och antalet 

intressenter och barriärer. Företagen vinner legitimitet och säkrar därmed sin 

marknadsposition och framtida överlevnad genom att möta intressenternas krav. Detta 

påverkar omfattningen av företagens hållbarhetsarbete, där barriärer kan uppenbaras vid 

utveckling av hållbarhetsarbetet. 
 

Nyckelord: Hållbar utveckling, CSR, svenskägda, detaljhandel, intressenter, barriärer.  
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Abstract 
Title: Sustainable development - A study about Swedish retailers and their sustainable 

performance, stakeholder pressure and barriers. 
 

Context: In recent years the sustainable performance has become more valuable for 

companies where the term sustainable and the interest for environmental related- and social 

questions are large. The interest and expectations contributes to an increasing consumer 

pressure whereby the end consumers push the company to work with sustainability. For the 

companies this means an application of business strategies and activities that caters the needs 

of companies and their interests. The sustainable performance is a voluntarily initiative where 

the companies themselves determines what resources they want to exploit and how much 

responsibility they are willing to take regarding the environmental-, economic-, and social 

dimension. A general approach to work with sustainability within a business is that 

sustainable consideration is incorporated in the logistics activities, which include areas like 

transport, packaging and purchase.  
 

Purpose: The study aims to understand how selected retail companies work with 

sustainability including stakeholders and barriers that affect the development of their 

sustainable efforts. Furthermore, the study aims to examine if a relationship exists between 

the amount of stakeholders and barriers and the extent of the companies sustainability 

performance.  
 

Method: The study applies a qualitative research method with a deductive approach that aims 

answer the problems and the purpose. The theoretical reference frame that represents the 

foundation for the study comprises of earlier studies and literature, which has resulted in an 

increasing understanding of the field. The data has been collected through qualitative 

interviews with eight companies within retail. Additional data has been collected from 

websites, sustainability reports and annual financial reports. The primary- and secondary data 

represents the base for the empirical material.  
 

Results: A connection can be found between the companies’ sustainable performance and the 

amount of stakeholders and barriers. The companies win legitimacy by meeting the 

stakeholder’s demands and associated with this, barriers arises. This will affect the extent of 

the companies’ sustainable performance and by winning legitimacy the companies can secure 

their market position and future survival. 
 

Keywords: Sustainable development, CSR, Swedish, retail, stakeholders, barriers. 
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1. Inledning 

Studiens inledande kapitel introduceras med en bakgrund till valt forskningsområde. 

Bakgrunden följs utav en problemdiskussion som mynnar ut i tre problemformuleringar. 

Därefter förklaras syftet med studien och dess begränsningar. Slutligen illustreras studiens 

vidare disposition (se figur 1.1). 

1.1 Bakgrund 

Konsumenter är idag allt mer medvetna om hur produkter tillverkas och ställer därför allt 

högre krav på företag gällande hållbarhet inom försörjningskedjan (Löhman & Steinholtz, 

2004). Dessutom går en tredjedel av konsumenternas privata konsumtion till 

detaljhandelsvaror, vilket bidrar till att konsumenterna har stor betydelse för 

detaljhandelsföretagens fortsatta framgång (hui.se). På senare år har därför hållbarhetsarbetet 

blivit allt mer värdefullt för företag där begreppet hållbarhet och intresset för miljörelaterade- 

och sociala frågor är stort (de Lange et al. 2012). Intresset och förväntningarna bidrar till ett 

ökat konsumenttryck som innebär att slutkonsumenter och företagskunder driver företag mot 

att förbättra sin miljömässiga- och sociala prestanda (Ates et al, 2011 & Ehrgott et al, 2011). 

För företag innebär detta en tillämpning av affärsstrategier och aktiviteter som tillgodoser 

behoven hos företaget och dess intressenter, exempelvis kunder, anställda och investerare. 

Kundtrycket är därmed avgörande för att stimulera hållbarhet på företagsnivå (Gualandris & 

Kalchschmidt, 2014). Detta resulterar i att kraven på en långsiktig och hållbar strategi för 

företag får allt större betydelse (Van Weele, 2012), vilket i sin tur har resulterat i ett allt större 

fokus på begreppet hållbar utveckling. 

 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (fn.se, 2015). 

 

Hållbar utveckling definierades enligt ovan i Brundtlandrapporten år 1987 och har varit 

aktuell sedan dess. Definitionen har ett brett tolkningsområde och innehåller generellt tre 

delar; en miljömässig-, en social- och en ekonomisk dimension (ne.se). Dessa tre dimensioner 

spelar alla en lika stor roll i det långsiktiga hållbarhetsarbetet (Björklund, 2012). Enligt 

Björklund (2012) jämställs ofta ekonomisk hållbarhet med lönsamhet. Vidare innebär 

miljömässig hållbarhet att företag medvetet försöker minska sitt ekologiska fotavtryck. 
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Arbetet medför bland annat hantering av avfall och föroreningar, energieffektivitet och 

minskade utsläpp. Det sociala hållbarhetsarbetet inbegriper företagens engagemang i det 

omgivande samhällets utveckling (Gimenez et al, 2012) och syftar till att de grundläggande 

mänskliga behoven ska uppfyllas, vilket innefattar goda arbetsförhållanden, hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, utbildning av anställda samt hantering av diskriminering och allas 

lika värde (Björklund, 2012). 

 

Det ansvar som vilar på företagen gällande hållbar utveckling benämns Corporate Social 

Responsibility (CSR) och definieras som “ett koncept med vilket företagen bestämmer på 

frivillig bas att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö” (Björklund. 2012: 75). 

CSR, som fortsättningsvis kommer att benämnas hållbarhetsarbete, är således ett frivilligt 

initiativ där företagen själva bestämmer vilka resurser de vill utnyttja och hur stor ansvarsroll 

de är villiga att ta inom den miljömässiga-, den ekonomiska- och den sociala dimensionen. 

Dessutom måste företagen göra en avvägning och ta hänsyn till dess intressenters samlade 

förväntningar på hållbarhetsarbetet för att vinna legitimitet, som är nödvändigt för företagets 

fortsatta överlevnad. Därför är det viktigt att företagen vet vilka dess intressenter är och vad 

de har för behov och förväntningar (Borglund et al, 2012). Företagens hållbarhetsarbete 

värderas därmed genom sin förmåga att agera ansvarsfullt istället för att enbart skapa 

finansiella vinster (Borglund et al, 2012). Eftersom det inte finns en exakt mall, lagar eller 

specifika regler för hur hållbarhetsarbetet ska genomföras, varierar dess utförande inom varje 

enskild organisation (Baumgartner, 2014). Förutom intressenternas åsikter, påverkas det 

också av företagets nivå av mognad och kunskap inom ämnet (Jamali, 2006). Ett 

tillvägagångssätt för att arbeta med hållbarhet inom en verksamhet är att hållbar hänsyn 

införlivas i de logistiska aktiviteterna, vilket bland annat rör områden som transport, packning 

och inköp (Björnland et al, 2003). Dessa aktiviteter kan effektiviseras för att bidra till en 

minskad miljöpåverkan och en förbättrad social standard (Björklund, 2012).   

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning visar på att det främst är de ekonomiska aspekterna inom hållbar 

utveckling som har uppmärksammats. De miljömässiga- och sociala aspekterna har därmed 

inte fått lika stort fokus, vilket lämnar plats för fortsatt forskning (Ramos et al, 2014). Detta 

bekräftar även Zorzini et al (2015) som emellertid tillägger att den miljömässiga- och sociala 

dimensionen under senaste tiden uppmärksammats i allt större omfattning. Det har visat sig 
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vara av avgörande betydelse för företag att ständigt ha dessa dimensioner i åtanke genom hela 

försörjningskedjan (Zorzini et al, 2015). Björklund (2010) hävdar vidare att för att ett företag 

ska prestera hållbart måste alla tre dimensioner ges lika stor vikt för att skapa den balans som 

krävs för en långsiktig hållbar utveckling. Dock finns en viss problematik för att nå denna 

balans på grund utav att definitionen av miljömässig- och social hållbarhet är otydlig, vilket 

ger företagen flera tolkningsmöjligheter att själva avgöra omfattningen av deras 

samhällsansvar (Gimenez et al, 2012). I dagsläget fokuserar företagen på en allt för snävt 

definierad modell av värdeskapande som maximerar kortsiktiga finansiella vinster och 

därmed bortser från långsiktigt värdeskapande, vilket inte är långsiktigt hållbart. Företagen 

bör istället införliva social- och miljömässig hänsyn i sin egen, samt leverantörernas, 

verksamhet för att bidra till hållbar utveckling med mål att skapa delat värde mellan samhället 

och företaget (Borglund et al, 2012). 

 

Hur ett företag arbetar med hållbarhet spelar stor roll för i vilken utsträckning dess 

intressenter rekommenderar företaget till andra, köper deras varor eller tjänster, överväger att 

ta anställning, investera i, eller talar gott om företaget som helhet (Vidaver-Cohen & Brønn, 

2013). Detta innebär en allt högre press på företag att möta intressenternas förväntningar 

gällande miljömässigt- och socialt ansvar för att upprätthålla legitimitet och ett bra rykte. Ett 

företag som inte möter dessa förväntningar kan riskera att förlora flera förmåner (Björklund, 

2010). Det kan exempelvis orsaka skador på bland annat varumärket, marknadsandelar och 

vinst eftersom oetiskt agerande riskerar att offentliggöras i media (Zorzini et al, 2015). 

Hållbarhetsarbetet grundar sig i den värdeförskjutning som skett från materiella till 

immateriella värderingar. Värdeförskjutningen innebär att det inte längre är tillräckligt för 

företag att erbjuda utmärkt service och överlägsna produkter gentemot konkurrenter, utan det 

krävs även att företag tar ansvar för att reducera sitt ekologiska fotavtryck. Därmed är det inte 

längre en fråga om företag ska delta i arbetet med hållbar utveckling, utan snarare hur de ska 

delta (Löhman & Steinholtz, 2004). 
 

Samtidigt som social- och miljömässig hållbarhet har hamnat i allt större fokus anser många 

företag att hållbarhetsarbetet är svårhanterligt. Detta har bidragit till en ostrukturerad och 

ineffektiv hantering gällande den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Verksamheter 

som saknar ett tydligt mål med sina hållbarhetsaktiviteter har svårt att lyckas med sitt 

hållbarhetsarbete och blir svaga aktörer i detta avseende. Om företaget dessutom är mindre 

bra på att kommunicera sina hållbarhetsinsatser till samhället är det svårt att vinna 
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ekonomiska fördelar trots stora investeringar i hållbara aktiviteter (Lee et al, 2012). För att 

motverka detta kan en tydlig hållbarhetsstrategi bidra till ett ökat fokus mot hur företag kan 

skapa och bevara acceptans från sina intressenter samt skapa konkurrensfördelar gentemot 

andra aktörer på marknaden (Borglund et al, 2012). Utifrån detta har behovet av lämpliga 

verktyg uppkommit för att kunna hitta styrkor och svagheter, vilket kan lösas genom en 

jämförelse mellan företagens hållbarhetsarbete (Björklund, 2010). Carlisle & Faulkner (2004) 

hävdar vidare att företag även upplever barriärer för utveckling av hållbarhetsarbetet. Främst 

uppfattas hållbar utveckling inte avse små- och medelstora företag på grund utav att de inte 

har tillräckliga resurser för att arbeta med detta. De saknar resurser som ekonomi, personal 

och tid vilket skapar barriärer och svagt intresse (Carlisle & Faulkner, 2004). 

 

Allmänhetens förväntningar på företags hållbarhetsarbete är högre i Norden är på någon 

annan plats i världen (Vidaver-Cohen & Simcic Brønn, 2013). Dock har det, efter granskning 

av befintlig rapportering inom området, uppmärksammats att de forskningspublikationer som 

finns inom hållbarhet främst är inriktade på stora multinationella företag (se tabell 1.1). 

Tabell 1.1 - Vetenskapliga artiklar med fokus på multinationella företag.  
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Tabellen ovan visar ett urval utav publicerade vetenskapliga artiklar som berör stora 

multinationella företag, till exempel H&M, IKEA och Walmart. Tabellen visar även att 

forskning inom området offentlig sektor samt ledande företag i USA och Kina är vanligt 

förekommande. Avsaknaden på forskning inom hållbarhetsområdet som tillämpas av 

svenskägda detaljhandelsföretag som främst är verksamma i Norden är ansenlig i detta 

avseende. Detta skapar bristande kunskap gällande hur dessa företag arbetar med hållbarhet, 

hur de upplever och påverkas av intressenttryck samt vilka barriärer som företagen upplever 

inför fortsatt utveckling av sitt hållbarhetsarbete. 

1.3 Problemformulering 

1. Hur arbetar svenskägda detaljhandelsföretag med hållbarhet med fokus på logistiska 

aktiviteter? 

2. Hur upplever företagen intressentryck och hur påverkas hållbarhetsarbetet utav detta?  

3. Vilka barriärer står företagen inför för fortsatt utveckling av sitt hållbarhetsarbete? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att förstå hur utvalda detaljhandelsföretag arbetar med hållbarhet samt vilka 

intressenter och barriärer som påverkar utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Vidare avser 

studien att ta reda på om det finns ett samband mellan antalet intressenter och barriärer och 

omfattningen av företagens hållbarhetsarbete. 

1.5 Begränsningar 

Studien begränsas till svenskägda detaljhandelsföretag som främst är verksamma inom 

Norden.  
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1.6 Disposition 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 - Studiens disposition (egen illustration).  
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2. Metod 

Metodkapitlet inleds med en presentation av vetenskapligt synsätt och angreppssätt. Därefter 

följer en redogörelse för vald forskningsmetod, undersökningsdesign, datainsamling och 

analysmetod. Detta följs utav urval, sanningskriterier, överförbarhet, forskningsetiska 

överväganden samt metodkritik. Metodavsnittet avslutas med en illustration av de metodval som 

studien baseras på. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Positivism och hermeneutik är två epistemologiska ståndpunkter. Dessa skiljer sig åt gällande 

om kunskap kan anses som godtagbar (Bryman & Bell, 2011). Positivism är en 

naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori som syftar till att beskriva den sociala verkligheten 

utifrån naturvetenskapliga teorier. Kunskap måste vara av säker och vetenskaplig karaktär och 

kan aldrig hämtas från exempelvis heliga skrifter eller via teoretiska spekulationer. Forskaren 

behöver i detta synsätt varken tolka eller ifrågasätta det framkomna resultatet. Hermeneutik 

är, till skillnad från positivism, ett synsätt där tolkning och förståelse är i fokus och där 

känslor och värderingar kan vara källan till kunskap (Bryman & Bell, 2013).  
 

Denna studie antar ett positivistiskt synsätt eftersom vi utgår från befintliga teorier och 

kunskap när vi beskriver och undersöker den sociala verklighet i vilken studien fokuserar 

kring. Studien kommer att grundas i en intervjustudie som endast ger en ytlig bild av 

verkligheten vilket försvårar tolkning.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det två typer utav forskningsstrategier; forskning som 

leder till ny teori och forskning som styrker redan befintlig teori. Dessa två metoder kallas för 

induktivt, respektive deduktivt angreppssätt.  
 

Ett induktivt angreppssätt används främst inom den kvalitativa forskningen och innebär att 

teorin är resultatet av en forskningsinsats. Detta betyder att forskaren först samlar in data och 

observationer för att sedan skapa nya teorier och därefter generalisera slutsatser utifrån dessa 

(Bryman & Bell, 2011). Synsättet kan dock anses medföra en viss svaghet eftersom den 
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underliggande situationen inte inkluderas, utan endast ett stereotypt yttre samband utifrån 

empiriska summeringar (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Ett deduktivt angreppssätt innebär att utgångspunkt tas ur befintlig teori som påverkar vilken 

typ av data som samlas in. Därefter utsätts teorin för empirisk granskning (Bryman & Bell, 

2011).  
 

Alvasson & Sköldberg (2008) presenterar ytterligare en forskningsmetod, det abduktiva 

angreppsättet. Denna metod tillämpar egenskaper från både induktion och deduktion och 

används vid många undersökningar där fallstudier genomförs. Abduktion utgår från empirisk 

fakta men, till skillnad från det induktiva angreppssättet, förkastas inte teoretiska 

förföreställningar. Under forskningsprocessens gång sker därmed ett växelvis skifte mellan 

empiri och teori, vilka sedan omformuleras under processens gång (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 

Denna studie tillämpar ett deduktivt angreppssätt eftersom datainsamling har skett utifrån en 

teoretisk referensram. Den insamlade empirin har därefter jämförts inbördes och sedan 

granskats utifrån vald teori.  

2.3 Forskningsmetod 

Hur en studie genomförs beror på vilken metod som används. Det finns två 

forskningsmetoder som skiljer sig tydligt åt gällande vilket vetenskapligt synsätt- och 

angreppssätt som används, vilka ontologiska ståndpunkter som avses samt vilken roll teorin 

spelar. Dessa två metoder benämns kvantitativ- respektive kvalitativ metod (Bryman & Bell, 

2011) 
 

En kvantitativ forskningsmetod kännetecknas av att den ontologiska ståndpunkten är objektiv, 

vilket innebär att sociala företeelser sker utanför de sociala aktörernas intellekt och kan därför 

inte påverkas. Ytterligare kännetecken för en kvantitativ metod är att den förespråkar 

naturvetenskapliga modeller och att den kvantifierar egenskaper, begrepp och använder siffror 

istället för ord (Bryman & Bell, 2011). 
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En kvalitativ forskningsmetod fokuserar på användandet av ord snarare än siffror. Istället för 

en naturvetenskaplig modell som tillämpas i kvantitativ forskning, tillämpas en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär en förståelse för den sociala verkligheten beroende 

av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna. En kvalitativ forskningsmetod uppvisar även en 

ontologisk ståndpunkt vilken kan beskrivas som konstruktionistisk. Detta innebär att sociala 

företeelser är resultatet av ett samspel mellan sociala aktörer. En fördel med den kvalitativa 

forskningen är att den ger en möjlighet till flexibilitet i den meningen att det genom hela 

undersökningsprocessen är enkelt att ändra inriktning och fokus. Vid tillämpning av en 

kvalitativ undersökning kan ett visst antal steg följas. Detta illustreras nedan (se figur 2.1) 

(Bryman & Bell, 2013):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 - Huvudsakliga steg i den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2013: 

395). 
 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ studie anses vara den 

bästa metoden utefter studiens syfte. Vikt läggs främst vid ord och inte siffror och därför är en 

kvalitativ metod mest lämpad för studiens forskningsområde.  

2.4 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign bildar ett ramverk för hur insamling och analys av data ska 

genomföras (Bryman & Bell, 2011). Huvudsyftet med val av forskningsdesign är att undvika 

insamling av data som inte kan relateras till de ursprungliga forskningsfrågorna. 

Forskningsdesignen ses därför som en mall för den övergripande forskningen och ger svar på 
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ett flertal problemställningar; vilka frågor som ska studeras, vilka data som är relevanta, vilka 

data som ska samlas in och hur resultaten ska analyseras (Yin, 2007). 

 

Bryman & Bell (2011) presenterar fem typer av undersökningsdesigner; experimentell design, 

surveystudier, longitudinella undersökningar, fallstudier och komparativa undersökningar. En 

experimentell design innebär att två grupper skapas där den ena gruppen utsätts för en 

variation och sedan jämförs med en kontrollgrupp som inte har blivit utsatt för variationen. 

Vid en tvärsnittsdesign samlas kvantitativ eller kvantifierbar data in från fler än ett fall vid 

olika tidpunkter. Syftet är att upptäcka mönster med koppling till två eller fler variabler. En 

longitudinell design studerar ett urval vid två olika tillfällen i syfte att se hur förändringar 

påverkas över tid. Fallstudier innebär att enbart ett fall studeras. Den femte typen av 

undersökningsdesign, komparativ, använder en identisk metod för att studera två skilda fall i 

syfte att få en bättre förståelse för en viss social företeelse (Bryman & Bell, 2011). 

 

Studien baseras på en komparativ undersökningsdesign eftersom tillämpat tillvägagångssätt 

är detsamma för alla studieobjekt. Syftet med undersökningen är att skapa en bättre förståelse 

genom att studera flera olika fall. Därmed används begreppet komparativ 

undersökningsdesign med en viss avvikelse eftersom fler än två fall studeras. 

2.5 Datainsamling 

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det två tillvägagångssätt för insamling av data; primär- 

och sekundär datainsamling. Primärdata har samlats in av forskaren själv. Den vanligaste 

kvalitativa metoden för insamling av primärdata är intervjuer vilka främst genomförs på ett 

ostrukturerat eller semistrukturerat sätt. Sekundärdata har forskaren inte aktivt samlat in själv, 

den har istället samlats in av andra forskare och har ett syfte som de ursprungliga forskarna 

inte varit medvetna om. Det finns flera fördelar med att använda sig av sekundärdata. Det är 

mindre kostsamt och mindre tidskrävande än insamling av primärdata (Bryman & Bell, 2011). 
 

Vi har valt att använda oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata samlas in via 

intervjuer, dessa har därefter kompletterats med sekundärdata som hämtats från 

intervjuobjektens hemsidor, hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. För att erhålla en 

grund inför intervjuerna samt belysa problematiken gällande uppsatsens syfte har vår 

kunskapsbas grundats i litteratur, vetenskapliga artiklar och databaser. 
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2.5.1 Intervjuteknik 
Inom kvalitativ forskning är intervjuer den mest frekvent använda typen av 

undersökningsdesign. Det finns två typer av intervjuer som främst förknippas med kvalitativ 

forskning, dessa är semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Båda dessa typer av 

intervjuformer innebär en flexibel intervjuprocess vilket är önskvärt eftersom det kan bidra till 

ett större djup i intervjustudien (Bryman & Bell, 2013) 
 

Ostrukturerade intervjuer kan liknas vid ett naturligt samtal. Intervjuaren använder sig endast 

av lösa frågeställningar eller teman som ett hjälpmedel för att genomföra intervjun. Ett syfte 

med detta är att man låter intervjuobjektet associera fritt och det är möjligt att ställa 

följdfrågor.  
 

I en semistrukturerad intervju tillåts både respondenter och forskare att vara flexibla, men 

samtidigt behålla en struktur under intervjuns gång. Intervjun utgår ifrån specifika teman som 

ska beröras, en så kallad intervjuguide, vilket medför en stor frihet för intervjupersonen att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan även ställas om 

dessa på något sätt anknyts till något som intervjupersonen tidigare nämnt (Bryman & Bell, 

2013). 
 

I denna uppsats har vi valt att tillämpa en semistrukturerad intervjuform eftersom 

intervjuobjektet ges en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Detta ökar chansen för 

att intervjuobjektet delger information inom forskningsämnet som vi önskar att komma åt och 

som möjligtvis inte finns att tillgå i form av sekundärdata. Skulle intressanta svar framkomma 

under intervjun stödjer en semistrukturerad intervjuform oss att ställa följdfrågor för att få 

reda på så mycket information som möjligt.  

2.5.2 Intervjumetod 
Bryman & Bell (2013) beskriver tre olika metoder för intervjuer; besöks-, telefon- samt 

mejlintervjuer. Dessa beskrivs mer utförligt nedan. 
 

Besöksintervjuer används med fördel vid stora och omfattande undersökningar eftersom man 

har möjlighet att ställa fler frågor. Besöksintervjuer anses nödvändiga för att få högkvalitativa 

och utförliga svar, men är samtidigt en mycket dyrbar metod. En negativ aspekt med 

besöksintervjuer är att de tar lång tid att genomföra på grund utav restid till intervjuplatsen 
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samt mejl- och telefonkorrespondens för att komma överens om tider och detaljer kring 

intervjun (Dahmström, 2011).  

 

Telefonintervjuer har flera fördelar, bland annat innebär det färre kostnader samt att det är 

enklare att ställa och svara på känsliga frågor (Bryman & Bell, 2013). Det är även det 

snabbaste sättet att samla in data och är betydligt billigare jämfört med besöksintervjuer. 

Intervjuaren har också möjlighet att utveckla svaren för att öka kvaliteten (Dahmström, 2011). 

Nackdelen är att det kan vara svårt att genomföra längre intervjuer samt att det är enkelt för 

intervjuobjektet att avsluta intervjun snabbare än om den skett vid ett besök (Bryman & Bell, 

2013).  
 

Om intervjuobjektet inte har möjlighet att genomföra en intervju per telefon kan en 

mejlintervju istället genomföras. En fördel med mejlintervjuer är möjligheten att återkomma 

till intervjupersonen med kompletterande frågor och reflektioner. Detta anses som en 

svårighet vid tillämpning av personliga intervjuer som sker antingen via besök eller telefon. 

En annan fördel med mejlintervjuer är att svaren ofta blir mer genomtänka och detaljerade än 

svar från besöksintervjuer (Bryman & Bell, 2013).  
 

På grund utav framförallt tid- och kostnadsskäl har telefon- och mejlintervjuer tillämpats. 

Detta dels eftersom besöksintervjuer tar lång tid att genomföra samt att urvalet är geografiskt 

utspritt. Telefonintervjuer har genomförts i den mån det har varit möjligt, men på grund utav 

respondenternas begränsade tid har även ett antal intervjuer via mejl genomförts.  

2.6 Analysmetod 

Yin (2007) nämner fem tillvägagångssätt för att analysera den data som samlats in utifrån 

studiens syfte. Dessa tekniker är mönsterjämförelser, formulering av förklaringar, 

tidsserieanalyser, logiska modeller och en syntes av olika fall. Dessa tekniker kan vara 

värdefulla för att skapa analyser av hög kvalitet samt för att minimera svårigheter i 

analysprocessen (Yin, 2007). 
 

Mönsterjämförelser innebär att empiriskt material jämförs med ett eller flera förväntade 

mönster och syftet är att finna likheter. Formulering av förklaringar är en form av 

mönsterjämförelse där data analyseras genom att skapa en förklaring av fallet. 
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Tidsserieanalyser innebär att ett visst mönster eller företeelse studeras över tid för att finna 

förklaringar och samband. Logiska modeller används genom att empiriskt material jämförs 

med händelser som teoretiskt förväntas ske. Syntes av olika fall innebär att varje enskilt fall 

betraktas som en fristående undersökning. Därefter sammanställs dessa fall för att identifiera 

likheter och skillnader. Denna metod är särskilt användbar vid en analys av multipla fall (Yin, 

2007). 

 

Studiens analys genomförs utifrån en syntes av olika fall. Detta grundas i att flera fall studeras 

i syfte att finna likheter och skillnader dem emellan.  

2.7 Urval 

Det finns flera urvalsmetoder att använda beroende på vilket studieobjekt som ska 

undersökas. Vid en kvalitativ intervju tillämpas vanligtvis slumpmässigt urval eller icke-

slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013). 
 

Ett slumpmässigt urval utgår ifrån att alla enheter i en population har lika stor chans att bli 

utvalda för att ingå i stickprovet. Följden av detta är att urvalet antas vara representativt och 

att samplingsfelet är minimalt. I ett icke-slumpmässigt urval har urvalet inte valts ut med hjälp 

av en slumpmässig urvalsmetod. Detta leder till att vissa studieobjekt i populationen har större 

möjlighet att väljas ut än andra. Inom denna urvalsmetod ingår ett så kallat 

bekvämlighetsurval som baseras på ett val utifrån att studieobjekten är lättillgängliga. 

Problemet med denna typ av urval är att resultaten kan vara svåra att generalisera eftersom det 

inte är känt vilken population urvalet är representativt för. Därför är denna urvalsmetod bäst 

lämpad för preliminära analyser eller som underlag för fortsatt forskning (Bryman & Bell, 

2013).  
 

Det finns ytterligare två typer av icke-slumpmässiga urval; snöbollsurval och kvoturval. 

Snöbollsurval innebär att forskaren till en början väljer ut ett mindre antal personer som är 

relevanta för studien. Med hjälp av dessa söker forskaren sedan kontakt med ytterligare 

respondenter. Ett kvoturval syftar till att ge ett stickprov som kan generaliseras till en 

population genom en jämn fördelning av individer i olika kategorier, exempelvis kön, etnicitet 

och ålder (Bryman & Bell, 2013).  
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Följande undersökning grundar sig i ett icke-slumpmässigt urval där studieobjekten har valts 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Valet av urvalsmetod baseras på att ett lättillgängligt urval har 

varit nödvändigt för undersökningens fortsatta genomförande samt att ett aktivt val gjorts 

gällande vilka egenskaper studerande företag bör ha. Följande urvalskriterier har använts vid 

sökandet av studieobjekt; svenskägda detaljhandelsföretag som främst är verksamma inom 

Norden. Baserat på urvalskriterierna är urvalet ett resultat av de företag som accepterat att 

delta i en intervju utifrån förfrågningar som skickats ut via mejl. 

2.7.1 Intervjurespondenter  
Vid val av respondenter har vår avsikt varit att få kontakt med personer som arbetar och är 

ansvariga för hållbarhetsarbetet inom de valda företagen. Nedan följer en detaljerad tabell 

över de företag som har deltagit (se tabell 2.1). 

 
Tabell 2.1 - Tabell över intervjurespondenter. 

2.8 Sanningskriterier 

Bryman & Bell (2013) diskuterar validitet och reliabilitet som kriterier för kvalitet på 

företagsekonomisk forskning. Eftersom vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie 

föreslår Bryman & Bell (2013) trovärdighet och äkthet som två andra bedömningskriterier att 

utgå ifrån. Kriterierna nedan beskrivs övergripande och hänsyn tas till dessa genom hela 

undersökningen.  
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2.8.1 Trovärdighet 
För att avgöra om en forskningsstudie är trovärdig kan den bedömas utifrån tre kategorier 

(Bryman & Bell, 2013). Dessa kategorier presenteras nedan.  
 

Tillförlitlighet: Bryman & Bell (2013) diskuterar att tillförlitligheten avgör hur andra 

accepterar forskarens undersökning. För att uppnå hög tillförlitlighet och få en bekräftelse på 

att informationen som intervjuobjekten delgett är uppfattad korrekt bör forskaren ha arbetat 

enligt uppsatta regler samt informerat intervjuobjekten om resultatet av forskningen, vilket 

kallas respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013).  
 

Pålitlighet: Pålitlighet motsvaras av reliabilitet i kvantitativ forskning. För att kunna bedöma 

om en undersökning är pålitlig är det viktigt att forskaren redogör noga för alla faser i 

forskningsprocessen. Dessa faser är till exempel problemformulering, val av 

undersökningspersoner, anteckningar samt intervjufrågor. Forskare kan sedan be sina kollegor 

att granska, antingen i slutet av forskningen eller under pågående forskning, för att bedöma 

kvaliteten och tillämpningen av de tillvägagångssätt forskaren har valt att använda sig utav 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Möjlighet till konfirmering: Forskaren måste försöka att undvika och får inte medvetet ha med 

sina personliga åsikter och teoretiska inriktning i utförandet och i de resultat som 

undersökningen har mynnat ut i (Bryman & Bell, 2013).  
 

Tillförlitligheten uppnås genom att insamlad data skickas till studieobjekten för bekräfta att 

den är korrekt uppfattad. För att stärka pålitligheten redogörs alla faser och studien granskas 

av opponenter vid ett flertal seminarium. Personliga åsikter och värderingar undviks i största 

möjliga mån genom hela forskningsprocessen för att säkra konfirmering. 

2.8.2 Äkthet 
Bryman & Bell (2013) nämner även kriterier om äkthet som berör mer forskningspolitiska 

konsekvenser. Dessa kriterier är rättvis bild, ontologisk autencitet, katalytisk autencitet och 

taktiskt autencitet. Av dessa är endast rättvis bild relevant i enlighet med studiens syfte. 

Rättvis bild innebär att undersökningen måste ge en tillräckligt rättvis bild över de 

uppfattningar och meningar som de som deltar i undersökningen har delgivit. Studiens äkthet 

säkras genom att respondenterna har godkänt materialet som har sammanställts utifrån 
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intervjuer, frågor och sekundärdata. För att stärka äktheten ytterligare finns intervjuguiden 

bifogad (se bilaga 1) för att skapa transparens för läsaren. 

2.9 Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till att se om resultaten som framkommer ur en undersökning kan 

användas i andra kontexter. Detta grundas i att undersökningar av kvalitativ karaktär avser att 

vara unika genom en granskning av ett specifikt område vilket skapar ett intresse av att se om 

samma resultat framkommer i flera situationer (Bryman & Bell, 2013). Inom begreppet 

överförbarhet finns det två typer av generaliseringar (Bailey, 2007). 
 

Den första är naturalistisk generalisering vilket innebär att varje individ själv bestämmer om 

forskningsresultaten är överförbara. Graden av överförbarhet kan bero på olika faktorer som 

erfarenhet, medvetenhet och kunskap hos individen (Bailey, 2007). Analytisk generalisering 

innebär att resultaten från studien jämförs med befintlig teori. Det vill säga, resultaten 

generaliseras till teorin istället för den totala populationen. Denna typ av generalisering 

uppstår när flera koncept och sociala processer, som ger stöd åt samma slags teori, kan 

identifieras. Om forskningen därmed kan lokaliseras inom ett tydligt koncept och inom en 

teoretisk ram ökar sannolikheten för analytisk generalisering (Bailey, 2007). Yin (2007) 

nämner även en tredje form av generalisering, statistisk generalisering, vilket är ett 

tillvägagångssätt för att dra slutsatser om en population utifrån det empiriska material som har 

samlats in från ett urval. 
 

Denna studie utgår ifrån en analytisk generalisering eftersom den data som har samlats in 

ifrån undersökningens flera studieobjekt jämförs med befintlig teori och generaliseras därför 

inte till populationen utan till teorin.  

2.10 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av samhällsvetenskapliga undersökningar bör ett antal etiska 

frågeställningar behandlas för att skydda de individer som deltar i studien. Framförallt har 

fem principer lyfts fram; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar.  
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Informationskravet innebär att de personer som involveras i studien ska ges full information 

gällande forskningsprocessen och forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

ska ha vetskap om att deltagandet i studien är frivilligt och att de därmed själva väljer om de 

vill delta eller inte. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagarna ska behandlas under konfidentialitet, vilket innebär att personliga uppgifter och 

känslig information ska skyddas från obehöriga. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlas in under forskningsprocessen enbart får användas för ändamålet. Till sist innebär 

falska förespeglingar att forskaren inte ska förse deltagarna i undersökningen med 

information som är falsk eller vilseledande (Bryman & Bell, 2011).  
 

Under genomförandet av denna studie tas hänsyn till alla de principer som beskrivs ovan. 

Detta innebär att de personer som deltar i undersökningen gör det frivilligt, de ges full insikt 

och förståelse av studiens syfte och process och insamlad information behandlas med omsorg. 

Respondenterna har erbjudits alternativet att vara anonyma i undersökningen och de har även 

blivit försäkrade om att den insamlade informationen endast används för studiens syfte.  

2.11 Metodkritik 

Kritik av den kvalitativa forskningen handlar bland annat om att den är alltför subjektiv. Detta 

innebär att resultaten i allt för stor utsträckning kan bygga på forskarens uppfattning av vad 

som är viktigt och betydelsefullt samt det nära förhållandet som forskaren skapar med 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Dock bygger denna studie på ett ämne som forskarna 

anser vara viktigt och vill belysa, vilket gör att en viss grad av subjektivitet är svår att 

undvika. Ytterligare problematik som kan uppstå är att en kvalitativ undersökning ofta är svår 

att replikera. Detta orsakas främst utav att en kvalitativ undersökning ofta är mer 

ostrukturerad eftersom semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuformer ofta används 

vilket kan resultera i olika utfall (Bryman & Bell, 2013). 

2.11.1 Källkritik 
Flertalet intervjuer har genomförts för insamling av primärdata som även har kompletterats 

med sekundärdata i form av information från hemsidor, hållbarhetsrapporter och 

årsredovisningar. Dock kan detta medföra risker eftersom egna uppfattningar och åsikter kan 

påverka undersökningen, både från forskare och respondenter. Respondenternas svar riskerar 

även att styras under intervjuns gång vilket har minimerats genom att vi främst har valt att 

ställa öppna frågor för respondenterna själva att tolka. Ytterligare en risk finns i att 
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respondenterna kan vilja ge en så positiv bild av företaget som möjligt som inte till fullo 

stämmer överens med verkligheten. 

 

Artiklar har hittats via databasen Business Source Premier (BSP). Bryman & Bell (2013) 

påpekar att stor vikt och eftertanke ska läggas på sökorden. För att finna artiklar inom 

området har sökord som “CSR”, “Sustainability”, “Triple bottom line”, “People, planet and 

profit” och ”Stakeholders” använts. Alla artiklar som används som källor i studien har 

genomgått en granskning via Ulrichsweb. Är artikeln refererad innebär detta att artikeln kan 

tillämpas som källa och att den därmed anses vara trovärdig. Gällande litteratur har vi i största 

möjliga mån använt oss av källor så nära i tiden som möjligt eftersom teorier och kunskap 

inom logistikområdet är i ständig förändring. Vi har även valt att använda oss av flera olika 

källor som instämmer med varandra gällande den valda teorin för att skapa en säkerhet i vår 

teoretiska referensram.  
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2.12 Metodsammanfattning 
Nedan följer en illustrerad sammanfattning av de metodval som gjorts (figur 2.2). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 - Sammanfattning över metodval (egen illustration).  
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3. Teori 

Detta kapitel är uppdelat i fyra delar (se figur 3.1). Det första avsnittet avser att användas i 

den första delen av analysen för att få en förståelse av omfattningen och nivån av 

studieobjektens hållbarhetsarbete. Den andra delen presenterar teorier kring 

tillvägagångssätt för hållbarhetsarbete, hållbarhetsredovisning samt verktyg för 

hållbarhetsarbetet. Den tredje delen presenterar teori om intressenter och företagsetik. Den 

fjärde och sista delen handlar om barriärer för fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet.  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 - Teorikapitlets disposition (egen illustration).  

3.1 Hållbar utveckling 

Enligt Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling som att dagens behov ska 

tillfredsställas utan att framtida generationers möjligheter till samma levnadsstandard 

äventyras. Den tydliggör också att ekonomisk tillväxt och social utveckling inte kan uppnås 

vid överutnyttjande av naturens resurser och försummelse av miljön (fn.se, 2015). För företag 

innebär hållbar utveckling att ta ansvar för den miljöförstöring som redan har skett, att 

integrera kostnader som tidigare ansågs externa och att ta hänsyn till framtida generationers 

intressen och rättigheter (Borglund et al, 2012). De företag som väljer att arbeta med 

hållbarhet måste involvera sina leverantörer och etablera sociala- och miljömässiga standarder 

för leverantörsprestandan. Detta för att företagen enbart är så hållbara som dess uppströms 

försörjningsskedjor (Schneider & Wallenburg, 2012).  
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3.1.1 Carroll’s hållbarhetspyramid 
Historiskt sett har företags fokus varit att maximera avkastningen till aktieägarna genom att 

öka vinsten. Det har senare blivit allt mer tydligt att det inte enbart går att fokusera på den 

finansiella vinsten utan att ansvaret mot samhället hamnar allt mer i centrum (Carroll, 1991). 

Företagens hållbarhetsarbete kan förklaras genom Carroll’s hållbarhetspyramid där basen 

består utav det ekonomiska ansvarstagandet, att företag måste vara lönsamma. Nästa byggsten 

handlar om att följa lagar och regler. Näst högst upp i pyramiden är det etiska ansvaret som 

innebär ett agerande enligt det som anses vara rätt och rättvist. På toppen av pyramiden 

återstår det filantropiska ansvaret som handlar om att förbättra samhällets livskvalitet och vara 

en god samhällsmedborgare (se figur 3.2) (Björklund, 2012).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 - Carroll’s hållbarhetspyramid (egen illustration) (Carroll, 1991). 

 

Företagsekonomiskt ansvarstagande 

Carroll (1991) menar att ett företags viktigaste uppgift är att konstant vara så lönsamt som 

möjligt för att kunna generera avkastning till investerare och säkra företagets överlevnad. 

Lönsamheten är själva grunden för ett fortsatt hållbarhetsarbete (Carroll, 1991). 
 

Legalt ansvar 

Det legala ansvaret handlar om att följa myndigheters regler och föreskrifter (Björklund, 

2012). Däremot är rättsystemet långsamt och det finns en risk att det inte fångar samhällets 

syn på lämpligt beteende (Carroll & Buchholtz, 2006). Detta är dock inte alltid negativt, en 

internalisering från myndigheters sida kan driva utvecklandet av företags affärsmodeller där 
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samarbete mellan olika intressenter och nya prioriteringar införs. Detta driver på 

hållbarhetsarbetet hos företag och kan bidra till utveckling av ny teknik och uppfinningar 

(Björklund, 2012). Carroll (1991) belyser att det är viktigt att företag som anses 

framgångsrika har agerat legalt åtminstone på en miniminivå. 

 

Etiskt ansvarstagande 

Det etiska ansvarstagandet kan sägas utgöra ett komplement till det legala ansvaret eftersom 

det inte alltid innefattar vad samhället anser vara rätt agerande (Carroll & Buchholtz, 2006). 

Etiskt ansvar är ofta svårt att definiera och kan därför vara svårt för företag att hantera, trots 

att allt större press ligger på företagen att arbeta med detta. Etiken kan dessutom ofta vara en 

drivkraft bakom skapandet av lagar och regler rörande till exempel miljö eller mänskliga 

rättigheter (Carroll, 1991). De tre områdena inom hållbarhetsbegreppet omfattas alla av ett 

etiskt ansvarstagande eftersom det är det som i grunden styr hur saker utförs. Det etiska 

ansvaret handlar om människans moral, men också om företagens, vilket vägleder människor 

i ett ansvarstagande för allas gemensamma bästa (Grankvist, 2009). 

 

Filantropiskt ansvar 

Det filantropiska ansvaret tas och utförs helt på frivillig basis. Genom att ta ett filantropiskt 

ansvar svarar man på samhällets förväntningar om att företaget ska vara en god 

samhällsmedborgare. Arbetet kan till exempel innebära att man aktivt engagerar sig i 

handlingar och program som syftar till att förbättra människors välfärd eller goodwill 

(Carroll, 1991). 

3.1.2 Hållbarhetsdimensioner 
Begreppet hållbarhet består av tre dimensioner; miljömässig-, social- och ekonomisk 

hållbarhet (fn.se, 2015). Begreppen är starkt sammankopplade eftersom en förändring i en av 

dimensionerna med hög sannolikhet leder till en variation i en annan dimension (Björklund, 

2012). Detta illustreras i figuren nedan (se figur 3.3) där de överlappade cirklarna förklarar 

beroendeförhållandet dem emellan. Guinipero et tal (2012) konstaterar exempelvis att en 

förändring i ett företags produktionsprocess kan bidra till en minskad miljöpåverkan, 

samtidigt som kostnaderna gällande ingående material och avfallshantering minskar. Vidare 

tar Wu & Dunn (1995) upp att begreppen har ett starkt samband och att ändringar i 

materialhanteringen kan ge både ekonomiska- och miljömässiga fördelar. Nedan följer en 

förklaring av begreppen.  
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Figur 3.3 - Egen illustration av studiens tolkning utav begreppen. 

 

Miljömässig hållbarhet 

Med begreppet miljö menas aktiviteter i syfte att utnyttja jordens resurser på bästa sätt (Van 

Weele, 2012). Människans konsumtionsmönster ger upphov till många negativa miljöeffekter 

och arbetet med den miljömässiga hållbarhetsdimensionen är därför avgörande för framtida 

generationers fortsatta överlevnad. (Björklund, 2012). Detta kräver ett effektivt utnyttjande av 

jordens naturresurser i form av energikällor och råmaterial. Eftersom resurserna är begränsade 

handlar det miljömässiga hållbarhetsarbetet om att på lång sikt se till att jordens, vattnens och 

ekosystemens produktionsförmåga tas tillvara på och behandlas med omsorg så att dessa inte 

tar skada av vårt levnadssätt. Miljöarbetet handlar även om att återanvända spill, 

energieffektivisering, returlogistik samt källsortering (Van Weele, 2012). 

 

Social hållbarhet 

Att bygga ett samhälle som är stabilt på lång sikt, enkelt att förändra och där människans 

grundläggande behov infrias är vad social hållbarhet handlar om (Björklund, 2012). Enligt 

Björklund (2012) råder det brist på tydliga riktlinjer och definitioner gällande vad social 

hållbarhet innebär. Dessutom råder det stora skillnader länder emellan angående åsikter om 

grundläggande mänskliga behov, exempelvis slaveri, barnarbete, hälsa, diskriminering, 

levnadsstandard och social trygghet (ne.se). Van Weele (2012) definierar begreppet som 

arbetet med att säkerställa och erbjuda goda arbetsförhållanden för människor och att utveckla 

kompetenser och kunskaper hos de anställda på företaget. Att erbjuda goda arbetsförhållanden 

kan innebära ett fokuserat arbete på säkerhet, hälsa och miljö på arbetsplatsen (Van Weele, 

2012). 
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Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska grenen av hållbarhetsarbetet mäts under en längre tidsperiod (Van Weele, 

2012) eftersom arbetet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 

(Björklund, 2012). Hållbar ekonomisk utveckling handlar om att ta hänsyn till företagets 

intressenter såsom kunder, anställda, leverantörer och aktieägare och hur dessa arbetar med 

hållbarhet. Detta ligger till grund för vilka samarbeten som företaget anser vara värda att 

utvecklas (Van Weele, 2012). Ur ett företagsperspektiv anser man sig även ha en långsiktig 

ekonomisk säkerhet om man har en god ekonomisk hållbarhet. Företag har för avsikt att 

finnas kvar på lång sikt, därför är en viktig aspekt att vara vinstdrivande, vilket bidrar till den 

ekonomiska säkerheten (Björklund, 2012). 

3.2 Tillvägagångssätt för hållbarhetsarbete  

De tre hållbarhetsdimensionerna påverkas av logistiksystemens design och utförande, 

logistiken har därmed en viktig roll inom hållbar utveckling (Björklund, 2012). Nedan följer 

en presentation av de logistiska aktiviteter som kan användas i syfte att förbättra den 

miljömässiga- och sociala påverkan. 

3.2.1 Logistiska aktiviteter  
Logistik kan definieras som ”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd 

produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser” (Jonsson & Mattsson, 2011: 20). Logistik är därmed ett samlingsnamn 

för alla aktiviteter som ser till att rätt material finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt 

kvantitet. För att skapa ett effektivt logistiksystem är det viktigt att ha både effektiva interna 

flöden samt effektiva externa flöden, företag emellan (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Logistiksystemet kan beskrivas som ett öppet system med ett ständigt utbyte med sin 

omgivning, vars syfte är att möta kunders efterfrågan. Ett företags logistiksystem består 

främst utav tre delprocesser; materialförsörjning, produktion och distribution. Utöver dessa 

krävs en hög grad av samverkan samt lagerhållning för att skapa en effektiv helhet. Inom 

dessa delprocesser genomförs ett flertal logistiska aktiviteter. Materialförsörjning inkluderar 

aktiviteter som exempelvis leverantörsval, inköpsorder, orderläggning, planering av 
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inleverans, godsmottagning, interntransport av gods, lagerhållning och leverantörsbetalning. 

Produktionsprocessen kräver aktiviteter som exempelvis kapacitetsplanering, 

materialhantering, tillverkning, interntransporter och lagring. Aktiviteter inom 

distributionsprocessen är bland annat transportplanering, transportering, lagring och 

installation (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Transport 

En utav de mest typiska logistikaktiviteterna är transport. De beslut som rör denna aktivitet 

har bland annat att göra med planering, genomförande och uppföljning (Björnland et al, 

2003). En produkt som har blivit producerad har inget verkligt värde förrän den är levererad 

till kund. Transporter skapar därmed platsnytta, men även tidsnytta eftersom transportsättet 

avgör hur snabbt en produkt färdas mellan två punkter (Björklund, 2012). Dock bidrar 

transporter alltid till en negativ miljöpåverkan vilket orsakar flertalet problem genom bland 

annat utsläpp av gaser och avdunstning från bränsle till luft, vatten och mark. 

Miljöbelastningen som orsakas av transporter kan reduceras genom bättre val av trafikslag, 

tekniska förbättringar av fordon och infrastruktur, alternativa bränslen och förändrat körsätt 

(Jonsson & Mattson, 2011). Det förekommer ofta motsättningar mellan ett företags 

ekonomiska- och miljömässiga mål när det gäller transporter. Det är dock nödvändigt att 

ställa miljömålen mot de ekonomiska målen och att väga in miljökonsekvenserna i 

logistiksystemets totala effektivitet (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 

Bytefavftransportmedel 

Genom att byta transportslag från till exempel vägtransport till järnväg kan den negativa 

miljöpåverkan minskas. De erhållna miljövinsterna kommer inte alltid från byte av 

transportmedel utan har till stor del att göra med tekniknivå och val av bränsle. En modern 

och ny vägtransport med hög fyllnadsgrad kan vara mer miljövänlig än ett ojämnt 

transportflöde i järnvägstrafiken med låg fyllnadsgrad. Genom att noggrant undersöka 

transportmedlets kapacitet innan beslut fattas om transportsätt kan företag vinna 

miljöfördelarf(Björklund,f2012). 

 

Returlogistik 

Returlogistik kan kräva mycket resurser till en början eftersom hela flödesriktningen ändras 

vilket kräver både förändring i den operativa verksamheten och i utrustning. Exempelvis är 

extra förvaringsutrymme en viktig del och anskaffning av extra utrustning är ibland 
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nödvändigt. Returlogistiken kan också innebära att de återvunna produkterna och materialet 

måste tas om hand och identifiering av nya marknader kan därför bli aktuellt (Björklund, 

2012). 

 

Produkterfochfemballage  

Genom att utforma och hantera emballage kan det leda till betydande konsekvenser för både 

transport och lagring (Björnland et al, 2003). Ett tillvägagångsätt för företagen att 

kommunicera och visa sitt ansvarstagande är att certifiera sina produkter enligt en social- eller 

miljömässig standard eller märkningssystem. Det finns olika typer av certifieringar och 

märkningssystem som ger olika status och grad av legitimitet (Borglund et al, 2012). 

 

Utformningen på emballaget är en stor del av transportlogistiken eftersom sparsam 

användning och smart utformning av emballage både sparar plats i transporterna och minskar 

miljöpåverkan (Grankvist, 2009). Ett förekommande problem är att logistikavdelningarna ofta 

inte har makt att designa förpackningarna, denna makt ligger istället i de företagsstrategiska 

besluten. Dock är det av stor vikt att samarbete finns mellan dessa avdelningar eftersom en 

förändring i förpackningsdesignen kan underlätta för till exempel intermodala 

logistiklösningar (Björklund, 2012). 

Inköp	  

Några områden som är förknippade med den logistiska aktiviteten inköp är bland annat 

försörjningsstrategi, val av leverantörer samt kontroll av råvaror, komponenter och 

färdigvaror. (Björnland et al, 2003). Inköpsfunktionen ses som en bidragande del av det 

sociala hållbarhetsarbetet där även arbetsvillkor och arbetsförhållanden ingår (Van Weele, 

2012). 
 

Uppförandekod (Code of Conduct) 

En uppförandekod innehåller regler och riktlinjer kring människan i produktion som till 

exempel arbetstider, barnarbete, trakasserier, hälsa och säkerhet. Uppförandekoder är en 

bidragande faktor till att det har skett förbättringar inom tillverkningsindustrin i 

lågkostnadsländer. En anledning till att uppförandekoder, i de svenska företagen, inte är ett 

föremål för stor internkontroll är för att de ofta riktar in sig på underleverantörsledet. En 

uppförandekod kan bland annat leda till att förhindra miljöförstöringar, stoppa barnarbete och 

rädda liv eftersom anställda försetts med skyddsutrustning. Gemensamma värderingar kan 
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också motivera de anställda att arbeta för företagets bästa och agera ansvarsfullt. Områden 

som kan vara svårare att påverka är de som rör fackliga rättigheter, diskriminering och annan 

bestraffande eller förnedrande behandling. Uppförandekoderna kan också fungera som ett 

regelverk som talar om för de anställda vad de får och inte får göra, men det kan även handla 

om rutiner för arbetsuppgifter vilket gör att de utförs på ett eftertänksamt och korrekt sätt 

(Borglund et al, 2012). 

 

Företagsbesök 

En viktig del för att kontrollera att en uppförandekod efterföljs är genom företagsbesök i egna 

fabriker eller hos leverantörer. Detta är särskilt viktigt om fabrikerna ligger i 

lågkostnadsländer där dåliga arbetsförhållanden är vanligt förekommande. Besöken kan ske 

både annonserade eller oannonserade (Grankvist, 2009). De oannonserade besöken sker ofta 

för att överbygga det glapp och dilemman som kan uppstå mellan inspektör och fabrik, om 

intervjuer med de anställda sker. Arbetarna kan ha blivit instruerade av fabriksledningen vad 

de ska svara på frågor och den verkliga bilden av förhållandena blir därmed skev. Om 

fabriksarbetarna inte följer dessa instruktioner kan de riskera att bli av med sin anställning. 

Det föreslås att glappet kan förhindras genom facklig organisering där det finns utrymme för 

att diskutera ledning och anställda sinsemellan. Om det inte är möjligt med facklig 

organisation, kan ökat medinflytande förbättra arbetssituationen i fabrikerna. I Kina, som är 

ett stort produktionsland, görs detta genom att man utbildar de anställda i rättigheter och lagar 

samt att ledningen utbildas i konflikthantering. Detta ersätter inte rätten att ansluta sig 

fackligt, men kan vara en början i arbetet (Borglund et al, 2012). Idag är det mer vanligt att 

företag, som exempelvis upptäcker barnarbete i en fabrik, arbetar med att försöka stoppa det 

och förhindra dåliga arbetsförhållanden snarare än att säga upp kontrakt med leverantören 

som var vanligare förr. Detta eftersom företaget riskerar att utsättas för mer kritik i media om 

en fabrik tvingas stänga än om ett problem upptäcks och arbete utförs för att lösa det 

(Grankvist, 2009). 

3.2.2 Hållbarhetsredovisning 
Genom hållbarhetsredovisning kan företag visa externt och internt att de tar socialt- och 

miljömässigt ansvar samt vilka åtgärder som vidtas för att minska riskerna inom dessa 

områden. Rapporteringen bidrar även till att stärka företagens legitimitet och visar på att de 

följer samma riktning som omvärldens värderingar (Borglund et al, 2008). 
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Hållbarhetsrapportering är ett sätt för förtroendeskapande och visar att företag är öppna med 

både sina styrkor och svagheter inför varandra och besvarar eventuell kritik.  

 

Ett sätt för att undvika att delar utesluts i hållbarhetsredovisningen är att rapportera i enlighet 

med Global Reporting Initiatives (GRI:s) standard. GRI anses vara det mest ansedda systemet 

för hållbarhetsrapportering och arbetar som en fristående organisation. Detta påstående styrks 

genom att alla statliga företag hållbarhetsredovisar enligt GRI:s standard. GRI är ett ramverk 

för hållbarhetsrapportering, en slags checklista, och verkar för öppenhet och bekräftelse av 

informationen i rapporterna. Att rapportera enligt GRI:s standard öppnar även upp för 

jämförelse av rapporterna och är ett gott första tecken på trovärdighet (Grankvist, 2009). 

3.2.3 Verktyg för hållbarhetsarbetet 
Företag kan använda ett flertal verktyg för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Två av dessa 

verktyg är standarder och produktmärkning. Den internationella miljöstandarden ISO 14001 

är ett exempel på ett sådant verktyg. Ett miljöcertifieringssystems mål är att säkerhetsställa att 

miljöarbetet utförs systematiskt, att det minskar företagens totala miljöbelastning samt att 

företagsledningen har kontroll över miljöarbetets utveckling. En miljöstandard uppvisar att ett 

företag arbetar systematiskt och engagerat för att förbättra verksamhetens miljöpåverkan. 

Dock är användandet av en miljöstandard ingen garanti i sig att ett företag är miljöanpassat 

och arbetar med rätt saker.  

 

Den andra typen av verktyg, produktmärkning, används för att uppvisa att ett företags 

produkter framställs på ett hållbart sätt. Gemensamt för alla märkningar är att de främst 

fokuserar på produktionsledet, snarare än distributionsledet, samt att märkningarna ställer 

samma krav på alla användare (Björklund, 2012).  

3.3 Intressenter 

Ett företags framgång ökar efter hur väl de anpassar sig efter externa och interna förändringar 

(Wu & Dunn, 1995). Bakom ett företags hållbarhetsarbete finns det flera drivkrafter, i form 

av intressenter, vars åsikter är i ständig förändring (se figur 3.4) (Borglund et al, 2012). Dessa 

intressenters inflytande är viktigt för att kunna genomföra hållbarhetsarbetet på företagsnivå 

(Schneider & Wallenburg, 2012). Företagens intressenter kan definieras som aktörer som 

antingen berörs av verksamheten eller som har en möjlighet att påverka den i något visst 

avseende (Borglund et al, 2012).  
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3.3.1 Intressentmodellen 
Nedan följer en illustration av intressentmodellen och en presentation av de intressenter som 

illustreras i denna (se figur 3.4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 - Egen utformad intressentmodell med inspiration från Borglund et al( 2008). 
 

• Ägare: Ägarna förväntar sig att få avkastning och tillväxt på det kapital de satsat i 

verksamheten. Detta skapas genom en kompetent ledning och medarbetare, goda 

kommunikationer och relationer inom företaget samt snabbt agerande vid behov 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

• Investerare: Ett företag som har ett positivt rykte har större chans att lyckas attrahera 

investerare och därmed få tillgång till ett större kapital (Björklund, 2012). Befintliga 

investerares förväntningar är främst säkerheten i utlåningen samt den avkastning den 

resulterar i (Ljungberg & Larsson, 2012). 

• Kunder: Kunder har allt högre krav på att produkter ska tillverkas hållbart. Genom att 

arbeta med hållbarhet kan därför företag attrahera nya kundgrupper och ta sig in på nya 

marknader samt lyckas behålla sina gamla kunder. Flera fördelar kan nås genom att 

inkludera kunderna tidigt i utvecklingsprocessen och därmed producera det som 

efterfrågas (Björklund, 2012). 

• Anställda: Företag som arbetar med hållbarhet har lättare att attrahera personal eftersom 

allt fler människor vill vara stolta över sin arbetsplats. Studier har även visat att många 
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människor prioriterar ett positivt rykte ur hållbarhetssynpunkt än löneförmåner vid val av 

arbetsplats (Björklund, 2012). Det är därför viktigt att ta hänsyn till de förväntningar som 

medarbetarna har gällande frågor om utmanande arbetsuppgifter, ansvar och 

befogenheter, goda arbetsförhållanden, förmåner och karriärmöjligheter (Ljungberg & 

Larsson, 2012). 

• Leverantörer: Leverantörsrelationerna kan förbättras genom utbyte av kunskap, 

utbildning och engagemang i leverantörernas verksamheter. Långsiktiga 

leverantörsrelationer samt ökad förståelse kan underlätta företags strävan att nå hållbara 

försörjningskedjor (Björklund, 2012). 

• Media: Ett negativt rykte sprids snabbt via media vilket driver många företag att arbeta 

hållbart genom hela försörjningskedjan. Därför ställs stora krav på inköpsavdelningarna 

som måste ha kontroll över leverantörer och underleverantörers verksamheter (Björklund, 

2012). 

• Samhället: Samhället förväntar sig att företag på något sätt bidrar till en positiv utveckling 

i samhället (Ljungberg & Larsson, 2012). Det är även enklare för ett företag att utvecklas 

om det har en god relation till sitt närsamhälle. Därför kan de ge tillbaka till samhället 

genom donationer, välgörenhet eller genom att anställa människor som har svårt att ta sig 

ut i arbetslivet (Björklund, 2012). 

• Företagsledning: Ledningens uppgift är att på ett effektivt sätt samla in, tolka, värdera och 

ta hänsyn till de varierande krav och förväntningar som intressenterna har. Ledningen är 

därmed den enda intressent som inte enbart kan tänka på sig själv, utan istället måste ta 

resterande intressenters behov i beaktning. I övrigt liknar företagsledningens egna 

förväntningar de anställdas (Ljungberg och Larsson, 2012). 

• Myndigheter: Lagar och regler kan styra och driva företag till att arbeta hållbart och öka 

sitt ansvarstagande. Företag kan välja att reagera reaktivt på de lagar och regler som införs 

eller kan de själva driva utvecklingen av nya lagar och regler framåt, genom att vara 

proaktiva (Björklund, 2012).  

 

De olika intressenterna har olika krav och förväntningar gällande verksamheten. Det är därför 

viktigt att kunna balansera dessa krav och förväntningar mot varandra för att företaget ska 

kunna nå framgång (Ljungberg & Larsson, 2012). Schneider & Wallenburg (2012) menar att 

goda relationer gentemot sina intressenter kan ge positiva effekter, till exempel 

konkurrensfördelar. Detta beror bland annat på minskade transaktions- och administrativa 

kostnader. Det är även en viktig framgångsfaktor för både social- och miljömässig hållbarhet 



	  

	   37	  

(Schneider & Wallenburg, 2012). Det kan vara av stor betydelse att genomföra en 

intressentanalys för att finna företagets mest betydelsefulla intressenter, det vill säga de som 

har störst påverkan eller påverkas mest av företaget och dess verksamhet (Borglund et al, 

2012).  
 

Giunipero et al (2012) nämner ytterligare några drivkrafter som har bidragit till en utveckling 

av miljöpolicys för tillverkningsanläggningar och leverantörer. Dessa drivkrafter är bland 

annat utvecklade miljöförordningar, tryck från regeringar, ändrade efterfrågemönster, 

ledningens förmåga att identifiera föroreningar som avfall och internationella 

certifieringsstandarder så som ISO (International Organization for Standardization) 14000. 

Introduceringen av ISO 14000 har lett till att fler företag omfamnar ett större miljöansvar än 

tidigare. Studier har visat på att hållbarhetsarbete lönar sig finansiellt och därmed anses även 

de finansiella fördelarna vara en drivkraft för hållbar utveckling (Giunipero et al, 2012). 

3.3.2 Företagsetik 
Etik är ett uttryck för vad som anses vara det rätta agerandet. Med hjälp av regler eller 

värderingar kan man styra etiken inom en organisation. Regler anger vad man ska göra och 

värderingar styr hur man ska tänka och syftar sedan till att människan frivilligt ska agera i 

samma riktning som dessa. Regler kan exempelvis yttras i form av uppförandekoder som 

uttrycker vad som är accepterat, respektive inte accepterat att göra. Dessa är ofta styrda av 

strikta kontrollsystem. Värderingar saknar klara direktiv och regler och syftar istället till att 

vara handlingsvägledande och motiverande för individen som berörs av dem. Allt fler företag 

formulerar sin egen värdegrund vilken utgör en gemensam plattform för företagets 

hållbarhetsarbete och tillkännager vilka huvudsakliga värderingar företaget har samt hur de 

ska förtydligas i handling (Borglund et al, 2012). Syftet med en formulerad värdegrund är 

därmed att åstadkomma ett större ansvarstagande gentemot intressenter enligt de värderingar 

företaget har (Borglund et al, 2008). 

 

Legitimitet 

Den samlade och avvägda uppfattningen hos alla intressegrupper formar de förväntningar 

som företagen måste leva upp till för att vinna legitimitet (Borglund et al, 2012). Schneider & 

Wallenburg (2012) definierar legitimitet som en allmän uppfattning eller ett antagande att 

åtgärder inom en enhet anses vara önskvärda eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade 

system. För ett företags överlevnad krävs det att företaget uppfattas som en accepterad och 
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legitim del av sin omgivning, samtidigt som det måste ha välstrukturerade och effektiva 

interna processer. Detta innebär att företag ständigt försöker anpassa sig till vad intressenterna 

anser vara önskvärt och lämpligt utifrån aktuella normer och värderingar. Dessa normer och 

värderingar, samt synen på företagens ansvar, förändras kontinuerligt. För företagen innebär 

detta att de måste veta vilka intressenterna och deras värderingar är, samt att de ständigt måste 

vara beredda att förändra och ändra uppfattning om det egna samhällsansvaret i takt med att 

interna och externa aktörers åsikter kring detta varierar (Borglund et al, 2012). 

3.4 Barriärer 

Barriärer som orsakar att företag inte kan integrera hållbarhetsarbetet är exempelvis 

otillräckliga resurser såsom kapital, personal och tid (Carlisle & Faulkner, 2004). Internt 

motstånd på vissa håll inom organisationen och inkonsekventa budskap både inom 

organisationen och externt i förhållande till leverantörerna är även exempel på detta. 

Ytterligare ett hinder som kan uppstå är om hållbarhetsinsatserna är frånkopplade från 

företagets övergripande strategi. Detta riskerar att skapa osammanhängande aktiviteter med 

begränsade resultat, både för affärsnyttan och för samhället (Borglund et al, 2012). Hur 

hållbarhetsarbetet ska kunna införlivas i det dagliga beslutsfattandet är bara det i sig en 

utmaning för företagen (Wu & Dunn, 1995). Om företagen ser hållbarhetsarbetet som ett sätt 

att skydda sig mot negativ publicitet istället för att se det som en investering i mer 

välfungerande och innovativa värdekedjor, förlorar företagen en rad möjligheter (Borglund et 

al, 2012). 

 

Giunipero et al (2012) menar att bristen av sammanhållning på ledningsnivå, kostnader för 

hållbara aktiviteter, brist på hållbarhetsstandarder och lämpliga förordningar samt svårigheten 

i att integrera kortsiktiga- och långsiktiga mål hindrar företag från att införa hållbara metoder 

inom organisationen. Giunipero et al (2012) hävdar vidare att de barriärer som anses vara 

mest besvärliga är ekonomisk osäkerhet och leverantörsinvesteringar. I motsats till detta anses 

extern medvetenhet och policyförändringar vara hinder som är enkla att överkomma. 

 

Ett hinder som små och medelstora företag anses sig stå inför är svårigheten att påverka på 

hög nivå på grund utav en låg förhandlingsmakt. FN:s vägledande ramverk (Protect, Respect 

& Remedy) understryker dock att små organisationer bör ta ansvarsfrågan på lika stort allvar 

som stora företag. Dock får insatserna naturligtvis stå i proportion till företagsstorlek och 
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problemets omfattning. Hållbarhetsarbetet handlar därför mer om hållbarhetsfrågor i 

leverantörs- och kundled. En rekommendation från kvalitetscertifieringen ISO 26 000 är att 

små- och medelstora företag kan ingå samarbete i branschorgan för att underlätta 

hållbarhetsarbetet. Ett annat möjligt hinder som kan uppstå för små- och medelstora företag, 

när de ska tillämpa hållbarhetsarbete, är investeringar. De är kostsamma för stunden och det 

finns en risk att de inte kommer att betala av sig på sikt (Borglund et al, 2012). 

 

Alla företag har ett legalt ansvar som innebär att de måste följa myndigheters lagar och regler 

(Björklund, 2012). Dessa lagar överensstämmer inte alltid med de krav som samhället ställer 

på företagen och skapar därmed hinder eftersom lagar inte kan ta alla dimensioner ett företag 

arbetar med i beaktning. Rättssystemet uppdateras dessutom långsamt vilket försvårar arbetet 

ytterligare (Carroll & Buchholtz, 2006).  

3.5 Teorisammanfattning  

Teorier om hållbar utveckling, Carroll’s hållbarhetspyramid och hållbarhetsdimensionerna 

presenteras inledningsvis för att vara till hjälp vid granskningen av nivån och omfattningen av 

studieobjektens hållbarhetsarbete. Efterföljande teorier kring logistiska aktiviteter, 

hållbarhetsredovisning och verktyg för hållbarhetsarbetet används för att beskriva och förstå 

det hållbarhetsarbete som studieobjekten utför. För att identifiera studieobjektens intressenter 

och barriärer tillämpas teorier gällande intressentmodellen, legitimitet, företagsetik och 

barriärer.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den data som har samlats in från de intervjuer som genomförts 

samt hämtats från företagens hemsidor, hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Varje 

företag presenteras separat där informationen är uppdelad i tre delar utefter 

problemformuleringarna. Inledningsvis introduceras information om hur hållbarhetsarbetet 

ser ut idag. Den andra delen beskriver företagets intressenter. Den tredje och sista delen 

handlar om vilka barriärer företagen upplever gällande arbetet med hållbar utveckling. 

4.1 Apoteket AB 

Frågor har ställts till Therese Hansen som arbetar med hållbarhet och juridik på Apoteket AB 

(Apoteket). Företaget är statligt ägt och grundades år 1971 och sysselsätter ca 3470 personer. 

Apoteket har 370 stycken apotek i Sverige samt e-handel och finns även på 60 sjukhus, 700 

vårdavdelningar och via 671 apoteksombud (Apoteket, 2013). Sortimentet består utav 

läkemedel, tjänster och hälsoprodukter till privatpersoner, vården, organisationer och företag 

(apoteket.se). 

4.1.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 

Apoteket arbetar mot ett flertal uppsatta mål; hälsa, sortiment, miljö, mångfald och lönsamhet. 

En annan viktig del i Apotekets hållbarhetsarbete är ansvarstagandet för hela 

försörjningskedjan och ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska vara integrerat inom hela 

verksamheten (Apoteket, 2014). Detta uppnås genom att en central enhet koordinerar 

hållbarhetsarbetet och där alla områden inom verksamheten är delaktiga och ansvarar för att 

nå uppsatta mål.  

 

Lagar och regler samt förändringar bevakas ständigt av Apoteket. De är regeltunga utifrån ett 

flertal tillsynsmyndigheter vilket gör att de regelverk som berör Apoteket är inbyggda i deras 

interna rutiner. Apoteket har en ISO 14001-certifiering och är medlemmar i 

Apoteksföreningen. Istället för att använda sig av tredjepartscertifieringar, tillämpar de egna 

kvalitetskontroller för de varor som inte är läkemedel. Företaget ger varje år ut en 

hållbarhetsredovisning som utgår ifrån GRI:s (Global Reporting Initiatives) riktlinjer 

(Apoteket, 2014).  
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Företaget är noga med att ställa både de egna samt kundernas miljökrav på de transportörer 

som de anlitar genom att enbart skapa samarbeten med transportörer som bidrar till 

kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar. De ställer därför höga krav när de 

upphandlar transporttjänster gällande andelen förnyelsebara bränslen som transportören 

använder, nivå av miljöklassning på fordon, däckkvalitet, trafiksäkerhet och punktlighet. 

Apoteket strävar även efter att ständigt effektivisera och utveckla transportlösningar för att 

minska utsläppen (apoteket.se). 
 

Produktsortimentet som Apoteket erbjuder ska också vara skonsamma för både miljön och 

människor. Därför kontrolleras produkternas miljöpåverkan utav experter. Hänsyn tas också 

till människan eftersom alla ingredienser kontrolleras för att minimera risken att produkten 

orsakar till exempel allergier, irritationer eller hormonstörningar. Även utsläppen av 

läkemedelsrester vid tillverkning kan leda till miljö- och hälsoproblem. För att förhindra detta 

har Apoteket under året inlett en dialog med deras läkemedelsleverantörer (Apoteket, 2014). 

Företaget arbetar även med att ta emot överblivna läkemedel som lämnas in på apotek. En 

ytterligare faktor i hållbarhetsarbetet är att Apoteket arbetar för att förpackningarna ska vara 

återvinningsbara.   

 

I tillverkning- och produktion ställer Apoteket krav på alla sina leverantörer utifrån sin 

uppförandekod och granskar leverantörerna utifrån tre kriterier; kvalitet, miljö samt sociala 

och etiska krav (Apoteket, 2014). Företaget arbetar även med intern kommunikation och 

interna arbetsförhållanden där de bland annat genomför medarbetarundersökningar och 

arbetar med kompetensutveckling. Detta sker bland annat genom en intern utbildningsportal 

där utbildningar och föreläsningar erbjuds de anställda.  

 

Apoteket anser att dimensionerna miljö- och socialt ansvarstagande hänger nära ihop och 

påverkar varandra. De har däremot svårt att uttala sig om hur den ekonomiska dimensionen 

påverkas, eftersom förändringar som görs i den sociala-och miljömässiga dimensionen först är 

synbara på lång sikt. De kortsiktiga förändringarna i den ekonomiska dimensionen kan bero 

på en mängd faktorer. 

 

I framtiden planerar Apoteket att fortsätta med kommunikationsinsatsen som påbörjades 

under 2014. De har tidigare inte kommunicerat detta externt men genom detta har de lyckats 

tydliggöra en viktig del i sitt hållbarhetsarbete för sina kunder. Apoteket tror att intresset för 
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hållbarhet kommer att öka i framtiden, främst på grund utav det som händer i omvärlden 

gällande klimatförändringar och mångfaldsfrågor. 

4.1.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 

Apotekets hållbarhetsarbete har fått allt större uppmärksamhet där ett ökat intresse är tydligt 

från dess intressenter; Ägaren, kunder, medarbetare, leverantörer, intresseorganisationer, 

myndigheter och media. Ägaren har skärpt sina krav på hållbarhetsmål för statliga bolag. 

Privatkunder ställer fler frågor via mejl och i butikerna, gällande bland annat produktinnehåll 

och tillverkningsförhållanden. Vård- och företagskunder ställer höga krav på miljöarbete där 

transporter är i fokus. Företagets anställda har visat intresse för att driva hälsofrågor och 

rådgivning mot kund, men även inom den egna arbetsmiljön. Trycket från leverantörerna 

kretsar kring en nära dialog angående tillverkningsförhållanden och produktinnehåll. Det 

finns även en del intresseorganisationer som intresserar sig av allt ifrån förebyggande 

hälsoarbete till arbetsvillkor hos leverantörer och läkemedels miljöpåverkan. Politiker och 

myndigheter fokuserar på att läkemedlet skall finnas tillgängligt och att 

läkemedelsanvändningen är tydlig. Även media för påtryckningar genom att bland annat lyfta 

fram frågor rörande kvalitet, tillgänglighet och produkter. 

4.1.3 Barriärer 

Apoteket anser att hinder är svåra att identifiera, men att kommunikationen kan vara en 

utmaning. Inom den interna kommunikationen handlar det om att kunna kommunicera 

hållbarhetsarbetet och följande förväntningar. Varför man inte kommunicerat hållbarhet 

externt förrän år 2014 är för att det nu rör sig om en generell trend bland de svenska 

företagen, vilket det inte gjort tidigare. 
 

Ett framtidsmål är att öka andelen kunder som lämnar in sina överblivna läkemedel på 

Apoteket. Detta mål uppnås genom rådgivning till kund eftersom kassationen, och därmed 

den negativa miljöpåverkan, minskar när privatkunder och vårdpatienter använder läkemedlen 

på rätt sätt (apoteket.se). Svårigheten är att nå ut med information om varför det är viktigt, 

eftersom alla i dagsläget inte är medvetna om det. Det handlar mer konkret om att 

kommunicera och att utbilda.  
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4.2 Apotek Hjärtat AB 

En intervju har genomförts med Farmaci- och Kvalitetschef Annika Svedberg som ansvarar 

för kvalitet, regulatoriska- samt utvecklingsfrågor på Apotek Hjärtat AB (Apotek Hjärtat). 

Företaget grundades år 2009 och har över 300 apotek över hela landet och säljer både 

receptbelagda- och receptfria läkemedel samt apoteksvaror. Apoteket Hjärtat ägs av ICA 

Gruppen AB sedan årsskiftet 2015 och det arbetar ca 2000 personer i organisationen 

(apotekhjartat.se). 

4.2.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 

På Apotek Hjärtat arbetar en avdelning med hållbarhetsutveckling och gör planer och sätter 

upp mål för hållbarhetsarbete. I varje beslut som fattas inom hela organisationen ingår ett 

hållbarhetstänk. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att produkterna de säljer tillverkas under 

socialt-, miljömässigt- och etiskt hållbara villkor (apotekhjartat.se). Apotek Hjärtat har störst 

möjlighet att påverka användningen av råvaror, energi och andra resurser i sin egen 

verksamhet. Ett stort antal medarbetare inom olika avdelningar och roller, samt ledningen, är 

involverade i det pågående hållbarhetsarbetet. Informationen om vad företaget åstadkommit 

förmedlas till medarbetarna genom möten, via Intranätet och via hemsidan för att även 

intressenterna ska kunna ta del av den. 

 

För Apotek Hjärtat finns det ingen problematik i att myndigheter sätter lagar och regler 

gällande hållbarhet. De berörs av regler relaterade till miljö, läkemedel och det sociala 

ansvaret, men ser det enbart som positivt eftersom det leder till en bättre omgivning 

(apotekhjartat.se). Företaget samarbetar med UNICEF och utöver detta har de även ett 

hållbarhetsprojekt där kunder tillsammans med Apotek Hjärtat har varit med och sponsrat en 

uppbyggnad av en hälsoklinik i Gundua. 
 

Det finns inga lagstadgade krav på att hållbarhetsredovisa och i dagsläget har inte Apotek 

Hjärtat en hållbarhetsredovisning. Detta beror på att de har saknat den organisationsstruktur 

de önskat för att kunna skapa en sådan redovisning eftersom företaget är relativt ungt. Vid 

årsskiftet 2015 blev Apotek Hjärtat uppköpt av ICA Gruppen AB och kommer därför 

framöver hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer samt ICA Gruppens redovisningsverktyg. 
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Apotek Hjärtat strävar efter att minimera den negativa miljöpåverkan som orsakas av den 

egna verksamheten. Detta görs bland annat genom att verka för en förbättrad 

läkemedelsanvändning, beakta miljöpåverkan vid alla beslut om verksamhetsutveckling och 

inköp, samt ta hand om läkemedelsavfall och uppmuntra kunderna att lämna in överblivna 

och gamla läkemedel på sitt lokala apotek. De läkemedelsrester som samlas in från 

allmänheten hanteras enligt fastställda rutiner för att minska risken att läkemedlen orsakar 

skada på miljön. De påverkar hur leverantörerna tar ansvar för miljön bland annat genom att 

de är en av de drivande krafterna i nätverket Stockholm International Water Institute (SIWI). 

Apotek Hjärtat ställer krav på att produkterna inte ska innehålla miljöfarliga ingredienser. De 

fabriker som tillverkar företagets egna märkesvaror blir undersökta angående kvaliteten, 

miljöpåverkan och det sociala ansvaret. För att kontrollera att leverantörerna arbetar enligt 

uppförandekoden gör de företagsbesök, både själva och med hjälp utav externa aktörer. 

 

Apotek Hjärtat anser att ett grundläggande uppdrag som apoteksaktör är att arbeta för en 

bättre hälsa vilket är en viktig del av samhällsansvaret. De säkerställer till exempel att 

kunderna ska få bästa möjliga effekt av läkemedlen de använder. För att ta hänsyn till vad 

medarbetarna ansåg om hållbarhet genomfördes en medarbetarenkät som resulterade i 

information och flera idéer som varit fördelaktig i företagets fortsatta hållbarhetsarbete. 

Företaget ser även till att de anställda har en god arbetsmiljö och att de ges möjlighet att 

utvecklas (apotekhjartat.se). 
 

En grundläggande del i hållbarhetsarbetet är att de sociala-, miljömässiga- och ekonomiska 

dimensionerna går hand i hand och att de samstämmer med företagets vision 

(apotekhjartat.se). Apotek Hjärtat har uppmärksammat att dimensionerna samverkar vilket 

bland annat har bevisats när åtgärder har tillämpats för miljön som senare har gett ekonomiska 

vinningar. Även investeringar i personalen har resulterat i ekonomiska vinster. 

Apotek Hjärtat anser att i framtiden kommer det att bli ännu viktigare att satsa på 

hållbarhetsarbete eftersom varje ny generation kunder ställer högre krav på hållbarhet. Detta 

har framkommit då Apoteken tar emot allt fler frågor från kunder angående ämnet. I 

framtiden vill de även kunna öka volymen av insamlade läkemedel och farligt avfall.  
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4.2.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 
Kraven från myndigheter är höga vilket påvisas genom förordningar, föreskrifter och lagar 

(apotekhjartat.se). Kunderna är en av de viktigare drivkrafterna eftersom det är dem som 

genererar intäkter och utan dem hade verksamheten inte varit lönsam. Media, politiker och 

opinionsbildare blir även allt mer fokuserade på företags hållbarhetsarbete. Apotek Hjärtat har 

även uppmärksammats ett tryck från branschintressenter som tillexempel sjukvården, 

fackförbund och patientorganisationer, som på olika sätt tycker att det är viktigt hur arbetet 

utförs. 

 

I framtiden antas påtryckningarna, speciellt från kunderna angående hållbarhetsarbetet öka. 

Apotek Hjärtat tror även att en del av företagets samarbetspartners kan komma att öka sina 

krav gällande miljömässiga- och sociala aktiviteter. 

4.2.3 Barriärer 
Apotek Hjärtat är en liten aktör i jämförelse med de globala läkemedelsföretagen, vilket gör 

att deras åsikter enbart har en liten inverkan på dessa. Ett annat hinder med det fortsatta 

hållbarhetsarbetet är bristen av kapital. De skulle gärna implementera hållbara åtgärder 

snabbare men investeringar är kostsamma. Ett exempel på detta är LED-belysningen som man 

planerar att installera i alla butiker. Det kostar mycket att införa i alla butiker på en gång och 

görs då istället i etapper. Detta gäller också certifiering av alla produkter företaget erbjuder, 

vilket bidrar till en stor kostnad om det ska göras samtidigt. Ytterligare ett hinder som 

uppmärksammats är att idéer från de anställda tenderar att prioriteras bort eftersom hänsyn 

måste tas till den totala prioriteringen av vad företaget ska och kan göra. Det är inte bara 

kapital som sätter barriärer för hållbarhetsarbetet utan även resurser, som till exempel 

personal.  

4.3 Gekås Ullared AB 

Intervju har genomförts med Pernilla De Filippo som är CSR-ansvarig på Gekås Ullared AB 

(Gekås). Gekås är ett privatägt företag med två stycken ägare. Företaget grundades år 1963 

och har ungefär 1700 anställda. Gekås säljer “allt till hemmet som får plats i en bil” och har 

som affärsidé att sälja varor av bra kvalitet till ett lågt pris (gekas.se).  
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4.3.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 
Företaget tar ansvar för sin verksamhet genom ett medvetet miljöarbete och ett starkt 

samhällsengagemang. De arbetar därför målmedvetet med att integrera hållbart ansvar i den 

dagliga verksamheten vilket de anser innefattar ett ansvarstagande ur ett miljömässigt-, 

socialt- och ekonomiskt perspektiv. Detta omfattar bland annat förbättrade arbetsvillkor i 

leverantörernas fabriker, etikfrågor, förhållningssätt gällande mänskliga rättigheter och 

miljöarbete (gekas.se). Företaget har förutom en CSR-ansvarig även en miljöhandläggare som 

arbetar med hållbarhet lokalt. Arbetet är även väl integrerat inom alla delar av verksamheten. 

En bidragande faktor till detta är att både styrelsen och ledningen stödjer och är engagerade i 

hållbarhetsarbetet. 

                     

Gekås är involverade i flera samarbeten som verkar mot ett hållbart samhälle. De samarbetar 

med Human Bridge genom ett projekt kallat Textilreturen. Företaget är även medlemmar i 

STWI (Sweden Textile Water Initiative) där målet med projektet är att ta fram riktlinjer att 

följa i arbetet med leverantörerna (gekas.se). Antal samarbeten och möjligheter till 

samarbeten har ökat vilket ses som positivt då fler företag har insett vikten av att samarbeta 

gällande branschgemensamma problem där företagen tillsammans får större förhandlingsmakt 

gentemot leverantörerna. Gekås redovisar inte sitt hållbarhetsarbete i dagsläget. Detta på 

grund utav att det kräver mycket resurser och i dagsläget har företaget valt att prioritera annat. 

Troligtvis kommer hållbarhetsredovisning att bli lagfört inom en snar framtid vilket de då får 

anpassa sig till. 

 

Hållbarhetsarbetet på företaget innefattar en mängd olika aktiviteter. Lokalt satsar de till 

exempel på biogas och alla matrester från restaurangerna på Gekås område omvandlas därför 

till biogas som i sin tur används som fordonsbränsle. Gällande transporter till och från 

varuhuset uppmuntrar de kunder att använda elbilar och åka med arrangerade shoppingbussar. 

Gekås har en omfattande process för att hantera det förpackningsmaterial som flödar inom 

verksamheten. Företaget arbetar även med återvinning av material och försöker kontinuerligt 

minska energiförbrukningen inom hela organisationen genom bland annat rörelsesensorer för 

belysning (gekas.se). De instruerar även sina leverantörer att tänka på miljön vid val av 

fyllnadsgrad, transportsätt och material. 
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Gekås använder en uppförandekod för att skapa en gemensam värdegrund att arbeta efter 

gemensamt med leverantörerna. Företaget gör även besök i leverantörernas fabriker för att se 

till att uppförandekoden följs. Dock är de flesta av Gekås leverantörer mellanhänder vilket 

innebär att de fullt ut inte kan kontrollera produktionsprocessen.  

 

De tre dimensionerna har en klar samverkan med varandra. Det tydliggörs bland annat när 

åtgärder som gynnat miljön lett till ekonomiska vinster. Exempelvis är användandet av 

återvunna material billigare och samtidigt bättre för miljön. I framtiden planerar de att 

intensifiera hållbarhetsarbetet där de bland annat strävar efter att ha långa relationer med sina 

leverantörer. De anser även att det är viktigt att hela tiden försöka förmedla informationen 

internt för att få med fler på spåret gällande hållbarhetsarbetet, både inköpare och andra som 

är delaktiga på något sätt. 

4.3.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 
Gekås upplever en del påtryckningar gällande arbetet med hållbar utveckling. Störst tryck 

kommer ifrån myndigheter och NGO:s (non governmental organizations). Påtryckningar ifrån 

kunderna har uppmärksammats, men det förekommer dock inte i någon större omfattning. 

Intressenttrycket uppmärksammas i flera kanaler, bland annat via Facebook, Gekås blogg, 

mejl eller när kunderna frågar butikspersonal. Media är ytterligare en intressent som känts, 

vilket kan grundas i att Gekås marknadsförs intensivt genom sin egen TV-serie. 

  

I framtiden tror företaget att trycket från intressenterna gällande i vilken de mån de arbetar 

hållbart kommer att öka eftersom världen idag är väldigt fokuserad på hållbarhet. 

Medvetenheten och kraven ökar för varje ny generation av ungdomar som kommer ut i 

arbetslivet. 

4.3.3 Barriärer 
Gekås anser inte att det finns några stora barriärer gällande hållbarhetsarbetet. Självfallet 

dyker det upp utmaningar emellanåt men dessa försöker företaget överkomma i största 

möjliga mån. Leverantörers motvilja är ett exempel på en barriär, dock finns det många 

leverantörer som arbetar med hållbarhet vilket innebär att man bör vara selektiv vid val av ny 

leverantör. Ytterligare en barriär är den stora leverantörsbasen där uppförandekoden inte är 

möjlig att följa upp hos alla leverantörer under en viss tidsperiod. Därför riskerar leverantörer 

att hamna i skymundan eftersom de inte kontrolleras regelbundet.  



	  

	   48	  

4.4 Joy Shop AB 

Frågor har ställts till Jerker Lind, Supply Chain Manager på Joy Shop AB (Joy). Frågorna är 

besvarade utifrån ett inköpsperspektiv. Joy grundades år 1971 och har idag både e-handel 

samt 54 helägda butiker och totalt 350 stycken anställda (Joy Shop AB, 2013). Företaget 

säljer damkläder och accessoarer (joyshop.se). 

4.4.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 
Joy äger inte några fabriker, istället genomförs tillverkningen av textilproducenter i Europa 

och Asien (joyshop.se). Hela inköpsavdelningen inkluderas i hållbarhetsarbetet, där alla är 

inblandade i arbetet mot hållbar utveckling på ett eller annat sätt. Detta är främst på grund 

utav att det är en liten avdelning och alla arbetar varierande arbetsuppgifter. Joy redovisar inte 

sitt hållbarhetsarbete ännu och följer därför inte någon standard eller riktlinjer. 

 

Joy tar hänsyn till de lagar och regler som existerar och påverkas främst av REACH. REACH 

är en av EU:s förordningar som syftar till att minimera risker som kan orsakas av kemikalier i 

tillverkningsprocessen (echa.europa.eu). De kontrollerar också att leverantörer är uppdaterade 

och att produkter testas löpande. Företaget använder sig av certifieringarna BSCI och Pälsfria 

listan. 

 

Företaget tar miljöhänsyn inom alla aktiviteter och arbetar ständigt för att förbättra sin 

miljöpåverkan. De ser bland annat till att en viss andel av inköpen är av bättre material ur 

miljösynpunkt. Vid val av material avstår de helt ifrån material som inte framställs under 

rättvisa förhållanden (joyshop.se). I framtiden hoppas Joy på att öka andelen inköp med bättre 

miljöval. Ytterligare en åtgärd som genomförs för att förbättra miljön är att de strävar efter att 

ha en lång planeringstid vilket möjliggör att allt kan fraktas på fartyg och inte genom flyg. 
 

När Joy startar samarbeten med nya leverantörer använder de sig utav sin General Agreement 

som fastställer att lagar och förordningar följs. Däremot är företaget litet vilket innebär att det 

är svårt att följa upp leverantörernas arbete på grund utav låg förhandlingsmakt. Joy kräver 

även att leverantörerna följer den utformade uppförandekoden och använder sig utav externa 

oberoende inspektörer för att kontrollera att kriterierna uppfylls. Arbetet med Joy:s 

uppförandekod grundar sig i de skillnader som finns mellan länder angående synsättet på 
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arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Leverantörerna måste därmed ta 

hänsyn till tillverkningslandets lagar och regler samt Joy:s uppförandekod (joyshop.se). 

 

Gällande de samvariationer som sker mellan de tre dimensionerna har Joy inte 

uppmärksammat att några ekonomiska vinster gjorts utifrån en förändring i den miljömässiga- 

eller den sociala dimensionen. Däremot har de observerat att kunderna uppskattar när en 

förändring sker till det bättre, samt att dessa förändringar är enkla att kommunicera ut till 

kunderna. Företaget har en förhoppning om att dessa faktorer ska vara möjliga att mäta i 

större utsträckning framöver. 

4.4.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 
Joy uppfattar ett ökat tryck från media där hållbarhet ständigt kommuniceras. Dock anser de 

att deras kunder sällan uppfattar vad bra miljöval är, i jämförelse med liknande krav på 

ekologiska varor hos livsmedelsbutiker.  
 

I framtiden tror Joy att trycket från intressenterna kommer att öka. Företaget har kunder i alla 

ålderskategorier och ser ett potentiellt ökat tryck från de äldre kunderna eftersom den yngre 

generationen redan är mer medvetna om hållbarhet. 

4.4.3 Barriärer 
Gällande befintliga barriärer är det för företagets inköpare ett stort problem att begreppet 

hållbarhet ännu är väldigt otydligt och där svaren varierar beroende på vem som tillfrågas. Ett 

annat problem är att dessa frågor oftast är i fokus i västvärlden, men att de producerande 

leverantörerna i Asien inte har uppvisat ett stort intresse angående detta ännu. De gör enbart 

det som begärs, men bidrar inte med egna initiativ. Ett annat problem som har 

uppmärksammats är att kunderna inte är villiga att betala extra för hållbarhet. Att ett 

klädesplagg av bättre, miljömässig, kvalitet som är rättvist producerat kostar mer är inte 

ovanligt och svårigheten ligger här att få kunden att betala det extra som krävs. 

 

Joy stöter ständigt på problem i det dagliga arbetet, det är exempelvis inte möjligt att använda 

sig av vissa typer av material. Detta orsakas av bland annat pris, ledtid och kvalitetsproblem. 

Andra problem som kan uppstå är relaterade till att de är en relativt liten aktör på marknaden. 

Det leder bland annat till att de inte kan köpa de kvantiteter som ibland krävs. 
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4.5 KG Knutsson AB  
En intervju har genomförts med Ewa Christiansson, miljö- och kvalitetssamordnare på KG 

Knutsson AB (KGK). Företaget grundades år 1946 och ägs till fullo av KG Holding AB, där 

dotterbolaget Autoexperten ingår. Enligt KGK:s årsredovisning 2013 har företaget 330 

anställda (KG Knutsson AB, 2013). KGK är en generalagent för världsledande tillverkare av 

tekniskt högkvalitativa produkter med välkända varumärken för marin- och 

fordonsverksamheten (kgk.se). 

4.5.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 
För KGK är det relativt nytt att tänka hållbart på grund utav att deras arbetssätt hittills inte har 

definierats som hållbarhetsarbete. De har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor i flera år, men 

anser att ytterligare insatser krävs för att arbetet ska anses vara fullständigt. Alla 

hållbarhetsfrågor skickas till en och samma avdelning, där det har uppmärksammats ett ökat 

tryck mot att arbeta med hållbarhet. I nuläget pågår ett arbete med att engagera ledningen för 

att få företaget som helhet att arbeta mer hållbart. Detta sker genom att inkludera hållbarhet 

inom processerna och väva in hållbarhetstänket som en naturlig del av arbetet. En 

förhoppning är att kunna påvisa att hållbarhetsarbetet är lönsamt i längden och att de tre 

dimensionerna ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet hänger ihop. Ingen 

hållbarhetsrapport tillämpas men miljö-och kvalitetsavdelningen rapporterar miljötänk och 

miljömål till övriga i företaget. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 och ISO 

9001:2008 (kgk.se).   

 

Inom miljödimensionen för hållbarhet arbetar KGK med miljöaspekter och risker som 

ständigt följs upp. Företaget känner ett ansvar att minimera miljöpåverkan så långt det är 

tekniskt, praktiskt och ekonomiskt möjligt (kgk.se). De arbetar efter en miljöpolicy för att 

uppfylla de krav och lagar som ställs på dem och för att ständigt förbättra sitt miljöarbete 

genom exempelvis effektivisering av godshanteringen, övervakning av energiförbrukningen 

och energieffektiviseringar där det är lämpligt. Ut- och ingående transporter är en tjänst de 

köper och därför kan den vara svåra att kontrollera. Företaget försöker däremot ställa krav i 

upphandlingarna gällande miljöcertifieringar och utsläppsbegränsningar. I arbetet med 

returhantering är KGK anslutet till El-kretsen och har även ett producentansvar som innebär 

att de redovisar allt el- och elektronikskrot. De försöker också minimera resande genom att 

utnyttja modern teknik samt återvinna material för minimal uppkomst av avfall (kgk.se).  
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Inom den sociala dimensionen arbetar företaget mycket med intern kommunikation och 

utbildningar för att öka kunskapen hos de anställda. Vid inköp ställer KGK krav på sina 

leverantörer genom avtal som bland annat rör hantering av kemikalieprodukter och genom en 

uppförandekod. KGK ställer även krav på leverantörerna att de ska redovisa alla ingående 

ämnen i produkterna. För att säkerhetsställa att dessa krav och regler följs genomförs 

företagsbesök. KGK anser att samarbetet med leverantörerna är av stor betydelse eftersom det 

kan säkerställa en effektiv hantering samt möjligheter att ta fram produkter som kan bidra till 

mindre miljöpåverkan. 

 

I framtiden hoppas företaget att alla leverantörerna fullföljer uppförandekoden. De planerar 

även att skicka enkäter till leverantörerna och därmed undersöka hur de arbetar.  

4.5.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 
Själva intresset för hållbarhetsarbetet inom KGK grundas ur ett intresse hos de anställda, 

främst inom den avdelning som arbetar med kvalitet och miljöfrågor. Intresset har uppstått ur 

förfrågningar och intresse från företagets kunder. KGK ser även krav från myndigheter 

genom lagar och regler som de måste följa. De upplever också ett tryck ifrån media genom 

exempelvis sin webb-katalog, där rätt underlag för redovisning ska finnas att hämta. Däremot 

är de största intressenterna företagets industrikunder, vilka är producerande verksamheter. 

Trycket från dessa intressenter uppstår på grund utav att de i sin tur har krav på att kunna 

redovisa hållbart och de miljö- och kvalitetsansvariga på industrierna kräver att leverantörerna 

ska fylla i deras dokument och följa deras krav på rapportering.  

 

Syftet med hållbarhetsarbetet är att företaget ska överleva i framtiden. Det är trendigt att 

arbeta med hållbarhet och det har visat sig vara lönsamt. KGK tror definitivt att trycket i 

framtiden kommer att öka på grund utav en ökad medvetenhet hos intressenterna. De 

generationer som kommer ut på arbetsmarknaden i framtiden kommer att ha andra 

värderingar och krav på potentiella arbetsgivare. Många värderar hållbarhet högre än pengar 

idag vilket är en viktig faktor till varför hållbarhet bör omfamnas av företag. 

Hållbarhetsarbetet ger därmed de anställda en anledning att vara stolta för det företag de 

arbetar för. 
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4.5.3 Barriärer 
KGK finner inga konkreta hinder i det fortsatta arbetet med hållbar utveckling. Dock har den 

tidigare organisationsstrukturen inneburit en problematik gällande utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet. Frågor rörande detta har tidigare inte varit möjliga att framhäva på 

ledningsnivå. Det finns även en viss problematik gällande de köpta transporttjänsterna 

eftersom det är inte bara är KGK som köper dessa utan även andra företag som 

transportföretaget måste ta hänsyn till. 

4.6 NilsonGroup AB 

Frågor har ställts till Jonna Burman, CSR-koordinator på NilsonGroup AB (NilsonGroup). 

Företaget har 330 butiker i Sverige, Norge och Finland och säljer skor under varumärkena; 

DinSko, Ecco, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns och Radical Sports. Dessa finns även under 

ett och samma tak i webbshopen “Put Feet First”. Skoföretaget grundades år 1955 och 

sysselsätter idag ca 2200 personer (putfeetfirst.com).  

4.6.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 
NilsonGroup har hållbarhet i fokus genom hela försörjningskedjan. Hållbarhetsarbetet är väl 

integrerat inom alla avdelningar i organisationen som ett resultat av den årliga 

hållbarhetsredovisningen som följer GRI:s standard. Denna får alla ta del av, både 

medarbetare och intressenter. I rapporten beskrivs de olika hållbarhetsprojekt som 

NilsonGroup arbetar med samt vad dessa har resulterat i (NilsonGroup, 2013). Företaget är 

medlemmar i kemikaliegruppen och Svensk Handel där de löpande får information gällande 

uppdateringar av lagar och regler samt STWI (Swedish Textile Water Initiative). De är även 

medlemmar i Clean Shipping. Inga certifieringar eller märkningar används på grund utav den 

stora variationen i sortimentet eftersom det skulle bli alltför kostsamt. 
 

NilsonGroup har en miljöpolicy som styr miljöarbetet inom verksamheten. För att 

säkerhetsställa att inga förbjudna eller skadliga ämnen förekommer sätter de krav på fysisk 

och kemisk kvalitet. Den fysiska kvaliteten innefattar i vilken utsträckning produkterna håller 

uppsatta krav och den kemiska kvaliteten kontrollerar vilka ämnen som förekommer i 

produkterna (NilsonGroup, 2013). Vilket görs genom bland annat förordningen REACH.  
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NilsonGroup importerar en stor del av sina produkter ifrån Asien vilket leder till ett stort 

fokus på transporter och emballage. Företaget arbetar aktivt med att minska utsläppen från 

sina transporter genom att välja transporter som har en liten påverkan på miljön. De strävar 

även efter en hög fyllnadsgrad. Ytterligare åtgärder för minskad miljöpåverkan är installering 

av energisnål belysning och miljömärkt el, digital information för att minska pappersåtgången 

samt återvinning av förpackningsmaterial och gammal elektronik (NilsonGroup, 2013). 

 

För att förbättra den sociala hållbarhetsdimensionen genomförs interna utbildningar 

(NilsonGroup, 2013). NilsonGroup äger inga egna fabriker och följer upp kvaliteten genom 

kriterier och restriktionslistor. De använder sig av en uppförandekod där de, tillsammans med 

leverantörerna, implementerar strukturer och rutiner i fabrikerna. För att kontrollera att 

leverantörerna arbetar enligt kodens riktlinjer genomförs inspektioner och företagsbesök. 

Företaget strävar efter långsiktiga relationer med sina leverantörer i syfte att uppnå en 

ansvarsfull och hållbar utveckling i produktionen (NilsonGroup, 2013). 
 

NilsonGroup anser att de tre dimensionerna hänger ihop. Detta på grund utav att de bland 

annat har investerat i sina leverantörer vilket resulterade i bättre kvalitet i produkterna. I 

framtiden tror NilsonGroup att hållbarhet kommer att få ett allt större fokus eftersom det 

kommer att få en ökad betydelse för intressenterna (NilsonGroup, 2013). Företaget syftar till 

att möta framtidens krav genom att öka kraven på leverantörerna samt öka trycket gällande 

socialt ansvar i produktionen, vilket inte har genomförts tidigare på grund utav resursbrist.  

4.6.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 
NilsonGroup känner påtryckningar från ett flertal intressenter och arbetar med dessa på olika 

sätt eftersom de ställer olika krav. Myndigheterna ställer krav på hanteringen av kemikalier, 

både i fabriker och i produkterna. Från ägarna kommer krav på att fortsätta utvecklingen av 

företaget i en hållbar riktning, vilket görs genom investeringar som genererar lönsamhet. 

NilsonGroup anser att ett väl integrerat hållbarhetsarbete skapar stolta medarbetare och är en 

förutsättning för att attrahera rätt personal och därmed är medarbetarna inom verksamheten en 

viktig intressent. Ytterligare intressenter som företaget tar hänsyn till är studenter och 

leverantörer. Företaget påverkas även av kundernas åsikter och önskemål som främst 

uppmärksammas via Facebook och Instagram. Utifrån intressenternas påtryckningar har 

NilsonGroup ökat närvaron hos sina leverantörer för att förbättra hållbarhetsarbetet nedåt i 
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försörjningskedjan. De arbetar bland annat med att vägleda leverantörerna i arbetet med 

hållbarhet. 

4.6.3 Barriärer 
NilsonGroup ser en svårighet i att dela fabriker med andra företag vilket är att få företagets 

hållbarhetsarbete att samverka med de övriga företagens hållbarhetsarbete. Problem som kan 

identifieras vid företagsbesök är att det förekommer övertidsarbete, bristande brandsäkerhet, 

brister i dokumentationen och i användning av skyddsutrustning samt inkorrekt kompensation 

till de anställda. För att motverka detta och skapa förbättringar genomförs utbildningar och 

vägledning i fabrikerna. Ytterligare utmaningar finns i samband med att öka omfattningen av 

vilken leverantörerna respekterar arbetarnas rätt att bilda fria fackföreningar samt att öka 

kommunikationen och förståelsen mellan ledning och arbetare. I de länder som företaget 

importerar ifrån finns det väl utarbetade arbetslagar som försäkrar att tvångsarbete, 

diskriminering och barnarbete inte får förekomma. Dock efterföljs dessa lagar oftast inte till 

fullo. NilsonGroup har även uppmärksammat att barriärer existerar i politiska och kulturella 

skillnader. De arbetar därför intensivt för att öka förståelsen för dessa och anser att det finns 

saker att lära av skillnaderna (NilsonGroup, 2013).  
 

Ytterligare ett hinder i det fortsatta hållbarhetsarbetet är konsumenters motvilja att köpa 

produkter till ett högre pris. I dagsläget efterfrågas främst billiga produkter. Dock måste dessa 

konsumtionsvanor ändras för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle eftersom hållbart 

tillverkade produkter ofta kostar lite mer. 

4.7 Runsvengruppen AB 

Frågor har ställts till Mattias Eriksson, Logistikchef på Runsvengruppen AB 

(Runsvengruppen) som har ansvar för hantering av varor i och från ÖoB:s centrallager till 

butik. Företaget grundades 1948 och har över 100 varuhus över hela Sverige. På företaget 

arbetar idag ca 1500 medarbetare (öob.se) 

4.7.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 
Företagets inköpsarbete styrs av interna hållbarhetsregler. De berörda avdelningarna så som 

Inköp, Supply Chain Management och Logistik är till olika delar involverade i detta arbete. 

Företaget följer de lagar och regler som gäller. Det kan därför hända att de ibland måste 

stoppa sina varor från försäljning på grund utav att varorna inte tillåts enligt vissa lagar. Inom 
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hållbarhetsarbetet arbetar de i första hand med sina transportörer för att hitta den snabbaste 

och närmsta transportvägen med högsta möjliga fyllnadsgrad för att minimera sin 

miljöpåverkan. De arbetar också med att försöka minska transporternas miljöpåverkan genom 

att fylla containers för tåg och båttransporter samt lastbilar. De arbetar även för en mindre 

miljöpåverkan genom att utifrån lagret ta fram uppföljningar och rapporter för att på sikt 

skapa mindre miljöbelastning.  

 

Alla varor importeras från leverantörer i Asien och Europa och dessa måste underteckna 

Runsvengruppens uppförandekod. Syftet med uppförandekoden är att reglera områden så som 

arbetsmiljö, diskriminering, barn- och slavarbete, lön, arbetstider, fackliga rättigheter, droger 

och alkohol, miljöpåverkan och säkerhet. Hur leverantörerna förhåller sig till 

uppförandekoden kontrolleras och utvärderas genom företagsbesök. 
 

Gällande samverkan mellan dimensionerna har Runsvengruppen som regel att de åtgärder de 

tillämpar måste tillföra värde i mer än en dimension. De ser därför till att de tre 

dimensionerna; den miljömässiga-, den sociala och den ekonomiska dimensionen påverkar 

varandra i någon mån. Framtidsplanerna som företaget har är att i första hand följa upp och 

intensifiera kontrollen av sina leverantörer.   

4.7.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 
Företaget anser att de inte har känt av något tryck från sina intressenter gällande att arbeta 

med hållbarhet. Deras tankar om framtiden är att trycket från intressenterna troligtvis kommer 

att öka successivt, men inte nå något större genomslag. 

4.7.3 Barriärer 
Företaget upplever inga hinder med sitt att fortsätta hållbarhetsarbete. 

4.8 Sportamore AB 
Frågor har ställts angående Sportamores hållbarhetsarbete till Ulrika Lindgren, logistikchef på 

Sportamore AB (Sportamore). Sportamore har ett stort utbud av produkter inom sport- och 

fritidssegmentet med försäljning i hela Norden (Sportamore, 2013). Företaget grundades 

2009, öppnade sin e-handelsbutik 2010 och har idag 68 anställda. Verksamheten har inga 

fysiska butiker (sportamore.se).	   
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4.8.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 
Sportamore är ett relativt nytt företag och har sedan starten försökt tänka hållbart utifrån 

bestämda ramar och regler. Företagets inköp sker främst från dotterbolag eller agenter för de 

varumärken de säljer, vilket innebär att de inte har någon egen produktion. Vid utveckling av 

samarbeten med leverantörer eftersträvar de en så miljömässig lösning som möjligt gällande 

produkter och förpackningar. De för därför en ständig diskussion med sina samarbetspartners 

gällande transporter och distribution och följer upp hur detta arbete framskrider. De anser 

även att det framöver är intressant att överväga ISO-certifieringar gällande miljömässig 

hållbarhet. 
 

Företaget består av flera avdelningar där varje avdelning har varierande uppgifter inom 

återvinning och hållbarhet. Exempelvis tar de emot stora volymer av plast och wellpapp som 

sorteras i personliga sorteringsstationer, de gör balar av plast och de komprimerar dagligen 

sina fraktioner. De sorterar även plast och papper från packningsprocesserna och hanterar de 

påsar och kartonger som ska returneras. Sportamore har en arbetsmiljögrupp som inkluderar 

representanter från alla avdelningar. Denna grupp arbetar med arbetsmiljöfrågor där 

hållbarhet ses om en del av detta. I dagsläget redogör företaget inte för sitt hållbarhetsarbete i 

någon form av hållbarhetsrapportering. Företaget anser att de främst har utvecklats inom den 

miljömässiga hållbarhetsdimensionen. Förutom de aktiviteter som nämns ovan har de även 

köpt in begagnade kontorsmöbler och inventarier. 

 

Sportamore fokuserar på ergonomi och hållbara kroppar vilket gör att de erbjuder träning, 

massör och naprapat till sina anställda på arbetstid. Förpackningarna som används inom 

verksamheten produceras i Sverige och de samarbetar gärna med företag som är ISO-

certifierade. Ytterligare aktiviteter inom den sociala dimensionen av hållbarhetsarbetet är att 

de skickar merparten av sina reklamationer till välgörenhetsorganisationen Human Bridge. 

 

Sportamore har uppmärksammat att dimensionerna samverkar. Detta exemplifierades när de 

bytte lager och gick från att få upphämtning av wellpapp i burar till att istället komprimera det 

i stora containers. Detta resulterade i att de istället får pengar för det material de lämnar in och 

att det därmed inte enbart orsakar en kostnad för hämtning. Företaget anser att miljöarbetet får 

en stor genomslagskraft när medarbetare är delaktiga. 
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I framtiden vill Sportamore lära sig mer om vilka aktiviteter som är möjliga. De vill även ingå 

i nätverk som bidrar till hjälp gällande hur företaget kan bli bättre på hållbarhet inom alla led i 

organisationen. 

4.8.2 Drivkrafter för hållbarhetsarbetet 
En del konsumenter ställer frågor gällande material och frakt, men detta är dock ovanligt. 

Detta grundar sig troligtvis i att företaget inte arbetar aktivt i sociala medier gällande sitt 

hållbarhetsarbete. De framtida medarbetarna är en av intressenterna som Sportamore tar stor 

hänsyn till gällande hur de uppfattar företaget. De anser även att det är viktigt att de 

värderingar företaget vill förknippas med genomsyras i organisationens alla delar.  

4.8.3 Barriärer 
Sportamore arbetar ständigt med förbättring på alla plan inom organisationen, där hållbarhet 

är en självklar del. Ett hinder som uppstår i det fortsatta arbetet med hållbar utveckling är att 

tiden inte räcker till. Med andra ord räcker personalen inte till. Detta grundar sig i att 

företagets tillväxttakt är hög och att deras uppdrag är under ständig förändring. 
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4.9 Analysmodell 

Modellen nedan beskriver de problemformuleringar som studien ställer. Dessa används sedan 

som underlag för teori- och empirikapitlen. Därefter vävs teorin ihop med empirin i en analys 

som mynnar ut i en slutsats som i sin tur besvarar studiens syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 - Dispositionsbild över analyskapitlet (egen illustration).	    
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5. Analys 

Analyskapitlet inleds med en diskussion kring företagens hållbarhetsarbete, utifrån det 

teoretiska- och empiriska materialet. Nivån och omfattningen av företagens hållbarhetsarbete 

kategoriseras enligt Carroll’s hållbarhetspyramid samt logistiska aktiviteter inom 

hållbarhetsdimensionerna. Nästa avsnitt presenterar och jämför företagens intressenter. 

Därefter analyseras de barriärer som företagen står inför. Dessa tre avsnitt mynnar sedan ut 

i en sammanfattning som förtydligar företagets hållbarhetsarbete, dess intressenter och 

barriärer.  
 

5.1 Dagens hållbarhetsarbete och framtiden 

Nedan illustreras en tabell (tabell 5.1) som ger en konkret bild över hur studieobjekten 

integrerar hållbarhetsarbetet inom organisationen och hur de förmedlar det internt och 

externt.   

 
 

 

 

 

 

Tabell 5.1 - Strukturen av studieobjektens hållbarhetsarbete. 

 

Apoteket, Apotek Hjärtat, NilsonGroup och Gekås är väl medvetna om den egna 

verksamhetens påverkan på miljön och samhället. Vad som kan observeras av tabell 5.1 ovan 

är att dessa företag har en avsedd arbetsgrupp som strukturerar och integrerar 

hållbarhetsarbetet inom hela verksamheten, från butikspersonal till ledningsnivå. Vidare anser 

Apotek Hjärtat att det är en förutsättning för att få kontroll över hela värdekedjan och för att 

produkterna de erbjuder marknaden ska tillverkas under socialt-, miljömässigt- och etiskt 

hållbara villkor. Gemensamt för företagen Sportamore, Joy, och Runsvengruppen är att de 

inte har någon tilldelad avdelning eller roll inom respektive verksamhet som samordnar och 

ansvarar för hållbarhetsarbetet. I dessa företag styrs hållbarhetsarbetet främst utifrån den 

avdelning som fokuserar på inköp och logistik. Inom KGK finns ingen styrning av 

hållbarhetsarbetet på grund utav att ledningen ännu inte är engagerad eller insatt i ämnet. Det 
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leder till att företaget inte arbetar lika strukturerat med hållbarhet genom hela organisationen, 

i jämförelse med exempelvis Apoteket, Apotek Hjärtat, NilsonGroup och Gekås. 

 

Att hållbarhetsredovisa, kan för företag innebära att legitimiteten ökar gentemot 

intressenterna eftersom de klargör vilka åtgärder som vidtas för att minska riskerna inom den 

miljömässiga- och den sociala dimensionen (Borglund et al, 2008). Av de åtta studieobjekten 

är det enbart två företag som hållbarhetsredovisar enligt GRI:s standard; Apoteket och 

NilsonGroup. Apotek Hjärtat planerar att hållbarhetsredovisa inom en nära framtid, vilket har 

beslutats i samband med att de blivit uppköpta av ICA-Gruppen. Begränsade resurser anses 

vara den främsta orsaken till varför resterande företag inte valt att hållbarhetsredovisa där de 

resurser som finns istället prioriteras till andra åtgärder. 
 

Utifrån tabell 5.1 ovan kan studieobjektens arbete kring samarbeten och certifieringar 

studeras. Företagens arbete med detta kan relateras till den ansvarsnivå som Carroll’s 

hållbarhetspyramid påvisar (Carroll, 1991). Studieobjektens olika ansvarsnivå av 

hållbarhetsarbetet illustreras i figur 5.1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 - Studieobjekten placerade efter ansvarsnivå i Carroll’s hållbarhetspyramid (egen 

illustration) 
 

Utifrån figur 5.1 går det att se att alla studieobjekten tar ekonomiskt ansvar eftersom de måste 

vara lönsamma för sin överlevnad. De tar alla även legalt ansvar genom att följa rådande lagar 

och regler. Företagen tar även etiskt ansvar genom till exempel uppförandekoder, effektiva 

transporter och återvinning (Grankvist, 2009). Det översta steget i Carroll’s 
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hållbarhetspyramid (Carroll, 1991) handlar om det filantropiska ansvaret. Alla företag, 

förutom Runsvengruppen och Sportamore, uppfyller även det filantropiska ansvaret genom att 

samarbeta i branschorganisationer, använda certifieringar och stödja välgörenhet. 

Runsvengruppen och Sportamore tar därför inte en lika hög nivå av ansvar som resterande 

företag.  
 

Eftersom det saknas en tydlig definition gällande vad socialt- och miljömässigt ansvar 

innebär, finns det flera olika tolkningsmöjligheter för företag att själva avgöra omfattningen 

av sitt hållbarhetsarbete. Utifrån detta har en variation uppmärksammats gällande hur 

studieobjekten arbetar med hållbarhet och hur de införlivar det i sin verksamhet. Detta kan 

orsakas utav att hållbarhetsarbetet är frivilligt (Borglund et al, 2012). Nedan visas en tabell 

som sammanfattar vilka logistiska aktiviteter studieobjekten genomför, enligt de data som 

samlats in (se tabell 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2 - Studieobjektens logistiska aktiviteter. 

 

Ur tabellen ovan går det att urskilja att inget utav företagen genomför exakt samma 

aktiviteter, utan de är anpassade efter företagens särskilda förutsättningar och egenskaper. De 

olika förutsättningarna påverkar till viss del strukturen av genomförandet av 

hållbarhetsarbetet. En skillnad som har uppmärksammats är vad det är företagen säljer, det 

vill säga vad de erbjuder. Apoteket och Apotek Hjärtat säljer läkemedel som används i syfte 

att behålla god hälsa. Läkemedel används i och utanpå kroppen genom förtäring vilket bidrar 

till att intressenterna har höga krav eftersom produkterna påverkar hälsan genom användning. 

Detta kan förklara den stora omfattningen av Apoteket och Apotek Hjärtats hållbarhetsarbete. 

NilsonGroup, Joy och Sportamore säljer kläder, skor och accessoarer, produkter som syftar 

till att användas på kroppen men som inte fysiskt påverkar den genom förtäring. Avståndet 
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mellan produkten och konsumenten är därmed längre för denna produktkategori vilket kan 

bidra till att kraven från kunderna upplevs som mindre i jämförelse med kraven inom 

läkemedelsbranschen. Vidare ska tilläggas att NilsonGroup och Joy enbart känner av ett litet 

tryck från kunder eftersom de upplever att kunderna inte är villiga att betala ett högre pris för 

hållbart framställda produkter. Dessutom finns det ett flertal substitut inom denna bransch där 

kunder har möjlighet att välja utifrån egna preferenser. Detta kan förklara varför både Joy och 

Sportamore arbetar i liten skala med hållbarhet. Ett undantag visar sig gällande NilsonGroups 

hållbarhetsarbete. Omfattningen och nivån av deras hållbarhetsarbete är i samma klass som 

Apoteket och Apotek Hjärtat. En möjlig förklaring är att NilsonGroup är ett större företag 

som erbjuder flera koncept i varierande prisklasser, vilket kan bidra till att de har tillgång till 

fler resurser. Gekås och Runsvengruppen erbjuder också kläder och skor samt produkter för 

bland annat hushåll och vardag. Omfattningen av hållbarhetsarbetet skiljer sig dem emellan 

trots att de erbjuder samma koncept; varor till låga priser. KGK:s erbjudande skiljer sig i 

jämförelse med de andra studieobjektens. De säljer både till industrikunder och konsumenter 

och produkterna de säljer används för fordon. De säljer därmed inte en produkt som används i 

eller på kroppen, vilket de andra företagen gör i olika utsträckningar.  

 

En annan skillnad som kan påverka utformningen av hållbarhetsarbetet är hur produkterna 

erbjuds, det vill säga om företagen har fysiska butiker eller enbart e-handel. En del av 

företagen har både e-handel och fysiska butiker. Att ha fysiska butiker kan resultera i att 

företagen når ett större antal kunder eftersom de är lättillgängliga och nära kunderna. Detta 

innebär också att de kan påverkas mer av kundernas åsikter och önskemål eftersom de möter 

dem dagligen. Gekås har enbart en butikslokal, däremot har detta inte en negativ påverkan på 

hållbarhetsarbetet eftersom det har skapats en upplevelse kring att åka till varuhuset, vilket 

gör att företaget har daglig kontakt och en nära relation till med sina kunder. Sportamore 

bedriver sin verksamhet genom e-handel vilket kan ha en viss påverkan på omfattningen av 

deras hållbarhetsarbete. Detta antagande grundas i att deras kunder sällan har åsikter gällande 

hållbarhet vilket kan bero på att trycket från kunderna är svårt att uppmärksamma eftersom de 

inte har daglig kontakt med sina kunder. Detta antagande stärks ytterligare av att de företag 

som har fysiska butiker nämner att de har uppmärksammat att kunderna är mer medvetna. 
 

Wu & Dunn (1995) nämner att de tre hållbarhetsdimensionerna är starkt sammankopplade 

med varandra och att en variation inom en dimension kan ge fördelar inom en annan. Dock 

kan det vara svårt att tyda hur den ekonomiska dimensionen påverkas, på grund utav av att 



	  

	   63	  

förändringar inom denna ofta är synbara först på längre sikt (Van Weele, 2012). Apoteket har 

uppmärksammat en samvariation genom att läkemedel bidrar till ett liv i hälsa samtidigt som 

det kan riskera att påverka miljön negativt. Även Apotek Hjärtat anser att dimensionerna går 

hand i hand. För dem innebär samvariationen att de åtgärder de genomfört för att minska sin 

miljöpåverkan minskar kostnaderna på lång sikt. Gekås har märkt av en liknande samverkan 

när de miljömässiga åtgärderna har varit billigare. Detta leder i sin tur till en ökad lönsamhet 

och att företaget kan ta ett ekonomiskt ansvarstagande, vilket är nödvändigt för överlevnad på 

lång sikt (Van Weele, 2012). Detta resulterar i att det är viktigt för företagen att tänka 

långsiktigt när beslut ska tas. Även NilsonGroup, Sportamore och Runsvengruppen ser en 

tydlig samverkan. Runsvengruppen har även en proaktiv regel gällande att varje åtgärd som 

genomförs måste tillföra värde till mer än en dimension. I motsats till föregående företag har 

Joy inte känt att dimensionerna samverkar, detta kan dock orsakas av att de ekonomiska 

resultaten inte visas förrän på lång sikt där det sedan kan vara svårt att dra paralleller till en 

tidigare åtgärd inom den miljömässiga- eller sociala dimensionen (Van Weele, 2012). KGK 

har inte kunnat uppmärksamma de tre dimensioneras påverkan på varandra men har en 

förhoppning om att kunna bevisa att de hänger samman. Det skulle i så fall stärka argumentet 

att ledningen bör satsa på att bedriva ett förenat hållbarhetsarbete genom hela organisationen. 

5.2 Intressenter 

En intressentanalys kan vara ett hjälpmedel för att finna ett företags mest betydelsefulla 

intressenter, det vill säga de som har störst påverkan eller påverkas mest utav företaget och 

dess verksamhet (Borglund et al, 2012). Nedan följer en tabell (tabell 5.3) som visar de 

intressenter som studieobjekten har uppmärksammat. Därefter följer en jämförelse och 

diskussion kring dessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.3 - Tabell över studieobjektens intressenter. 



	  

	   64	  

 

Myndigheter 

Apoteket, Apotek Hjärtat, NilsonGroup och Joy nämner att de påverkas utav myndigheter, 

något som Giunipero et al (2012) benämner som en drivkraft för hållbarhetsarbetet. Apoteket 

är exempelvis bevakade utav tillsynsmyndigheter och arbetar därför ständigt med att bevaka 

lagar och regler. För att anpassa sig till dessa är regelverken inbyggda i företagets interna 

rutiner vilket förenklar arbetsprocessen när en lag eller regel ändras. Apotek Hjärtat uppfattar 

myndigheters krav som höga genom att det ställs krav på läkemedlens tillgänglighet, tydliga 

bruksanvisningar samt det miljömässiga- och sociala ansvaret. Detta innebär i sin tur att 

företagen måste ställa krav på sina leverantörer för att uppnå intressenternas krav vilket 

resulterar i en bättre omgivning, för företagen själva samt för dess medmänniskor. 
 

NilsonGroup upplever att myndigheternas krav främst relaterar till säkerställandet av att 

varken förbjudna eller skadliga ämnen förekommer i produkterna. NilsonGroup och Joy följer 

förordningen REACH som bidrar till att minimera risker som kan orsakas av kemikalier i 

tillverkningsprocessen. Detta är ett tydligt exempel där myndigheter har skapat en förordning 

i syfte att driva företag mot att arbeta för en bättre miljö. Utifrån denna ställer företagen i sin 

tur krav på sina leverantörer, vilket även Apoteket och Apotek Hjärtat gör. Gekås och KGK 

upplever också myndighetskrav utifrån lagar och regler. KGK har dessutom utvecklat sin 

miljöpolicy i enlighet med dessa krav. Runsvengruppen nämner inte konkret myndigheter 

som en intressent men de följer lagar, regler och förordningar vilket visar på motsatsen. 

Möjligtvis ses lagar och regler som självklara att följa eftersom de är tvingande, vilket kan 

bidra till att företaget inte definierar myndigheter som en intressent.  

 

Ägare 

För Apoteket är dess ägare en drivande intressent i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Ägaren 

sätter krav på bland annat fortsatt fokus på hållbar utveckling, tydliga målsättningar och 

integration av hållbarhet inom hela verksamheten. Detta innebär att det finns ett motiverat 

syfte med att bedriva hållbarhetsarbetet vilket också gör det enklare att följa upp. 

NilsonGroup upplever också påtryckningar ifrån ägaren. De menar att intresset för hållbarhet 

hela tiden ökar och därför pressas företag att arbeta med hållbar utveckling för att generera 

lönsamhet i framtiden. Eftersom ett företags existens är beroende av lönsamhet krävs därför 

detta för att syftet med verksamheten inte ska gå förlorat (Carroll, 1991). Två utav åtta företag 

uppfattade ägarens krav på hållbarhetsarbetet. Anledningen till detta kan bero på vem ägaren 
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är. Detta kan exemplifieras för företaget Apoteket. Det är ett företag där den Svenska Staten 

är ägaren och de i sin tur har intressentgrupper som ställer krav på dem.  

 

Kunder 

Apoteket, Apotek Hjärtat, Joy, NilsonGroup och Sportamore nämner att de påverkas utav 

kundernas önskemål och åsikter. Detta grundas i att företagens erbjudande riktar sig till deras 

kunder och därmed är det dessa som styr företagets lönsamhet. Apoteket och Apotek Hjärtat 

har uppmärksammat frågor och påtryckningar gällande produktinnehåll, 

tillverkningsförhållanden och material och är övertygande om att trycket kommer att öka i 

framtiden. Detta påvisar ett ökat intresse från kunder om att värna om det miljömässiga- och 

det sociala arbetet. Även KGK, som främst säljer till industrikunder, upplever påtryckningar 

från dessa. Däremot orsakas detta av att dessa kunder i sin tur har kunder som ställer krav på 

miljömässig- och social hållbarhet.  

 

Både Gekås och Runsvengruppen upplever enbart ett mindre tryck ifrån kunderna gällande 

hållbarhet. Borglund et al (2012) menar att detta kan påverka omfattningen av 

hållbarhetsarbetet eftersom att företaget måste leva upp till de förväntningar som ställs på 

dem. Om inga förväntningar finns, finns det inga krav på ett omfattande hållbarhetsarbete. 

Vad Runsvengruppen och Gekås erbjuder kan förklara det låga kundtrycket som de upplever. 

Kunderna köper deras varor med en förväntning om att de är billiga. De kräver därför inte 

något annat än ett bra pris vilket gör att hållbarhetsarbetet inte ges någon större 

uppmärksamhet, varken hos kunder eller hos företaget. Ovan resonemang stämmer in på 

Runsvengruppen. Gekås visar däremot på motsatsen eftersom omfattningen av deras 

hållbarhetsarbete är större är Runsvengruppens. Detta kan orsakas av andra faktorer som till 

exempel att de enbart har ett varuhus dit de måste locka sina kunder genom att vara i framkant 

gentemot sina konkurrenter. 
 

Anställda 

Apoteket och Apotek Hjärtat har uppmärksammat ett intresse från medarbetarna kring 

hållbarhet. Företagen har därför erbjudit de anställda utbildningar i ämnet och välkomnar 

medarbetarnas åsikter och idéer. Orsaken till varför medarbetarna anses vara en viktig 

intressent är för att det är medarbetarna som har kontakt med kunder och därför har möjlighet 

att uppmärksamma kundernas förfrågningar och åsikter. Även Joy, NilsonGroup och 

Sportamore nämner medarbetarna som en intressent. Joy och Sportamore strävar efter att 
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företaget ska uppfattas som positivt vilket kan attrahera framtida medarbetare, NilsonGroup 

nämner också att hållbarhetsarbetet skapar något för medarbetarna att vara stolta över och 

håller med om att det är en förutsättning för att attrahera rätt personal.  
 

Den utveckling som sker inom KGK:s organisation, mot ett mer aktivt arbete med hållbarhet, 

grundar sig i en önskan från medarbetarna. Dessa har i sin tur uppmärksammat det genom allt 

fler inkommande förfrågningar från kunder. Medarbetarna ser därför ett ansvar med att 

engagera ledning och ägare till att arbete integrerat och strukturerat med hållbarhetsarbetet. 

 

Leverantörer 

Apoteket bemöter påtryckningar från leverantörer genom att ha en nära dialog med dem kring 

tillverkningsförhållanden och produktinnehåll. Även NilsonGroup tar hänsyn till 

påtryckningar ifrån leverantörerna. Dock nämner de inte hur de gör detta, men anser att det är 

en drivkraft som de påverkas utav. Övriga studieobjekt har inte nämnt leverantörerna som en 

intressent. Dock använder nio av tio undersökta företag en uppförandekod vilket kan tala för 

motsatsen, eftersom de med utgångspunkt ur den arbetar tillsammans med leverantörerna för 

att nå en högre miljömässig- och social hållbarhet (Björklund, 2012). 
 

Media och samhälle 

Hållbarhetsbegreppet har fått allt större fokus i både media och samhälle vilket leder till att 

dessa två har en inverkan på företagens hållbarhetsarbete. Media och samhället är intressenter 

som Apoteket och Apoteket Hjärtat nämner att de upplever påtryckningar ifrån. Samhället är i 

dessa fall intresseorganisationer, opinionsbildare och branschorganisationer som driver 

påtryckningar gällande ett förebyggande hälsoarbete och bra arbetsvillkor i leverantörernas 

fabriker.  

 

Media är en av de intressenter som kan lyfta fram frågor som rör kvalitet, tillgänglighet och 

produkter och skulle det visa sig att företaget bryter mot lagar och regler kan det få stora 

konsekvenser eftersom negativ information sprids snabbt via denna intressegrupp (Zorzini et 

al, 2015). Joy och KGK har uppmärksammat ett visst tryck ifrån media vilket även Gekås 

upplever genom att de har en egen tv-serie som kretsar kring företaget.  
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5.3 Barriärer 

Det finns flera typer att barriärer som studieobjekten upplever begränsar det fortsatta arbetet 

med hållbarhet. De barriärer som uppstår är bland annat otillräckliga resurser (Carlisle & 

Faulkner, 2004), internt motstånd, låg förhandlingsmakt (Borglund et al, 2012) samt bristen 

av sammanhållning på ledningsnivå (Giunipero et al, 2012). Nedan följer en jämförelse och 

diskussion av de barriärer som framkommit under studien. 
 

Resurser 

Carlisle & Faulkner (2004) nämner att resursknappheten är ett vanligt hinder som företag 

tampas med, vilket Apotek Hjärtat och Sportamore upplever i form av brist på kapital och 

personal. I Sportamores fall beror personalbristen på hög tillväxt i kombination med stor 

variation i deras uppdrag. Kapitalbristen för Apotek Hjärtat grundar sig i att investeringar för 

miljön är mycket kostsamma. Företaget skulle gärna implementera åtgärder snabbare, men 

kapitalet tillåter inte. Borglund et al (2012) nämner att det finns en risk att investeringarna inte 

kommer att betala av sig på sikt. Apotek Hjärtat har dock hittat en lösning i sitt 

hållbarhetsarbete med att införa LED-belysning i sina butiker. De installerar LED-belysning i 

etapper i butikerna för att sprida ut investeringen under en längre tidsperiod. Samma sak 

gäller deras förhoppning om att certifiera alla produkter som de erbjuder vilket också är en 

stor kostnad som gör att implementeringen görs etappvis. Resterande företag i 

undersökningen anser inte att resursbrist är en barriär för det fortsatta hållbarhetsarbetet. 
 

Organisationsstruktur 

Apoteket framhöll att den interna och externa kommunikationen framförallt kunde upplevas 

som ett hinder för hållbarhetsarbetet. Genom bristande kommunikation internt mellan ledning 

och organisationen kan det enligt Borglund et al (2012) skapas motstånd och inkonsekventa 

budskap och det är därmed svårt att se vad som förväntas mellan de olika nivåerna i företaget. 

Giunipero et al (2012) menar att den interna kommunikationen kan förbättras genom en tydlig 

struktur och en hållbarhetsstrategi som alla i företaget känner till. En engagerad ledning som 

intresserar sig för hållbarhetsfrågor kan eventuellt också bidra till en förbättrad intern 

kommunikation eftersom hållbarhetstänket kommer uppifrån och blir därmed en naturlig del 

av resterande delar i organisationen.  
 



	  

	   68	  

Apotek Hjärtat upplever ett hinder i att medarbetarnas idéer för hållbarhetsarbetet har en 

tendens att bortprioriteras eftersom störst fokus ligger på den totala prioriteringen inom hela 

företaget. Otillräcklig tid menar Carlisle & Faulkner (2004) kan förhindra företag från att 

lyckas integrera hållbarhetsarbete inom hela organisationen. Genom att medarbetarnas idéer 

hamnar i skymundan kan de gå miste om många bra idéer som skulle kunna bidra till 

utvecklingen av arbetet. Detta har också KGK observerat eftersom de tidigare haft problem 

med en osamarbetsvillig organisation där hållbarhetsfrågor inte varit möjliga att ta upp på 

ledningsnivå. Detta tar Borglund et al (2012) upp som en typisk barriär där internt motstånd 

försvårar integrationen av hållbarhetsarbetet. För att lösa problemet har en omorganisering i 

företagsstrukturen skett och de ser i dagsläget inga konkreta hinder med hållbarhetsarbetet. 

 

Returflöde 

Apoteket upplever ett hinder i att det är svårt att få kunderna att lämna in överblivna 

läkemedel. Även Apotek Hjärtat arbetar med att försöka öka andelen insamlat läkemedel och 

avfall. Genom att arbeta med att öka insamlingen uppnås miljömässig hållbarhet (Björklund, 

2012). Ambitionen hos Apoteket är att insamlingen ska öka genom bättre rådgivning och 

informationsspridning om både användning och hantering av läkemedelsavfall och farligt 

avfall. Om detta lyckas minskar kassationerna och den negativa miljöpåverkan. 
 

Förhandlingsmakt  

Enligt Borglund et al (2012) kan en låg förhandlingsmakt ge svårigheter i att få genomslag 

med synpunkter. Apotek Hjärtat anser att deras åsikter har en liten inverkan på de stora 

läkemedelsföretagen eftersom att de, gentemot dessa, är små aktörer samtidigt som de stora 

läkemedelsföretagen är bland deras viktigaste leverantörer. Även Joy har uppmärksammat 

detta problem eftersom de är en liten aktör på marknaden och har svårt att köpa de kvantiteter 

av material som ibland krävs.   
 

Betalningsvilja 

Ett gemensamt hinder som både Joy och NilsonGroup upplever är konsumenternas motvilja 

att betala mer för varor eftersom hållbart framställda produkter vanligen kostar mer. 

Svårigheten ligger i att få kunderna att betala det extra som krävs eftersom det främst är 

billiga produkter som efterfrågas. Både Joy och NilsonGroup framhåller att hindret ligger i att 

konsumtionsvanorna måste ändras för att åstadkomma hållbar utveckling.  
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Uppförandekod 

NilsonGroup har identifierat en rad problem som är relaterade till uppförandekoden och 

uppföljningen av denna eftersom leverantörerna inte följer den till fullo. En åtgärd de vidtagit 

är att utbilda och vägleda leverantörerna i rätt riktning. De framhåller ytterligare ett hinder i 

leverantörsledet gällande att respektera arbetarnas rätt att bilda fria fackföreningar och öka 

förståelsen arbetare och ledning emellan. Detta visar att företaget vill ta ett socialt ansvar för 

att säkerställa att arbetarna i fabrikerna på lång sikt kan erbjudas goda arbetsförhållanden 

(Van Weele, 2012). Joy upplever ett liknande problem där det råder en friktion mellan kund 

och leverantör. Det ökade fokuset på hållbarhet kommer ifrån västvärlden samtidigt som 

leverantörerna i Asien fortsätter med samma arbetssätt och enbart gör vad som begärs utan att 

komma med egna initiativ. Joy skulle kunna ta lärdom av NilsonGroup, som vägleder och 

utbildar leverantörerna i rätt riktning och intensivt försöker öka förståelsen för politiska- och 

kulturella skillnader. I motsats ser Gekås leverantörsproblem som en utmaning snarare än ett 

hinder och menar att leverantöresrelaterade problem går att överkomma genom att från början 

välja leverantör med omsorg. 
 

Till skillnad från tidigare nämnda företag har Sportamore inte uppmärksammat problem i sina 

leverantörsrelationer. Detta kan bero på att de inte ställer krav på sina leverantörer genom en 

uppförandekod och därmed inte förväntar sig att vissa krav ska uppfyllas. Det är främst på 

grund utav att de köper in sina produkter från dotterbolag och agenter och inte direkt från 

tillverkningsfabrikerna. 

5.4 Sammanfattning av analys 

Dagens hållbarhetsarbete 

Hur företag arbetar med hållbarhet varierar. För att belysa skillnader och likheter i 

studieobjektens hållbarhetsarbete illustreras detta genom Carroll’s hållbarhetspyramid samt 

tabeller som visar vilka logistiska aktiviteter de genomför. Ur dessa illustrationer ges en 

förståelse för vilken nivå och omfattning företagen arbetar med hållbar utveckling. Det går 

tydligt att urskilja att fem av åtta företag genomför flertalet aktiviteter och därför kan sägas ha 

ett omfattande hållbarhetsarbete. Dessutom når sex av åtta företag upp till den filantropiska 

nivån av ansvar vilket stärker detta antagande. Två av studieobjekten når enbart upp till det 

etiska ansvaret och dessa företag arbetar även med minst antal aktiviteter vilket uttrycks 

genom att omfattningen av deras hållbarhetsarbete är liten.  
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Intressenter  

Schneider & Wallenburg (2012) nämner att för ett företags överlevnad måste det ständigt 

försöka anpassa sig till intressenternas krav och förväntningar för att vinna legitimitet. 

Därmed är det viktigt för ett företag att identifiera vilka deras intressenter är samt vilken 

påverkan de har på verksamheten. Ur analysen framgår det att alla studieobjekt följer 

myndigheternas krav eftersom deras krav är tvingande genom lagar och regler. Två av åtta 

företag har uppmärksammat ägaren som en intressent. Dock är ägaren en intressent för alla 

företag. Detta påstående grundas i att ägaren ställer krav på lönsamhet vilket styr företagets 

överlevnad. Alla företag har identifierat kunder som en intressent, däremot varierar åsikterna 

gällande hur stort inflytande dessa har på företagets hållbarhetsarbete. I själva verket bör 

kunderna ha ett stort inflytande på alla företag eftersom deras framgång förlitar sig på att 

deras kunder köper produkterna de erbjuder. Sju av åtta företag värdesätter de anställdas 

åsikter och önskemål, främst för att attrahera rätt personal, både nu och i framtiden. Enbart två 

av åtta företag anser att de tar hänsyn till leverantörerna. Å andra sidan har sju av åtta företag 

en uppförandekod där de tillsammans med leverantörerna arbetar för att nå en högre nivå av 

miljömässig- och social hållbarhet. Detta påvisar att företagen har en ömsesidig relation till 

sina leverantörer vilka därmed kan ses som en intressent. Till sist är media och samhälle 

också intressenter som flera företag nämner. Trots att inte alla företag uppmärksammat detta 

är troligtvis media och samhället intressenter som de måste ta hänsyn till eftersom den 

information som sprids i dessa kanaler kan påverka övriga intressenters omdömen. 
 

Barriärer 

Vad som kan utläsas ur ovan analys är att företag upplever barriärer på olika sätt. För en del 

företag upplevs barriärerna som oöverkomliga samtidigt som de för andra bedöms som 

utmaningar. Flera av de barriärer som diskuteras, till exempel låg förhandlingsmakt, 

betalningsvilja, problem i leverantörsrelationerna, organisationsstruktur och 

informationsspridning, kan troligtvis lösas genom att företagen deltar i samarbeten och 

branschorganisationer, vilket kvalitetscertifieringen ISO 26000 rekommenderar då makten 

ökar när företagen går samman (Borglund et al, 2012). Samarbeten kan även öka spridningen 

av kunskap och erfarenheter mellan de företag som deltar vilket kan stärka det fortsatta 

hållbarhetsarbetet för varje enskilt företag. Ytterligare en barriär som har identifierats är 

resursbrist. Dock anser enbart två av åtta företag att detta är en svårighet, varav ett av dem har 

löst problematiken genom att genomföra investeringar i etapper under en längre tidsperiod.   
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6. Slutsats    
I detta kapitel presenteras studiens resultat vilket besvarar dess syfte. Kapitlet innehåller 

även avsnitt gällande studiens användbarhet, kritik till eget arbete samt förslag till vidare 

forskning. 

6.1 Resultat 

Syftet med denna studie är att förstå hur utvalda detaljhandelsföretag arbetar med hållbarhet 

samt vilka intressenter och barriärer som påverkar utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Vidare 

avser studien även att ta reda på om det finns ett samband mellan antalet intressenter och 

barriärer och omfattningen av företagens hållbarhetsarbete. 

 

För att skapa en förståelse för företagens nivå och omfattning av hållbarhetsarbetet har 

insamlad data jämförts gentemot varandra. Studieobjekten har även placerats i Carroll’s 

hållbarhetspyramid utefter deras nivå av ansvarstagande. Omfattningen av hållbarhetsarbetet 

har avgjorts genom att synliggöra antalet aktiviteter företagen genomför i syfte att verka för 

hållbar utveckling.  

 

Analysen visar att ett samband existerar mellan ett företags intressenter, barriärer och 

omfattningen av hållbarhetsarbetet. Detta grundas i att företagen måste vinna legitimitet från 

dess intressenter för att säkra sin marknadsposition och framtida överlevnad. Legitimitet 

uppnås genom att företagen möter intressenternas krav. Intressentgrupperna har dessutom 

varierande krav vilket innebär att företagen måste tillämpa en mängd olika åtgärder för att 

möta dessa. Detta leder i sin tur till att omfattningen av hållbarhetsarbetet ökar i samband med 

att antalet hållbara aktiviteter ökar. Om företag inte upplever något tryck innebär detta således 

att hållbarhetsarbetets omfattning är förhållandevis litet eftersom de inte genomför hållbara 

aktiviteter för att tillgodose intressenternas krav. Sambandet mellan intressenter och barriärer 

förklaras av att barriärer synliggörs först när företag aktivt arbetar för att möta intressenternas 

krav. 

 

Ur analysen går det att urskilja att Apoteket, Apotek Hjärtat och NilsonGroup har flera 

intressenter och upplever flera barriärer. De har även ett omfattande hållbarhetsarbete. Ett 

samband går även att urskilja för Runsvengruppen och Sportamore som upplever att 
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intressenter har få förväntningar gällande deras hållbarhetsarbete vilket innebär att 

hållbarhetsarbetet inte utvecklas eller förbättras. Detta leder i sin tur till att inga 

kraftansträngningar genomförs för att möta intressenters krav och därmed uppenbaras inga 

barriärer. Sambandet är tydligt, fler intressenter leder till ett omfattande hållbarhetsarbete där 

barriärer uppenbaras. Samtidigt är även sambandet klart på motsatt håll, få intressenter leder 

till en liten omfattning av hållbarhetsarbetet vilket förhindrar att barriärer synliggörs. 

  

För resterande företag som deltog i studien är sambandet svårare att urskilja. Joy har till 

exempel få intressenter, men upplever samtidigt flera barriärer och har en liten omfattning av 

sitt hållbarhetsarbete. KGK visar på motsatsen och upplever många intressenter, få barriärer 

och har en stor omfattning på sitt hållbarhetsarbete. Gekås är ytterligare ett exempel där 

sambandet är svårt att utläsa. Gekås hållbarhetsarbete genomförs i stor omfattning samtidigt 

som de upplever få intressenter och barriärer. Anledningen till varför ett samband inte går att 

urskilja bland dessa företag kan bero på att ett hållbarhetsarbete kan påverkas av flera faktorer 

än enbart de som analyseras i denna studie. Dessutom utgår alla medverkade företag i studien 

från olika förutsättningar vilket kan påverka i vilken omfattning och nivå de arbetar med 

hållbarhet och upplever intressenttryck och barriärer. 

6.2 Användbarhet  
Denna studie kan användas som ett inledande argument och diskussion till varför företag ska 

arbeta med hållbarhet. Detta eftersom den belyser att ett samband kan existera mellan 

intressenttryck, ett företags uppfattade barriärer och utvecklingen av ett företags 

hållbarhetsarbete. Studien är även användbar för att belysa frågan kring omfattningen av 

företags hållbarhetsarbete eftersom det saknas tidigare forskning om ämnet.  

6.3 Kritik till eget arbete 

Studiens resultat går inte att applicera på alla företag inom detaljhandeln eftersom studien är 

av en kvalitativ art och är därmed svår att generalisera till populationen. Många av de 

intervjuade personerna på företagen var ansvariga för en viss avdelning inom verksamheten 

vilket kan bidra till att andra avdelningars perspektiv på hållbarhet gick förlorad. Därför 

skulle kompletterande intervjuer av personlig karaktär ha gjorts inom företagen för att få en 

mer rättvisande bild av företagets totala hållbarhetsarbete. En ytterligare kritik till studien är 

att fler faktorer borde ha studerats eftersom, utifrån analysen, uppmärksammades att ett 
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företags hållbarhetsarbete inte enbart går att förklaras utifrån dess intressenter och barriärer. 

Dock var detta inte möjligt att genomföra på grund utav studiens begränsade omfattning och 

tidsfrist.    

6.4 Förslag till vidare forskning 
Som nämnt ovan kan ett samband inte urskiljas för alla företagen. Detta beror troligtvis på att 

företagens hållbarhetsarbete påverkas av fler faktorer än enbart intressenttryck och barriärer. 

Därför skulle det vara intressant att genomföra en djupare kvalitativ studie inom samma 

område, med fler studieobjekt, personliga intervjuer och studera fler faktorer som kan komma 

att påverka nivån och omfattningen av hållbarhetsarbetet. 
 

Ett annat förslag till vidare forskning är att begränsa urvalet och enbart undersöka en viss 

bransch inom detaljhandeln, till exempel enbart läkemedels- eller klädesbranschen. Detta för 

att kunna komma åt en djupare förståelse till företagens nivå och omfattning av 

hållbarhetsarbetet där alla företag har liknande förutsättningar samt att öka möjligheten för 

generalisering inom vald bransch.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguiden 
 

Intervjuguiden är indelad i tre delar: den första delen består av frågorna 1-8, dessa frågor kan 

hänföras till teoriavsnitt 3.1 och 3.2. Fråga 9 och 10 kan förbindas med teoriavsnitt 3.3 och 

den sista delen av intervjuguiden som består utav fråga 12, kan hänföras till teoriavsnitt 3.4. 
 

Fråga 1: Berätta om ert hållbarhetsarbete och din roll i det. 
- Hur länge har du arbetat med detta? 

- Hur integreras hållbarhetsarbetet inom er organisation?  

 

Fråga 2: Myndigheter sätter lagar och regler gällande hållbarhet. Hur tar ni hänsyn till detta? 

I vilken mån påverkas ni? 

 

Fråga 3: Använder ni er utav certifieringar, märkessystem eller samarbeten för att påvisa ert   

arbete med hållbarhet och stärka tilliten gentemot intressenterna? 
 

Fråga 4: Hur redovisar ni ert hållbarhetsarbete?  

- Följer ni/företaget någon speciell standard för er 

hållbarhetsredovisning/rapportering? 

 

Fråga 5: Hur arbetar ni med hållbarhet för miljön?  

- Vad är ert nästa steg och hur tänker ni arbeta i framtiden för att utveckla ert 

hållbarhetsarbete?  

 

Fråga 6: Hur arbetar ni för hållbarhet gällande de logistiska aktiviteterna, ex. människa i 

produktion, inköp osv?  

- Vad är ert nästa steg och hur tänker ni arbeta i framtiden för att utveckla ert 

hållbarhetsarbete?  

 

Fråga 7: Hur ser ni allmänt på hållbarhet i framtiden? 
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Fråga 8: När ni har gjort en förändring i en dimension exempelvis miljömässiga eller sociala, 

har ni sett att det har påverkat någon av de andra dimensionerna?  
 

Fråga 9: Känner ni av ett ökat tryck/driv från era intressenter gällande ert hållbarhetsarbete 

och hur arbetar ni för att möta detta?  

- Vem tar ni mest hänsyn till och varför? 

- Hur uppmärksammas ni  trycket/drivet från intressenterna?  
 

Fråga 10: Vad tror ni angående trycket från intressenterna, kommer det att öka eller -minska?   

              - Varför? 

 

Fråga 11: Vad är syftet med ert hållbarhetsarbete?  

 

Fråga 12: Finns det några eventuella hinder som ni kan tänkas stå inför när det gäller arbetet 

för miljön och det sociala?  

- Har ni tidigare haft idéer som ni inte haft möjlighet att genomföra? Vad berodde 

detta på? 

 
 
 
 
 

 


