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SAMMANFATTNING 

Samhället har under de senaste decennierna börjat ställa mer krav på att företag ska 

implementera hållbarhetsarbete i sin dagliga verksamhet. Det finns dock företag som väljer att 

bortse från dessa förväntningar då de anser att hållbarhetsarbete har en negativ inverkan på 

lönsamheten i form av ökade kostnader, till exempel genom omstruktureringar och utbildningar. 

De företag som inte har valt att arbeta hållbart är de företag som inte har en långsiktig syn på 

hållbarhetsarbete och inte heller kunskap om de fördelar som det kan leda till, både för företaget 

i sig, miljön och samhället i stort. En undersökning har visat att flera börsnoterade bolag i 

Sverige fortfarande har mycket att arbeta med inom hållbarhetsområdet. Däremot ökar 

medvetenheten kring att företag kan medverka till en mer hållbar utveckling. 

 

Den forskningsfråga som då blir aktuell är hur börsnoterade bolag i Sverige förenar lönsamhet 

och hållbarhet med fokus på miljöansvar. Syftet med studien är att försöka identifiera de faktorer 

som bidrar till en hållbar verksamhet utan att ha en negativ påverkan på lönsamheten. 

 

Det är kvalitativ metod som tillämpas i studien. Kvalitativ metod utgår från att undersöka 

problemet på djupet och kan även visa hur totalsituationen ser ut vilket kan vara till hjälp då 

undersökningen behandlar olika stora företag i olika branscher. Det har genomförts intervjuer 

med chefer inom aktuellt område på sju olika bolag som är noterade på Nasdaq OMX och finns 

på listorna large, mid eller small cap. 

 

Till stöd för studien kommer problemet och empirin att analyseras utifrån intressentteorin och 

legitimitetsteorin då intressenter och legitimitet kan påverka hållbarhetsarbetet och lönsamheten i 

ett företag. 

 

Studien visar att bolag måste ha en långsiktig syn på hållbarhetsarbete för att det ska kunna 

gynna både miljön och lönsamheten. För att kunna förena lönsamhet och hållbarhet är utbildning 

grundläggande för samtliga inom organisationen då hållbarhetsarbetet måste integreras i varje 

del för att det ska få bästa möjliga effekt. Den kostnad som uppstår vid implementering av 

hållbarhetsarbete är endast kortsiktig och ses också som det enda negativa med att arbeta 

hållbart.   



 

 

Det har även visat sig att det finns en förväntan från intressenterna att bolagen ska arbeta 

hållbart. Genom att uppfylla den förväntan som finns skapas legitimitet och förtroende vilket i 

sin tur har en positiv inverkan på alla berörda parter. 

 

Nyckelbegrepp: Hållbarhetsarbete, miljöansvar, lönsamhet, legitimitet, intressenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Society has in recent decades begun to make more demands on companies to implement 

sustainability initiatives in their daily operations. However, there are companies that choose to 

ignore these expectations when they consider their sustainability efforts to have a negative 

impact on the profitability in form of increased costs, such as restructuring and education. The 

companies who have not chosen to work sustainably is the companies that do not have a long 

term view of sustainability efforts, nor knowledge of the benefits that it can lead to, both for the 

company itself, the environment and society. A study has shown that several listed companies in 

Sweden still has much to work within terms of sustainability. However, it raises awareness that 

companies can contribute to a more sustainable development. 

  

The research question that becomes pertinent is how listed companies in Sweden combines 

profitability and sustainability. The purpose of the study is to identify the factors that contribute 

to a sustainable business without having a negative impact on the profitability. 

  

It is a qualitative method used in the study. Qualitative method assumes that the problem should 

be investigated thoroughly and can also show the overall situation which can be helpful when the 

survey deals with various sized companies in various industries. The study is based on interviews 

with sustainability managers in seven companies listed on the Nasdaq OMX and in the lists 

large, mid or small cap. 

  

In support of the study, the problem and the empirical data will be analyzed based on the 

stakeholder theory and legitimacy theory, as stakeholders and legitimacy can affect the 

sustainability work and profitability of a company. 

  

The study shows that companies need to have a long term view on sustainability work for it to be 

beneficial for both the environment and the profitability. Education within the organization is 

fundamental in order to reconcile profitability and sustainability. To get the best effect, 

sustainability must be integrated into every part of the company. The cost incurred in the 

implementation of sustainability initiatives is only short term and is also seen as the only 

negative thing about working sustainably. 



 

  

It has also been shown that there is an expectation from stakeholders that companies are to work 

sustainably. By fulfilling the expectations, the sustainability work will create legitimacy and 

trust, which in turn has a positive impact on all stakeholders. 

  

Keywords: Sustainability work, environmental responsibility, profitability, legitimacy, 

stakeholders 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet kommer att ge en introduktion till bakgrunden kring problemet att förena 

lönsamhet och hållbarhet samt diskussion om att implementera hållbarhetsarbete i företag. Det 

leder sedan till den valda problemformuleringen, syftet med studien samt den avgränsning som 

gjorts. 

1.1 Problembakgrund 

Hållbarhetsredovisningen dök upp i litteraturen redan på 1970-talet och har under det senaste 

decenniet fått allt större utrymme både socialt och politiskt. Människor idag är allt mer oroliga 

över hur deras konsumtionsvanor kan komma att påverka miljön samtidigt som människan är 

medveten om att miljöpåverkan sker (Jones, Comfort & Hillier, 2011). Det finns trots detta 

företag som väljer att inte implementera ett mer hållbart arbetssätt (Folksam, 2013). 

 

Jones et al. (2011) använder sig av en av de vanligaste definitionerna av hållbarhet från 

Brundtlandrapporten 1987. Brundtlandrapporten är en rapport som uppkom på uppdrag av 

Förenta nationerna och behandlar utveckling och miljö (FN-förbundet, 2008). Definitionen lyder 

enligt följande: “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Jones et al., 2011).  

 

Frostenson, Helin & Sandström (2012) definierar hållbarhetsredovisning som “en ram för att 

redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet” (s. 8). En 

annan beskrivning är ett sätt att “mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom 

och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar 

utveckling” (Frostenson et al., 2012 s. 8). Författarna gör det tydligt vad det är som gäller och 

vad innebörden är. Lehman (2005) menar dock att hållbarhetsredovisning är komplicerat och 

tidskrävande. Det finns således delade uppfattningar och det skapas ett problem redan här. 

Informationen om hållbarhetsredovisning är troligtvis inte tillräcklig. 

 

Redan 1992 kom Europeiska Unionen (EU) med en miljöledningsstandard som gick under 

namnet ECO-management and auditscheme (EMAS) men standarden fick inget genomslag. 1994 

lanserades ytterligare en miljöstandard, International organization for standardization (ISO) 
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14000 som finns kvar än idag och kräver att företagen har väldokumenterade processer som på 

så vis också visar efterlevnaden av denna standard (Frostenson et al., 2012). ISO är ett 

internationellt standardiseringsorgan. Standarderna är dokument som innehåller specifikationer, 

riktlinjer, krav eller egenskaper som används för att kontrollera att produkter, processer, material 

och tjänster är passande för sitt ändamål (ISO, 2007). Många organisationer, företag och 

myndigheter använder standarderna som ledningssystem (Frostenson et al., 2012). Två av de 

mest tillämpade standarderna är ISO 9000-serien som behandlar kvalitétsområdet samt ISO 

14000-serien som är ett miljöcertifikat och innefattar ekologiska produkter och miljömärkningar 

(ISO, 2007).  

 

USA:s utrikesminister John Kerry har uttalat sig om att klimatförändringarna är ett lika stort hot 

mot mänskligheten som terrorism och fattigdom. Kerry konstaterar att det inte finns tid för vad 

han kallar ”Flat earth society”, det vill säga att en tro om att hållbarhetsarbete inte är nödvändigt 

kan likställas med tron om att jorden är platt. Kerry menar därmed att vi människor måste agera 

mot klimatförändringarna innan det är för sent och sluta ignorera problemet (CNN, 2014). 

 

John Kerry framhöll även att det finns forskningsbevis på att klimatförändringarna inte bara 

hotar miljön utan även den ekonomiska tillväxten. USA är tillsammans med Kina den nation som 

släpper ut mest växthusgaser. Kerry menar att det är de länder som bidrar mest till denna 

miljöförstöring som har det största ansvaret att arbeta för en bättre miljö men att detta inte 

innebär att länder med mindre miljöpåverkan är utan ansvar (BBC, 2014). 

 

De vanligaste fördelarna med att upprätta hållbarhetsarbete är bland annat kostnadsbesparingar (i 

ett senare skede), lockar nya kunder och behåller de gamla, lägre försäkringspremier och 

konkurrensfördelar (Holt, 1998). Fördelarna är således många och genom att implementera 

riktlinjer för hållbart arbete kan det då leda till en bättre verksamhet. Kostnadsskälen väger dock 

tyngre i de flesta avseenden (Christoffersen, Frampton & Granitz, 2013). Problemet som funnits 

sedan lång tid tillbaka är att företagen bortser från att bidra till en mer miljövänlig värld för att 

inte påverka lönsamheten (Frostenson et al., 2012). 
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Hållbarhetsredovisning är enligt Frostenson et al. (2012) idag förhållandevis etablerat men det 

finns fortfarande en viss misstro kring konceptet. Författarna belyser de negativa inställningar 

som finns mot hållbarhet, vilka bland annat är att hållbarhetsarbete är dyrt och överflödigt samt 

att hållbarhetsredovisning inte kan användas som beslutsunderlag. Kritiker till 

hållbarhetskonceptet menar även att företag använder sig av hållbarhetsredovisning för att 

försköna bilden av sin verksamhet och på så sätt skaffa sig goodwill (Frostenson et al. 2012). 

 

Utifrån den här bakgrunden grundar sig vår undersökning i hur lönsamhet och hållbarhet kan 

förenas. Hållbarhetsarbete är ett aktuellt ämne idag och företag torde vara medvetna om sin 

miljöpåverkan och arbeta för att minska den så mycket som möjligt. Effekter på miljön har 

märkts av i form av bland annat växthuseffekten, förtunnat ozonlager och försurade vatten 

(Barnhizer, 2006). Det är inte endast företag som bör ta ansvar men deras påverkan på både 

människan som individ och på miljön i stort är betydande. Blir de företag som vi handlar av mer 

ansvarstagande kan den ekonomiska utvecklingen hjälpa till att bidra till en mer hållbar miljö 

(Barnhizer, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 

Vi lever idag på en och samma planet med begränsade resurser och hållbarhetsfrågor är av allt 

större betydelse för mänskligheten (Berns, Townend, Khayat, Balagopal, Reeves, Hopkins & 

Kruschwitz, 2009). I en hållbar utveckling hör miljö, ekonomi och samhälle samman och det kan 

ses en spridning av begreppet hållbarhet (Frostenson et al., 2012). Det finns vanligtvis ett 

antagande om att företag oftast bara lever efter den ekonomiska delen (Frostenson et al., 2012) 

men Elkington (1999) hävdar att företag även behöver hantera och redovisa samhället och 

miljön. Grundtanken är att det måste finnas en balans mellan de tre delarna då de hänger samman 

(Frostenson et al., 2012). Delarna kan dock hamna i konflikt, vanligtvis miljö och ekonomi då 

företaget kan stå inför kostnader att rena produktionen i förhållande till eventuella 

produktivitetsvinster. Det kan också handla om de kostnader som uppstår vid miljömärkning av 

produkter jämfört med en eventuell försäljningsökning (Frostenson et al., 2012). Johnson (2009) 

hävdar att intresset för miljöarbete kommer att öka när insikten om att hållbarhetsarbetet leder till 

ökad lönsamhet.  
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Enligt Annell (1994) är lönsamhet på lång sikt ett villkor för att företag ska kunna överleva. Det 

som krävs för långsiktig lönsamhet är exempelvis nöjda kunder, bra affärer samt nöjda och 

engagerade medarbetare. Vad som oftast menas med ett lönsamt företag är att intäkterna måste 

överstiga kostnaderna och samhällsaspekter är i de flesta avseenden inte med i beräkningen 

(Ekonomi info, 2009). Det finns däremot flera samband och värderingar som företag kan och bör 

överväga. Det kan vara samarbete med olika organisationer och individer. Om företag handlar 

respektfullt mot människor och miljö kan förtroende skapas (Annell, 1994). Förtroendet i sin tur 

skapar lojala kunder, vilket är avgörande för ett företags långsiktiga lönsamhet (Zhang, Dixit & 

Friedmann, 2010). Det är ovanstående synsätt som ligger till grund för begreppet lönsamhet i 

studien.  

 

Medvetenheten kring miljöfrågor och dess kostnader har ökat. Det har blivit allt mer viktigt för 

företag att integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten. För hållbara organisationer ses 

numera miljöansvar som en norm (Sindhi & Kumar, 2012). Företagens miljöansvar definieras 

enligt Jamison, Raynolds, Holroyd, Veldman & Tremblett (2005) ”att ta hänsyn till 

miljöengagemang där företaget omfamnar hållbarhet och har en positiv effekt på miljön och 

samhället”. Enligt Nihlén Fahlquist (2009) ska miljöansvaret ligga på regeringar och företag då 

det finns en större chans till att skapa ett samhälle som agerar miljövänligt.  

 

Det har visat sig att de företag som inte har valt att implementera ett hållbart arbetssätt är de 

företag som anser att hela processen är för kostsam och inte har en långsiktig syn på hållbart 

arbete. De uppfyller inte heller de krav som ställs för att hävda att de arbetar på ett hållbart sätt. 

Intressenter har dock under det senaste decenniet börjat kräva att företag ska införa interna 

åtgärder som ska röra sig i riktning mot ett hållbart arbete (Lopez & Rodriguez, 2007). Det gör 

att företags obenägenhet till att utföra ett mer hållbart arbete starkt kan ifrågasättas. Lopez & 

Rodriguez (2007) menar att hållbarhetsarbetet frångår den traditionella synen på ekonomi där 

målet med verksamheten endast inkluderar att maximera aktieägarnas utdelningar. Författarna 

anser att den nya filosofin snarare behandlar tanken om att göra företag medvetna om att de kan 

bidra till en mer hållbar utveckling. Det kan dock vara så att den gamla ekonomiska synsättet är 

så väl implementerad hos många företag att det ter sig helt omöjligt att tänka om och arbeta på 

ett annat sätt. En del företag har dessutom storägare bland sina intressenter och de har 
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naturligtvis inte för avsikt att få sina intressen hotade (Clarkson, 1995).  

 

Ytterligare en aspekt som Lopez & Rodruigez (2007) framför är att företagen som väljer att börja 

arbeta efter de principer som hållbarhetsarbete innebär kan bli tvungna att fördela sina nuvarande 

resurser på ett annorlunda sätt än vad som var tänkt från början. Vidare menar Lopez & 

Rodruigez (2007) att det kan leda till ökade kostnader för bland annat utbildningar och 

återvinning. Det blir därmed nya kostnadsposter i bokföringen vilket kan vara avskräckande.  

 

Barnhizer (2006) hävdar att företag och statliga beslutsfattare har ett avgörande inflytande när 

det kommer till påverkan på miljön. Författaren menar att människor har trott att det har räckt 

med att ta fram vissa uppförandekoder när det kommer till hållbart miljöarbete och att företag 

och beslutsfattare kommer att rätta sig efter dem. Problematiken ligger inte i att det inte finns 

regler mot hur pass mycket företagen får påverka miljön utan i att det inte finns tillräckligt 

stränga sanktioner för oönskat beteende (Barnhizer, 2006). Det här medför att reglerna blir 

kraftlösa. 

 

Problemet med att implementera hållbart arbete är globalt (FN-förbundet, 2012). Få företag i 

USA har infört principerna för en hållbar utveckling (Bansal, 2002). Många chefer i USA 

undvikit att inrätta sig efter miljöstandarden ISO 14001 då de har ansett att de fördelar som 

tillkommer inte väger upp för de kostnader som införandet medför. Företag anser ofta att deras 

interna miljörutiner är tillräckliga men det är något som intressenterna bör vara vaksamma på. 

Hållbar utveckling måste bli mer etablerad i de förordningar som företag har att förhålla sig till 

samt att företagen måste engagera personalen att arbeta för en mer hållbar utveckling (Bansal, 

2002). Kärnan i hållbarhetsredovisning är att redovisningen ska vara transparent så att externa 

parter ska kunna kontrollera att företagen faktiskt agerar på det sätt som de hävdar att de gör 

(Frostenson et al., 2012). Enligt Piechocki (2004) är transparens att redogöra för företagets 

verksamhet. Det är viktigt med en öppen dialog mellan företaget och dess intressenter då det 

hjälper till att stärka företagets legitimitet och förtroende hos intressenterna. Intressenter har 

vissa förväntningar på företaget och det är viktigt att företaget är lyhörd inför detta. Om företaget 

ignorerar eventuella meningsskiljaktigheter kan intressenterna känna sig vilseledda (Piechocki, 

2004). 
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Komplexiteten i hållbarhet ligger i att vi ska göra något som vi inte brukar göra och vara något 

som vi inte är (Barnhizer, 2006). Lopez & Rodriguez (2007) menar att de företag som 

implementerar hållbarhetsarbete kommer att behöva lägga om sitt sätt att arbeta och bli mer 

medvetna om de miljöförändringar som sker. Det kan förklara varför många företag inte väljer 

att arbeta hållbart trots att obetänksamma beslut kan få allvarliga konsekvenser för miljön. 

Införandet av hållbarhetsarbete innebär därmed kostnader och omstruktureringar för ett företag 

(Lopez & Rodriguez, 2007). 

 

Folksam (2013) presenterade en undersökning som visade att det finns börsnoterade bolag i 

Sverige som fortfarande hade mycket att arbeta med inom hållbarhetsområdet trots att de var 

verksamma inom branscher som medförde en hög risk för miljön. Därför kommer studien att 

utgå från börsnoterade bolag i Sverige. Med börsnoterade bolag menas bolag som är noterade på 

Nasdaq OMX och finns på listorna large, mid eller small cap. Detta för att studera hur 

hållbarhetsarbetet kan skilja sig åt företagen emellan beroende på storlek och bransch samt om 

det finns likheter och skillnader vid arbetet mot ett mer miljövänligt samhälle. Förutsättningarna 

för hållbart miljöarbete och utveckling är inte alltid desamma då storleken på bolagen är olika 

samt att de verkar inom olika branscher. Det är på grund av att verksamheterna har olika stor 

påverkan på miljön (Ammenberg, 2004). 

 

Sharma & Henriques (2005) finner i sin studie att storleken på företag spelar roll vid 

implementeringen av hållbarhetsarbete då större företag kan ha svårigheter att exempelvis 

hantera avfall på rätt sätt samtidigt som de snabbt blir mer transparenta för omvärlden. Däremot 

menar författarna att storleken på företagen har mindre betydelse i de senare stadierna efter 

implementeringen av hållbart miljöarbete eftersom företagen då besitter mer kunskap och 

erfarenhet kring området. Ju större företagen är desto hårdare är kontrollen av de utsläpp som 

verksamheten genererar på grund av att företag med större verksamhet skapar mer avfall och 

utsläpp. Större företag är ofta verksamma på flera marknader och därmed kan de inte undvika 

olika kunders krav på en mer hållbar produktion. Kunder som kräver information om 

hållbarheten på företagens produkter har visat sig ha en positiv inverkan på företagens 

miljöarbete (Sharma & Henriques, 2005). 
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Svårigheterna kring hållbarhetsarbetet ligger inte bara i att det är en kostsam process för 

företagen utan det innebär även enligt Booth & Skelton (2011) en förändring för företagets 

anställda och omgivning. De beskriver vikten av att vara öppen och bistå med utbildning för de 

anställda för att kunna lyckas med hållbarhetsarbetet. Det är viktigt att berörda parter blir väl 

förberedda inför de kommande förändringarna och därmed minskar risken för att 

hållbarhetsarbetet blir motarbetat (Booth & Skelton, 2011). 

 

Många företag drar sig för att tillämpa hållbart miljöarbete på grund av ökade kostnader men 

studier visar att de ökade kostnaderna till slut leder till positiva effekter för företagens lönsamhet 

(Christoffersen et al., 2013; Costello, 2008). Det som företagen bland annat sparar pengar på är 

minskat avfall samt energibesparingar. Förutom de direkta kostnadsbesparingarna så tillkommer 

ekonomiskt värde även från investerare och konsumenter då företaget förbättrar sitt rykte och 

förtroende, det kan anses legitimt att samarbeta med ett sådant företag (Christoffersen et al., 

2013; Costello, 2008). Mesch (2010) finner att ett företags största tillgång och viktigaste 

beståndsdel för företagets resultat vara personalen. Författaren anser att medarbetarna därmed 

blir en naturlig del i arbetet mot en hållbar verksamhet och för att kunna möta de utmaningar 

som uppkommer under arbetets gång. Det är därför viktigt att engagera personalen och få dem att 

arbeta mot företagets mål och inte tillgodose sina egna (Mesch, 2010). Det visar återigen hur 

komplicerat det kan vara för företag att införa ett hållbart arbete i organisationen. 

 

Att sammanlänka lönsamhet och hållbarhet är till synes komplext. Det är många faktorer som 

ska beaktas. Problemet ligger bland annat i att företagen endast ser de kostnader och 

omstruktureringar som krävs till en början och misslyckas med att se till det stora perspektivet. 

 

Problemformuleringen kommer att studeras utifrån legitimitetsteorin och intressentteorin. 

Teorierna är nära sammankopplade med varandra (Clarkson, 1995) men tar ändå upp olika 

intressanta aspekter. Legitimitetsteorin behandlar de faktorer som företaget vill visa upp för sin 

omvärld för att betraktas som legitima (Deegan, Rankin & Tobin, 2002). Ett företag som är 

legitimt kan lättare få- och behålla intressenter (Deegan et al., 2002) vilket leder in på 

intressentteorin. Denna teori fokuserar på de olika företagens intressenter och vad de förväntar 
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sig av företaget (Clarkson, 1995). Fokus kommer att vara på hur börsnoterade bolag i Sverige 

förenar hållbarhet och lönsamhet utifrån teorierna, det vill säga om intressenter och legitimitet är 

faktorer som påverkar denna kombination. 

 

Sammanfattningsvis är bakgrunden till den valda frågeställningen att hållbarhetsarbete enligt 

tidigare studier kostar pengar för företagen och därmed väljer att inte tillämpa hållbarhetsregler . 

Företag bör dock överväga att växa på ett mer hållbart sätt för att minska sin miljöpåverkan och 

kunna konkurrera på den globala marknaden. Konsekvenserna av att hållbarhetsarbete väljs bort 

är att miljön försämras vilket leder till att omgivningen skadas. Intressenterna får då motiv att 

vända sig till de andra företag som faktiskt arbetar mot en mer hållbar riktning vilket då kan 

komma att påverka lönsamheten negativt. 

 

Det är idag högst aktuellt att vara medveten om de miljöförändringar som sker i världen och 

företagen förväntas ta sitt ansvar. Det finns dock företag som väljer att bortse från den 

miljöpåverkan som faktiskt sker för att istället tjäna mer pengar. Dessa företag har en mer 

kortsiktig syn på lönsamheten istället för en långsiktig syn trots att det är långsiktigheten som 

hjälper företaget att överleva på sikt. Det är därför angeläget att undersöka hur börsnoterade 

bolag förenar lönsamhet och hållbarhet för att kunna bidra till en mer miljövänlig värld, det vill 

säga om implementeringen av hållbarhetsarbete kan generera positiva effekter som väger upp de 

kostnader som uppstår.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Problemet som skall undersökas är: Hur börsnoterade bolag i Sverige förenar lönsamhet och 

hållbarhet med fokus på miljöansvar. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur börsnoterade bolag i Sverige investerar i 

hållbart arbete samtidigt som de förblir lönsamma. Det grundar sig i att det kan ses som en 

kostnad för bolaget att rätta sig efter regler för hållbarhetsarbete och ha en negativ påverkan på 

lönsamheten. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien utgår från hur börsnoterade bolag i Sverige förenar lönsamhet och hållbarhet. När det 

gäller hållbarhet kommer vi att lägga störst fokus på den dimension som omfattar miljöansvar då 

det oftast är den här delen som hållbarhet associeras med. Företagen som valts att granskas är 

noterade på Nasdaq OMX och finns på listorna large, mid eller small cap. Studien är inte baserad 

utifrån en kvantitativ ansats och därför har inte lönsamheten heller mäts på annat sätt än att 

bolagen har redogjort om hållbarhetsarbetet har haft en inverkan på lönsamheten och hur. 
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2. Metod 

I det här kapitlet beskrivs val av ämne kortfattat, val av metod, datainsamling, analysmetod, 

metodkritik samt den källkritik som finns.  

2.1 Val av ämne 

Studieområdet valdes efter vår förundersökning kring aktuella ämnen att fördjupa oss i. 

Förundersökningen skedde genom kontakt och diskussioner med kapitalförvaltare på SEB 

Jönköping kring lämpliga områden. Det visade sig att medvetenheten kring hur företag hanterar 

hållbarhetsfrågor har ökat (Sharma & Henriques, 2005). Därför studerades huruvida 

börsnoterade bolag i Sverige förenar lönsamhet och hållbarhet eftersom det i dag finns ett ansvar 

att värna om miljön. Företagen måste därför motiveras till att implementera ett mer miljövänligt 

arbetssätt (Frostenson et al., 2012). Dock visar forskare på att det är kostsamt att arbeta hållbart 

(Lopez & Rodriguez, 2007) men frågan är om de positiva aspekterna kan väga tyngre än de 

negativa trots att forskningen visar det motsatta.  

2.2 Val av metod 

Vid val av metod är det viktigt att välja den som passar till frågeställningen och kan bidra till att 

uppnå de mål som ställts upp (Holme & Solvang, 1997). Metoden har varit till hjälp för att kunna 

besvara forskningsfrågan och uppfylla syftet med studien.  

 

Det finns två olika angreppssätt, kvantitativ eller kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997). 

Studien har utgått från kvalitativ metod på grund av att kvalitativ data och metoder kan visa hur 

totalsituationen ser ut, det vill säga att skapa en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för 

social utveckling och sammanhang. Metoden utgår från att forskaren ska finna riklig information 

om ett fåtal undersökningsenheter, vilket betyder att forskaren således måste gå på djupet 

(Holme & Solvang, 1997). Det har gjorts med hjälp av datainsamling i form av vetenskapliga 

artiklar, litteratur och intervjuer med sju bolag i olika branscher. 

 

Metoden har utgått från en kunskapsteoretisk ståndpunkt och enligt Bryman & Bell (2013) ska 

tyngden ligga på att få förståelse för den sociala verklighet som har undersöks utifrån hur de 

människor som befinner sig inom denna verklighet tolkar den. Genom användning av kvalitativ 

metod har fokus legat på ett fåtal börsnoterade bolag och har därmed möjliggjort en fördjupning i 
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de utvalda bolagen. Enligt Eriksson & Weiderheim-Paul (2011) kan intervjuer leda till specifik 

information om ett visst bolag då mer komplexa frågor kan ställas. Frågorna har sedan följts upp 

med hjälp av en följdfråga vilket har bidragit till ökad förståelse. 

  

Kvantitativ metod har inte att använts då det inte varit intressant i vår studie att utgå från siffror, 

statistik eller matematik. I och med att vi ville göra en mer djupgående undersökning har det inte 

varit aktuellt med en standardiserad uppläggning av studien. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Teoretisk datainsamling 

Den teoretiska datainsamlingen har grundat sig i vetenskapliga artiklar och litteratur från flera 

olika författare och forskare. Utgångspunkten har varit hur lönsamhet och hållbarhet förhåller sig 

till varandra. De databaser som är vanligt förekommande är ABI/INFORM och WorldCat. Vi har 

använt oss av både äldre och nyare artiklar samt böcker för att få mångsidig information. 

2.3.2 Empirisk datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer. Enligt Gillham (2008) 

genomförs oftast kvalitativa intervjuer genom ett fysiskt möte där två personer utbyter kunskaper 

och erfarenheter. Det kan även ske via telefon, mejl eller genom videointervju (Gillham, 2008). 

Vi har valt personliga intervjuer för att kunna få bättre kontakt med respondenten. I de fall 

respondenten inte haft möjlighet till en besöksintervju har det istället skett telefonintervju. 

Utgångspunkten har varit den semistrukturella intervjuformen som enligt Justesen & Mik-Meyer 

(2011) utgår från en intervjumall där intervjuaren redan har definierade huvudfrågor och teman 

men där det ändå finns utrymme att avvika från dessa om respondenten väljer att ta upp andra 

intressanta ämnen. Respondenten kommer därmed att ha stor frihet att utforma svaren (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Intervjuerna har dokumenterats genom ljudupptagning då alla respondenter har godkänt detta. 

Det kan upplevas som känsligt i vissa fall och därav har det varit upp till respondenten om 

ljudupptagning har skett eller ej. Anteckningar har även gjorts. Dock rekommenderar Justesen & 

Mik-Meyer (2011) att ta upp intervjun elektroniskt eftersom det kan bli svårt att dokumentera 

tillräckligt detaljerade anteckningar under tiden som respondenten svarar. Det kan då vara 
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problematiskt att analysera dessa i ett senare skede (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Frågorna har 

att formats utifrån problemet, syftet och de valda teorierna samt med hjälp och inspiration av 

tidigare intervjumallar. Det har gjorts för att kunna ge svar på hur börsnoterade bolag i Sverige 

förenar lönsamhet och hållbarhet och uppfylla syftet. Syftet var att identifiera de faktorer som 

kunde gynna både miljön och företaget vid implementering av hållbarhetsarbete. Hur frågorna 

sedan har analyserats presenteras i analysmetoden. Processen har varit tidskrävande men också 

en förutsättning för en lyckad intervju. Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) krävs det att 

frågorna är välformulerade, lätta att förstå och inte ledande till ett visst svar för att frågorna ska 

kunna vara till hjälp. Riktlinjen är att ju kortare fråga desto lättare är det för respondenten att 

svara (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har dessutom testat intervjufrågorna på en respondent 

som inte har ingått i studien för att kontrollera att frågorna varit tillräckligt utförliga. 

 

Vi har utgått från Gillhams (2008) tre faser vid intervjuerna. I den första fasen ska intervjuaren 

se till att respondenten får möjlighet att finna sig till rätta. Intervjuaren ska berätta om studiens 

syfte och hur intervjun är uppbyggd. Under den andra fasen ska intervjuaren berätta en kort 

sammanfattning om frågorna innan de ställs. Det är även viktigt att ta pauser och inte stressa sig 

till ett svar. Det gäller även att uppträda lugnt och vara uppmärksam på de svar som ges. I den 

sista fasen ska intervjuaren signalera att intervjun snart är slut och visa att denne är nöjd med 

resultatet, kontrollera att alla frågor är ställda och besvarade samt tacka för att respondenten tagit 

sig tid (Gillham, 2008). Genom användande av dessa tre faser har intervjuerna haft en grund 

redan från början och vi som intervjuare har kunnat känna oss bekväma i situationen genom att 

ha haft en strukturerad plan för intervjuerna. 

 

De bolag som intervjuats är SEB, Stora Enso Packaging, Swedish Match, Astra Zeneca, B&B 

Tools  och KappAhl. Ytterligare ett bolag har intervjuats men vill i studien vara anonym. Det 

anonyma företaget kommer hädanefter att benämnas “Bolag A”. Dessa bolag har valts ut då vi 

vill studera hur företag av olika storlek i olika branscher förhåller sig till hållbarhetsarbete samt 

för att deras verksamheter kan vara skadliga för miljön. Inom banksektorn är branschens risker 

för miljö och nedsmutsning inte alls lika stora i jämförelse med pappersindustrin, 

tobaksindustrin, läkemedelsindustrin, bygg- och industrisektorn, klädindustrin och detalj- och 

klädvarubranschen då banker erbjuder tjänster och övriga nämnda branscher är producerande. 
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Banker kan dock vara med och påverka indirekt genom att vara kritiska och noga kontrollera att 

de företag och privatpersoner som till exempel beviljas krediter har bra värderingar vad gäller 

miljö (Svenska Bankföreningen, 2011). Producerande bolag har däremot en större direkt 

miljöpåverkan då det handlar om stora mängder koldioxidutsläpp, energiförbrukning, 

avfallshantering, spill med mera (Sharma & Henriques, 2005).  

 

Urvalet av bolag har gjorts utifrån att de inte har samma förutsättningar att arbeta hållbart och 

därför behandlar studien både producerande- och tjänstebolag med olika storlek. De olika 

bolagens verksamheter har dock alla en negativ påverkan på miljön. Urvalet har också gjorts 

med hänsyn till att antalet respondenter hade reducerats i det fall en specifik bransch hade valts 

då utgångspunkten är börsnoterade bolag i Sverige. Målsättningen med intervjuerna har varit att 

klargöra hållbarhetsarbetets roll i företaget, vad det är som egentligen krävs för att lönsamhet och 

hållbarhet ska kunna gå hand i hand samt vilka problem som finns då det ska ske en 

sammankoppling mellan hållbarhetsarbete och företagets lönsamhet. 

 

För att öka trovärdigheten kring de svar som respondenten gett under intervjun har vi i vissa fall 

tagit hjälp av företagens producerade hållbarhetsredovisningar och övrig information från 

företagens hemsidor i de fall som det funnits osäkerhet kring svaren för att få bättre förståelse. 

  

De personliga intervjuerna har skett på respondenternas arbetsplatser och det avsattes en timma 

för varje intervju. Respondenterna är chefer som är insatta i företagets verksamhet och inom det 

område som vi valt att fördjupa oss inom. 

2.4 Analysmetod 

När intervjuerna var genomförda gjordes en sammanställning av de anteckningar och 

ljudupptagningar som gjorts. Intervjuerna rekommenderas enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) 

att transkriberas. Med transkribera menas att intervjun ska översättas och gestalta det talade 

språket till skriftlig form. Det kan dock ta alldeles för lång tid och därför går det att välja ut delar 

av intervjun (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi valde därför att endast transkribera det som var 

av vikt för studien. Transkriberingen har varit till hjälp på så sätt att vi lättare har kunnat 

analysera respondenternas svar och senare kunnat jämföra de olika intervjuerna på ett bättre sätt. 

Transkriberingen har sedan skickats till respondenterna för godkännande i syfte att säkerställa 
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intervjuernas kvalité och trovärdighet. 

 

Utgångspunkten har varit att påbörja analysen i takt med att intervjuerna utförts. Materialet har 

lästs och omlästs för att kunna identifiera och kategorisera svaren. Analysen har kopplats till de 

valda teorierna, legitimitetsteorin och intressentteorin samt tidigare forskning för att se hur 

svaren förhåller sig till dessa för att kunna besvara problemet och uppfylla syftet. När alla 

intervjuerna genomförts analyserades svaren utifrån var och en av intervjufrågorna. Efter att 

intervjufrågorna behandlats individuellt analyserades samtliga sammanställningar tillsammans 

för att kunna studera om det fanns likheter, skillnader eller särskilda mönster som visade att det 

var på ett visst sätt. Därefter genomfördes en tematisering, baserade på intervjufrågorna, för att 

på så vis underlätta analysen då studien omfattar olika delar som är av vikt. För att kunna besvara 

forskningsfrågan har vi studerat huruvida hållbarhetsarbetet har inneburit en negativ eller positiv 

effekt på de utvalda bolagens lönsamhet. Det har gjorts genom att bolagen har redogjort för på 

vilket sätt deras lönsamhet har påverkats, det vill säga om de spenderat, sparat eller tjänat pengar 

på att implementera hållbarhetsarbete. Ingen ytterligare mätning har genomförts då bolagens 

hållbarhetsarbete inte ensamt har varit avgörande för bolagens lönsamhet. Lönsamhetsbegreppet 

utgår således från företagets förmåga att överleva på sikt och därmed behöver intäkterna 

överstiga kostnaderna.  

2.5 Metodkritik 

Vid tillämpning av kvalitativ metod finns det dock enligt Bell (2000) vissa nackdelar. Författaren 

menar att det bland annat är att intervjuerna tar mycket tid. Det har varit tidskrävande och kritiskt 

att sätta ihop rätt frågor. Däremot är kvalitativ metod flexibel vilket innebär att ändringar i 

upplägget i undersökningen har kunnat göras (Holme & Solvang, 1997). Vi har därmed kunnat 

förtydliga frågorna till intervjuerna om vi märkt att respondenterna haft svårigheter att besvara 

dem. 

Bell (2000) menar även att risken för skevhet i intervjuerna är stor då det endast är ett fåtal 

intervjuer som görs. Det här är något som skulle kunna komma att påverka resultatet av 

forskningen. För att öka trovärdigheten i intervjuer så är det viktigt att kunna ställa frågor rätt, 

det vill säga att intervjun ska inledas med öppna frågor för att inte leda in respondenten i en viss 

riktning (Ely, 1993). Enligt Ely (1993) förekommer det alltid oförutsedda händelser under en 

intervju oavsett hur god förberedelsen inför mötet är. Det har därför varit viktigt att vara 
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medveten om detta och kunnat använda oväntade svar till att ställa bra följdfrågor. 

 

Ytterligare en nackdel med kvalitativ metod är det finns svårigheter kring att bevisa dess 

pålitlighet (Ely, 1993). Det kvalitativa perspektivet är inriktat på hur människor upplever olika 

situationer (Bell, 2000). Svårigheten har således varit att olika människor kan uppfatta samma 

situation olika vilket kan leda till olika syn kring huruvida fakta som presenteras är pålitlig eller 

inte. Det kan även leda till att respondenterna inte uppfattar de frågor som ställs på det sätt som 

var tänkt vilket resulterar i ett svar som inte besvarar den ursprungliga frågan. Genom att 

respondenterna har tagit del av intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället har de haft 

möjlighet att förbereda sina svar. För att öka pålitligheten har företagens 

hållbarhetsredovisningar i vissa fall varit till hjälp då det har varit möjligt att jämföra vad som 

sagts och vad som har rapporterats. 

 

Trovärdighet har även varit en viktig del i studien. Trovärdighet består enligt Bryman & Bell 

(2013) av fyra kriterier, nämligen tillförlitlighet som behandlar och säkerställer att forskningen 

har tagits fram på rätt sätt och att rapporteringen av resultatet sker till de berörda personer som är 

en del av den sociala verklighet vi undersöker. Överförbarhet som beskriver huruvida resultatet 

skulle vara desamma i en annan kontext eller vid en annan tidpunkt. Pålitlighet innebär att det 

skapas en fullständig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen, hur den är upplagt så att 

den externa läsaren ska kunna följa arbetet steg för steg. Möjligheten att styrka och bekräfta som 

innebär att forskaren försöker fastställa att denne har agerat i god tro, att forskaren inte har låtit 

personliga åsikter påverka resultaten. Genom att ha förhållit oss till dessa fyra kriterier har 

trovärdigheten ökat i studien. 

2.6 Metodreflektioner 

Kvalitativ metod har varit det mest lämpliga valet av metod då det gav oss möjligheten att 

studera bolagen mer ingående. Då studien behandlar börsnoterade bolag i Sverige är bolagen av 

betydande storlek och därför var det intressant att djupgående granska deras hållbarhetsarbete i 

relation till lönsamheten. Tillämpning av kvantitativ metod hade därför inte kunnat ge lika 

utförliga svar och då inte heller kunnat besvara forskningsfrågan på ett bra sätt. 

  

Fördelarna med kvalitativ metod är att det genom intervjuer går att få en bild av hur bolagen 
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arbetar med hållbarhetsfrågorna vilket gör det möjligt att få bättre förståelse för hur situationen 

ser ut. Genom framförallt besöksintervjuer har trovärdigheten i svaren ökat då det funnits 

möjlighet till att föra diskussioner och följa upp svaren med relevanta följdfrågor.  

 

En nackdel har dock varit att vi efter transkriberingen valde att skicka ut samtliga 

transkriberingar till respondenterna vilket ledde till att ett bolag ville vara anonym i studien. Vi 

anser att studien hade blivit ännu mer intressant att läsa om samtliga bolag hade kunnat 

presenteras. Det var däremot även till fördel att respondenterna fått ta del av transkriberingarna 

då de fick möjlighet att klargöra vissa delar som blivit missuppfattade men också fick chans att 

utveckla sina svar. Vi har inte sett några övriga nackdelar med att använda kvalitativ metod. Vi 

skulle således inte gjort det annorlunda jämfört med vad som utförts. 

2.7 Källkritik 

I studien finns källor som ligger långt tillbaka i tiden men som även visar detsamma som källor i 

nutid pekar på. Dock har analyseringen gjorts särskilt kritisk vid användning av allt för gamla 

källor så att de har relevans eftersom forskningen antas gå framåt. Det kan finnas nyare och mer 

aktuella artiklar att använda vilket har observeras. 

 

Då studien har gjorts utifrån att försöka ta fram de positiva aspekterna med att implementera 

hållbarhetsarbete i börsnoterade bolag i Sverige utan att lönsamheten ska påverkas i allt för hög 

grad gäller det att vara kritisk till vad som presenteras i intervjuerna samt vad som går att läsa om 

företagen. Detta för att företag, av erfarenhet, gärna framhäver deras starka sidor och möjligtvis 

framställer företaget bättre än vad det egentligen är och då inte tar upp vad som behöver arbetas 

mer med. Det har därför varit viktigt att vara uppmärksam så att svaren stämmer överens med 

verkligheten. 
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet kommer det att presenteras en inledning till forskningsfrågan kopplad till de valda 

teorierna. Därefter kommer nyckelbegreppen att definieras och förklaras tillsammans med de 

teorier som studien grundar sig i. Sammanfattningsvis framställs en egenkonstruerad 

analysmodell. 

3.1 Inledning 

Redan på 1970-talet beskrev Shocker (1973) ett samhällskontrakt mellan näringsliv och olika 

individer i samhället. Vidare menar Shocker (1973) att om företagens främsta syfte var att 

generera vinst åt aktieägarna så hade de även en skyldighet att agera på ett ansvarsfullt sätt. Det 

här är tankesättet som både legitimitetsteorin och intressentteorin grundar sig i. Skillnaden 

mellan legitimitetsteorin och intressentteorin är enligt Gray, Kouhy & Lavers (1995) att 

legitimitetsteorin inte bara innefattar relationen mellan företaget och dess primära intressenter 

utan att företagets intressen ska kunna tillgodoses samtidigt som verksamheten accepteras av 

samhället. 

 

Hållbarhetsarbete är ett kraftfullt verktyg för företag att anskaffa legitimitet från sin omgivning. 

För bara ett par decennier sedan ignorerades ekologiska frågor av företag eftersom dess effekter 

inte var synliga eller hade en ekonomisk inverkan på företagen (Pereira, Costa Lourenc & 

Morais, 2013). Det var efter det att Brundtlandrapporten uppkom som företag såg tydliga 

samband mellan företagets legitimitet och försök till en mer hållbar utveckling. De företag som 

implementerar hållbart miljöarbete bidrar inte bara till en mer hållbar ekonomisk utveckling utan 

de gynnas dessutom med legitimitet från sin omgivning samt att samhällets intresse för företaget 

kan komma att öka. Det är viktigt för företag att visa hur de integrerar hållbarhetskonceptet i sina 

beslut och att de informerar berörda parter om de åtgärder som vidtagits för att minimera 

företagets påverkan på miljön (Pereira et al., 2013). Dock har företag med god miljöprestanda av 

naturliga skäl anledning att lämna ut denna information för att vinna legitimitet. Om utlämnandet 

av miljörapporterna skulle öka företagets synlighet skulle det kunna vara en anledning för de 

flesta företag att implementera ett hållbart miljöarbete (Dawkins & Fraas, 2011). 

 

Med tanke på hur mark, vattendrag, luft och hav har förvandlats till en station för företags avfall 
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kommer inte miljön att överleva den globala marknadsekonomin. Det har varit en allmän 

uppfattning att det huvudsakliga syftet ett företag har är att generera maximal vinst åt sina 

aktieägare (O’Donovan, 2002). Denna syn stärker uppfattningen om att större företag idag måste 

tillfredsställa behoven hos en bredare grupp intressenter. Dock har det visat sig att deras 

intressen inte endast är av en ekonomisk natur utan även implementeringen av ett mer hållbart 

arbete. Detta ger företagen ännu större anledning till att arbeta för en mer hållbar utveckling och 

det visar även på en ökad medvetenhet hos alla parter (O’Donovan, 2002). 

 

På grund av ovanstående kommer följande nyckelbegrepp att användas i studien: lönsamhet, 

hållbarhetsarbete, miljöansvar, legitimitet och intressenter. Det är för att få ökad förståelse för 

forskningsfrågan som grundar sig i hur börsnoterade bolag i Sverige förenar hållbarhet och 

lönsamhet. Det är viktigt att definiera och tydliggöra vad begreppen faktiskt innebär i studien då 

de kan ha olika innebörd för olika individer. 

3.2 Nyckelbegrepp 

3.2.1 Lönsamhet 

Lönsamhet kan ses som både ett mål och ett medel då det på lång sikt är ett villkor för företags 

överlevnad (Annell, 1994). Företag är lönsamma när intäkterna överstiger kostnaderna (Ekonomi 

info, 2009) vilket också i studien kommer att vara utgångspunkten för begreppet lönsamhet. 

Enligt Lundin & Welinder (1996) är arbetet med att förbättra ett företags lönsamhet ett evigt 

projekt och det är viktigt att åtgärder genomförs på alla nivåer i ett företag. De menar att 

lönsamhet är ett omfattande ämne och inkluderar många olika faktorer, bland annat att skapa 

attraktionsvärde hos produkterna som gör att de genererar goda intäkter. 

 

Lönsamhetsbegreppet utgår således från huruvida hållbarhetsarbetet har skett på bekostnad av 

den befintliga lönsamheten eller om hållbarhetsarbetet istället har gynnat lönsamheten. Studien 

undersöker om bolagen i fråga har kunnat göra kostnadsbesparingar eller om hållbarhetsarbete i 

vissa fall har bidragit till ökade intäkter på grund av den ökade legitimitet som de har åtnjutigt 

till följd av hållbarhetsarbetet. Lönsamheten mäts på så sätt att samtliga bolag i studien har 

redogjort för hur deras ekonomi har påverkats av hållbarhetsarbetet och på vilket sätt, det vill 

säga om kostnader uppstått eller minskat och om det möjligtvis har genererat i intäkter. Det har 
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inte genomförts någon specifik mätning då det kan vara svårt att se alla de delar som kan ha 

kommit bolaget till godo som till exempel goodwill.  

 

Genom att sätta upp tydliga visioner för ett mer hållbart företagande och samtidigt beakta de 

kortsiktiga samt de långsiktiga ekonomiska fördelarna som ett hållbart alternativt medför kan 

företag tillgodose sina behov (Hållbarhetsguiden, 2014). Hållbarhetsarbete skapar värde för både 

företag och människan samtidigt som det innebär ekonomiska fördelar vilket är avgörande för en 

hållbar utveckling. Det kan till exempel vara utveckling av produkter med längre livslängd som 

samtidigt är ekonomiskt hållbara (Hållbarhetsguiden, 2014). 

 

Det har visat sig att företag tar olika beslut som är baserade på rådande lönsamhet. Dagens 

lönsamhet kan vara en indikator på vad som kan förväntas av den framtida lönsamheten 

(Campbell & Frei, 2004). Företag skulle därmed kunna basera sina beslut angående 

hållbarhetsarbete utifrån vad de förväntar sig vara lönsamt och vad deras intressenter förväntar 

sig av dem. 

 

För att vara lönsam måste företag förutom att fokusera på sina intäkter även identifiera sina 

kostnader (Burgess & Bryant, 2001). Det har däremot visat sig att företag som implementerat 

hållbart miljöarbete har kunnat kostnadsbespara då till exempel energikostnaderna har minskat 

(Christoffersen et al., 2013). Dock har vissa chefer haft uppfattningen att företaget antingen kan 

vara miljövänligt eller lönsamt men inte kunna kombinera de båda (Johnson, 2009). Visserligen 

vill inte chefer uppsåtligen skada miljön men de känner en påtryckning att kunna ge största 

möjliga utdelning till företagets aktieägare vilket i sin tur leder till att miljöfrågorna inte 

prioriteras inom företaget. Däremot välkomnar samhället ett mer miljömedvetet arbete från 

företagens sida. Det är således upp till cheferna att finna och identifiera de komponenter som 

gynnar miljön och är lönsamt för företaget (Orsato, 2006). 

 

Enligt Johnson (2009) finns det ingen svårighet att kombinera företagets lönsamhet och 

hållbarhet i de fall återanvändningen av verksamhetens biprodukter kan generera i lönsamhet 

samtidigt som det uppkommer besparingar för företagen. Författaren hävdar att minskningen av 

avfall och utsläpp egentligen är en fråga om bra affärer och samtidigt minimera påverkan på 
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miljön. I de fall det uppkommer svårigheter att kombinera företagens miljöansvar och lönsamhet 

är det oftast beroende på chefernas bristande medvetenhet om att hållbart miljöarbete är positivt 

för företagets ekonomi (Kenney, 2007). Det har således visat sig att företag kan uppnå 

ekonomiska fördelar genom att implementera ett hållbart arbete. De företag som aktivt har 

arbetat för att vara hållbara och kunnat visa upp en bra miljöstatistik har också fått bra 

avkastningar på de investeringar de gjort i samband med deras hållbarhetsarbete (Karabell, 

2008). Genom att arbeta för att uppfylla sina hållbarhetsmål kan företagen bli mer effektiva, 

kostnadsbespara samt öka sin lönsamhet. Det är med andra ord till fördel både företaget och 

miljön (Smorch, 2007).  

3.2.2 Hållbarhetsarbete 

I studien definieras hållbarhetsarbete med alla de tre delar som hållbar utveckling består av, det 

vill säga miljö, samhälle och ekonomi. Hållbarhetsarbetet har sin bakgrund i förändringar som 

har varit både lokala och globala. Det har inte funnits utformade lagar för att hantera dessa 

förändringar. Hållbarhetsarbete kan ses om en reaktion på behovet att ta ställning till denna 

förändring och kraven på att företagen ska agera har ökat (Frostenson et al., 2012). 

 

Vissa företag fokuserar endast på miljöpåverkan medan andra fokuserar på de sociala eller 

ekonomiska konsekvenserna (Berns et al., 2009). Ammenberg (2004) och Frostenson et al. 

(2012) menar dock att företag måste integrera hållbarhet i vart och ett av alla de tre delarna för 

att kunna nå en hållbar utveckling. 
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Figur 1.1 De tre delar som hållbarhet består av (Ammenberg, 2004). 

 

Vad hållbarhet innebär för företag är enligt Santos, Akabane & Santos (2013) när företag kan 

bedriva sin verksamhet samt tillmötesgå intressenternas krav samtidigt som det inte har negativ 

påverkan på planeten. De menar att företagens produktion måste ske på ett naturligt sätt och när 

produktionsprocessen blir skadlig för miljön måste den revideras.  

 

Hållbart företagande utgår från att miljöhänsyn, lönsamhet och socialt engagemang förenas. Det 

handlar bland annat om att företaget ska minska sin negativa påverkan på miljön samt spara egna 

resurser (Verksamt, 2014). Att företaget drivs på ett mer hållbart sätt medför många fördelar då 

resurserna kan användas mer effektivt, det skapar nya affärsmöjligheter samtidigt som företaget 

förbättrar sin konkurrenskraft. Genom att lägga vikt på vilka konsekvenser företagets handlande 

kan få för miljön kan den positiva påverkan komma att öka då till exempel företaget ser över sin 

avfallshantering och energiförbrukning. Kostnaderna kan därmed minska (Verksamt, 2014). Den 

efterfrågan som finns idag på hållbara produkter har aldrig varit större och det kan ses att den 

fortsätter att växa. Därför kan det ansvaret som företaget tar för sin miljöpåverkan vara en 

betydande konkurrensfördel på marknaden, till exempel genom att importera varor som är 

rättvisemärkta och att de tjänster som erbjuds har mindre påverkan på miljön än de övriga 
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Samhälle 



 22 

företagen inom samma bransch. Det anses viktigt för kunderna att företaget tydligt arbetar i en 

mer hållbar riktning. Köpbeteenden förändras då medvetenheten kring miljön och därför skapas 

även nya affärsmöjligheter som i sin tur kan spara transporter, avfall och energi (Verksamt, 

2014). 

 

För att kunna få en mer hållbar utveckling måste företagen hela tiden aktivt arbeta med att förnya 

sig och sträva framåt i sitt hållbarhetsarbete. De behov som samhället har måste ställas i 

proportion till vad som kan göras för att undvika avfall och nedskräpning av miljön (Santos et 

al., 2013). 

3.2.3 Miljöansvar 

I studien kommer miljöansvar att definieras som det ansvar som företagen tar för de effekter som 

deras verksamhet har på miljön och hur de aktivt arbetar för att förhindra större miljöpåverkan än 

nödvändigt. Miljöpåverkan avser att avspegla “organisationens påverkan på det levande och icke 

levande naturliga systemet” och inkluderar då mark, luft, ekosystem och vatten (Frostenson et 

al., 2012 s. 53). Hållbarhet är således bland annat kopplat till miljömässig påverkan av tjänster, 

transporter, processer och produkter, biologisk mångfald samt efterlevnad av lagar inom 

miljöområdet och miljökostnader (Frostenson et al., 2012). Många företag väljer att rätta sig efter 

ISO 14000-serien, vilket är en miljöstandard som visar hur inköp, produktion, distribution, 

hantering av miljöfarliga ämnen med mera ska hanteras. ISO-standarder är internationella och 

branschövergripande vilket betyder att de gäller över hela världen och att företagen som 

tillämpar ISO har samma systematik. Användandet av ISO är dock frivilligt (Frostenson et al., 

2012). 

 

Samhället börjar enligt Fergus & Rowney (2005) att känna igen och förstå vilka skadliga effekter 

som beslut och handlingar kan ha för miljön. Det är nu viktigare än någonsin att företag 

integrerar filosofier och idéer kring att minska miljöpåverkan i sin verksamhet (Fergus & 

Rowney, 2005). Hållbarhetsarbete handlar bland annat om att reducera energikostnader, 

återvinna avfall samt att förbättra lönsamma användningsområden för de biprodukter som 

uppstår i företagens verksamhet (Johnson, 2009). Ammenberg (2004) menar att det är 

vetenskapligt bevisat att det utan tvekan är den miljömässiga påverkan som det idag bör läggas 

mest fokus på. Även Santos et al. (2013) hävdar att konceptet hållbarhet har en stark association 
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med bevaring av miljö och hur människan ska använda jordens resurser på bästa sätt. 

 

Gröna företag är företag som är kloka, sunda samt tar ansvar och arbetar för att minska sin 

miljöpåverkan. De företag som har miljövänliga tjänster och produkter får ett större och stabilare 

förtroende samtidigt som de får en bra position på en marknad som växer kring 

miljömedvetenheten (Hållbar Livsstil, 2014). Det här ger vinster på många plan såsom för vår 

planet och livshälsa. Den enda vägen att gå för att kunna bevara planeten för nuvarande och för 

de kommande generationerna är att de produkter och tjänster som skapas måste vara 

genomtänkta och bra (Hållbar Livsstil, 2014). 

 

Enligt Frostenson et al. (2012) köper konsumenter idag ofta varor som är tillverkade i utlandet 

och därmed transporterats under miljömässiga och sociala förhållanden som inte skulle vara 

gångbara i Sverige. Författarna hävdar att företagen idag har en proaktiv inställning till 

miljömedvetenhet. Miljöfrågor är idag strategiska och handlar mer om att ta fram bra verktyg 

och standarder som företagen på ett hållbart sätt kan arbeta efter i sin miljöhantering än att 

förhindra utsläpp (Frostenson et al., 2012). Johnson (2009) menar att ingen medvetet vill skada 

miljön men när det sker så handlar det ofta om okunskap eller likgiltighet. Johnson (2009) 

hävdar även att intresset för miljöarbete kommer att öka när insikten om aktieägarnas 

förmögenhetsökning infrias och när hållbarhetsarbetet leder till ökad lönsamhet samtidigt som 

hållbarhetsarbetet enligt Christoffersen et al. (2013) kan förbättra företagets anseende.  

3.2.4 Legitimitet 

Legitimitet definieras i studien som den positiva bild som intressenterna och samhället har på 

företaget. Legitimitet uppstår hos ett företag när omvärlden anser att företagets resultat inte har 

uppkommit på bekostnad av miljön (Deegan et al., 2002). Företag uppnår även legitimitet när de 

bedriver verksamheter som medför vissa risker men kan påvisa att de aktivt arbetar för att 

hantera dessa risker (Frostenson et al., 2012). Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är det ytterst få 

företag som kan överleva utan stöd från omvärlden och de företag som inte uppfyller de 

förväntningar som samhället har blir lätt kritiserade för att vara likgiltiga eller oseriösa. 

 

Legitimitet förklaras genom legitimitetsteorin. Teorin har sin grund i begreppet ”socialt 

kontrakt” mellan organisationer och samhälle (Deegan et al., 2002). Ett företag uppfattas som 



 24 

legitimt om det står för vad samhället anser vara bra och riktiga värderingar (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Legitimitet kan skapas om organisationer har tydliga mål och bra strategier för 

att uppnå dem. Det har även visat sig att företag som är öppna för omvärlden med hur deras 

organisation ser ut lättare vinner legitimitet medan de företag som är slutna har svårare att anses 

som legitima (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Patty & Penn (2011) hävdar att legitimitet inte är 

enkelt att uppnå då alla val som organisationer står inför inte kan göras legitimt. Enligt Deegan et 

al. (2002) skapas brister i legitimiteten när det uppstår en skevhet mellan företagets agerande och 

de förväntningar samhället har. 

 

Legitimitet kan uppnås genom att implementera ansvarsfullt miljöarbete och därför förväntas 

företag som vill uppnå legitimitet att uppfylla dessa krav (Deegan et al., 2002). Om ett företag 

lyckas att vinna legitimitet från sin omgivning är chansen att överleva större då deras existens 

bygger på att samhället tillåter dem att fortsätta bedriva sin verksamhet (Reich, 1998). Även om 

företagens främsta syfte är att säkra sin framtida överlevnad så har de en skyldighet att vara 

ansvarsfulla mot sin omgivning (Sethi 1978). 

 

Ett antagande i legitimitetsteorin är enligt Deegan et al. (2002) att om företaget inför 

förändringar i verksamheten så kan det uppfattas som negativt av samhället. Om ett företag 

förändrar sin verksamhet eller försöker ändra samhällets uppfattning om deras verksamhet så 

måste företaget upplysa om dessa förändringar. Om det inte uppfylls så kommer den tänkta 

målgruppen att förbli omedveten om vad företaget planerar att göra eller vad de försöker att 

uppnå och på så vis kommer det bli problematiskt för företaget att uppnå legitimitet (Deegan et 

al., 2002). O’Donovan (2002) menar att legitimitetsteorin kan vara en förklaring till att 

miljörapporteringen har ökat sedan 1980-talet. 

 

Kostnader för att upprätta ett ansvarsfullt arbetssätt kan vara lätta att mäta medan de immateriella 

positiva resultaten är svårare (Waddock & Graves, 1997). Legitimitet är ett sådant resultat som 

kan komma företag tillgodo efter att de implementerar ett ansvarsfullt arbetssätt (Waddock & 

Graves, 1997). De företag som inte uppfyller de krav på vad samhället anser som legitimt och 

vad som är acceptabelt förlorar sin legitimitet (Hiliard, 2013). Kopplingen mellan företagets 

överlevnad och samhällets syn på dess verksamhet kan inte vara tydligare och det här skapar ett 
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ansvar från företagets sida att upprätthålla den bild som samhället har av dem (Donaldson & 

Dunfee, 1994). 

 

O’Donovan (2002) belyser ett potentiellt problem som kan uppkomma när det ska undersökas 

hur företag gör för att upprätthålla sin legitimitet. I de fall ett företag anses vara ansvarsfullt när 

det kommer till miljöansvar och andra sociala frågor så kommer samhällets krav och 

förväntningar på företaget i fråga att vara höga. Det kommer alltså att krävas mer av ett sådant 

företag att behålla den legitimitet som de har upparbetat. Ett företag som anses som mindre 

legitimt, till exempel vapentillverkare, har naturligtvis färre förväntningar att leva upp till. Därför 

är det viktigt för företag som har ett väl utvecklat miljöarbete att hela tiden vara proaktiva och 

kunna förutse vad samhället förväntar sig av dem (O’Donovan, 2002). 

 

Beroende på vad ett företag vill uppnå med sin legitimitet så kan de offentliga upplysningarna 

kring ett företags hållbarhetsarbete variera (Suchman, 1995). Det kan till exempel vara så att ett 

företag vill reparera sin skadade legitimitet och därmed kan välja vilken information de ska 

presentera. Om ett företags legitimitet är eller kan komma att hotas är det viktigt att företaget 

identifierar de problem som orsakar hotet samt att de identifierar de grupper som har intresse i att 

dessa problem blir lösta. Det är dessa grupper som kan vara potentiellt inflytelserika i avgörandet 

om huruvida företaget är legitimt eller inte. Samhällets behov och önskemål kring 

hållbarhetsarbete förändras ständigt och företagen bör lägga fokus på relationen med dess 

intressenter för att upprätthålla legitimiteten (Suchman, 1995). 

 

Lacy, Haines & Hayward, (2012) undersöker hur företagsledare förhåller sig till 

hållbarhetsarbete och hur de tror att arbetet påverkar företagsklimatet. Författarna menar att det 

är utbildning inom hållbarhet som i grund och botten kan hantera hållbarhetsfrågorna på ett 

effektivt sätt. Att utveckla nya färdigheter och tankesätt för nästkommande generation av 

företagsledare är viktiga möjliggörande förutsättningar för att kunna integrera hållbarhetsarbete i 

verksamheter. När det gäller utbildning är det inte bara anställda inom företaget som bör utbildas 

utan även intressenterna. Intressenterna är en viktig del för att kunna säkerställa en hållbar 

ekonomisk utveckling för att kunna hantera hållbarhetsfrågorna (Lacy et al., 2012). Enligt 

Swanson & Zhang (2012) finns det ytterligare problem med hållbarhetsarbete vilket är att det har 
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olika betydelser för olika individer. Författarna hävdar att det är de individer som inte anser att 

det är viktigt som troligen besitter minst kunskap om hållbarhet. Genom utbildning inom 

hållbarhetsområdet skapas då en början till legitimitet (Thomas & Lamm, 2012).  

 

Nackdelen med att implementera hållbarhetsarbete är enligt Swanson & Zhang (2012) att 

kostnaderna ökar då det innebär långsiktigt underhåll och fler resurser kan komma att behövas. 

Lacy et al. (2012) menar dock att hållbarhetsarbete är viktigare nu än någonsin för att kunna nå 

framgång i verksamheten. Det finns många frågor kring utsläpp, föroreningar, avfall, 

markförstöring, energiförbrukning, luftföroreningar med mera (Parker, 2000). Genom att inte 

implementera hållbarhetsarbete finns risken att företaget anses som icke miljövänligt från 

omgivningen vilket leder till att legitimiteten minskar (Luft Mobus, 2005). Motsatsvis borde 

legitimiteten öka om hållbarhetsarbete implementeras i företag. 

 

Att anses som legitim och ha ett starkt rykte är en viktig grund för företag. I de fall företag har 

rykte om sig att vara miljövänliga kan det leda till ökad lönsamhet då andra parter på marknaden 

vill bli associerade med dessa företag. Det är ingen som vill samarbeta med ett oansvarigt företag 

(Johnson, 2009). 

 

Med hjälp av legitimitetsteorin kan intervjuerna analyseras huruvida de börsnoterade bolagen 

upplever att hållbarhetsarbete skapar legitimitet och hur viktigt det är i deras verksamhet. Det ska 

även analyseras om legitimitet kan skapa lönsamhet och på så vis vara en drivkraft till att 

implementera ett mer hållbart arbetssätt. Legitimitetsteorin kan således vara till stöd för att kunna 

hitta ett mönster som kan visa på att det finns ett samband mellan hållbarhetsarbete och 

lönsamhet då legitimitet finns eller hur situationen ser ut motsatsvis. Enligt Lopez & Rodriguez 

(2007) har intressenter börjat ställa allt mer krav på företag att de ska vara hållbara, i de fall 

dessa krav bemöts kan företagen bli legitima. 

3.2.5 Intressenter 

I den här studien identifieras intressenter som olika grupper som på skilda sätt påverkas av de 

beslut företag tar. Det kan vara kunder, leverantörer och aktieägare men också företagens 

anställda. Det finns olika grupper av intressenter, primära och sekundära (Clarkson, 1995).  
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Relationen mellan intressenter och organisationer behandlas i intressentteorin. Teorin 

presenterades för ledningen av organisationer i slutet av 1990-talet och anses inte vara fullt 

utvecklad då den inte tillämpats speciellt länge (Emerson Wanger, Alves & Raposo, 2011). 

Intressentteorin beskrivs som att det ekonomiska och sociala syftet med företaget är att skapa och 

fördela välstånd till sina primära intressenter utan att prioritera en grupp framför en annan 

(Clarkson, 1995). Värdet för intressenterna definieras inte bara som ökad utdelning eller vinst 

utan även deras möjlighet att påverka och influera företaget. Det skapar förtroende och därför 

utbildas chefer för att bland annat förstå konsekvenserna av deras beslut och hur dessa kan 

påverka företagets intressenter i form av kunder, aktieägare och anställda (Clarkson, 1995). 

 

För att ett företag ska kunna identifiera sina intressenter och deras behov bättre ska relationen 

med intressenterna vara uppbyggd kring organisationens mål. Det medför även att intressenterna 

måste definiera sina förväntningar på företaget (Emerson Wanger et al., 2011). Enligt Manetti & 

Toccafondi (2012) så bör de viktigaste intressenterna rådfrågas om olika beslut som företaget 

står inför. Det har funnits tydliga tecken på behovet av att öka intressenternas medverkan i 

hållbarhetsprocesser. Företagen kan då vinna förtroende från både sina intressenter och 

allmänheten. Genom att involvera intressenterna i hållbarhetsarbetet skapas tillfredsställelse, 

vilket i sin tur är gynnsamt för företagets lönsamhet (Manetti & Toccafondi, 2012). Genom att 

intressenterna får möjlighet att vara delaktiga i olika beslut så fungerar de som en typ av garanti 

för övriga externa parter att den information som företaget lämnar ut är riktig vilket kan öka 

förtroendet. Det är viktigt att tänka på att både interna och externa parter är av betydelse och bör 

engagera sig i företaget (Manetti, 2011). 

 

Intressentteorin har under åren kritiserats för att vara för svävande och tvetydlig. Begreppet 

”intressenter” har blivit populär hos bland annat företag, myndigheter och media och termen har 

spridits tanklöst. Det har enligt kritikerna lett till att många som har anammat begreppet 

”intressenter” inte har förståelse för vad det egentligen innebär (Emerson Wanger et al., 2011). 

Clarkson (1995) beskriver intressenter som personer eller grupper som har eller gör anspråk på 

äganderätter eller andelar inom ett företag. Det kan vara anspråk som har gjorts, som görs eller 

som kommer att göras i framtiden. Intressenter med liknande intressen eller krav på företaget 

delas in i en enda intressegrupp. En primär intressentgrupp är en grupp som företaget inte skulle 
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kunna överleva utan. Dessa grupper består vanligtvis av aktieägare, leverantörer, kunder och 

anställda men kan även vara regeringar och marknader (Clarkson, 1995). Det finns således ett 

ömsesidigt beroende mellan företaget och dess primära intressentgrupp. De sekundära 

intressenterna är de som påverkar eller påverkas av företaget men inte är essentiella för 

företagets överlevnad (Clarkson, 1995).  

 

Tidigare har intressenter varit synonymt med aktieägare och företagets framgång mätes i den 

utdelning som kom aktieägarna tillgodo. Intressenter består av fler grupper än bara aktieägare 

och denna inställning till intressenter har visat sig vara förödande för företag (Clarkson, 1995). 

Chefer är därför numera inte bara ansvariga för att maximera företagets utdelning till dess 

aktieägare utan för att infria företagets förpliktelser till dess primära intressentgrupper. 

Konflikter mellan olika intressentgrupper är av naturliga skäl ofrånkomligt och cheferna inom ett 

företag har ansvaret att lösa dessa konflikter rättvist (Clarkson, 1995).  

 

Intressenter har en positiv inverkan på företagens hållbarhetsarbete då det kan vara ett krav från 

deras sida (Manetti & Toccafondi, 2012). Det hjälper företagen att kunna finna det motiverande 

att alltid göra sitt yttersta när det kommer till hållbarhetsarbete för att på så vis kunna 

tillfredsställa så många intressenter som möjligt. Olika intressenter har olika förväntningar på 

företaget och utmaningen för företag är att kunna möta de olika intressenternas förväntan för att 

på så sätt behålla intressenternas förtroende (Manetti & Toccafondi, 2012). Chefer är alltså inte 

bara ansvariga för att företaget ska generera inkomster utan även för de parter som påverkas av 

företagets beslut och aktioner. Företagsledare måste därför kunna identifiera de primära 

intressenterna i första hand för att kunna möta deras krav (Cragg & Greenbaum, 2002). 

 

Med hjälp av intressentteorin kan det analyseras huruvida intressenternas roll spelar in vid 

tillämpning av hållbarhetsarbete och vilka faktorer det behövs tas hänsyn till för att 

implementeringen av hållbarhetsarbetet ska kunna bli lönsamt. Dessutom kan det analyseras hur 

stor påverkan intressenterna har på företagens hållbarhetsarbete och om det också driver 

företagen att bli bättre i sitt hållbarhetsarbete. 
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3.3 Sammanfattning av problem, syfte, metod och teori 

Det har visat sig att människor är mer oroliga över sina konsumtionsvanor nu än tidigare och hur 

det kan komma att påverka miljön (Jones et al., 2011). Det finns således en medvetenhet kring 

den miljöpåverkan som sker. Dock har många börsnoterade bolag i Sverige mycket att arbeta 

med när det kommer till hållbarhetsarbete (Folksam, 2013). Forskare menar att genom att 

implementera ett hållbart förhållningssätt i verksamheten kan det komma att påverka 

lönsamheten negativt (Frostenson et al., 2012; Lopez & Rodriques, 2007). Det kan vara 

anledningen till varför företag drar sig från att arbeta mer hållbart då flera forskare menar att det 

är dyrt att införa ett hållbart arbetssätt. Det är följaktligen ett problem att företag har denna syn 

på hållbarhetsarbete då vi idag lever med begränsade resurser (Berns et al., 2009). 

 

Problemet formades därför efter att hållbarhet idag är ett aktuellt ämne och blir allt viktigare för 

samhället. Forskare har dock genom åren indikerat att implementering av ett hållbart arbetssätt 

bara innebär ytterligare kostnader för företagen (Lopez & Rodruigez, 2007). Svårigheterna med 

att tillämpa hållbarhetsarbete är enligt FN-förbundet (2012) globalt och därför har 

forskningsfrågan avgränsats till hur börsnoterade bolag i Sverige kan förena lönsamhet och 

hållbarhet. Syftet med studien är att försöka identifiera de faktorer inom hållbarhet som kan vara 

gynnsamma för både miljön, företaget och samhället i sig. 

 

Studien utgår från kvalitativ metod. Enligt Holme & Solvang (1997) hjälper kvalitativ metod att 

gå in på djupet för att kunna få bättre förståelse för situationen och till slut komma fram till ett 

riktigt resultat. Det finns dock en medvetenhet kring att det finns risk för att bolagen framställs 

bättre än vad de egentligen är då hållbarhetsarbete blir av allt större betydelse för samhället. 

Därför har det varit viktigt att vara kritisk till det som lästs och sagts genom hela studien. 

 

Den empiriska datainsamlingen består av personliga- och telefonintervjuer med sju bolag i 

Sverige som är noterade på Nasdaq OMX och finns på listan large, mid eller small cap. Det är 

olika branscher som har undersökts i studien och därför har det varit väsentligt att djupgående 

granska företagen då olika branscher kan stå inför olika problem samt ha olika förutsättningar 

när det kommer till att arbeta hållbart. Den teoretiska datainsamlingen utgörs främst av 

vetenskapliga artiklar men även en del litteratur. För att öka trovärdigheten i respondenternas 
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svar från intervjuerna har i vissa fall hjälp tagits från företagens producerade 

hållbarhetsredovisningar och den information som finns att hämta på deras hemsidor då det har 

rådit osäkerhet kring svaren för att få bättre förståelse.  

 

De valda teorierna för studien är legitimitetsteorin och intressentteorin. Legitimitetsteorin utgår 

från att det finns ett så kallat “socialt kontrakt” mellan företaget och samhället. Det innebär att 

företagens mål inte ska uppfyllas på bekostnad av vad samhället anser som riktiga värderingar 

vad det gäller miljö och sociala aspekter (Deegan et al., 2002). Legitimitetsteorin kommer att 

vara till hjälp i studien då samhället idag är mer medvetna kring hållbarhet och det förväntas att 

företag ska ta sitt ansvar och det skapar i sin tur legitimitet för företagen. Den andra teorin, 

intressentteorin, valdes eftersom det bland annat är intressenterna som avgör om företaget är 

legitimt. Intressentteorin behandlar företagets olika intressenter och hur företaget ska kunna 

skapa och fördela välstånd till sina intressenter utan att gynna en intressentgrupp framför en 

annan (Clarkson, 1995). Relationen med intressenterna bör vara uppbyggd kring företagens mål 

och det är därför viktigt att företagen identifierar sina intressenter samt deras behov (Emerson 

Wanger et al., 2011). Intressentteorin är till hjälp på så sätt att den går hand i hand med 

legitimitetsteorin och företagens intressenter kan hjälpa dem att driva hållbarhetsarbetet framåt.  

 

De nyckelbegrepp som är till stöd för studien har definierats för att tydliggöra den faktiska 

innebörden för att inte skapa ovisshet då begreppen kan ha olika innebörd för olika individer. 

Hållbarhetsarbete är det begrepp som används för att tala om både det miljöansvar, sociala 

ansvar och ekonomiska ansvar som företag har då de väljer att arbeta hållbart (Frostenson et al., 

2012). Det finns idag krav från omvärlden att företag ska ta ansvar (Frostenson et al., 2012). Det 

andra begreppet som är av relevans är miljöansvar. Miljöansvar definieras med det ansvar 

företagen tar för att minimera och förebygga verksamhetens påverkan på miljön (Frostenson et 

al., 2012). Miljöfrågan har kommit allt högre upp på agendan i samhället idag och därför är det 

viktigt att företag inför en miljövänlig filosofi i sin verksamhet för att inte svika de förväntningar 

som finns på dem (Fergus & Rowney, 2005). Det tredje begreppet är legitimitet. Med legitimitet 

menas omvärldens positiva syn och acceptans för företaget och dess verksamhet (Deegan et al., 

2002). Företag kan i regel inte överleva om de inte anses som legitima (Reich, 1998). För att 

uppnå legitimitet bör företag visa att de aktivt arbetar för att motverka de risker och faror som 
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verksamheten medför (Frostenson et al., 2012). Det fjärde nyckelordet är intressenter. 

Intressenter har fått en mer omfattande betydelse idag och utgår inte endast från företagets 

aktieägare som det gjorde förr utan idag beaktas även bland annat leverantörer, kunder, anställa 

som viktiga intressenter till företagen (Clarkson, 1995). Det femte och sista begreppet är 

lönsamhet. Lönsamhetsbegreppet utgår från företagens förmåga att överleva på sikt. Det studeras 

huruvida legitimitet som har uppkommit från hållbarhetsarbete kan bidra till ökade intäkter och 

minskade kostnader eller om hållbarhetsarbetet möjligtvis har medfört kostnader som påverkat 

lönsamheten negativt för de utvalda bolagen.  

 

Genom den teoretiska referensramen och en koppling mellan problem och syfte har det 

konstruerats en analysmodell. Modellen belyser hur intressenter och legitimitet kan leda till 

lönsamt hållbarhetsarbete då företag strävar efter att ta ansvar för miljön. Modellen presenteras i 

3.4 

3.4 Analysmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen har det konstruerats en analysmodell. Modellen illustrerar 

hur intressenter och legitimitet kan influera företaget till ett lönsamt hållbarhetsarbete. Enligt 

Lacy et al. (2012) har det aldrig varit så viktigt som nu att tillämpa ett hållbart miljöarbete för att 

kunna nå framgång i verksamheten då samhället oroas av den miljöpåverkan som sker. Därför 

visar analysmodellen att lönsamt hållbarhetsarbete kan uppnås genom att ta ansvar för miljön då 

det skapar legitimitet från dess intressenter. Luft Mobus (2005) menar att legitimitet uppnås från 

intressenter om miljöansvar tas. Enligt studien definieras legitimitet med den positiva bild som 

intressenter och samhället i sig har på företaget. Företagen måste vårda den legitimitet och 

relation som skapats med intressenterna för att hållbarhetsarbetet ska kunna få en god effekt. 

Hållbarhetsarbetet genererar således lönsamhet när företag tar hänsyn till det miljöansvar som 

uppfyller intressenternas förväntan. 

 

Analysmodellen sammanfattar således sambandet mellan den teoretiska referensramen och 

forskningsfrågan. 

  

Den analysmodell som uppkommit utifrån teorikapitlet förhåller sig på så vis att det är 

intressenterna som avgör huruvida företagen är legitima. Legitimitet kan bland annat uppnås 
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genom hållbarhetsarbete om det är genuint och seriöst. Legitimitet kan sedan generera i 

lönsamhet då intressenterna kan få sina behov uppfyllda utan bekostnad på miljön. Lönsamhet 

kan sedan uppstå från legitimitet då intressenterna fortsätter att vara företaget troget och därmed 

kan intäkterna öka. Hållbarhet och lönsamhet uppkommer ur miljöansvar då det är en del av 

hållbarhetsarbetet och det kan bland annat reducera företagets energikostnader samtidigt som det 

kan bidra med nöjda kunder och anställda. 

 

 

 

 

Intressenter 

Legitimitet  

Lönsamhet Hållbarhet 

Miljöansvar 
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras intervjuerna som har genomförts och vad det har lett till för resultat. 

Intervjuerna har skett med respondenter inom hållbarhetsområdet på sju börsnoterade bolag i 

Sverige som alla verkar inom olika branscher. Tematiseringen är skapad utifrån intervjumallen 

och frågorna för varje tema presenteras i början av respektive avsnitt. 

4.1 Kort presentation om företagen 

De företag som valts ut till studien är aktiebolag noterade på Nasdaq OMX och är listade som 

large, mid eller small cap. Nedan följer en kort presentation av varje företag: 

 

SEB - Skandinaviska Enskilda Banken grundades år 1856. Två av SEB:s ledord är relationer och 

långsiktighet då de strävar efter att finnas till när kunderna gör verklighet av dess ambitioner. 

SEB vill tillgängliggöra sin kunskap och vill vara en engagerad och pålitlig partner i både goda 

och dåliga tider. De vill ge vägledning både i det dagliga men även för framtida behov. SEB 

finns på listan large cap och verkar således inom banksektorn. 

 

Stora Enso Packaging är ett dotterbolag till Stora Enso. Stora Enso Packaging är en global 

tillverkare av wellpappförpackningar. Deras produktområden omfattar bland annat 

konsumentförpackningar, transportförpackningar och displayförpackningar. Bolaget vill gynna 

både människa och miljö vilket medför ett stort ansvar. Stora Enso Packaging erbjuder ett mer 

miljövänligt alternativ än många av sina konkurrenter då deras produkter är återvinningsbara till 

skillnad från till exempel plastförpackningar. Stora Enso verkar således inom pappersindustrin 

och finns på listan large cap. 

 

Swedish Match är verksam inom tobaksindustrin och tillverkar rökfria tobaksprodukter såsom 

snus, cigarrer och tuggtobak. Swedish Match är marknadsledande i Skandinavien vad gäller 

snus. Utöver tobaksprodukter så producerar de även tändstickor och tändare. Swedish Match har 

sitt ursprung i AB Svenska Tobaksmonopolet som grundades 1905 samt ur Svenska tändsticks 

AB som grundades 1917. År 1994 slogs verksamheterna ihop och blev koncernen Swedish 

Match. Swedish match finns på listan large cap. 
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Astra Zeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag. De arbetar för att vara 

innovativa och därmed kunna erbjuda läkemedel som förändrar människors livsvillkor i hela 

världen. Fokus ligger på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. 

Idag finns det 51 500 anställda över hela världen, tillverkningen sker i 16 länder och 

verksamheten finns i över 100 länder. Miljontals patienter världen över använder Astra Zenecas 

läkemedel. Astra Zeneca samarbetar med regeringar, institutioner, ideella organisationer, 

bioteknikföretag samt andra läkemedelsföretag i hela världen. Syftet är att utbyta information, 

kompetens och resurser. Astra Zeneca finns på listan large cap och verkar således inom 

läkemedelsindustrin. 

 

B&B Tools grundades 1906 och verkar inom bygg- och industrisektorn. B&B Tools är nordens 

största leverantör av industrikomponenter och industriförödenheter. Huvudmarknaden är i 

Sverige, Norge och Finland. B&B Tools har idag fem olika affärsområden - Luna (vertyg och 

maskiner), Skydda (personlig skyddsutrustning), Essve (fästteknik), Grunda (förödenheter) och 

Gigant (arbetsplatsutrustning). B&B Tools vill tillhandahålla sina kunder möjligheter att göra 

deras verksamheter säkrare för medarbetarna samtidigt som det ökar företagens lönsamhet. B&B 

Tools finns på listan mid cap. 

 

KappAhl grundades 1953 och verkar inom klädbranschen. I slutet av 1950-talet hade 14 butiker 

öppnats i Sverige. Idag har KappAhl närmare 400 butiker fördelade mellan Sverige, Norge, 

Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder klädmode för dam, herr och barn men 

har ett särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. Affärsidéen är “prisvärt mode för många människor” 

och visionen är att vara en betydande modekedja i norra Europa. KappAhl finns på listan mid 

cap. 

 

Bolag A är en svensk koncern inom detalj- och klädvarubranschen med en nettoomsättning på 

drygt 500 miljoner kronor. Bolaget har idag cirka 159 anställda och finns representerade på ett 

30- tal marknader. 

 

De frågor som har ställts vid intervjuerna med bolagen finns bifogade i bilaga. 
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4.2 Syftet med hållbarhetsarbete 

Här behandlas bolagens syften och mål med respektive hållbarhetsarbete.  

 

Avsnittet grundar sig i följande frågor från intervjumallen: 

1. Vad är syftet med ert hållbarhetsarbete? 

 

Syftet med SEB:s hållbarhetsarbete är att bidra till en hållbar tillväxt. Banker spelar en 

grundläggande roll i samhället och SEB vill därför göra skillnad för sina kunder, medarbetare 

och hela samhället. Genom att arbeta hållbart tror SEB att förtroendet stärks för banken. 

Anställda tycker att hållbarhet är en viktig prioritering och få vill arbeta på en plats som inte tar 

ansvar. SEB arbetar för att integrera hållbarhet i varje del av verksamheten så att hållbarhet blir 

helt naturligt att alltid ha med i det de gör. SEB vill vara med och se till att samhället utvecklas 

på ett positivt sätt. 

 

Stora Enso Packagings syfte med hållbarhetsarbetet är att fortsätta att bedriva verksamheten över 

tiden genom att hantera resurserna korrekt, vara lönsamt på längre sikt och vara en trygg 

arbetsgivare. Genom att hantera produkten på rätt sätt kommer den även att vara långsiktigt 

hållbar. De tre punkter som Stora Enso Packaging lägger fokus på i hållbarhetsarbetet är bedriva 

en ansvarsfull verksamhet, se till människor och ta hand om miljön. 

 

Syftet med Swedish Matchs hållbarhetsarbete är att skapa värde för bolaget och dess intressenter. 

Det handlar om att hantera frågor om miljöpåverkan med målet att säkerställa en hållbar och 

långsiktig tillväxt. Det syftar också till att ta hänsyn till miljön och ge mervärde till företagets 

intressenter. Det innefattar exempelvis minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö för 

anställda. 

 

Astra Zenecas syfte med att arbeta hållbart är att bidra till bättre säkerhet, hälsa och miljö vilket 

sedan kan komma att generera i pengar. Astra Zeneca har hållbarhetsarbetet som en strategi för 

verksamheten. Strategin handlar om säkerhet, hälsa och miljö och kommer från ledningen. Det 

utgår från tre ben där den ena handlar om hälsa och då mycket om olyckor och liknande. Den 

andra delen behandlar hållbar utveckling såsom att minska koldioxidutsläpp, vattenanvändning, 
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avfall med mera. Det tredje och sista benet handlar om miljö i produktens livscykel där fokus 

ligger på produkten från tillverkning till färdigt läkemedel. Det kan innehålla hur företaget ställer 

krav på leverantörer men även att de konsekvenser som på sikt uppstår när produkten hamnar i 

miljön följs upp samtidigt som det är viktigt se till att inneha information. Företaget vill således 

arbeta på ett hållbart sätt men samtidigt kan det ses, på ett lokalt sätt, att det går att tjäna pengar 

på det. 

 

Syftet med B&B Tools hållbarhetsarbete är att ta ansvar för att de lösningar som företaget 

söker är långsiktiga, det vill säga att de är i enlighet med deras värderingar och med företagets 

upprättade “Code of Conduct”, en uppförandekod. Det som B&B Tools erbjuder ska också vara 

bra för många kommande generationer. B&B Tools utgår från att det börjar med en själv, det 

börjar med vad individen tror på, vilka värderingar den har och vad den vill stå upp för. 

Företaget vill helt enkelt göra saker och ting på rätt sätt, både där företaget befinner sig just nu 

men även för kommande generationer. B&B Tools understryker vikten av att ha en långsiktig 

syn på hållbarhetsarbetet. 

 

KappAhls syfte med hållbarhetsarbetet är att bevara och ta ansvar då det finns begränsade 

resurser för att kunna arbeta och överleva i framtiden. KappAhls arbete utgår från 

hållbarhetsvisionen att “agera på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och 

skapar mode med omtanke om vår planet idag och i framtiden.” Hela produktionskedjan ska 

grundas i en hållbar helhetssyn.  

 

Syftet med Bolag A:s hållbarhetsarbete är att ta ansvar för den negativa påverkan som 

verksamheten har på miljön samt att förebygga dåliga arbetsvillkor. Bolag A anser att 

hållbarhetsarbetet kan bidra med att konsumenterna får en bra bild av varumärket. 

4.3 Konsekvenser 

Här behandlas de konsekvenser som hållbarhetsarbetet har medfört, både positiva och negativa.  

 

Avsnittet grundar sig i följande frågor från intervjumallen: 

2. Vilken/vilka är de största utmaningarna i ert miljöarbete?  

3. Vilka konsekvenser har införandet av hållbart miljöarbete haft för er? Kan ni återge några 
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exempel på de mest förekommande problemen? 

4. Vilka fördelar har implementeringen av miljöarbetet medfört? 

 

SEB är ett tjänsteföretag och därmed är deras miljöpåverkan förhållandevis liten. I SEB:s fall 

handlar det om pappersförbrukning, tjänsteresor och kontorens energikonsumtion. Utmaningen 

för SEB är till exempel att framställa ett system där de inte behöver skicka ut papper till sina 

kunder. SEB har som en del i sitt hållbarhetsarbete till exempel infört dubbelsidiga utskrifter 

vilket har sparat in 2 000 000 pappersark i månaden. En större utmaning är tjänsteresor eftersom 

verksamheten är geografiskt spridd och bygger på personliga relationer. En liten förändring kan 

göra stor skillnad. SEB kan dock indirekt vara med och påverka miljön på ett negativt sätt i de 

fall de finansierar företag som agerar på ett icke önskvärt sätt. SEB har ambitionen att driva på 

en positiv utveckling och för därför en dialog med sina kunder. Genom att stötta exempelvis 

energieffektivisering, förnyelsebara energikällor och effektiv infrastruktur kan SEB påverka 

positivt. SEB:s personal har blivit mer engagerad i hållbarhetsarbetet och ser det som en fördel 

att SEB är engagerade i hållbarhetsfrågor. Sedan införandet av hållbarhetsarbetet har SEB haft en 

annan medvetenhet i de beslut som fattats. En följd av det har varit att beslutsfattandet ibland har 

tagit längre tid då diskussionen kring beslutet är mer omfattande. SEB måste vara mycket 

medvetna kring vad de beslutar om och vilka konsekvenser deras beslut kan leda till. 

 

För Stora Enso Packaging är de negativa konsekvenserna kortsiktiga kostnader i form 

arbetstimmar samt eventuell extern kunskap. Utmaningen för Stora Enso Packaging är att 

producera rätt vara av rätt kvalitet i rätt tid och det ska i sin tur minska företagets kassationer och 

leda till minskad påverkan på miljön. Det återkommer i företagets utmaningar att reducera spill 

av material. Genom att arbeta med svinnet kan det leda till kostnadsbesparingar samt mindre 

påverkan på miljön då det minskar transporter i de fall de utnyttjar pappret maximalt. Förutom 

produktionen så ligger även utmaningen i företagets interna energiförbrukning. Det är bland 

annat hur de transporterar sig till sina kunder, vilka bilar som används med mera. I övrigt har 

hållbarhetsarbetet skapat förståelse för vad det egentligen innebär att arbeta hållbart och därmed 

ökat medvetenheten kring hållbarhetsfrågorna. För att kunna öka medvetenheten är Stora Enso 

Packaging certifierade enligt ISO 14001 (miljöcertifikat) samt ISO 9001 (kvalitetscertifikat). 

Kvalitet är en utgångspunkt i Stora Enso Packagings arbete då det leder till reducerad 
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miljöpåverkan och gagnar företaget långsiktigt. Stora Enso Packagings produktionskedja går 

ihop med deras hållbarhetsarbete vilket medför att hållbarhetsarbetet finns inom hela 

organisationen.  

 

Swedish Match anser att det förekommer kostnader vid implementering av hållbarhetsarbete, till 

exempel ISO 14001 (miljöcertifikat) men att kostnaderna är kortsiktiga. De kostnader som 

uppstår får de dessutom tillbaka relativt snabbt då hållbarhetsarbetet sparar pengar för företaget 

genom att de bland annat återanvänder sitt avfall för energi vilket i sin tur även leder till minskat 

koldioxidutsläpp. Utmaningarna med att implementera hållbarhetsarbete är att ta det steg för steg 

och lära under tiden. Förändringen sker inte över en natt och hållbarhetsarbetet måste genomsyra 

hela verksamheten. Swedish Match anser att hållbarhetsarbete höjer moralen internt hos företaget 

och skapar en dialog som involverar de interna intressenterna. Hållbarhetsarbetet har medfört att 

risken för att företagets rykte ska skadas har minskat vilket indirekt har en positiv påverkan på 

företagets försäljning. Genom hållbarhetsarbetet har det visat sig att vad som gynnar företaget 

också gynnar samhället och vice versa. Långsiktigt ser Swedish Match bara fördelar med 

implementering av hållbarhetsarbete. Kvalitetsmässigt så blir snuset bättre då Swedish Match 

aktivt arbetar med att reducera eller eliminera oönskade (hälsofarliga) ämnen som finns naturligt 

i tobak. 

 

För Astra Zeneca har införandet av hållbarhetsarbetet inneburit kostnader av mindre karaktär 

men som har varit kortsiktiga. Utmaningen i Astra Zenecas hållbarhetsarbete är att företaget i 

vissa fall inlicensierar preparat. Det medför att kontrollen för att preparatet har framställts på ett 

miljövänligt sätt kan vara svår att göra. För att kunna kontrollera produktionskedjan så långt det 

går kräver Astra Zeneca kontroller från sina externa leverantörer kvartalsvis vad det gäller avfall, 

vatten- och energiförbrukning med mera. Astra Zeneca vill att leverantörerna redovisar de 

åtgärder som ska vidtas för att förbättra eventuella brister som finns i verksamheten. De största 

utmaningarna för Astra Zeneca när det kommer till hållbarhetsarbete är att säkerställa att 

leverantörerna i kedjan har agerat efter de normer som Astra Zeneca ställer. 

 

Positiva konsekvenser för Astra Zeneca sedan införandet av hållbart arbete är att det har medfört 

kostnadsbesparingar samtidigt som det har ökat företagets konkurrenskraft och stärkt dess 
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varumärke. Astra Zeneca arbetar med att framställa medicin och kvalitén är därmed avgörande. 

De arbetar efter en läkemedelsstandard som heter Good Manufacturing Practicies (GMP) och 

kontrolleras regelbundet av läkemedelsverket. Dock bidrar inte hållbarhetsarbetet med bättre 

kvalité på medicinerna och det kan snarare vara så att kvalitén som medicinerna kräver kan ha en 

negativ miljöpåverkan. Däremot väljer Astra Zeneca exempelvis maskiner av bättre kvalité för 

att minska energiförbrukningen vilket då är till fördel för både företaget och miljön. 

 

De utmaningar som B&B Tools ser att hållbarhetsarbetet medför är att de har svårt att kontrollera 

externa leverantörer vad det gäller kemikalier, barnarbete, påverkan på miljön med mera. Det 

handlar även om att att inte se till det kortsiktiga kring hållbarhetsarbetet utan se de positiva 

fördelarna som kommer på lång sikt. Om företaget tänker kortsiktigt kring hållbarhetsarbete kan 

det leda till att kortsiktiga beslut tas vilket inte skulle gynna hållbarhetsarbetet. Förhoppningen är 

att hållbarhetsarbetet ska får större plats i det dagliga arbetet. De positiva konsekvenserna med 

implementeringen av hållbarhetsarbete för B&B Tools har varit att företaget tillsammans med 

leverantörerna har blivit mer upplysta kring hållbarhetsfrågor. B&B Tools anser att de fördelar 

som implementeringen av hållbarhetsarbetet har medfört är att företaget måste arbeta med det 

långsiktigt. Det är enligt B&B Tools långsiktigheten i hållbarhetsarbetet som gör företaget 

lönsamt över sikt. Genom att kvalitetssäkra produkten i sig och processen (rutinen) innebär det 

mindre reklamationer och returer vilket i sin tur minskar antalet transporter. En kvalitetssäkrad 

produkt innebär således en längre livscykel och därigenom minskat avfall. Hållbarhetsarbetet gör 

att intressenter, kunder, anställda, partners och aktieägare kan vara stolta över verksamheten. 

 

KappAhls utmaning är att kontrollen av externa leverantörer kan vara svår att genomföra i hela 

produktionskedjan. Utmaningen har varit att få människor medvetna om att jordens resurser snart 

är förbrukade och att alla kan hjälpa till. De parter som är svårast att få med i hållbarhetsarbetet 

är leverantörerna då det måste finnas ett engagemang hos dem så att de vidtar åtgärder för de 

förpliktelser som de har tagit på sig. Det har därmed varit en stor utmaning att få leverantörerna 

att inse sin miljöpåverkan och att de har en möjlighet att göra något åt det och inte endast 

fokusera på vad de kan tjäna på det. Utmaningen i KappAhls hållbarhetsarbete ligger även i att 

produktionen av tyg kräver mycket vatten och kemikalier. Det är dessutom en utmaning att finna 

var man kan spara pengar samtidigt som det gynnar miljön. Trots de utmaningar som 
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hållbarhetsarbete innebär ser KappAhl bara fördelar med hållbarhetsarbete. Genom att arbeta 

hållbart har KappAhl kunnat energibespara, minska sina koldioxidutsläpp och reducera 

företagets överflödiga kostnader. Vad det gäller kvalitén kan hållbarhetsarbete ha en indirekt 

positiv påverkan då exempelvis kemikalier inte överdoseras. Det innebär dock inte för den 

sakens skull att ett plagg som producerats på ett hållbart sätt klarar av fler tvättar än ett plagg 

som inte har producerats hållbart. En fabrik som arbetar hållbart kan få fram ett större antal 

godkända plagg än en fabrik som inte tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna. De plagg som 

fabriken faktiskt får fram behöver dock inte vara av sämre kvalité trots att det har varit sämre för 

miljön. 

 

Bolag A menar att de kostnader som uppstår handlar om personalkostnader, medlemsavgifter i 

olika organisationer, konsultarvoden med mera. Dock ska kostnaderna inte överdrivas då det går 

att åstadkomma mycket med interna, personella resurser. Nackdelen med hållbarhetsarbete är att 

de positiva konsekvenserna inte alltid är mätbara eller garanterade medan kostnaderna för arbetet 

är det. Andra nackdelar som kan förekomma är att företag som kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete kan bli hårdare granskat av externa aktörer vilket i det långa loppet kan skada 

företagets anseende. De utmaningar som finns kring hållbarhetsarbetet är det ibland kan uppstå 

situationer där det kommersiella målen krockar med hållbarhetsmålen. Det kan med andra ord 

handla om ett val mellan att göra en kund nöjd eller uppnå de uppsatta miljömålen. Utmaningen 

ligger även i det faktum att det inte går att kontrollera de leverantörer som befinner sig bakåt i 

leveranskedjan till 100 procent, det vill säga de parter som det inte finns direkta avtal och 

relationer med, till exempel bomullsodlingar, spinnerier, infärgningsenheter etcetera. 

Hållbarhetsarbetet kan däremot i det långa loppet innebära kostnadsbesparingar genom till 

exempel minskade energikostnader. Hållbarhetsarbetet kan också leda till att verksamheten blir 

mer systematisk då företaget behöver bryta ner verksamheten i olika delar för att upptäcka vad 

som behövs arbetas med inom de olika områdena. Det genererar i att det uppstår en djupare 

förståelse för verksamheten vilket kan vara bra och ge positiva bieffekter. Bolag A ser 

hållbarhetsarbete som gynnsamt för hela verksamheten och att det stärker varumärket. 

Betydelsen av kvalitet har tillsammans med hållbarhet blivit en viktig fråga för Bolag A. Bolag 

A arbetar kontinuerligt och fokuserar på att förbättra kvaliteten på sitt utbud för att det på sikt 

ska vara med hållbart att köpa deras produkter. Därför är de noga med att bland annat designen 
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på kläder och skor ska vara klassisk och därmed gångbar längre men självklart förnyas 

produkterna över tid. Hållbarhet och kvalitet går således hand i hand då god kvalitet på 

produkterna skonar miljön. 

4.4 Intressenternas inverkan 

Här behandlas intressenternas påverkan på bolagen.  

 

Avsnittet grundar sig i följande frågor från intervjumallen: 

5. Finns det intressenter som är viktigare än andra? 

6. Ställer era intressenter krav på att ni ska arbeta hållbart?  

7. Förser ni er personal med någon form av utbildning? 

 

Intressenterna är en viktig beståndsdel i företagens överlevnad. Det är således viktigt att 

företagen kan kombinera de förväntningar som intressenterna har på dem med de förväntningar 

som samhället har. Det ska dessutom göras samtidigt som företaget tillgodoser sina egna 

intressen.  

 

SEB:s viktigaste intressenter är kunder och anställda. De är övertygade om att lojala kunder 

skapar lönsamhet och blir därför väldigt viktiga. För att ha lojala kunder krävs också duktiga 

anställda som är motiverade och drivna och därför blir även dem de viktigaste intressenterna för 

organisationen. Därför förser SEB sin personal med utbildning internt vilket medför mindre 

kostnader än om kunskapen tagits in externt. Kostnaden ligger snarare i personalens tid men som 

sedan kan generera i lönsamhet. År 2011 satte SEB ihop en utbildning som kundansvariga för 

stora och medelstora företag fick genomgå. Det var en relativt omfattande utbildning och därför 

sågs det inte som ett krav för alla att gå utbildningen trots att alla fick möjligheten. Det finns nu 

en kortare version men fortfarande inga krav. Däremot kommer SEB att uppmuntra de flesta att 

genomgå utbildningen för att åtminstone få en grund och öka medvetenheten kring 

hållbarhetsfrågorna. Det finns också mycket kunskap på intranätet och i hållbarhetsrapporten. 

Utöver utbildningar finns det också runda bord- samtal, diskussioner med mera. Det läggs 

således mer och mer vikt kring hållbarhetsfrågorna idag internt. 

 

När det kommer till att intressenterna ställer krav på att SEB ska arbeta miljövänligt finns det 



 42 

delade meningar. Det finns intressenter inom alla grupper som anser att det ska arbetas med både 

den interna och externa påverkan. Dock beror det på hur insatt intressenten är. Kraven ställs både 

direkt men även genom andra kanaler. Det kan ses att intresset för hållbarhetsarbete har ökat och 

är generellt sätt ett populärt område. Även SEB lyfter fram att hållbarhetsarbete leder till ökat 

förtroende. Genom att arbeta med de frågor som intressenterna tycker är viktiga och gör det på 

ett tillräckligt bra sätt bygger det ett förtroende vilket i sin tur ger legitimitet. Att lyssna och 

förstå. Enligt SEB är förtroende en förutsättning för att skapa lönsamhet. 

 

Stora Enso Packagings viktigaste intressenter är de anställda. Företagets fokus är att göra 

anställdas arbetsplats så säker som möjligt. Stora Enso Packaging understryker också att 

kunderna är viktiga men att verksamheten är en balansgång mellan de här två 

intressentgrupperna. Om inte företagets medarbetare är hela och friska kan de inte arbeta men 

om företagets kunder inte är nöjda så finns det ingen verksamhet. Därför blir utbildning en 

väldigt viktig del i verksamheten. Stora Enso Packaging försöker att arbeta med utbildningar 

internt och anser att kostnaden blir i tid. Det felet som tidigare har gjorts är att utbildningarna 

skett externt och då tillfört en större kostnad. Dock går pengarna snabbt att tjäna igen då de ökar 

medvetenheten kring produktionen och vilka kostnader spillet medför. Det kan således komma 

att kosta pengar kortsiktigt men långsiktigt blir det lönsamt då det går att spara både pengar, 

transporter och miljö i de fall som utbildning prioriteras. 

 

Stora Enso Packagings intressenter ställer krav på att de ska arbeta mer hållbart och ta hänsyn till 

den miljöpåverkan som sker. Inom vissa områden är det till och med kunderna som driver dem 

framåt. Genom att bland annat vara kunderna till lags och kunna svara på de frågor som 

kunderna ställer ökar även förtroendet för företaget då de får bekräftelse på att 

hållbarhetsfrågorna prioriteras. Beroende på hur högt hållbarhet står hos intressenterna finns det 

chans till ökad försäljning då de vet att produkten har behandlats på ett hållbart sätt. 

 

Swedish Match väljer däremot att inte göra någon skillnad på de intressenter som har visat sig 

vara viktiga för företaget. Swedish Match upplever inte lika mycket krav angående 

hållbarhetsfrågorna från dess intressenter utan försöker hela tiden att ligga i framkant. Behovet 

att arbeta hållbart kommer snarare inifrån än utifrån och Swedish Match menar att det beror på 
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att de är ett tobaksbolag. Det är bland annat därför Swedish Match förser sina anställda med en 

grundläggande miljöutbildning i enlighet med ISO 14001. I den interna kommunikationen talas 

mycket om hållbarhet. Alla har kunskap inom olika områden men det pågår ett projekt som ska 

kommunicera olika typ av information till olika delar av organisationen. Dock har Swedish 

Match ingen utbildning när det kommer till företagets uppförandekoder utan det är upp till 

medarbetarna sätta sig in i företagets olika policys. Genom att arbeta hållbart finner Swedish 

Match att förtroendet för dem ökar och att det förbättrar företagets rykte samtidigt som det 

minskar påverkan på miljön. Swedish Match hållbarhetsarbete har varit uppskattat från 

intressenternas sida i allmänhet och investerarnas i synnerhet. Investerare som vanligtvis inte 

investerar i tobaksföretag har valt att göra det i Swedish Match då de är transparenta samt att 

tillverkar rökfria tobaksprodukter. 

 

Astra Zeneca anser att en av de viktigaste intressenterna är kunderna såsom landstingen och 

läkemedelsexpertgrupper men även läkare och patienter. De anställda prioriteras också då Astra 

Zeneca anser det viktigt att de känner att arbetsplatsen jobbar bra med hållbarhetsfrågor. Astra 

Zeneca har utbildning inom hela området för säkerhet, hälsa och miljö. Inom de fem första 

dagarna som nyanställd genomgås det en ordentlig utbildning för alla som börjar inom 

tillverkningen. Övriga genomgår utbildningen inom de tre första månaderna då utbildningen är 

relativt omfattande. Cheferna får extra mycket utbildning inom hållbarhet och även 

repetitionstillfällen. Att utbilda är A och O för hur anställda agerar i organisationen och vilket 

engagemang de har. Utbildning anses från början vara väldigt viktigt och en betydande faktor för 

framgång. 

 

Intressenterna i sig är väldigt duktiga på att ställa krav angående hållbarhetsarbetet. De ställer 

mycket miljökrav och har gjort i flera år. Det började med förpackningskrav men har nu övergått 

till att exempelvis handla mer om krav på hantering av externa leverantörer. Det kan ses att 

intresset för hållbarhetsfrågor har ökat med tiden. Kraven från de utomstående intressenterna ses 

som något positivt och det driver företaget framåt i sitt hållbarhetsarbete. Astra Zeneca menar 

även att hållbarhetsarbetet leder till ökat förtroende för företaget genom att ha en bra dialog med 

sina intressenter. Som exempel har regeringen tagit ett beslut på att se över hur hållbarhet kan tas 

in i beslutet om vilka läkemedel som ska säljas i Sverige på exempelvis Apotek. Det ligger nu en 
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utredning på läkemedelsverket och då är Astra Zeneca med i intressentdialogen. Det skulle dock 

inte ha skett om de inte haft ett sådant gott samarbete som kan ses inom hela 

läkemedelsbranschen. Det är dock svårt att säga om förtroendet leder till merförsäljning då det 

handlar om läkemedel. Läkemedel köps för att någon är sjuk. Dock är det en fördel att kunna 

säga att som kund veta att Astra Zeneca har en hållbar utveckling, att produkterna har samma 

miljöegenskaper men att det är tillverkat på ett hållbart sätt.  

 

B&B Tools menar att det är farligt att säga att någon intressent är viktigare än den andra men 

anser att kunder och anställda är mycket viktiga för verksamheten. De lyfter även fram övriga 

intressenter såsom ägare och samarbetspartners. B&B Tools utgår från att med en nöjd 

medarbetare kommer det ett bra arbete och då har bolaget i regel nöjda kunder. Har bolaget både 

nöjda medarbetare och kunder då är även ägaren och samarbetspartners nöjda. Det börjar således 

mer med medarbetarna och kunderna än de andra. B&B Tools utbildar internt då det finns 

duktiga medarbetare med miljöutbildning och kemiskteknisk utbildning som håller en del kurser 

med andra kolleger. Sedan tas det in externa kunskaper som arbetar med olika områden inom 

hållbarhet. Det anses således viktigt att medarbetarna har kunskap kring det hållbarhetsarbete 

som genomförs. 

 

B&B Tools intressenter ställer krav på ett miljövänligt arbete. Det är framförallt kunderna som 

har specifikationer, krav på att företaget ska vara till exempel ISO 14001 certifierade och ha ett 

aktivt miljöarbete. Medarbetarna blir mer och mer upplysta i den är frågan. Det är inte lätt att 

rekrytera nya medarbetare om företaget inte har ett hållbart synsätt och ett aktivt engagemang i 

hållbarhetsfrågorna. Genom att arbeta hållbart finns det en övertygelse om att förtroendet ökar 

för företaget och att förtroendet i sin tur skapar merförsäljning långsiktigt eftersom 

hållbarhetsfrågorna blir mer och mer aktuella. Hållbarhet får allt mer medialt utrymme vilket 

leder till att intressenterna även blir mer upplysta i frågan. 

 

KappAhl väljer att inte definiera sina viktigaste intressenter men menar ändå att de anställda som 

arbetar i butik är väldigt viktiga samt kunderna, investerarna och leverantörerna. Kappahl anser 

att det är viktigt med utbildning inom företaget för att kunna kommunicera hållbarhetsarbetet 

med både personal och externa intressenter. KappAhl förser sina nyanställda med utbildning 
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kring hållbarhetsarbete och har dessutom satt upp ett mål för 2014 att utbilda den befintliga 

personalen internt med hållbarhetsfrågorna. 

 

Idag är det 2 % av KappAhls kunder som är medvetna kring hållbarhetsarbetets betydelse men 

målet är en medvetenhet på 98 % om fem år. Därför kommer frågorna att bli ännu viktigare och 

kunder kommer att behöva ha en viss kunskap för att kunna göra ett val om vart de vill handla 

någonstans. Det går att se ett ökat intresse från intressenterna vad gäller hållbarhet. Fokus ligger 

mycket kring kemikalier i plaggen, om plaggen är säkra att ha på sig och framförallt om det är 

säkert för barn. Utöver det ökade intresset finns det även krav från intressenterna att arbeta mer 

hållbart och KappAhl tror intresset kommer fortsätta att öka. Genom hållbarhetsarbete tror 

KappAhl att förtroendet för företaget stärks då det är viktigt att ha ett gott hållbarhetsarbete idag. 

Det handlar om ansvar, att ta ansvar och försöka att säkerställa det som går. Det kommer aldrig 

gå att åtgärda de problem som finns på planeten helt och hållet men det är viktigt att som bolag 

göra så mycket som är möjligt. Det finns en tro om att förtroende sedan i sin tur skulle kunna 

generera i lönsamhet. 

 

Bolag A anser att kunderna och anställda är de viktigaste intressenterna då de vill vara en bra 

arbetsgivare och många förväntar sig att de ska vara bra inom det här området. Kunderna 

förväntar sig att de ska göra de saker som de gör och ställer således krav och räknar med att 

företaget arbetar hållbart. Därför är det viktigt att utbilda de anställda så att hela verksamheten 

blir involverad i hållbarhetsprocessen. Bolag A arbetar mycket med intern kunskapsöverföring. 

Utbildningar görs internt men ibland behövs även extern kunskap. Genom att arbeta med interna 

resurser så mycket som det går behöver kostnaderna inte bli andra än i tid. 

 

Att arbeta hållbart tros leda till ett ökat förtroende men samtidigt som det kan öka så kan det 

även minska förtroendet. Om det till exempel uppkommer en skandal minskar förmodligen 

förtroendet i väldigt hög grad då intressenterna som sagt har en förväntan. Om inte förväntan 

uppfylls kan det vara förtroende- och varumärkesskadande. Genom att förtroende skapas då 

företagen arbetar för en mer hållbar verksamhet kan det också leda till merförsäljning då 

varumärket bedöms, det vill säga om varumärket är tilltalande och varför. Det handlar om 

bedömningen av en vara utifrån pris och kvalitet och om företaget tar ansvar. 
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4.5 Påverkan på lönsamheten 

Här behandlas den påverkan som hållbarhetsarbete har på ekonomin. 

 

Avsnittet grundar sig i följande frågor från intervjumallen: 

8. Att arbeta hållbart är relativt resurskrävande, varför har ni valt att satsa på det trots de 

kostnader som det innebär?  

9. Anser ni att det finns en koppling mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet? 

10. Har ert hållbarhetsarbete haft positiva eller negativa effekter på er ekonomi? 

 

SEB har valt att arbeta hållbart för att det på sikt blir lönsamt trots att det är resurskrävande. Det 

läggs knappt någon vikt på att hållbarhetsarbete medför kostnader. Det beror på att fördelarna är 

tydliga och det skulle vara svårt för SEB att bedriva sin verksamhet utan att ta hänsyn till 

hållbarhetsaspekterna. Hållbarhetsarbetet skapar förtroende som på sikt kan skapa lönsamhet. 

Förtroende anses vara grunden för lönsamhet. De anställda är mer motiverade inom dessa frågor 

och det leder till att kunderna bli mer nöjda och har en positiv påverkan på lönsamheten. De 

negativa effekterna är således av mindre karaktär och obetydliga. Det påpekas avslutningsvis att 

det troligtvis finns ett samband mellan lönsamhet och hållbarhet. 

 

Stora Enso Packaging arbetar för att reducera sitt spill vilket i sin tur leder till 

kostnadsbesparingar i form av bland annat färre kassationer och färre leveranser. Det sparar 

företaget pengar på samtidigt som det är mer skonsamt mot miljön. Hållbarhetsarbete har således 

visat sig vara lönsamt för både miljön, för företaget och kunderna. Stora Enso Packaging anser 

att hållbarhetsarbete snarare kostar pengar i arbetstimmar än något annat. Stora Enso Packaging 

försöker att finna sätt för att lättare kunna förmedla de besparingar som kan göras bara spillet 

minskar. 

 

Swedish Match anser att hållbarhetsarbete är en gynnsam kombination av vad som är bra för 

samhället och för företaget. Det har visat sig att förutom kostnadsbesparingar så har de även 

tjänat mer pengar på att ta mer ansvar. Genom införandet av starka uppförandekoder för 

leverantörerna har det haft en direkt påverkan på företagets försäljning. Hållbarhetsarbetet vårdar 
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ryktet då samhället vill handla av företag som gör rätt för sig. Swedish Match har redovisat sitt 

hållbarhetsarbete sedan 2010 och idag täcker produkter som är framarbetade utefter ISO 14001 

och ISO 9001 mer än 90 % av företagets försäljning av egenproducerade produkter. Det har 

inneburit kostnader för företaget att implementera hållbarhetsstandarder men kostnaderna har 

varit kortsiktiga och företaget har kunnat se de fördelar som implementeringen har medfört. 

Fördelarna kan ses i form av kostnadsbesparingar då företaget bland annat återanvänder sitt 

avfall till exempelvis energi. Swedish Match måste precis om alla andra företag tjäna pengar och 

det har visat sig att det som är bra för samhället är bra för företaget. 

 

Astra Zeneca ser att de tjänar pengar på att arbeta hållbart trots att det är resurskrävande. De 

investeringar som görs inom företaget betalas tillbaka inom 3-4 år och därför anser inte Astra 

Zeneca att de behöver vara långsiktiga i sina investeringar men väljer att vara det i alla fall. De 

hållbarhetsinvesteringar som företaget gör för att bland annat minska sin energiförbrukning har 

dock inte krav på att betalas tillbaka inom samma tidsram som andra investeringar. 

Hållbarhetsarbete kostar trots allt pengar när företaget utför kontroller hos sina leverantörer men 

någon annan negativ ekonomisk effekt finns inte. Det kostar pengar kortsiktigt men i det stora 

hela betalar det tillbaka sig långsiktigt. 

  

B&B Tools tror att det finns pengar att tjäna om hållbarhetsarbetet sköts på rätt sätt. Det gäller att 

se de långsiktiga ekonomiska fördelarna och inte de kortsiktiga. Det anses även att 

hållbarhetsarbete skapar merförsäljning då företaget tar sitt ansvar. De negativa effekterna som 

funnits på ekonomin har således varit kortsiktiga men i övrigt är hållbarhetsarbetet endast 

positivt. 

 

KappAhl kan se att kostnadsbesparingarna ökat genom minskad energianvändning. 

Hållbarhetsarbetet har inte genererat någon vinst utan vinsten kommer förmodligen på längre 

sikt. Trots att hållbarhetsarbete inte genererar i någon vinst just nu så skulle det kunna vara så att 

det skulle kunna vara mer kostsamt att inte arbeta hållbart. 

 

Bolag A anser att det är en myt att hållbarhetsarbete skulle kosta mycket pengar. Det handlar 

snarare om personal- och utbildningskostnader. Det går att åstadkomma mycket med befintlig 
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personal och att systematiskt bygga upp kompetens internt. Bolag A är ett relativt stort bolag 

vilket betyder att de kostnader som uppstår inte påverkar lönsamheten i allt för hög grad i 

jämförelse med mindre bolag som då kan ha det svårare. Bolag A:s hållbarhetsarbete bygger 

mycket på intern kunskap vilket leder till att företaget kan få stora effekter för mindre kostnader. 

Kostnaderna kommer snarare när företaget vill bli bättre på att arbeta hållbart och satsa mer 

vilket är viktigt att göra då hållbarhetsarbete även kan skapa konkurrenskraft. Hållbarhetsarbetet 

får en positiv inverkan på ekonomin då det kommersiella och hållbarhetsarbetet överlappar 

varandra. Det innebär med andra ord att hållbarhetsarbetet kan ha ett kommersiellt värde 

samtidigt som det kan spara pengar för bolaget. Bolag A tillhör dock inte de allra största 

företagen på marknaden vilket betyder att de inte har samma förutsättningar att köpa in material 

som är producerat på ett mer hållbart sätt då de inte kan köpa lika stora kvantiteter som till 

exempel H&M och IKEA. 

4.6 Betydelsen av att inneha legitimitet 

Här behandlas betydelsen av att inneha legitimitet och de förväntningar som finns på bolagen. 

 

Avsnittet grundar sig i följande frågor från intervjumallen: 

11. Är det viktigt för er att samhället är medvetna om det hållbarhetsarbete som ni utför? 

12. Tror ni att hållbarhetsarbete är en bidragande orsak till att företag anses som legitimt?  

13. Anser ni att det förväntas av er att arbeta hållbart? 

 

SEB menar att det är viktigt att samhället är medvetna om deras hållbarhetsarbete men 

kommunicerar främst hållbarhetsarbetet till de primära intressentgrupperna. SEB anser att 

hållbarhetsarbete leder till legitimitet men att de har kommit till det stadiet där det förväntas av 

dem att arbeta hållbart. Det finns ett yttre tryck på att SEB ska arbeta hållbart men det är sällan 

frågan om övergripande hållbarhetsarbete utan snarare fokus på olika områden under vissa 

perioder. Förhoppningen är att hitta bättre verktyg för att kunna hantera och driva det tydligare. 

Nyckeln till ett fortsatt bra hållbarhetsarbete är anställdas engagemang i sociala och 

miljömässiga frågor. Medvetenheten och behovet kring att arbeta med hållbarhetsfrågor kommer 

att öka. Det kommer förmodligen att bli en självklarhet för såväl företag som privatpersoner. 

 

Stora Enso Packaging har märkt att deras hållbarhetsarbete har genererat i legitimitet. Kunderna 
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är de intressenter som främst är engagerade i företagets hållbarhetsarbete och förväntar sig det av 

dem. Dock finns skillnader mellan kunderna. Vissa kunder ställer högre krav och ser 

hållbarhetsarbete som en självklarhet medan andra inte är intresserade utan endast ser till att 

tjäna pengar. Inom pappersindustrin är företagens chanser på marknaden obefintliga om de inte 

arbetar hållbart. Därför förväntas hållbarhetsarbete i företaget. Legitimiteten har indirekt bidragit 

till lönsamheten. Kommunikationen till omvärlden sker genom Stora Ensos miljörapport samt 

direkt till de kunder som ställer konkreta frågor. Papper är en produkt som kommer från naturen 

och det bidrar automatiskt med en positiv miljösyn då det hanteras på rätt sätt. Stora Enso 

Packaging anser att miljöarbetet och hållbarhetsarbetet i sig kommer att få allt större betydelse då 

den överkonsumtion som finns idag inte kommer att fungera i längden. Basråvaran som 

produceras är både förnyelsebar och återvinningsbar vilket skiljer sig från många andra material, 

vilket kommer vara till fördel.  

 

Swedish Match är liksom andra tobaksföretag, duktiga på att arbeta hållbart rent generellt. 

Swedish Match är kan dock ha svårigheter att uppnå legitimitet på grund av att de är ett 

tobaksföretag. Hållbarhetsarbetet har däremot varit gynnsamt för företaget och ger på sikt 

företaget många fördelar som till exempel bättre anseende och starkare varumärke. Genom att 

vara ansvarsfulla har Swedish Match blivit mer konkurrenskraftigt och hållbarhetsarbetet har 

även identifierat och minskat olika kostnader och risker. Swedish Match menar att Sverige ligger 

före många företag i Europa inom hållbarhetsområdet. De tror att det kommer att finnas fler 

standarder att rätta sig efter vilket är ses som positivt. Genom att följa Global Reporting Initiative 

(GRI) som är ett ramverk för hållbarhetsredovisning och upprätta rapporter i enlighet med GRI 

kommer det förmodligen att underlätta dialogen med intressenterna. Hållbarhetsarbetet inom 

företag kommer troligtvis att bli mer standardiserat. 

 

Astra Zeneca anser att det finns en koppling mellan hållbarhet och legitimitet. Företaget 

tillverkar och säljer medicin, vilket betyder att kunderna oftast inte kan välja huruvida de ska 

köpa produkten eller inte då det är en nödvändighet. Företaget känner att det finns en förväntan 

på dem att arbeta hållbart och det är framför allt kunderna som ställer dessa krav. Företaget 

märker att det finns ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor när det kommer till deras produkter och 

känner därmed att de vill ha kontroll. För Astra Zeneca är det viktigt att samhället är medvetna 
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om deras hållbarhetsarbete då de ser en potentiell vinst i att kommunicera ut det 

hållbarhetsarbete som utförs, speciellt eftersom patienterna befinner sig ute i samhället. Genom 

att samhället blir medvetna kan även varumärket förstärkas då en del av varumärket är att ha ett 

ansvarsfullt miljöarbete. Dock påpekas att det inte är lika viktigt inom läkemedelsbranschen som 

inom till exempel klädbranschen då ett klädesplagg ska köpas och kunden exempelvis kan ha tre 

olika kedjor att välja mellan. Det har således en stor påverkan på varumärket när det till exempel 

har uppdagats att det varit stora utsläpp i Indien då påverkar det varumärket i stor grad. Det är 

viktigt men som sagt inte på samma sätt som i kläd- och detaljvarubranschen. Astra Zeneca tror 

att samhället blir mer och mer kritisk mot de företagen som inte arbetar hållbart. Framförallt 

kläd- och detaljvaruhandeln kan komma att påverkas negativt. Det handlar om hela 

hållbarhetsområdet. När det till exempel framkommer att företaget har barnarbete finns det en 

övertygelse om att det har en betydande påverkan på företaget och försäljningen. 

 

B&B Tools tycker att det är viktigt att samhället är medvetna om det hållbarhetsarbete som utförs 

och är säkra på att hållbarhetsarbete leder till legitimitet. Det påverkar anställda, kunder och 

partners (leverantörer) på ett bra sätt. Kommunikationen sker genom en direkt dialog med 

kunder, medarbetare och även genom årsredovisningen. Hållbarhetsarbetet bidrar med legitimitet 

för företaget och att de blir attraktiva för ny arbetskraft genom att arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Kraven från omvärlden kring hållbarhetsfrågor får allt mer plats och det medför att företaget 

känner att det finns ett yttre tryck på att arbeta miljövänligt. Detta tryck hjälper företaget att bli 

bättre inom det här området. B&B Tools tror att det blir mer och mer betydelsefullt med 

hållbarhetsarbete samtidigt som det kommer att krävas mer. Det kommer till exempel troligtvis 

inte att finnas färre kemikalier men det kommer finnas allt mer ökad kunskap om kemikalier och 

dess påverkan. 

 

KappAhl anser det viktigt att samhället vet om det hållbarhetsarbete som utförs då dessa frågor 

idag allt mer lyfts fram. KappAhl upplever att frågorna kring hållbarhetsarbete har utvecklats 

med åren då det är fler och fler kunder som ställer frågor kring företagets hållbarhetsarbete. Idag 

får de inte frågor om de arbetar hållbart utan hur de utför sitt hållbarhetsarbete. Det har således 

indirekt skapats en förväntning på hållbart framtagande av produkterna och att det förutsätts att 

de arbetar hållbart. Hållbarhet innebär inte nödvändigtvis detsamma som legitimitet men genom 
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att ta sitt ansvar kan det ändå uppnås. För att uppnå legitimitet i samband med hållbarhetsarbete 

krävs det att företagen är seriösa och engagerade i den dagliga verksamheten. KappAhl tror att 

hållbarhetsarbetet kommer att få större plats i företagen och intresset kommer att öka för både 

kunder och medarbetare. Hållbarhetsarbetet måste komma högre upp på agendan då vi snart har 

förbrukat vår planet och därför måste vi lösa det för vår nästa generation. Det finns däremot 

redan många företag som tar sitt ansvar och gör ett bra jobb. 

 

“Ingen kan göra allt men alla kan göra något” 

- Eva Kindgren, CSR- och kvalitetschef KappAhl 

 

Legitimitet är det företag i grunden lever på och Bolag A arbetar mycket för att deras kunder ska 

se dem som legitima och att varumärket uppfattas på ett positivt sätt. Vad gäller just varumärket 

läggs det betydande resurser på att skapa en positiv och lockande bild av varumärket. Att arbeta 

hållbart är även ett sätt att förebygga att legitimiteten skadas i de fall det skulle uppstå en skandal 

samt att risken för att en skandal uppstår minimeras. Bolag A kommunicerar inte sitt 

hållbarhetsarbete i större bemärkelse utan de anser att det redan finns en förväntan att de ska 

arbeta hållbart och därför finns det inte anledning till att kommunicera hållbarhetsarbetet förutom 

det som är relevant för varumärket. Enligt de undersökningar som Bolag A har gjort så har det 

visat sig att konsumenterna inte har uttalade krav på hållbart arbete utan förutsätter att Bolag A 

som företag ska ta hänsyn till hållbarhetsfrågor. Bolag A tror att miljön kommer att få ett större 

fokus då överkonsumtion sker på vår planet. Det kommer dock att vara en stor utmaning inom 

detalj- och klädvarubranschen då denna bransch är slitsam på miljön. Det kommer att bli mer 

diskussion kring ett mer hållbart arbetssätt. Allt fler kommer troligtvis att ifrågasätta 

konsumismen och de effekter den har. Företag inom detalj- och klädvarubranschen måste 

förmodligen ta större ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet. 
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5. Analys 

I det här kapitlet förs diskussion kring resultaten i förhållande till tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen. 

5.1 Inledning  

Studiens analysmodell är uppbyggd på följande sätt: Det är intressenterna som avgör huruvida ett 

företag är legitimt. Legitmitet uppkommer från hållbarhet som i sin tur kan vara lönsamt för 

företaget. Hållbarhet och lönsamhet uppkommer ur miljöansvar.  

 

Analysmodellen har använts för att se hur bolagen redogör för vad deras intressenter förväntar 

sig av dem och hur de agerar för att bemöta dessa förväntningar. Det har visat sig att samtliga 

bolags intressenter förväntar sig att bolagen ska vara hållbara. När förväntningarna möts anses 

bolagen vara legitima och förtroendet för dem ökar från bland annat samhället. Bolagen har olika 

utmaningar och förutsättningar inom hållbarhetsarbete och samtliga bolag understryker vikten av 

långsiktighet för att hållbarhetsarbetet ska generera positiva effekter. Bolagens lönsamhet 

påverkas positivt då hållbarhetsarbetet medför kostnadsbesparingar samtidigt som legitimiteten 

medför en positiv bild av bolagens varumärke, vilket kan leda till en ökad försäljning. Genom att 

ta det miljöansvar som de olika verksamheterna fordrar kan bolagen förena lönsamhet och 

hållbarhet och vinna legitimitet från sina intressenter.  

  

Hållbarhetsarbete har idag fått större betydelse för mänskligheten och kommande generationer 

då jordens resurser inte är oändliga (Jones et al., 2011). Därför belyser samtliga bolag vikten av 

att medvetenheten kring hållbarhetsarbete måste öka. Enligt Frostenson et al. (2012) har kraven 

på företagens ansvarstagande ökat som en effekt av den negativa påverkan på miljön. En 

gemensam nämnare för bolagen är att de till exempel arbetar för att minska sina 

koldioxidutsläpp. Samhället är idag mer medvetna om de konsekvenser som olika beslut och 

handlande kan ha på miljön (Fergus & Rowney, 2005) Konsumenter har dessutom blivit mer 

medvetna om hur miljön kan påverkas av deras konsumtionsvanor (Jones et al., 2011). Alla 

bolagens hållbarhetsarbete syftar till att ta ansvar för verksamheten, miljön och samhället i sig. 

Målet för samtliga bolag är att integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetens alla olika delar så att 

det blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Det ses därför som positivt att bolagen, trots att de 
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verkar inom olika branscher, har liknande syften med sitt hållbarhetsarbete då det är som ett 

bevis på att alla jobbar i samma riktning och mot snarlika mål. Samtliga bolag strävar således 

efter en bättre och mer hållbar verksamhet för att kunna gynna alla parter. Studien bekräftar 

således tidigare forskning. 

 

Enligt Lopez & Rodriquez (2007); Lehman (2005); Frostenson et al. (2012); Johnson (2009) 

innebär hållbarhetsarbete en besvärlig och omständlig process. Sharma & Henriques (2005) 

beskriver att det kan vara svårt för större bolag att hinna med att inrätta de nya rutinerna 

samtidigt som de blir mer transparenta för omvärlden. Det är därför Swedish Match, B&B Tools 

och Stora Enso Packaging anser det viktigt att lära under tiden och ta del för del. De största 

utmaningarna som fem av de sju bolagen har varit utsatta för är hur de ska kunna implementera 

hållbarhetsarbetet i hela verksamheten samt få med sig leverantörerna när det kommer till 

transporter och produktion. Det här förhållningssättet styrks av Santos et al. (2013) som hävdar 

att det är viktigt att företag kontinuerligt strävar längre i hållbarhetsarbetet för att kunna bemöta 

samhällets behov samtidigt som miljön tas i beaktande. Det är viktigt för bolagen att 

leverantörerna följer de uppförandekoder som upprättas och att bolagen kan följa upp och 

kontrollera att kraven följs. Barnhizer (2006) beskriver att några av de svagheter som 

uppförandekoder har haft är att de i vissa fall har visat sig vara för vek och de sanktioner som 

medföljer inte är stränga nog. I de fall det finns brister i leverantörskedjan kan det få negativa 

konsekvenser för bolagen och då vara skadligt för miljön och varumärket. I det här fallet är dock 

SEB ett undantag då deras miljöpåverkan är förhållandevis liten. SEB är ett tjänsteföretag och 

har därmed inte underleverantörer i den bemärkelsen. SEB har snarare en indirekt påverkan på 

miljön genom finansiering av olika bolag och hur de låter de bolagen förvalta sina pengar. 

Däremot ligger SEB:s utmaning i att få sina kunder mer medvetna kring hållbarhetsfrågor samt 

att minska sin egen energikonsumtion så mycket som möjligt. Genom att införa ett hållbart 

arbetssätt har det dock medfört att beslutsprocesserna ibland tar längre tid än förr. Det ses 

däremot inte som ett problem eftersom det handlar om att förbättra miljön. Swedish Match har 

inte heller dessa problem vad gäller leverantörer och underleverantörer. Anledningen till att 

Swedish Match inte ser extern kontroll som en utmaning är för att de ha få men större 

leverantörer samt att de endast köper 1 % av jordens tobak. Genom få leverantörer har Swedish 

Match därmed kännedom om vilka tobaksleverantörer som de inte ska samarbeta med. Det 
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betyder att SEB och Swedish Match inte har lika omfattande utmaningar med att kontrollera 

leverantörer och underleverantörer men att det för Stora Enso Packaging, KappAhl, Astra 

Zeneca, B&B Tools och Bolag A är en utmaning i deras arbete mot en mer hållbar verksamhet. 

Det medför att hållbarhetsarbetet till viss del kan vara mer riskfyllt för dessa bolag då de blir mer 

transparenta för omvärlden samtidigt som uppförandekoderna ska implementeras i samtliga delar 

av verksamheten. 

 

Bolagen försöker möta de utmaningar som hållbarhetsarbetet medför då det långsiktigt är 

lönsamt att bli bättre på de områden som ännu inte har uppnått bästa möjliga effekt. 

Utmaningarna existerar oberoende av i vilken bransch som bolaget verkar inom men eftersom 

det finns uppsatta mål kring de områden där de fortfarande har mycket att arbeta med har inget 

utav bolagen poängterat att hållbarhetsprocessen skulle vara besvärlig och omständlig.  

5.2 Lönsamhet och ekonomiska konsekvenser  

Hållbarhetsarbete har tidigare mött motstånd på grund av att det skulle vara dyrt och besvärligt 

att implementera i organisationer (Lopez & Rodriquez, 2007; Frostenson et al., 2012; Johnson, 

2009). Det anses dock inte vara riktigt. Alla bolag är eniga om att den kostnad som uppstår 

endast är kortsiktig och att det snabbt går att tjäna in pengarna igen eftersom arbetet har en 

positiv inverkan på både bolaget, miljön och samhället. De kostnader som uppstår anser Bolag 

A, Stora Enso Packaging och SEB bestå i tid. Det är till exempel genom interna utbildningar men 

också personalkostnader. Därför är kostnaderna av en mer kortsiktig karaktär. Studien visar att 

kostnadsfrågan därmed inte är ett välgrundat argument för att undgå att arbeta hållbart. Det kan 

ses liknande effekter på ekonomin och hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas i samtliga bolag. 

Bolagen menar att det är långsiktighet som påverkar lönsamheten positivt och att kortsiktighet 

inte är en tillräckligt bra lösning för en hållbar verksamhet. Enligt Holt (1998) finns det fördelar 

med att upprätta hållbarhetsarbete i verksamheten såsom de kostnadsbesparingar som företaget 

kan göra på sikt. Alla bolag intygar att hållbarhetsarbetet bland annat har lett till minskad 

energiförbrukning och att de därmed kunnat spara pengar. Som en bieffekt av 

kostnadsbesparingarna kommer också minskad miljöpåverkan och dessutom bygger 

hållbarhetsarbetet upp bolagens varumärke som i sin tur leder till ökat förtroende för bolagen 

vilket främjar lönsamheten. Hållbarhetsarbetet spelar således en allt större roll i samtliga bolag, 

oberoende av storlek och bransch då förtroende krävs för att ett företag ska vara lönsamt. Stora 
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Enso Packaging och B&B Tools menar att hållbarhetsarbetet också har bidragit till minskat 

avfall och bättre hantering av transporter och material. Bolagen arbetar kontinuerligt med att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin miljöpåverkan ytterligare. Enligt Swedish Match 

och Astra Zeneca medför även hållbarhetsarbetet att företaget tjänar mer pengar på att ta mer 

ansvar. B&B Tools intygar också att det går att tjäna pengar på hållbarhetsarbetet om det 

hanteras på rätt sätt. KappAhl har däremot inte genererat någon vinst utan förmodar att vinsten 

kommer på längre sikt. KappAhl menar dessutom att ett icke hållbart arbete skulle kunna vara 

mer kostsamt.  

 

Fördelar som inte tagits upp av tidigare studier är att hållbarhetsarbete kan medföra en högre 

kvalitet på företags produkter då livslängden kan öka. Lönsamheten kan komma att påverkas 

positivt då intressenter i många fall förespråkar kvalité och om den efterfrågan möts kan det 

stärka företagets förtroende och varumärke. Bolag A:s kvalitet har ökat sedan de implementerat 

hållbarhetsarbete. Den ökade kvaliteten är en naturlig konsekvens av hållbarhetsarbetet då Bolag 

A vill minska sin miljöpåverkan under produktionen genom att exempelvis minska 

användningen av kemikalier samt att få ut så mycket produkter som möjligt från råmaterialet. 

Genom att till exempel köpa in maskiner som är energisnåla kan bolaget också spara pengar. 

Förutom det vill bolagen kunna bidra med hållbara produkter som konsumenterna kan använda 

länge vilket bidrar till att påverkan på miljön minskar och intressenternas förtroende för bolagen 

stärks. Det har även bidragit med att de producerade bolagen blivit mer medvetna kring 

produktens livscykel och hur kvaliteten kan öka. Stora Enso Packaging beskriver att 

medvetenheten kring produkterna har ökat då det är viktigt för dem att producera kartonger av 

rätt kvalité. Deras produkter ska hålla för det ändamål de är avsedda för. Det medför att det inte 

används mer material än vad som är nödvändigt vilket sparar bolaget pengar samt minskar 

påverkan på miljön samtidigt som deras intressenter får sina behov uppfyllda. 

5.3 Intressenter 

För att företag ska kunna överleva är intressenterna en viktig beståndsdel och i synnerhet de 

primära intressenterna (Clarkson, 1995). B&B Tools, Kappahl och Swedish Match väljer att inte 

göra någon skillnad på sina intressenter medan SEB, Stora Enso Packaging, Bolag A och Astra 

Zeneca är eniga om att det är kunder och anställda som är de viktigaste intressenterna. 

Anledningen till att de viktigaste intressenterna identifierats av senast nämnda bolag är för att det 
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utan nöjda medarbetare inte finns nöjda kunder. För att företaget ska kunna bli lönsamt i längden 

krävs det att medarbetarna känner sig trygga och tillfredsställda på sin arbetsplats. Det är då 

viktigt att företag tillhandahåller den utbildning som krävs för att företagets personal ska få en 

acceptans för de kommande förändringarna (Booth & Skelton 2011). Mesch (2010) beskriver 

vikten av att ha bra medarbetare inom en organisation. Författaren hävdar att personalen hjälper 

företaget att vara konkurrenskraftigt samt att nå de uppsatta hållbarhetsmålen. Utöver 

hållbarhetsmål menar Mesch (2010) att ytterligare mål som företag har är att vinna legitimitet 

från sin omgivning och att företagen inte kan uppnå det om inte de anställda arbetar mot dessa 

mål. Problematik med införandet av hållbarhetsarbete är enligt bolagen att få alla parter att bli 

medvetna om vad det egentligen innebär. Utbildning är en av de främsta faktorerna för ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete då företagets anställda måste integreras i arbetssättet men även 

företagets omgivning måste vara medvetna om vad företaget vill uppnå (Booth & Skelton, 2011). 

Utbildning har visat sig vara grundläggande för samtliga bolag. Alla sju bolag genomför någon 

form av utbildning för sina anställda. Den utbildning som Bolag A, B&B Tools, SEB och Stora 

Enso Packaging genomför grundar sig främst i intern kunskapsöverföring. Genom att ta hjälp 

bland de befintliga resurserna ökar inte kostnaderna i allt för hög grad. Dock finns det tillfällen 

då extern kunskap behövs vilket då ses som en investering eftersom bolagen vill integrera 

hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Utbildning är således en viktig del för att 

hållbarhetsarbetet ska kunna bli framgångsrikt. Lacy et al. (2012) menar att för att 

hållbarhetsfrågorna ska kunna hanteras på ett effektivt krävs utbildning. Genom att bolagen då 

utbildar sina anställda kan hållbarhetsarbetet komma att utvecklas på ett bättre sätt. SEB och 

Stora Enso Packaging menar att utbildning ökar medvetenheten som i sin tur genererar i 

lönsamhet då bolagen blir bättre inom hållbarhetsområdet och därmed kan minska sina 

kostnader. 

 

Enligt O’Donovan (2002) har företag idag en bredare grupp intressenter än tidigare då endast 

aktieägarna ansågs vara de primära intressenterna. Det har visat sig att intressenternas intressen 

inte bara förhåller sig till den ekonomiska avkastningen utan även till hur företag arbetar för att 

bli mer hållbara (O’Donovan, 2002). Att arbeta hållbart är med andra ord något som inte bara 

gynnar miljön utan även företagen och dess omgivning. Swedish Match bekräftar att det har visat 

sig att det som gynnar bolaget även gynnar samhället och vice versa. På så sätt kan samhällets 
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alla parter ställa krav och dra nytta av varandra. KappAhl är till exempel öppen med att dela med 

sig och ta emot vägledning inom hållbarhetsarbete med sina konkurrenter eftersom det idag är så 

pass viktigt. Genom att öka medvetenheten hos olika parter kan samtliga komma att gynnas i 

slutändan.  

 

Trots att flera företag väljer att identifiera sina viktigaste intressenter poängterar dock bolagen att 

de vill ta ansvar gentemot alla parter som kommer i kontakt med dem. Enligt Santos et al. (2013) 

är det när företagen tar sitt ansvar och ser till vad intressenterna efterfrågar och inte presterar på 

bekostnad av miljön som hållbarhet uppstår. Företagen är överens om att hållbarhetsarbete är och 

ska vara ur ett långsiktigt perspektiv. B&B Tools menar till exempel att en kortsiktig syn inte 

gynnar hållbarhetsarbetet då arbetet även ska vara gynnsamt för många kommande generationer. 

Företag bör vara lyhörda för de krav intressenterna ställer (Manetti och Toccafondi, 2012). Alla 

bolag med undantag för Swedish Match har upplevt ett ökat krav från dess intressenter att införa 

ett hållbart miljöarbete. I de fall företag låter sina intressenter vara delaktiga i de beslut som 

fattas inom företaget kan det fungera som en slags trygghet för externa parter att den information 

som kommer från företagen är riktig vilket då kan leda till ökat förtroende (Manetti & 

Toccafondi 2012). Två av  bolagen intygar att det är viktigt att föra en dialog med både interna 

och externa intressenter för att alla parter ska bli mer upplysta inom hållbarhetsarbetet.   

 

Samtliga bolag anser att de genom hållbarhetsarbetet har fått ett ökat förtroende hos 

intressenterna eftersom det idag anses viktigt att kontinuerligt arbeta med hållbarhetsfrågorna. 

B&B Tools, Bolag A och Stora Enso Packaging anser att förtroendet sedan genererar i en ökad 

försäljning. Astra Zeneca kunde däremot inte redogöra för någon ökad försäljning då det ter sig 

relativt naturligt att läkemedel är en vara som konsumenter har behov av i de fall de är sjuka. 

SEB märkte inte heller av någon ökad försäljning då de inte är något producerande bolag. 

Förtroende kan alltså leda till en ökad försäljning beroende på vilken bransch bolagen verkar 

inom. Clarkson (1995) hävdar precis som Manetti & Toccafondi (2012) att intressenternas 

möjligheter att kunna influera företagen skapar ett värde och förtroende hos dem. Det kan även 

sammankopplas med de krav som alla företag utom Swedish Match har från sina intressenter att 

arbeta hållbart. Stora Enso Packaging hävdar att det är intressenterna som leder dem framåt i 

deras hållbarhetsarbete då de ställer särskilda krav att bolaget exempelvis ska inneha olika 
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certifieringar. 

5.4 Legitimitet 

Genom att ta ansvar för den påverkan som företaget har på miljön kan företaget vinna legitimitet 

hos intressenterna (Luft Mobus, 2005). Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att ett företag 

uppfattas som legitimt när de har riktiga värderingar och står för vad samhället anser vara bra. 

Det har visat sig att det finns förväntningar kring att hållbarhetsarbete ska upprättas i 

verksamheter vilket således betyder att hållbarhetsarbete leder till legitimitet om det utförs på rätt 

sätt. Enligt Deegan et al. (2002) kan det dock lätt uppstå brister i legitimiteten i de fall företag 

inte lever upp till vad samhället förväntar sig av dem. Patty & Penn (2011) intygar svårigheten 

av att inneha legitimitet då företagens beslut inte alltid kan göras legitima och Bolag A intygar 

att det ibland kan vara svårt att kombinera de kommersiella målen med hållbarhetsmålen. Det 

kan till exempel handla om att göra en kund nöjd och då kan bolaget tvingas välja ett snabbare 

transportsätt framför ett mer miljövänligt. Samtliga bolag delar uppfattningen om att seriöst 

hållbarhetsarbete resulterar i legitimitet men trots det kommunicerar inte alla bolag sitt 

hållbarhetsarbete aktivt. B&B Tools, KappAhl, SEB och Astra Zeneca anser att det är viktigt att 

samhället vet om deras hållbarhetsarbete för att de ska ses som ansvarstagande organisationer 

medan Bolag A, Swedish Match och Stora Enso Packaging däremot inte väljer att kommunicera 

mer än genom deras hållbarhetsredovisningar. En orsak anses vara att det är en självklarhet för 

dessa företag att arbeta hållbart och att företagens intressenter inte förväntar sig något annat. Det 

är dock enligt Piechocki (2004) viktigt att företag för en öppen dialog om hållbarhetsarbete med 

dess intressenter trots intressenternas förväntan på att bolagen arbetar hållbart. Bolagen har som 

sagt olika uppfattningar kring vikten av att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det kan förklaras 

genom att bolagen vill säkerställa kvalitén på sitt hållbarhetsarbete innan de kommunicerar ut det 

till omvärlden. Att vara öppen hjälper däremot företagen att stärka förtroendet hos intressenterna 

enligt Swedish Match. Bolagen borde därmed vara måna om att samhället är medvetna om det 

hållbarhetsarbete som de utför. 

 

Legitimitetsteorin bygger på antagandet att om företag vill fortsätta att bedriva sin verksamhet så 

är legitimitet är en viktig del i den processen (O’Donovan, 2002). Lacy et al. (2012) menar att 

det är viktigare nu än någonsin med hållbarhetsfrågor för att företaget ska kunna nå framgång. 

Samtliga bolag är överens om att det finns ett samband mellan deras hållbarhetsarbete och 
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anseende. Enligt SEB och KappAhl är hållbarhetsarbete dock inte en synonym till legitimitet 

trots att det kan vara en bidragande orsak. KappAhl är noga med att understryka vikten av att 

hållbarhetsarbetet måste vara genuint för att legitimitet ska kunna uppstå. Samhällets behov och 

önskemål förändras ständigt kring hållbarhetsarbete och för att företagen ska kunna upprätthålla 

legitimiteten bör företagen lägga fokus på relationen med dess intressenter (Suchman, 1995). 

Bolagen är alla överens om att det finns en förväntan på att arbeta hållbart, både externt som 

internt. O’Donovan (2002) beskriver hur bolags verksamhet kan ha påverkan på vad som 

förväntas av dem. I de fall bolag har en verksamhet som uppfattas som legitim av samhället 

kommer kraven och förväntningarna på bolagens ansvarstagande att vara högre. Bedriver bolaget 

en verksamhet som anses som mindre legitim så är kraven inte alls lika höga (O’Donovan, 

2002). Det bekräftar Swedish Match då de anser att krav på hållbarhetsarbete inte finns från 

externa intressenter i deras bransch eftersom samhället inte förväntar sig att ett tobaksbolag ska 

arbeta hållbart jämfört med Bolag A där det är en självklarhet att bolaget ska ta hänsyn till 

hållbarhetsaspekterna. 

 

Stora Enso Packaging menar att det är intressenternas förväntan och krav som driver dem framåt 

i hållbarhetsarbetet. Enligt Luft & Mobus (2005) minskar legitimiteten om företagen anses som 

icke miljövänliga av samhället. Det finns en övertygelse om att de företag som inte tar ansvar för 

sin miljöpåverkan kommer att uppfattas negativt och få det svårare i framtiden då det skapas 

större medvetenhet kring hållbarhetsområdet samt prioriteras allt mer. Därmed kan 

hållbarhetsarbetet även ses som en konkurrensfördel. Vi har snart förbrukat vår planet och därför 

måste ansvar tas för att nästa generation ska kunna överleva. Den överkonsumtion som finns 

idag är inte hållbar och därför kommer betydelsen för hållbart arbete att öka. Det kan dock ses att 

det är viktigare inom särskilda branscher. Klädbranschen är till exempel väldigt slitsam på miljön 

och därför kommer klädbolag förmodligen att få ta större ansvar medan SEB som inte är ett 

producerande bolag får arbeta mer med att lyfta fram hållbarhetsaspekterna för både interna och 

externa parter för att nå en mer hållbar verksamhet. I framtiden kommer det således att krävas 

mer ökad kunskap om den miljöpåverkan som sker. 
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6. Slutsats 

I det här kapitlet besvaras studiens forskningsfråga och syfte. Studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning jämförs samt vad studien har bidragit med. Slutligen ges även förslag till 

vidare forskning inom hållbarhetsområdet. 

 

Forskningsfrågan grundar sig i hur börsnoterade bolag i Sverige förenar lönsamhet och 

hållbarhet. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur bolagen kan investera i 

hållbarhetsarbete samtidigt som de förblir lönsamma. 

 

● Hållbarhetsarbete ska vara långsiktigt 

Det har i tidigare forskning lagts mycket fokus på att hållbarhetsarbete är dyrt och omständligt 

att implementera i verksamheten (Lopez & Rodriquez, 2007; Frostenson et al., 2012; Johnson, 

2009) trots att det på lång sikt kan generera positiva effekter (Holt, 1998). Samtliga bolag är 

överens om att hållbarhetsarbete ska vara långsiktigt för att det ska gynna bolaget och miljön. 

Hållbarhetsarbete är inte något verktyg som på kort tid kan åtgärda eventuella fel och brister i 

företags verksamhet. För att uppnå positiva resultat och därmed kunna göra det ekonomiskt 

försvarbart måste hållbarhetsarbete således genomsyra hela verksamheten och bli en del av 

företags rutiner och arbetssätt. Samtliga bolag som har ingått i studien är överens om att det inte 

är kostsamt i betydande omfattning. De fördelar som hållbarhetsarbetet för med sig, bland annat i 

form av kostnadsbesparingar och ökat förtroende, väger upp de kostnader som uppstår. 

Kostnaden för hållbarhetsarbete är dessutom kortsiktig och bolagen kan på kort tid tjäna in 

pengarna igen. Faktum är att det kan bidra till ökad lönsamhet då bland annat energikostnader, 

spill och transporter kan reduceras. Skälen att det är dyrt och omständligt har således inte varit 

nog för att undgå att arbeta hållbart. Studien har därmed både bekräftat och motbevisat tidigare 

forskning. 

  

● Legitimitet är en avgörande faktor 

Studien har visat att hållbarhetsarbete skapar legitimitet och O’Donovan (2002) menar att 

legitimitet måste uppnås om ett företag ska kunna bedriva sin verksamhet. Samtliga bolag tar sitt 

ansvar, oavsett storlek och bransch, trots olika förutsättningar för att arbeta hållbart. Bolagen är 
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eniga om att de företag som inte implementerar ett mer hållbart arbetssätt kommer att få det 

problematiskt på sikt då medvetenheten kring hållbarhet ökar. Det finns en övertygelse om att 

legitimitet leder till en lönsam verksamhet om hållbarhetsarbetet utförs på rätt sätt. Ett seriöst 

och genuint hållbarhetsarbete är således en av nycklarna till en framgångsrik verksamhet. 

  

● Utbildning är grundläggande 

Att utbilda sina anställda internt minskar kostnaderna jämfört med att använda sig av extern 

kunskap. Genom utbildning ökar medvetenheten kring hållbarhetsfrågor och företaget blir enade 

i den långsiktiga synen på företagets hållbarhetsarbete. När hållbarhetsarbete integreras i hela 

verksamheten kan företaget utvecklas till det bättre, både miljö- och lönsamhetsmässigt. De 

anställda är enligt majoriteten av bolagen ett företags mest betydande tillgång och därför är det 

viktigt att tillhandahålla dem utbildning även inom hållbarhetsområdet. Genom att utbilda 

personalen i ett företag får de ökad förståelse generellt och för de kommande förändringarna då 

hållbarhetsarbete implementeras. Det kan bidra till att kvalitén på hållbarhetsarbetet ökar och att 

företaget kan bli mer konkurrenskraftigt. 

  

● Intressenternas förväntningar och krav ska uppfyllas 

Det finns en förväntan på att företagen ska arbeta hållbart och intressenterna ställer krav på att 

verksamheten ska gå rätt till. Genom att tillmötesgå intressenternas förväntningar och krav 

skapas förtroende som i sin tur kan gynna företagen ekonomiskt. Ett bolag har till exempel 

observerat att karaktären på frågorna kring deras hållbarhetsarbete har förändrats. Tidigare har 

frågor ställts kring OM företaget arbetat hållbart medan det idag handlar om HUR de arbetar 

hållbart. Samtliga bolag är medvetna om det ansvar som vilar på dem och arbetar aktivt med att 

minska den miljöpåverkan deras verksamhet orsakar. 

  

● Bättre kvalité  

Studien har även visat att hållbarhetsarbete och kvalité kan gå hand i hand inom särskilda 

branscher. Utöver de fördelar som tidigare forskning visat har vår studie kommit fram till att 

hållbarhetsarbete kan leda till kvalitetssäkring av produkterna. När bolagen kvalitetssäkrar sina 

produkter har det en positiv inverkan på både miljö och lönsamhet samtidigt som det skapas 

legitimitet hos intressenterna. Genom att kvalitéten ökar kan företagen i sin tur minska sina 
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kostnader. Det har B&B Tools, Bolag A, Swedish Match och Stora Enso Packaging bekräftat. 

Genom att tillverka produkter som håller högre kvalité bidrar det med att bolagen inte behöver 

överproducera, vilket i sin tur gynnar miljön i längden. Det går således även att förena 

hållbarhetsarbete och lönsamhet genom att ha god kvalité på sina produkter beroende på vilken 

bransch bolaget verkar inom. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då ett företags hållbarhetsarbete är en typ av frivilligt utelämnande så har intressenter till olika 

företag under en längre tid hävdat att det krävs någon form av lagstiftning för att förbättra 

miljöhanteringen hos större företag (Kolk, 2008). Därför är förslaget till vidare forskning att 

studera huruvida bolagen skulle uppfatta och hantera en sådan förändring då vår studie har visat 

att arbetet mot mindre miljöpåverkan nästintill bara medför fördelar. Frågan är då om 

hållbarhetsarbetet skulle uppfattas lika positivt om det istället hade varit tvingande. 

  

Eftersom vår studie också har visat att intressenterna har förväntningar och ställer krav på att 

företag ska arbeta hållbart så är ett förslag till vidare forskning hur samhället i stort kan göras 

mer medvetet om hur olika verksamheter påverkar miljön. På så sätt kan de ställa ytterligare och 

mer omfattande krav på företagen som de kan arbeta efter. Ytterligare ett forskningsområde att 

undersöka är huruvida nya strängare lagar kan komma att få genomslagskraft och vilka 

ekonomiska konsekvenser det kan ha för företagen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Egna reflektioner  

Arbetsfördelning 

Vi har haft regelbundna tider att arbeta efter. Arbetet har skett mellan 08.00 - 16.00 måndag till 

fredag i Högskolan i Skövdes bibliotek. Vi har arbetat tillsammans och varit lika delaktiga 

genom uppsatsens alla olika delar. Besluten som tagits har diskuterats fram. 

Emma Carlson 

Det var med nervositet och glädje som examensarbetet tog sin början. Det började med att vi 

valde ett ämne som uppkommit genom ett tips från en arbetsgivare inom banksektorn. Det tog 

dock inte lång tid förrän vi insåg att det inte var optimalt att skriva om ett ämne som vi varken 

hade kunskap eller intresse av. Vi tog då kontakt med Ulrika Carlson, SEB Jönköping för att 

bolla idéer kring ämnen som är aktuella idag. Genom diskussion kom vi fram till att 

hållbarhetsarbete ligger rätt i tiden och för att koppla till ekonomin sammanlänkade vi därför 

hållbarhetsarbete och dess påverkan på lönsamheten. Under kursen Extern redovisning IV hade 

Ann-Christine Mjölnevik, även vår handledare, kort gått igenom innebörden av 

hållbarhetsredovisning och det var också då som jag fick upp ögonen för hållbarhetsarbete.  

Trots en omtumlande start har det bara gått bättre och bättre för varje vecka. Det har funnits 

stunder då det varit svårt men med hjälp av kontinuerlig handledning från handledare och 

examinator har vi kunnat lösa de problem som uppkommit samt kunnat förbättra de delar som 

ännu inte varit fulländade för att kunnat ligga i fas med vad som väntats av oss. Att tillhandahålla 

konstruktiv kritik har varit mycket utvecklande då det getts chans att förbättra uppsatsskrivandet 

trots att det varit tufft just för stunden. Jag har efter uppsatsskrivandet utvecklat min förmåga att 

lyssna och ta till vara på den kritik som getts då detta tidigare varit en utmaning för mig.  

Att skriva uppsats har gett mig många nya kunskaper såsom att självständigt och kritiskt kunna 

bedöma den information som samlats in genom vetenskapliga artiklar, internet och intervjuer. 

Det som varit allra viktigast har varit att planera och strukturera upp arbetet. Därför gjordes en 

tidsplan vid arbetets början som vi därefter har följt och därmed också kunnat ligga i linje med 

vad som förväntats av oss vid de olika inlämningstillfällena och med god marginal. Det har varit 

till fördel att jag alltid haft intresse för att skriva då det är viktigt att ha ett väl utvecklat 
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akademiskt språk men trots mina förkunskaper kring skrivandet har det också förbättrats och gett 

mig ännu mer inspiration att fortsätta skriva.  

Eftersom vi valde att studien skulle utgå från kvalitativ metod har det varit aktuellt med 

intervjuer. Tre intervjuer har skett i Stockholm, en intervju i Göteborg, en intervju i Jönköping 

och resterande två intervjuer via telefon. Det har varit mycket spännande och givande att komma 

närmare bolagen och få möjligheten att fördjupa sig inom deras hållbarhetsarbete samt hur de 

skiljt sig från övriga. Intervjusituationerna förändrades betydligt till det bättre från första till sista 

intervjun då varken jag eller Isabelle haft tidigare erfarenhet av att intervjua. För att båda skulle 

få chans att utveckla sina kunskaper inom detta område fick den ena intervjua och den andre 

anteckna varannan gång vilket har varit ett mycket bra upplägg. Respondenterna har varit mycket 

tillmötesgående vad gäller kontakt före, under och efter intervjutillfällena vilket har varit till stöd 

i de fall som det uppkommit osäkerhet kring svar och uttryck. Då studien behandlat börsnoterade 

bolag i Sverige hade jag inte förväntat mig det fantastiska bemötande som vi fått under samtliga 

intervjutillfällen. Dock fick inte telefonintervjuerna den önskade effekten som vi fått från 

besöksintervjuerna då det är svårt att ställa följdfrågor på liknande sätt samt att den personliga 

kontakten är inte densamma. Jag är positivt överraskad över den tid som respondenterna lagt ner 

på att hjälpa oss i vår studie. Jag har fått bättre förståelse kring det breda begreppet hållbarhet 

och hur viktigt det är att implementera i organisationer. En ny del som jag också lärt mig är att 

transkribera och sammanställa väsentligt material vilket jag även kommer att ha nytta av i 

framtiden.  

Då jag och Isabelle har följts åt sedan första terminen på Högskolan har det bara setts fördelar 

med att arbeta tillsammans då vi vet var vi har varandra. Med liknande ambitioner har vi kunnat 

lägga upp arbetet så att det passat båda och haft förståelse inför alla de utmaningar vi ställts 

inför. Det går dock inte att undgå att det ibland uppkommer skiljaktigheter kring olika delar. Det 

har däremot gjort oss starkare som grupp då ärligheten utvecklat uppsatsen till det bättre. 

Samarbetsförmågan sätts på prov under alla dessa veckor då arbetet sker tätt in på varandra men 

samtidigt tas lärdom av den andre genom nya synsätt.  

Det som drivit mig framåt är att intresset för ämnet har utvecklats under arbetets gång och att 

kunskapen hela tiden har byggts på. Med tanke på den korta introduktion som vi tidigare fått 

kring hållbarhetsarbete kan jag nu istället föra välgrundade diskussioner kring ämnet och även 
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lära vidare. Det är roligt att se tillbaka på den första tiden av examensarbetet och förstå hur 

mycket som har förändrats kunskapsmässigt. Utefter vad jag har lärt mig tror jag att 

hållbarhetsarbetet kommer att utvecklas betydligt och att det inte kommer gå att undvika i 

framtiden. Genom studien har jag fått upp ögonen för hur viktigt det faktiskt är att ta hänsyn till 

alla de aspekter som hållbarhetsarbete innebär och att det måste prioriteras.  

Det har varit en mycket lärorik tid och forskningsprocessen har varit intressant. Det har som 

väntat varit en krävande period men också utan tvekan den roligaste och mest utvecklande under 

utbildningens gång! 

Isabelle Meunier 

Valet av ämne till uppsatsen gjordes därför att hållbarhetsarbete är ett aktuellt och viktigt ämne 

idag. Vi hade kort introducerats för ämnet under en tidigare kurs vilket betyder att våra 

förkunskaper kring hållbarhetsarbete var ringa. Vi insåg ganska snabbt att hållbarhetsarbete var 

något som vi båda tyckte var intressant och ville lära oss mer om. För att det valda ämnet skulle 

kunna godkännas som ett uppsatsämne var vi tvungna att vinkla det mot vårt huvudämne 

ekonomi. Därför valde vi att undersöka hur hållbarhetsarbete och lönsamhet kan förenas. Valet 

att inrikta oss på miljöansvar kom ganska naturligt då majoriteten av de bolag som medverkar i 

uppsatsen är producerande bolag vilket innebär en viss påverkan på miljön. Det innebar även en 

intressant aspekt rent ekonomiskt, hur företagen kunde göra ändringar i sin verksamhet och 

samtidigt förbli- eller öka sin lönsamhet. 

 

Mina förkunskaper kring uppsatsskrivande var relativt små i början av den här terminen. I det 

tidigare skedet av uppsatsen fick jag jobba en del med att uttrycka mig i skrift på ett akademiskt 

sätt. Till en början var det utmanande att finna rätt källor till arbetet vilket lärde mig att vara 

källkritisk och snabbt kunna avgöra om artikeln i fråga var värd att använda eller inte. Nyckeln 

till att utveckla ett akademiskt skrivande har varit att vara aktivt arbeta med uppsatsen varje dag 

och hela tiden utmana sig själv att prestera lite bättre. 

Den första utmaningen i vårt uppsatsskrivande var att finna ett relevant forskningsproblem. Vi 

bytte ämne en gång innan vi slutligen enades kring det aktuella ämnet. Svårigheten efter det var 
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att finna en bra problemformulering som var tydlig och intressant. När det väl var gjort har 

arbetet flutit på bra. Det var som sagt tidkrävande i början att finna de relevanta artiklarna. 

Då vi valde att skriva vår uppsats efter en kvalitativ metod så var intervjuer med olika 

hållbarhetschefer aktuellt för oss. För att vi skulle få ut så mycket användbar information som 

möjligt från våra intervjuer var vi väl förberedda när vi träffade våra respondenter. Tre av dem 

fanns uppe i Stockholm och lyckligtvis kunde alla tre träffa oss samma dag. Två intervjuer fick 

göras via telefon och de resterande två intervjuerna gjordes i Göteborg och Jönköping. Det har 

varit mycket lärorikt att få komma till företagen och tala med en sakkunnig. Vi var ganska 

spända inför våra intervjuer då det var en obekant situation för oss. Som student är jag van att ta 

in förberedd information. I det här fallet så var våra frågor avgörande för kvaliteten på den 

information vi fick. Det lärde mig att hela tiden försöka tänka steget längre och snabbt kunna 

ställa en bra följdfråga i de fall informationen var för tunn för vår uppsats. Det var nyttigt och 

spännande att föra samtalet framåt under intervjuerna. Att utföra telefonintervjuer var en 

utmaning i sig då det inte gick att se respondenten och det var därmed svårt att avgöra när det var 

dags att ställa en följdfråga eller liknande. Överlag är jag nöjd med den information vi fick ut 

från våra intervjuer med tanke på att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av det. 

Respondenterna har varit mycket hjälpsamma och tillmötesgående. 

Samarbetet inom gruppen har varit bra. Vi är båda lika ambitiösa och har vetat vad det är vi ska 

göra. Emma och jag känner varandra väl och har arbetat ihop flera gånger förut så vi vet var vi 

har varandra och vi vill lika mycket. För att hinna skriva ett examensarbete under en termin är 

det viktigt att ha en tidsplan som följs. Emma och jag gjorde en ganska omgående och har arbetat 

hårt med att följa den. Genom att ha klara mål för vad vi skulle hinna under en vecka har det 

aldrig varit några frågor kring vad som behöver göras. Det har fungerat bra för oss att arbeta på 

det sättet och arbetet har känts mer strukturerat. Då vi har arbetet nära varandra varje dag hela 

terminen har det stundtals uppkommit mindre tvister. Jag anser att det är naturligt och vi har 

alltid löst de meningsskiljaktigheter vi har haft. Det är viktigt att kunna ge och ta konstruktiv 

kritik vilket har medfört att vi har kunnat pusha varandra till att prestera vårt yttersta. Det har 

samtidigt lärt oss att kunna ge beröm när resultatet som uppkommit har varit bra. 

I början av terminen var mina kunskaper kring hållbarhetsarbete relativt översiktliga. Vad som 

har gjort det så roligt att skriva uppsatsen är att jag kontinuerligt har fördjupat min kunskap inom 
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ämnet med hjälp av litteratur, artiklar och våra respondenters kunnande. Genom att hela tiden få 

ökad förståelse kring ämnet har jag även förstått vikten av hållbarhetsarbete. Jag är övertygad om 

att hållbarhetsarbete kommer bli ännu viktigare i framtiden och därför har det varit otroligt 

intressant att fördjupa sig inom hållbarhetsarbete som är ett viktigt och aktuellt ämne idag. 

Utöver fördjupad kunskap inom hållbarhetsarbete så har min analysförmåga utvecklats i hög 

grad. Det har varit lite trögt vissa gånger men vi har antingen kunnat diskutera oss fram till ett 

tillfredsställande svar inom gruppen eller så har vår handledare och examinator kunnat hjälpa oss 

in på rätt spår.  

Överlag ser jag tillbaka på den här terminen med glädje. Det har varit roligt och intressant den 

största delen av tiden och även om det har varit tungt ibland så har det inte känts omöjligt. 

Intresset för ämnet har varit mycket motiverande och det har varit glädjande att se de framsteg 

jag har gjort inom mitt akademiska skrivande och att jag har lärt mig att hantera de hinder som 

har uppkommit under arbetets gång och därmed varit tvungen att tänka om i vissa delar. Trots att 

hållbarhetsarbete är brett och komplext så känner jag mig bekväm i de situationer där jag ska 

föra en diskussion kring ämnet. Det har även varit givande och intressant att se hur våra 

respondenter arbetar med att implementera hållbarhetsarbete inom sina respektive verksamheter 

och vilka positiva konsekvenser det har medfört. 

Den här terminen har varit den mest krävande under utbildningen men jag tycker att den har varit 

den absolut roligaste. Att självständigt lägga upp arbetet under terminen har inneburit ett nytt 

arbetssätt för oss vilket har varit nyttigt och lärorikt.  
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Bilaga 2 Respondenter 

 

B&B Tools 2014-03-15 Telefonintervju - 28 min  

Carl-Johan Lundberg, Vice VD 

 

Bolag A 2014-03-17 Besöksintervju - 56 min  

Hållbarhetsansvarig 

 

Swedish Match 2014-03-17 Besöksintervju - 66 min  

Emmett Harrison, Hållbarhetschef 

 

SEB 2014-03-17 Besöksintervju - 46 min  

Cecilia Widebäck West, Hållbarhetschef 

 

Kappahl 2014-03-18 Besöksintervju - 55 min  

Eva Kindgren, CSR-, och kvalitetschef 

 

Astra Zeneca 2014-03-20 Telefonintervju - 43 min 

Helena Wadsten, Chef för säkerhet-, hälsa och miljö 

 

Stora Enso 2014-03-24 Besöksintervju - 55 min 

Göran Pettersson, Kvalitet-, och hållbarhetschef 
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Bilaga 3 Intervjumall 

 

1. Vad är syftet med ert hållbarhetsarbete?  

2. Att arbeta hållbart är relativt resurskrävande, varför har ni valt att satsa på det trots de 

kostnader som det innebär?  

3. Vilken/vilka är de största utmaningarna i ert miljöarbete? 

4. Vilka konsekvenser har införandet av hållbart miljöarbete haft för er? Kan ni återge några 

exempel på de mest förekommande problemen?  

5. Vilka fördelar har implementeringen av miljöarbetet medfört? 

Intressenter 

6. Finns det intressenter som är viktigare än andra? 

7. Ställer era intressenter krav på att ni ska arbeta hållbart?  

8. Förser ni er personal med någon form av utbildning? 

Lönsamhet 

9. Anser ni att det finns en koppling mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet? 

10. Har ert hållbarhetsarbete haft positiva eller negativa effekter på er ekonomi?  

Legitimitet 

11. Är det viktigt för er att samhället är medvetna om det hållbarhetsarbete som ni utför? 

12. Tror ni att hållbarhetsarbete är en bidragande orsak till att företag anses som legitimt? 

13. Anser ni att det förväntas av era att arbeta hållbart? 

Övrigt 

14. Finns det något övrigt som du vill tillägga? 

 

 

 

 


