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Sammanfattning  
 

Klimatkrisen är en svår utmaning som alla på planeten tillsammans måste försöka att lösa. 

En av de branscher som idag har en stor negativ påverkan på klimatet är 

restaurangbranschen där verksamheterna främst arbetar med livsmedel, vilket har påvisats 

bidra till en stor mängd växthusgasutsläpp. Restaurangbranschens verksamheter behöver 

därmed ställa om till att bli mer hållbara när det kommer till såväl ekonomisk som social 

och ekologisk hållbarhet. Det finns en efterfrågan från restauranger som vill ha hjälp med 

att ställa om sina verksamheter till att bli mer hållbara, då de har svårt att veta vart och hur 

de påbörjar detta arbete. En genomlysning av aktuell forskning har visat på att det finns ett 

behov av att ta fram konkreta verktyg som underlättar hållbarhetsarbetet för verksamheter.  

 

Denna studie har därför haft som avsikt att besvara problemformuleringen: 

Vilka verktyg är praktiskt tillämpbara för att uppnå en hållbar restaurangverksamhet?  

 

Vi författare till denna studie valde att genomföra en explorativ studie då detta ansågs ge 

bättre möjligheter till att skapa en djupare förståelse inom vårt valda problemområde. För 

att ta reda på vilka verktyg som kan anses vara lämpliga för restaurangverksamheter har 

teorier, kopplat till förutsättningar och hinder, presenterats för att skapa en förståelse för vad 

som kan påverka valet av lämpliga hållbarhetshanteringsverktyg. De verktyg som har valts 

ut till denna studie är: hållbarhetsredovisningar, livscykelanalys, kvalitetsledningssystem, 

nätverk, utbildning samt grön nudging.  

 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes där respondenternas svar tyder på att det finns 

förutsättningar inom restaurangbranschen för att arbeta med hållbarhet. Intervjuerna visade 

även på att det finns hinder för detta, främst i form av tid, pengar och snäv kunskap om 

hållbarhet. Som komplement till intervjuerna framtogs en enkät för att undersöka 

respondenternas attityd till de utvalda verktygen. Det som anses vara det bäst lämpade 

verktyget för restauranger att implementera är utbildning, då kunskap är grundläggande för 

ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Även verktygen nätverk och grön nudging har visat sig 

vara väl lämpade för restaurangverksamheter. 

 

Studien har även bidragit med framtagandet av en modell, vars syfte är att bidra med struktur 

till studien, som visar de olika steg som restauranger bör genomgå innan implementering av 

ett verktyg på den operativa nivån av verksamheten. Vidare visas även vilka förutsättningar 

som är väsentliga och vilka hinder som kan uppstå, för att kunna arbeta med hållbarhet i 

verksamheten. De verktyg som anses vara mest praktiskt tillämpbara för restauranger är 

också de verktyg som har bäst förutsättningar och minst hinder för att kunna implementeras 

i verksamheternas dagliga drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
Till att börja med vill vi författare tacka vår handledare Gert-Olof Boström, samt vår WIP-

grupp för det fantastiska stödet och den feedback som vi fått under utförandet av denna 

studie.  

 

Vidare vill vi även tacka de respondenter som har deltagit i studien, vilka har bidragit till ett 

berikande underlag för uppsatsen.  

 

Ett avslutande tack riktar vi till oss själva för att vi har stöttat varandra, vågat vara kritiska 

samt haft en positiv inställning genom hela processen.   

 

Väl mött!  

 

Umeå 2018-05-18 

 

____________________                _____________________ 

Adam Dahrén                                  Märta Streijffert  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Begreppsförklaring av förkortningar 
 

I denna studie förekommer många olika begrepp, varav många begrepp är långa, vilket har 

bidragit till att förkortningar har använts. Nedan presenteras alla förkortningar som används 

i studien samt en förklaring av vad förkortningarna och begreppen innebär.  

 

CSR - Corporate Social Responsibility, vilket är en teori som handlar om företags 

engagemang och bidrag till en hållbar ekonomisk utveckling, för såväl samhället som för 

företaget. 

 

HHV - Hållbarhetshanteringsverktyg, vilket är verktyg som hjälper företag att gå från tanke 

till operativ praktik med aktiviteter som ska bidra till mer hållbara verksamheter.  

 

HOL - Hållbart Operativt Ledarskap, vilket är en ledarskapsteori som handlar om att 

förbättra och analysera det som skapar värde på en operativ nivå inom verksamheten, likväl 

som förbättringar av den miljömässiga påverkan som verksamheten förorsakar.  

 

ISO -  Internationella Organisationen för Standards, vilket är ett KLS som ska hjälpa 

verksamheter att strukturera organisationen mot en specifikt vald standard. 

 

KLS - Kvalitetsledningssystem, vilket är ett HHV som kan förklaras som ett komplext 

system som erbjuder en möjlighet för verksamheter att minska sin negativa påverkan på 

miljön samtidigt som de kan öka sina resultat och förbättra sina verksamheter.  

 

LCA - Livscykelanalys, vilket är ett HHV som ämnar att bedöma produkters hela livscykel, 

det vill säga från första grundmaterialet som används i produkten till hur produkten 

deponeras.   

 

TBL - Triple Bottom Line, vilket är en teori som bygger på att se vilken vinst och nytta en 

organisation kan ta del av och bidra med om de jobbar med ekonomisk, ekologisk och 

social hållbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ......................................................................................................... 1 

1.1 Introduktion ....................................................................................................... 1 

1.2 Problembakgrund .............................................................................................. 2 

1.2.1 Hållbarhet inom restaurangbranschen ...................................................... 3 

1.2.2 Hållbarhetshanteringsverktyg, HHV .......................................................... 4 

1.3 Problematisering och identifiering av teoretiskt gap ...................................... 5 

1.4 Problemformulering .......................................................................................... 6 

1.5 Syfte ................................................................................................................... 6 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag ........................................................................ 6 

2. TEORETISK METOD ........................................................................................... 7 
2.1 Val av ämne ....................................................................................................... 7 

2.2 Förförståelse...................................................................................................... 7 

2.3 Vetenskaplig ansats .......................................................................................... 8 

2.4 Forskningsstrategi ............................................................................................ 8 

2.5 Studiens perspektiv .......................................................................................... 9 

2.6 Val av teorier ...................................................................................................... 9 

2.7 Litteratursökning ............................................................................................. 10 

2.8 Källkritik ........................................................................................................... 10 

2.8.1 Äkthetskriteriet .......................................................................................... 11 

2.8.2 Tidssambandskriteriet .............................................................................. 11 

2.8.3 Oberoendekriteriet .................................................................................... 11 

2.8.4 Tendensfrihetskriteriet ............................................................................. 11 

2.9 Tidsram ............................................................................................................ 12 

2.10 Avgränsning .................................................................................................. 12 

3. TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................... 13 
3.1 Triple Bottom Line, TBL .................................................................................. 13 

3.2 Hållbart Operativt Ledarskap, HOL ................................................................ 15 

3.3 Förutsättningar ................................................................................................ 16 

3.4 Från tanke till operativ praktik ........................................................................ 16 

3.5 Hållbarhetshanteringsverktyg, HHV ............................................................... 18 

3.5.1 Interna verktyg .......................................................................................... 19 

3.5.2 Externa verktyg ......................................................................................... 25 

3.6 Teoretisk sammanställning ............................................................................ 26 

4. PRAKTISK METOD ........................................................................................... 28 
4.1 Val av undersökning ....................................................................................... 28 

4.2 Urval ................................................................................................................. 29 



4.2.1 Urval bransch och respondent ................................................................ 30 

4.3 Förberedelse för intervju, intervjuguide och enkät ....................................... 31 

4.4 Utförande av intervjuer ................................................................................... 32 

4.5 Hantering av insamlad data ............................................................................ 33 

4.5.1 Transkribering av intervjuer ..................................................................... 33 

4.5.2 Empiri- och analysframställning .............................................................. 33 

4.6 Forskningsetik ................................................................................................. 34 

5. EMPIRI ............................................................................................................... 36 
5.1 Strukturpresentation ....................................................................................... 36 

5.2 Introduktion av respondenter ......................................................................... 36 

5.3 Triple Bottom Line ........................................................................................... 37 

5.4 Hållbart Operativt Ledarskap, HOL ................................................................ 39 

5.5 Från tanke till operativ praktik ........................................................................ 41 

5.6 Hållbarhetshanteringsverktyg ........................................................................ 45 

5.6.1 Hållbarhetsredovisning ............................................................................ 46 

5.6.2 Livscykelanalys, LCA ............................................................................... 47 

5.6.3 Kvalitetsledningssystem, KLS ................................................................. 49 

5.6.4 Nätverk ...................................................................................................... 50 

5.6.5 Utbildning .................................................................................................. 52 

5.6.6 Grön Nudging ............................................................................................ 53 

6. ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................................. 56 
6.1 Förutsättningar ................................................................................................ 56 

6.1.1 TBL, HOL och Från tanke till operativ praktik ......................................... 57 

6.1.2 Hinder ........................................................................................................ 59 

6.2 Hållbarhetshanteringsverktyg ........................................................................ 60 

6.2.1 Hållbarhetsredovisningar ......................................................................... 61 

6.2.2 Livscykelanalys ......................................................................................... 62 

6.2.3 Kvalitetsledningssystem .......................................................................... 63 

6.2.4 Nätverk ...................................................................................................... 64 

6.2.5 Utbildning .................................................................................................. 65 

6.2.6 Grön Nudging ............................................................................................ 66 

6.3 Restaurangers attityd till HHV ........................................................................ 68 

6.4 Sammanfattande modell ................................................................................. 69 

7. SLUTSATS ........................................................................................................ 71 
7.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag ...................................................................... 73 

7.2 Studiens begränsningar ................................................................................. 73 

7.3 Rekommendationer till restauranger ............................................................. 74 



7.4 Förslag till vidare forskning ............................................................................ 74 

8. SANNINGSKRITERIER ..................................................................................... 76 
8.1 Reliabilitet ........................................................................................................ 76 

8.2 Validitet ............................................................................................................ 77 

9. SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER .................................................... 78 
KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................... 79 
PERSONLIG KOMMUNIKATION .......................................................................... 86 
APPENDIX 1: Bortvalda teorier och teorier om verktyg .................................... 87 
APPENDIX 2: Tabell 1........................................................................................... 90 
APPENDIX 3: Intervjuguide.................................................................................. 91 
APPENDIX 4: Enkät för verktyg ........................................................................... 94 
APPENDIX 5: Förberedelser för intervjuer ......................................................... 98 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Medvetet lämnad tom sida]



1 
 

1. INLEDNING 
I detta avsnitt presenteras en introduktion till det valda ämnesområdet, hållbarhet inom 

restaurangbranschen. Inledningsvis kommer en övergripande bild av problematiken 

kring livsmedelskonsumtionen att redovisas. Vidare kommer huvudteorierna för denna 

studie att presenteras, som sedan verkar som stöd för studiens problemformulering. 

Avslutningsvis kommer det teoretiska och praktiska bidraget av studien att belysas.  

 

1.1 Introduktion 
Extrem fattigdom, orättvisor, ojämlikhet, krig och klimatkris - världen har svåra problem 

att lösa, men det är inte problem som är omöjliga. För att tackla de stora globala 

problemen har världens ledare tillsammans satt upp 17 globala hållbarhetsmål med syfte 

att belysa problemen som finns i dagsläget, samt påvisa hur dessa problem kan lösas 

(UNDP, 2018). Dessa olika hållbarhetsmål visar på vad som behöver göras världen över, 

genom att sätta upp viktiga delmål och presentera hur dessa mål ska arbetas med för att 

lösa de problem som planeten står inför (UNDP, 2018), såsom exempelvis klimatkrisen. 

Vidare har hållbarhetsmålen olika fokusområden (UNDP, 2018) och det mål som denna 

studie kommer att grundas i är mål 12 som rör hållbar konsumtion och produktion. Detta 

mål syftar bland annat till att minska det globala matsvinnet samt att minska övrigt avfall 

som konsumtion och produktion bidrar till (UNDP, 2018). 

 

WWF (2018a) förklarar att planeten upphettas genom växthuseffekten och detta innebär 

att världen står inför stora utmaningar och framtida naturkatastrofer om inte alla 

människor tillsammans hjälps åt för att få uppvärmningen att avstanna. Växthuseffekten 

påverkas till största del av koldioxidutsläpp, där produktionen av livsmedelsvaror bidrar 

till en stor del av utsläppen (Naturskyddsföreningen, 2017). WWF (2018a) förklarar 

benämningen tvågradig uppvärmning vilket innebär att medeltemperaturen på jorden 

snart har stigit med två grader. Två grader kan låta harmlöst men effekterna av att 

planetens medeltemperatur ökar med två grader kan komma att bli katastrofala. En 

tvågradig uppvärmning skulle innebära globala konsekvenser för djur, natur och 

människa (WWF, 2018a). Vidare förklaras det att en uppvärmning med två grader bland 

annat skulle innebära att öar kan översvämmas, att vissa djurarter kommer att dö ut, att 

korallreven kan försvinna, samt att stora delar av växtriket dör ut (WWF, 2018a). 

 

En av de huvudsakliga orsakerna till den globala uppvärmningen är det mänskliga 

beteendet (Van der Linden et al., 2015, s. 758). Den genomsnittliga konsumenten i 

Sverige 2015 släppte ut cirka sju ton växthusgaser per år, där cirka 2,5 ton stod för de 

livsmedel som inhandlades (Allerup, 2017). För att nå de långsiktiga klimatmålen som 

har satts upp får varje person enbart släppa ut två ton växthusgaser (Allerup, 2017). 

Lundström (2017) förklarar också att fisk, kött och mejeriprodukter motsvarar 35 procent 

av vårt kaloriintag men trots detta så står dessa tre produkter för 75 procent av 

växthusgasutsläppen. Lundström (2017) menar att genom förändrande matvanor så kan 

matkonsumtionens påverkan på klimatet förändras. Det behövs därmed insatser som 

uppmuntrar till en omställning mot en mer hållbar livsmedelskonsumtion (UNDP, 2018). 

Dessa insatser behöver göras på alla nivåer i samhället, såväl på statlig som på individuell 

nivå och alla nivåer däremellan (Van der Linden et al., 2015, s. 758). 

 

Det kan förutsättas att för att kunna göra insatser på alla nivåer i samhället behöver det 

finnas naturliga mötesplatser, varav en av de mest naturliga mötesplatserna för oss 
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människor är på caféer och restauranger. Här kan ett av de mest grundläggande behoven, 

att äta, samtidigt som ett annat behov, att socialisera sig och känna gemenskap, uppfyllas 

(Aroseus, 2016). Detta har bidragit till att det idag finns fler restauranger än det någonsin 

tidigare har gjort och restaurangernas omsättning är idag mycket högre än den tidigare 

har varit (Drevinger & Bränström, 2017). Slöseriet av resurser i restauranger är däremot 

stort, där ett exempel som påvisar den stora påverkan livsmedel har på miljön är att det 

för ett kilo konsumerbart livsmedel kräver tio gånger så mycket energi (CSR I 

PRAKTIKEN, 2011). Då livsmedel står för en så stor del av miljöpåverkan och antalet 

restauranger och restauranggäster ökar, har restauranger en stor roll att spela i det hållbara 

arbetet för vår planet. För att restauranger ska ha en chans att hänga med i denna 

samhällsutveckling så måste de våga vara nytänkande (Svenskt Näringsliv, 2006). Idag 

finns det en rad olika restauranger som har börjat att ställa om till att jobba mer hållbart 

och dessa har i sin tur kunnat bidra till att inspirera och påverka andra i en mer hållbar 

riktning (CSR I PRAKTIKEN, 2011). 

 

Trots att många restauranger har börjat att ställa om sina verksamheter till att arbeta mer 

hållbart, finns det fortfarande vissa frågetecken gällande hur restauranger ska gå från 

snack till verkstad med hållbarhetsrelaterade frågor (Offerman, 2017). En av 

anledningarna till detta kan vara att den globala uppvärmningens negativa effekter visar 

sig över längre tidsperioder och kan därför uppfattas som abstrakta för gemene man. Van 

der Linden et al. (2015, s. 758) förklarar att detta kan leda till att enskilda individer känner 

sig maktlösa inför problematiken, då de har svårt att se hur deras individuella förändringar 

ska kunna bidra till en minskad negativ effekt. Påverkansmöjligheterna kan vara lättare 

att förstå med kollektivet i fokus, där en stor grupp av människor som gör förändringar 

har större effekt än om enskilda individer gör förändringar. Till detta kan adderas att 

människan ses som ett flockdjur som påverkas av sin omgivning (Schubert, 2017, s. 334), 

där författaren menar att individer anammar vad andra individer gör. Effekten bör därför 

rimligtvis vara större när kollektivet gör förändringar och kan därigenom påverka fler att 

gå i samma fotspår. 

 

Kashyap et al. (2011, s. 52) argumenterar också för näringslivets roll i samhället, där 

författarna menar att näringslivet har ett ansvar att följa samhällets värderingar och har 

stora möjligheter till att påverka kollektivet genom att framstå som ett föredöme. Om 

näringslivet, individer och vissa grupper av individer gör förändringar, så kommer övriga 

individer att följa flocken och den önskade effekten blir lättare att uppnå. Problematiken 

kvarstår att den globala uppvärmningens negativa effekter kan ses som abstrakta och för 

stora att hantera för gemene man, men av just den anledningen är det viktigt att 

näringslivet och grupper agerar, där Van der Linden et al. (2015, s. 759) menar att 

förändringar i stora grupper hjälper individer att förstå problematiken och möjligheterna 

med gemensamma förändringar. 

 

1.2 Problembakgrund 
I denna studie kommer vi att se på hållbarhet utifrån Triple Bottom Line, hädanefter TBL, 

vilket är en teori som bygger på att se vilken vinst och nytta en organisation kan ta del av 

och bidra med om de arbetar med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 

(Chamberlain, 2013). Med den ekonomiska hållbarheten fokuserar organisationen på att 

långsiktigt bidra till en ekonomi som ger en övergripande ekonomisk hälsa för 

intressenter, där ett exempel på en intressent är samhället. Chamberlain (2013) förklarar 

vidare att en organisation arbetar med den ekologiska hållbarheten när de försöker att 

minimera sitt ekologiska fotavtryck genom exempelvis eftertänksam konsumtion, 
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minskat avfall och minskade utsläpp. Med det ekologiska fotavtrycket menas en 

uppskattning över hur stor en människas avtryck på miljön, förorsakad av konsumtion 

och produktion, är (WWF, 2018b). Det ekologiska avtrycket mäts exempelvis genom att 

se över hur mycket av planetens förnyelsebara resurser som krävs för att producera en 

produkt som konsumeras (WWF, 2018b). Avslutningsvis förklarar WWF (2018b) den 

sociala hållbarheten som rättvisa arbetsförhållanden och engagemang i samhällsfrågor. 

 

Den ekologiska hållbarheten är den del som främst kommer att studeras djupare i denna 

studie, då den är starkast kopplad till de globala klimatproblem som studien har valt att 

fokusera på. Även den ekonomiska och sociala hållbarheten att kopplas an till, men i 

mindre utsträckning. För oss författare av denna studie innebär hållbarhet, i likhet med 

TBL, en förståelse för hur människan utifrån sitt beteende och agerande kan påverka miljö 

likväl som sociala förhållanden. Vidare anses helheten vara av betydelse då en tro finns 

att alla delar hänger samman, exempelvis genom tron om att ett positivt agerande kan 

bilda ringar på vattnet som vidare påverkar till fler positiva beteenden och handlingar.  

 

1.2.1 Hållbarhet inom restaurangbranschen 
Restauranger kan bidra med åtaganden för att kollektivet ska dra ned på den 

klimatpåverkan som maten idag orsakar, vilket i sig påverkar individen. ”Vi äter mer ute 

nu än vi gjort tidigare och den trenden fortsätter att öka. Det är därför viktigt att 

restauranger jobbar med hållbarhet.” säger Senninger (personlig kommunikation, februari 

20, 2018) som arbetar som hållbarhetskonsult. Det kan antas att det lämpligaste sättet att 

implementera förändringar för att påbörja arbetet mot mer hållbara verksamheter är om 

det sker på en operativ nivå, då operativt ledarskap handlar om att utföra uppgifter 

praktiskt (Sjöberg, 2018).  

 

Senninger (personlig kommunikation, februari 20, 2018) förklarar vidare varför det är av 

vikt att restauranger börjar arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor, “De har råvaror som 

kommer från hela världen, många i världen lever på att odla mat och om en restaurang då 

jobbar med dessa frågor på ett seriöst och systematiskt sätt, kan de genom sina inköp 

bidra till en mer hållbar och rättvis värld – både i Sverige och utomlands.”. Vidare lyfter 

Senninger (personlig kommunikation, februari 20, 2018) att sättet som allmänheten äter 

på idag inte kommer att räcka för att hålla oss under en tvågradig uppvärmning och att 

det därför behövs förändringar på flera plan - där inberäknat även restaurangerna. 

 

Det är vanligt att restauranger försöker tänka på nya sätt (CSR I PRAKTIKEN, 2011; 

Weatherell et al., 2003, refererad i Yakovleva et al., 2012, s. 1299) och idag är det många 

restauranger som arbetar för att bli mer hållbara (CSR I PRAKTIKEN, 2011). Vidare 

beskrivs att många restauranger försöker att välja energikällor med mindre inverkan på 

miljön, använda sig av material som har lägre inverkan och att använda sig av återvunnet 

material. Weatherell et al. (2003, refererad i Yakovleva et al., 2012, s. 1299) menar att 

företags nytänkande idag ofta handlar om hållbarhet och att detta kan te sig i olika former 

såsom förändringar i produktion och marknadsföring. Restauranger har även möjligheten 

till att kunna påverka genom personalen som jobbar direkt mot gästen (TheFork, 2016). 

Här finns goda möjligheter för restauranger att påverka gästerna till att åta sig mer 

hållbara val när det kommer till livsmedelskonsumtionen. Förhoppnings kan även dessa 

val leda till att konsumenten även i andra sammanhang tänker över sina val när det 

kommer till konsumtion (Pettigrew, 2016, s. 64). 
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Intresset för restauranger att bidra till en hållbar utveckling har ökat under de senaste åren, 

där många nu satsar på att i första hand tillgodose mat som är producerat på ett ansvarsfullt 

sätt och har en så låg miljöpåverkan som möjligt (Patmalnieks, 2015). Det är dock inte 

alltid lätt för restauranger att veta vart verksamheten ska börja sitt hållbara arbete. “Vi har 

känt att vi saknat en del verktyg för att verkligen bli hållbara.” säger Frida Hammarström 

(2018) från restaurangen Södra Teatern. Det har som respons på detta dilemma skapats 

initiativ såsom nätverket Hållbara Restauranger, vars syfte är att uppmuntra till hållbara 

förändringar hos de medverkande restaurangerna (Hållbara Restauranger, 2016). 

Senninger (personlig kommunikation, februari 20, 2018) som är en av projektledarna för 

Hållbara Restauranger menar att även de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsarbetet är 

viktigt att tänka på och ger ett exempel på detta: “Ett ekonomiskt incitament för 

restauranger att arbeta med hållbarhet är till exempel minska sitt matsvinn, vilket kan leda 

till att restaurangen även kommer att minska sina kostnader.” 

 

Pivato et al. (2008, s. 10) förklarar att återförsäljare sitter i en stark position till att påverka 

såväl konsumenter som producenter, då de agerar som en form av mellanhand. En 

återförsäljare har makten att påverka både vad som produceras, såväl som vad som 

konsumeras. En enstaka restaurang kanske inte har makten att påverka producenterna, 

men om stora restaurangkedjor eller flera restauranger börjar ställa krav på producenterna 

så måste de så småningom agera och det blir då även lättare för mindre och enstaka 

restauranger att följa den vägen. Om producenterna producerar bättre mat och 

restaurangerna serverar bättre mat, så kommer det även vara den maten som är tillgänglig 

för konsumenterna. Konsumenterna påverkas därmed även av detta. ”Alla som jobbar 

med mat har ett ansvar, det börjar med den som odlar och fiskar, men även 

dagligvaruhandeln och grossisten. Men även jag som handlar och lagar mat och sist men 

inte minst restaurangen, alla har vi ett ansvar att göra bättre.” (Senninger, personlig 

kommunikation, februari 20, 2018). Senninger förklarar vidare restaurangers behov av att 

våga göra förändringar i sin verksamhet och säger “För att vidareutvecklas måste 

restaurangerna alltid våga testa nya saker och sedan utvärdera dessa.”. Det kan antas att 

hållbarhetsrelaterade förändringar bör ske på den operativa nivån inom restauranger, där 

verktyg för att arbeta med hållbarhet kan verka som stöttning vid implementering. 

 

1.2.2 Hållbarhetshanteringsverktyg, HHV 
Företagarna (2015, s. 9) belyser att det finns flera anledningar till att företag inte arbetar 

med hållbarhet där några av de vanligaste anledningarna är att de anser att deras tid är 

begränsad, att de har bristfällig kunskap eller att de anser att det är svårt att påbörja 

hållbarhetsarbetet. För att företag ska börja arbeta med hållbarhet, krävs det delvis att det 

finns strategier för att påbörja arbetet, men det behövs även metoder som ska hjälpa 

verksamheter att implementera hållbarhetsarbetet (Hörisch et al., 2015, s. 241).  

 

Hållbarhetshanteringsverktyg, hädanefter HHV, är sådana metoder som hjälper företag 

att gå från tanke till operativ praktik med aktiviteter som ska bidra till mer hållbara 

verksamheter (Hörisch et al., 2015, s. 242). HHV kan även ses som något som hjälper 

verksamheter att vara nytänkande och hänga med i utvecklingen (Johnson, 2015, s. 274). 

Det finns en viktig distinktion mellan begreppen verktyg och operativ praktik. I denna 

studie menas verktyg vara ett redskap som kan underlätta implementeringen av 

hållbarhetsarbetet, samt vara till ett praktiskt stöd i den dagliga verksamheten. Operativ 

praktik handlar istället om att faktiskt verkställa någonting i praktiken, där ett verktyg kan 

vara ett redskap för att genomföra detta. En annan viktig aspekt att lyfta är att begreppen 

operativ praktik och verktyg i denna studie har sin utgångspunkt på den operativa nivån i 
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verksamheterna. Detta innebär att hållbarhetsarbetet och de verktyg som används för att 

arbeta med detta implementeras hos ledningen i en verksamhet, som sedan säkerställer 

att det verkställs i den dagliga driften. 

 

Verktyg kan verka som ett hjälpmedel på två olika plan för verksamheter. På ett plan kan 

verktygen bidra med att utvärdera och vägleda företagets utveckling till mer hållbara 

verksamheter, samtidigt som det på ett annat plan även kan hjälpa företag att stärka sin 

relation till sina intressenter genom att ha en öppen dialog om utvecklingen av deras 

hållbarhetsarbete (Johnson, 2015, s. 272). En annan positiv aspekt med att använda sig av 

HHV är att det kan bidra med en ökad medvetenhet och förbättrad kommunikation 

gällande ett företags hållbarhetsarbete, vilket i sin tur kan leda till högre prestationer 

gällande de miljömässiga och sociala aspekterna av hållbarheten (Zorpas, 2010, s. 1556). 

 

1.3 Problematisering och identifiering av teoretiskt gap 
Det finns mycket forskning inom området hållbarhet, framförallt kopplat till TBL. Vidare 

finns det även forskning om flertalet verktyg kopplade till att arbeta med hållbarhet. 

Thaler (2016, s. 1594) har däremot belyst att det finns ett behov av vidare forskning om 

hur teoretiska modeller kan appliceras i praktiken. Utifrån den litteratursökning som har 

gjorts och utifrån ovanstående presentation, har vi identifierat att det finns ett behov av 

forskning som visar på vilka verktyg som är praktiskt tillämpbara för verksamheter, när 

det handlar om att arbeta med hållbarhetsfrågor. 

 

Det räcker inte med att utveckla strategier för hållbarhet om ett företag vill vara 

lyckosamma i sitt hållbarhetsarbete (Hörisch et al., 2015, s. 241). Författarna förklarar 

vidare att ett företaget även måste implementera verktyg för hållbarhet, vilket idag inte 

sker i stor utsträckning. Det kan antas att en anledning till detta kan vara bristande 

information och kunskap om vilka verktyg som är praktiskt tillämpbara. Forskningen har 

även brister i att erhålla insikter som kan förenkla beteenden som leder till mer hållbara 

handlingar (Bradshaw & Zwick, 2014, s. 268). 

 

En stor del av dagens forskning gällande TBL fokuserar på om företags arbete med den 

ekologiska hållbarheten lönar sig och är en kostnadseffektiv handling för företagen (Hart 

och Dowell, 2011, s. 1464; Aguinis & Glavas, 2012, s. 953). Forskning saknas inom 

området hur företag ska uppnå att bli hållbara verksamheter (Glavas & Mish, 2015, s. 

626; Aguinis & Glavas, 2012, s. 953). Aguinis och Glavas (2012, s. 953) belyser att det 

även är av intresse att utöka kartläggningen av varför företag arbetar med TBL. Detta 

påvisar behovet av att djupare studera lämpliga verktyg för företag, eftersom det kopplas 

till hur hållbarhet kan implementeras i en verksamhet. 

 

Det finns en stor efterfrågan på konkreta och greppbara verktyg som kan bidra till en 

enklare väg för restauranger att påbörja sitt hållbarhetsarbete (Offerman, 2017). Mårder 

(2015, s. 3) menar även att bland stora och medelstora företag finns det en efterfrågan om 

kunskapsbildning, konkreta verktyg samt praktiskt stöd för att kunna arbeta effektivt med 

hållbarhetsrelaterade frågor. I studien vill vi undersöka vilka verktyg som finns att tillgå 

samt vilka som praktiskt kan tillämpas för restauranger som vill arbeta med hållbarhet i 

sina verksamheter. Vi anser att det är viktigt att på ett enkelt och tydligt sätt kunna 

presentera de lämpliga verktyg som finns att tillgå, då det ökar chansen för att 

restauranger ska komma till handling med sitt hållbarhetsarbete. 
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1.4 Problemformulering 
Utifrån den praktiska och teoretiska fakta som har presenterats i problembakgrunden, har 

vi kommit fram till följande problemformulering: 

 

Vilka verktyg är praktiskt tillämpbara för att uppnå en hållbar restaurangverksamhet?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och eventuella hinder som 

finns för att arbeta med hållbarhet inom restaurangbranschen samt att undersöka vilka 

verktyg som utifrån dessa förutsättningar och hinder är lämpliga för restauranger att 

använda sig av. 

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
På ett övergripande plan finns det forskning om olika verktyg som kan tillämpas när det 

kommer till att arbeta med hållbarhet, däremot finns det en avsaknad av forskning när det 

kommer till vilka verktyg som är bäst lämpade att använda sig av för restauranger. Då 

livsmedel har en så pass stor negativ inverkan på miljön är det lämpligt att utvidga 

forskningen på ett teoretiskt plan gällande vilka verktyg som kan vara användbara för 

restauranger när det kommer att gå från tanke till operativ praktik med hållbarhetsarbetet. 

Denna studie kommer därmed att bidra till forskningen genom en djupare analys inom 

detta område. Vidare kommer studien att belysa de steg som sker innan arbetet med 

hållbarhet. Detta kommer att ske genom att undersöka vilka förutsättningar och hinder 

som kan finnas för att möjliggöra eller förhindra valet av ett HHV. 

 

I den teoretiska referensramen kommer vi att presentera och identifiera olika teoretiska 

ramverk att ha som utgångspunkt för denna studie. Studien kommer att undersöka hur 

restaurangverksamheter arbetar idag och vilka möjligheter de har till att arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor. Studien kommer därför att bidra med kunskap om hur de 

olika verktygen fungerar och vad syftet med dessa är, vilket kommer att ge restauranger 

värdefull information gällande vilka verktyg de kan använda sig av. Restauranger delges 

även kunskap om vilka verktyg som bidrar till påverkansmöjligheter mot producenter och 

konsumenter. 

 

Resultatet i denna studie tillgodoser restauranger med ökad kunskap om vilka verktyg 

som är bäst lämpade för dem att implementera när de vill börja arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor. Studien kan användas som en grund och referensram om 

restauranger inte vet hur de ska gå från tanke till operativ praktik. 
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel kommer vi att presentera vilka metoder vi har valt att använda oss av för 

att få ett så kvalitativt resultat som möjligt. Vi kommer att presentera eventuella 

begränsningar i vårt metodarbete, såsom bias och förkunskaper. Vi kommer även att 

presentera och förklara den valda forskningsmetoden. 

  

2.1 Val av ämne 
Vi författare av denna studie har under våra år som studenter läst flertalet kurser inom 

marknadsföring, ledarskap och beteendevetenskap, som alla har bidragit till en ökad insikt 

i vad företag kan arbeta med i strävan efter att bidra till ett mer hållbart samhälle. I linje 

med detta började vi författare fundera över varför det inte är fler företag i dagsläget som 

har börjat ställa om sina verksamheter till att bli mer hållbara. Vidare väcktes även frågan 

om en anledning kan vara att utbudet av vad som måste göras är stort samt att 

tillvägagångssätten är många, vilket bidrar till att det blir svårt för verksamheter att veta 

vart dem ska börja. Som konsekvens av funderingen, föll intresset på att skriva studien 

om de verktyg som kan hjälpa företag att gå från tanke till handling när det kommer till 

hållbarhetsrelaterade frågor. 

 

Att studien fokuserar på restaurangbranschen har sin förklaring i att båda författarna har 

arbetat med mat, där en har jobbat med livsmedel inom dagligvaruhandel och en inom 

restaurangbranschen. Genom dessa yrken har det blivit tydligt vilken stor roll 

matindustrin spelar för miljön, bland annat genom matsvinn, därav blev det ett naturligt 

val att studien valdes att göra riktad mot mat. Att valet sedan föll på restauranger beror på 

tillgängligheten och variationen av utbud i Umeå, samt ett brett kontaktnät hos en av 

författarna. 

 

2.2 Förförståelse 
Genom hela studien är det viktigt att beakta forskarnas egna värderingar och därför måste 

det även lyftas fram om resultatet ska kunna ses som trovärdigt (Saunders et al., 2009, s. 

116). Detta för att från forskarnas håll påvisa en medvetenhet om att eventuell vinkling 

av information kan uppstå genom studien (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). En av 

författarna till denna studien är aktiv inom ämnet genom att hen arbetar professionellt 

med hållbarhetsfrågor, men detta är någonting som har funnits i åtanke vid genomförandet 

av studien. Den författaren med mindre förförståelse har ett extra kritiskt förhållningssätt 

vid analysen för att resultaten inte ska styras till fördel för subjektiviteten som kan 

föreligga. Vidare påtalar även Saunders et al. (2009, s. 116) att redan när författarna väljer 

ett forskningsområde indikerar detta att forskarna anser detta ämne vara viktigare än andra 

ämnen, vilket framhäver den filosofiska ståndpunkten hos författarna och deras egna 

värderingar. Saunders et al. (2009, s. 116) beskriver vidare att samma sak gäller vid valet 

av praktiska metoder. 

  

Författarna av denna studie studerar Civilekonomprogrammet respektive 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. Vi författare har även 

läst olika inriktningar till vår magisterexamen där den ena har läst management och den 

andra har läst marknadsföring. De förkunskaper som finns skiljer sig därmed åt till viss 

del. Detta ses som en styrka då författarna har olika teoretiska bakgrunder. Nämnas bör 

dock att författarna studerade tillsammans under sina två första år på universitetet, vilket 

kan innebära en begränsning vid grundläggande teoretiska begrepp som genomsyras 

under de första två åren. Vi författare försöker att frångå detta genom att tydligt förklara 
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varje begrepp på ett lättförståeligt sätt. Utomstående individer har även fått granska 

studien genomgående och lämnats möjligheten att fritt kommentera, vilket stärker 

medvetenheten kring studien. 

 

2.3 Vetenskaplig ansats 
Enligt Bryman (2011, s. 26) ser man i samhällsvetenskapen på förhållandet mellan praktik 

och teori på två olika sätt och dessa två synsätt benämns deduktion och induktion. En 

deduktiv metod innebär att forskaren härleder konsekvenser som logiskt följer fastslagna 

konsekvenser, bevis och premisser (Åsberg, 2000, s. 61-62). Med andra ord så granskar 

forskaren vad som redan sägs i befintliga teorier (Henricson & Billhult, 2017, s. 114), 

utifrån sina valda hypoteser. Forskningsstrategin anpassas och formas utifrån forskarens 

hypoteser och Saunders et al. (2009, s. 124-125) förklarar att resultatet sedan undersöks 

om det bekräftar den befintliga teorin, eller om hypotesen kan förkastas. Saunders et al. 

(2009, s. 125) påpekar att en viktig faktor i den deduktiva metoden är att det måste finnas 

ett tillräckligt stort urval för att resultatet ska kunna generaliseras. 

  

Det induktiva angreppssättet, som ofta är kopplat till kvalitativ metod, går enligt Bryman 

(2011, s. 30) och Henricson & Billhult (2017, s. 114) ut på framtagning av teori. Saunders 

et al. (2009, s. 126) förklarar även att insamling av data sker genom exempelvis intervjuer, 

där teori formuleras utifrån en dataanalys. Graneheim et al. (2017, s. 33) påpekar vikten 

av att ha kvalitet i insamlingen av data i en kvalitativ studie, snarare än ett visst antal 

intervjuer. Författarna argumenterar vidare för att ett ökat antal intervjuer inte 

nödvändigtvis behöver styrka studien. En utmärkande faktor för ett induktivt angreppssätt 

är att forskaren ofta har ett konkret intresse för den plats där studien äger rum (Saunders 

et al., 2009, s. 126). Författaren argumenterar vidare för att ett induktivt angreppssätt är 

att föredra om forskaren vill undersöka varför någonting är som det är, snarare än hur det 

är. Graneheim et al. (2017, s. 30) förklarar istället induktiv metod som att forskaren letar 

efter mönster, genom att hitta likheter och olikheter. Åsberg (2000, s. 62) stärker detta 

genom att argumentera för att en induktiv metod innebär att forskaren söker skapa teori 

genom iakttagelser av verkligheten. 

  

Vi vill, genom studiens syfte, undersöka vilka subjektiva uppfattningar som finns i 

restaurangbranschen för att skapa en djupare förståelse för vilka verktyg som är praktiskt 

tillämpbara för deras verksamheter för att arbeta med hållbarhet. I och med detta väljer vi 

ett induktivt angreppssätt som ger oss större möjligheter att genomföra detta, samt skapa 

oss en tydligare helhetsbild. Visserligen utgår vi från redan befintlig teori, där ett 

deduktivt angreppssätt kan ses som det bättre valet, men önskan är också att vi kan bidra 

med ny teori till forskningen. 

  

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns olika tillvägagångssätt inom forskning i samhällsvetenskap, där det måste göras 

skillnad på kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi (Bryman, 2011, s. 40). Åsberg 

(2000, s. 67) menar dock att det är fel att använda begrepp som kvalitativ och kvantitativ 

metod då dessa egentligen inte säger någonting om själva forskningsförfarandet. Åsberg 

(2000, s. 67) förklarar vidare att begrepp som ’numerisk’ och ’icke-numerisk’ metod är 

mer tillämpbara då de bättre förklarar vilken typ av metod som används och vad den avser 

mäter. Hädanefter kommer dock begreppen ’kvalitativ’ och ’kvantitativ’ att användas, då 

dessa har bredare teoretisk grund. Viktigt att ha vetskap om är dock att när begreppet 
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kvalitativ används i denna studie så syftar det till mätningen av icke-numeriska värden 

och när begreppet kvantitativ används så syftar det till mätningen av numeriska värden. 

  

Kvantitativ forskningsstrategi har ett deduktivt synsätt på forskning och teori (Bryman, 

2011, s. 150-151). Collis & Hussey (2014, s. 6) förklarar att en kvantitativ metod oftast 

är tydligare strukturerad och därmed lättare att analysera och dra slutsatser ifrån då den 

är tydligare kopplad till numeriska data och statistik. Den kvalitativa forskningsstrategin, 

även kallad explorativ forskningsstrategi, har istället sin utgångspunkt från ett induktivt 

synsätt (Bryman, 2011, s. 340-341). Det som särskiljer kvalitativ forskning mot 

kvantitativ forskning mest är att den kvalitativa forskningen har fokus på hur individer 

tolkar den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 40-41; Henricson & Billhult, 2017, s. 

114). Grunden i en kvalitativ forskningsstrategi är att skapa en djupare förståelse för ett 

problemområde (Saunders et al., 2012, s. 163).  

 

I denna studie kommer vi att utforska vilka verktyg som är praktiskt tillämpbara för 

restauranger för att arbeta med hållbarhet och behöver därför en djupare förståelse från 

individer i nyckelroller som har möjligheterna till att påverka ett genomförande av detta. 

Vi vill ta reda på dessa personers subjektiva uppfattningar för att skapa oss en tydligare 

bild över vilka likheter och skillnader som finns mellan olika typer av restauranger. 

  

2.5 Studiens perspektiv 
Perspektivet för denna studie är ett ledningsperspektiv. Författarna till denna studie anser 

att det är genom ledningen som beslutet för förändringar sker, vilket är det som leder till 

implementering i verksamheten samt att det är här som besluten för vilka verktyg som ska 

användas genomförs. Genom att tillämpa ett ledningsperspektiv syftar studien till att göra 

det lättare för ledningen inom restaurangverksamheten att hitta passande verktyg som kan 

vara till hjälp vid påbörjandet av ett hållbarhetsarbete. Anledningen till att studien har ett 

ledningsperspektiv och inte ett konsumentperspektiv, är för att tron finns att om 

ledningens och verksamheters val i större utsträckning kan påverka konsumenters val, 

snarare än tvärtom. 

 

2.6 Val av teorier 
De teorier som ligger till grund för denna studie presenteras i kapitel 3: teoretisk 

referensram. De teorier som behandlas är uppdelade i fyra huvudområden: triple bottom 

line, hållbart operativt ledarskap, från tanke till operativ praktik, samt avslutningsvis 

hållbarhetshanteringsverktyg. Huvudområdena ska bidra med en överblick över hur 

verksamheter kan gå från tanke till operativ praktik när det kommer till hållbarhet med 

hjälp av lämpade verktyg. De första tre teorierna belyser vilka förutsättningar som bör 

finnas inom restaurangverksamheter för att det ska bli aktuellt att använda sig av 

verktygen. Vidare lyfts även potentiella hinder som kan försvåra arbetet med verktygen. 

Syftet med teorierna som presenteras är att bidra med en vetenskaplig grund till 

empiriinsamlingen och vidare även vara ett stöd till att besvara studiens 

problemformulering. 

 

De teorier om verktyg som inte har ansetts vara användbara i denna studie har aktivt valts 

bort. Anledningar till att de inte ansetts vara användbara är bland annat för att de har: varit 

för outforskade; varit för diffusa; haft för svagt teoretiskt eller praktiskt stöd; varit för 

omfattande; krävt för stor mängd resurser. Exempel på dessa verktyg är: kommunikation, 

cirkulär ekonomi och hållbarhetsbedömningar. Förutom de verktyg som har valts bort har 
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även Corporate Social Responsibility, benämnt CSR, valts bort på grunderna att Hållbart 

Operativt Ledarskap, benämnt HOL, ersätter de delar i CSR som ansågs relevanta för 

denna studie. De teorier och teorier om verktyg som har ansetts varit nära att kvalificera 

sig till denna studie går att läsa djupare om i appendix 1. Där ges även en förklaring till 

varför de aktivt har valts bort. 

  

2.7 Litteratursökning 
Inledningsvis gjordes en genomgång av en del vetenskapliga artiklar som belyser 

hållbarhet för verksamheter, där ytterligare inspiration för vidare läsning ingavs från 

rekommendationer. Vid sökning av artiklar användes antingen Google Scholar eller 

Umeå Universitetsbibliotek (UB), som sökmotor. Ejvegård (2009, s. 47) menar att 

bibliotekens sökmotorer är en bra utgångspunkt för litteratursökning. Då Google Scholar 

ibland inte tillhandahöll gratis tillgång till artiklarna, användes UB som substitut för att 

leta upp artiklarna och därigenom få tillgång. Vid val av vetenskapliga artiklar har två 

kriterier varit väsentliga att eftersträva: att de ska vara publicerade av en erkänd journal; 

att genom UB:s sökmotor ha stämpeln “expertgranskad”. Detta för att garantera att den 

information som används i studien kommer från tillförlitliga källor. Ett ytterligare 

kriterium, som har strävats efter att förhålla sig till, är att till största grad använda 

primärkällor före sekundärkällor. Andra källor än vetenskapliga artiklar har använts i 

kapitel där det ansetts ha haft en funktion för att höja studiens innehåll. I kapitel 1: 

Inledning, har informationskällor såsom online-artiklar, hemsidor och personlig 

kommunikation använts för att fånga nuläget på överskådligt sätt. Vidare i kapitel 2: 

teoretisk metod, samt kapitel 4: praktisk metod, har facklitteratur använts som har 

eftersträvat att sammankopplas med vetenskapliga artiklar för att få en trovärdighet att 

bygga studien på. Genomgående har litteratursökningen fokuserats på att finna olika 

författare, för att därigenom påträffa olika tolkningar, som sedan bidragit till att försöka 

ge en så objektiv tolkning som möjligt. 

  

Då det valda språket för studien är svenska har sökorden som använts, till en början, varit 

på svenska. Vidare om inga passande källor påträffats, har sökorden utvidgats genom att 

byta språk till engelska. Översättning av ord har skett på två sätt, antingen genom 

rekommendation för övriga artiklar via de svenska sökorden, eller genom lexikon, såsom 

Google Översätt. Exempel på några av de nyckelbegrepp som har använts som sökord är; 

verktyg för hållbarhet, hållbarhetsarbete restaurang, nudging, hållbart ledarskap, 

hållbart operativt ledarskap, triple bottom line, sustainable tools, ekologisk hållbarhet, 

hållbarhetshanteringsverktyg, interna verktyg, externa verktyg, hållbarhet, operativ 

praktik, hållbara verktyg. Sökorden har bidragit till en bredd då många förslag på 

relaterade artiklar föreslagits i anknytning till begreppen. Detta har varit fördelaktigt för 

studien gällande att hitta passande verktyg för hållbarhet och restaurangbranschen. Vi har 

även använt oss av källor från de olika artiklar som vi har läst. Författare till vetenskapliga 

artiklar har ofta referenser till andra artiklar som kan passa bra för studien (Ejvegård, 

2009, s. 48), vilket vi har nyttjat för att hitta fler artiklar som har lämpat sig för vår studie. 

  

2.8 Källkritik 
I en studie finns det källkritiska principer som måste tas i beaktning. Thurén & Strachal 

(2011, s. 13) listar dessa fyra principer: äkthet, tid, beroende och tendensfrihet. Dessa fyra 

redogörs nedan. 

  



11 
 

2.8.1 Äkthetskriteriet 
Äkthet ämnar till att säkerställa att en källa verkligen är en pålitlig källa, där en 

bedömning görs om det finns en risk att källan kan ha förfalskats eller ej (Ejvegård, 2009, 

s. 71; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223). Thurén & Strachal (2011, s. 13) ger exempel 

på detta genom att förklara en situation där källan ger sig uttryck för att vara någon annan 

än den är. I denna studie har vi författare strävat efter att uppnå detta i så stor grad som 

möjligt genom att använda oss av en sökmotor via Umeå Universitetsbibliotek, där 

majoriteten av vår litteratur har hämtats ifrån. De källor som inte har hämtats genom UB:s 

sökmotor har använts med försiktighet, samt använts till att styrka någonting snarare än 

för att bygga en grund. 

  

2.8.2 Tidssambandskriteriet 
Tidssambandskriteriet syftar till att uppmärksamma tidsspannet mellan källan som 

använts och den faktiska händelsen i studien (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). 

Författarna argumenterar vidare att desto längre avståndet är dessa två emellan, desto 

större är risken att studiens författare förvränger vad som har hänt under förloppet och att 

källans autenticitet minskar. Thurén & Strachal (2011, s. 13) poängterar dock att 

tillförlitligheten hos en källa kan öka med tiden, om fakta adderas och uppdateras. 

Ejvegård (2009, s. 72) förklarar att forskaren i största möjliga utsträckning bör sträva efter 

så nya källor som möjligt. I denna studie har vi författare strävat efter att hitta så ny 

forskning som möjligt för att uppfylla detta kriterium. Vid vissa tillfällen har källor som 

kan anses bryta mot detta kriterium använts. Då äldre källor har använts har det varit av 

två anledningar: 1. inga nyare källor har kunnat identifieras. 2. källan har använts för att 

påvisa att ämnet har forskats i under en lång tid, för att påvisa dess aktualitet i 

sammanhanget. 

  

2.8.3 Oberoendekriteriet 
För att den fakta som används i studien ska vara helt tillförlitlig ska den helst komma från 

två helt oberoende källor (Thurén & Strachal, 2011, s. 15). Vidare förklarar författarna att 

paradoxalt nog ökar tillförlitligheten om källorna skiljer sig från varandra. Detta är inte 

det lättaste att skilja på då källorna helst ska styrka varandra, men de får inte säga samma 

sak. Genom att använda primärkällor ökar generellt sätt tillförlitligheten för källan 

(Ejvegård, 2009, s. 71; Thurén & Strachal, 2011, s. 16). Är fallet som sådant att 

primärkällan ej är tillgänglig, kan sekundära källor användas (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 226). I första hand har primärkällor använts i denna studie. Vid de tillfällen då 

leden tillbaka till primärkällan varit för långa, eller primärkällan ej har gått att få tag på, 

har istället sekundära källor valts att brukas. Vid användandet av sekundärkällor har 

vikten lagts på att försöka komplettera med minst en annan källa, som styrker teorin eller 

påståendet, för att uppnå oberoendekriteriet. 

  

2.8.4 Tendensfrihetskriteriet 
En person som har ett intresse för ett ämne kan tendera att presentera information på så 

vis att det styrker vad denne person vill få fram (Thurén & Strachal, 2011, s. 18). 

Författarna förklarar vidare att anledningarna till detta kan grunda sig i ekonomiska och 

politiska skäl, men även av personliga skäl. Alvesson & Sköldberg (2008, s. 224) menar 

att tendensfrihetskriteriet innefattar en persons medvetna och omedvetna intresse för att 

informationen som presenteras vinklas till personens fördel och av denna anledning kan 

en källa anses mindre trovärdig. I denna studie har vi författare strävat efter att använda 

fackgranskad litteratur i den mån det har varit möjligt, vilket stärker detta kriterium. 
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Författarna till studien har även kritiskt granskat samtliga källor flertalet gånger, för att 

minska riskerna att fritt tolka vad som sägs. 

  

2.9 Tidsram 
I denna studie kommer vi att genomföra en tvärsnittsstudie, som Saunders et al. (2009, s. 

155) förklarar som en studie där ett ämnesområde undersöks under en kortare period och 

där resultatet speglar hur situationen ser ut vid aktuell tidpunkt för studien. Vi författare 

genomför studien under vårterminen 2018. Vi kommer att undersöka vilka verktyg som 

finns tillgängliga och är praktiskt tillämpbara för att arbeta med hållbarhet i restauranger. 

Studien kommer att genomföras tillsammans med restauranger som är belägna i Umeå, 

där urvalet kommer att vara olika typer av restaurangverksamheter. I och med att vi 

genomför en tvärsnittsstudie så kommer inga slutsatser kunna fattas om hur detta arbete 

kommer se ut över tid. Hållbarhet är dock ett område som fler och fler företag arbetar 

med samt ett forskningsområde som expanderar, där vi författare har en tro om att denna 

expansion kommer att fortsätta. I och med detta har vi en tro om att vår studie kommer 

att vara användbar för en tid framöver. 

 

2.10 Avgränsning 
Valet har tagits att i denna studie enbart undersöka de verktyg som anses vara lämpliga 

för restaurangbranschen och inte verktyg som är användbara för samtliga verksamheter. 

Avgränsningen har gjorts med hänsyn till studiens tidsram och omfattning. Ytterligare ett 

val har gjorts, att enbart rikta sig mot restauranger som är verksamma inom Umeå tätort. 

Detta på grund av att författarnas möjlighet till att transportera sig långa sträckor för 

intervjuer är begränsade, samt att fysiska intervjuer är det som föredragits i studien. 

Vidare finns det vetenskapligt stöd för många olika varianter av verktyg som inriktar sig 

mot ett helt land eller till en region. Dessa har exkluderats i studien, av den anledningen 

att de ej ansetts vara relevanta för restaurangverksamheter. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer den teoretiska grunden för studien att presenteras. Teorierna som 

presenteras är noggrant utvalda för att förklara problemformuleringen och syftet. 

Inledningsvis presenteras teorin om ’triple bottom line’, sedan teorin ’hållbart operativt 

ledarskap’. Dessa teorier sammanfattas sedan under rubriken ’förutsättningar’. Vidare 

presenteras teorier kopplat till ’från tanke till operativ praktik’ och sedan presenteras sex 

stycken hållbarhetshanteringsverktyg som kan vara lämpade för restauranger. Även de 

verktyg som har valts bort från studien presenteras. Avslutningsvis presenteras en modell, 

framtagen av författarna till denna studie, som visualiserar de steg en verksamhet går 

igenom innan ett beslut om implementering av ett HHV fattas. 

 

3.1 Triple Bottom Line, TBL 
Den vanligaste definitionen av hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandrapporten (1987, 

refererad i Wilson, 2015, s. 433), där hållbarhet och hållbar utveckling definieras som 

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs”. Det vill säga en utveckling där dagens behov 

tillgodoses, utan att för den delen förstöra för framtida generationers behov att tillgodose 

sina behov. Att tillgodose dagens behov utan att förstöra för framtida generationers behov 

kan vara svårt för företag att applicera i verkligheten, eftersom det inte ges några tydliga 

riktlinjer för hur de ska gå tillväga för att göra detta (Hart, 1995, refererad i Gimenez et 

al., 2012, s. 150). För att göra hållbarhet mer begripligt och hanterbart brukar begreppet 

delas upp i tre olika ansvarsområden: ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar (Reilly 

& Hynan, 2014, s. 748; Gimenez et al., 2012, s. 149). Dessa tre områden är grundpelarna 

i modellen “Triple Bottom Line”, hädanefter TBL, vilket är en modell som kan hjälpa 

företag att implementera hållbarhet i sina verksamheter genom att bidra med en förståelse 

om modellens tre olika områden (Gimenez et al., 2012, s. 149). 

 

Det finns en balans mellan den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten, vilket 

innebär att de olika delarna kan lyfta varandra och bidra till att verksamheten blir mer 

hållbar inom alla områden (Wilson, 2015, s. 433). Vidare förklarar Wilson att en balans 

mellan de tre delarna är det som hjälper organisationer att lyckas med sitt 

hållbarhetsarbete. Detta illustreras i den vita ytan i figur 1, även kallad hållbar utveckling 

(Hammer & Pivo, 2017, s. 25), där de tre delarna ekonomisk-, social- och ekologisk 

hållbarhet överlappar varandra och motsvarar balansen mellan dessa. 

 

 
Figur 1. Triple Bottom Line - tillhandahåller ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. Källa: Wilson (2015, s. 434). Modellen är modifierad av författarna med 

området ‘Hållbar utveckling’ från Hammer & Pivo (2017, s. 25). 



14 
 

Ekologisk Hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar om att påverka de processer inom ett företag som gör ett 

avtryck på miljön (Gimenez et al., 2012, s. 150). Författarna ger exempel på några av 

dessa som ett företag kan minska: avfall, förorening, energiförbrukning, utsläpp och 

giftiga material. Gimenez et al. (2012, s. 156) förklarar att genom att arbeta med ekologisk 

hållbarhet i ett företag, så ger det en positiv påverkan på samtliga tre delar av TBL. 

Kristensen (2002, refererad i Wilson, 2015, s. 435) beskriver att genom att arbeta med 

den ekologiska hållbarheten och visa att företagen bryr sig om dessa frågor, kan det leda 

till att verksamheten får en förbättrad image utåt, förbättrar sin marknadsposition samt att 

de även kan minska sina kostnader.  

 

Vi författare av denna studie anser att den ekologiska hållbarheten är en av de lättaste 

delarna av TBL för restauranger att förhålla sig till och arbeta med. Detta eftersom att den 

ekologiska hållbarheten handlar om att påverka de processer som gör ett avtryck på miljön 

och detta är något som kan ligga restaurangverksamheter nära till hands. Att minska den 

negativa påverkan genom att exempelvis minska sitt användande av giftiga material och 

minska sitt matsvinn, tror vi är ett enkelt steg för restaurangerna i ett inledande skede för 

att komma igång och börja arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor.  

 

Social Hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om rättvisa förhållanden, uppmuntrande till mångfald, 

livskvalitet och demokratiska strukturer (Elkington, 1994, refererad i Gimenez et al., 

2012, s. 150). Durieu (2003, refererad i Wilson, 2015, s. 436) argumenterar för att om 

företag aktivt arbetar med den sociala hållbarheten kan det sprida sig och ha en positiv 

inverkan på såväl aktörer i produktionsprocessen som på kundens konsumtionsbeteende. 

Durieu (2003, refererad i Wilson, 2016, s. 436) argumenterar också för att företag måste 

arbeta ansvarsfullt och ta hand om sina anställda. 

 

Att se till att anställda, likväl som de som producerar en vara som säljs, har fått arbeta 

under rättvisa förhållanden där de kan tillgodoses en god livskvalitet anser vi författare 

vara en grundläggande faktor för att kunna arbeta med hållbarhet. Vi anser att om 

företaget har en god insyn i hur deras produkter är producerade och har en god relation 

till sina leverantörer kan de även garantera, till en viss grad, att personal som har 

producerat deras produkter har gjort det under rättvisa förhållanden. Vidare tror vi även 

att personalens välmående visar sig i en vilja till att genomföra förändringar, samt hur 

arbetsklimatet är på restaurangerna.  

 

Ekonomisk Hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om att på lång sikt tillgodose att verksamheten har 

stabila ekonomiska resultat, är närvarande på relevanta marknader, har metoder för att 

upphandla smart samt att försöka vara medvetna om vilka förändringar i verksamheten 

som kan påverka de ekonomiska resultaten indirekt (Wilson, 2015, s. 434). Ekonomisk 

hållbarhet är oftast förknippat med produktions- och tillverkningskostnader (Gimenez et 

al., 2012, s. 150) men det handlar även, likt Wilsons beskrivning om att tänka långsiktigt, 

på vilka handlingar som verksamheten gör som sedan kan komma att påverka företagets 

ekonomiska resultat.  

 

Restauranger, såväl som alla aktiva företag, bör ständigt arbeta med att utvecklas för att 

kunna få en stark marknadsposition. Vi författare till denna studie tror därför att genom 

att vara medvetna om hur verksamheten påverkar planeten och människor, kan 
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restaurangerna även agera smart och ansvarsfullt för att uppnå en så positiv påverkan som 

möjligt och i förlängning få goda ekonomiska resultat av detta arbete.  

 

TBL och verksamheten  

Ett företags hållbarhetsarbete visar sig genom de strategier och de aktiviteter som de gör 

på verkställande nivå, som sedan kommer att påverka företagets intressenter (Glavas & 

Mish, 2015, s. 625). I dagens samhälle har de flesta företag redan börjat att ta ansvar för 

de sociala och miljömässiga problem som finns och därmed har många aktörer börjat 

upprätta mål för hur dessa frågor ska adresseras i deras strategier och dagliga 

verksamheter (Glavas & Mish, 2015, s. 623; Matten & Crane, 2005, s. 172). När ett 

företag börjar arbeta med TBL börjar de även att arbeta med de utmaningar som finns 

globalt, såsom klimatkrisen. TBL kan bidra till en helhetsförståelse för att om ett företag 

arbetar med den ekologiska och sociala hållbarheten, så kan det i sig leda till ekonomisk 

hållbarhet och därmed bidra till lönsamma verksamheter (Glavas & Mish, 2015, s. 623; 

Matten & Crane, 2005, s. 172). Om dessa tre delar arbetas med aktivt kan det såsom figur 

1 visar, leda till en hållbar utveckling för restauranger såväl som för samhället i stort. 

Vidare kan det antas att det behövs hjälp av ledningen i en verksamhet för att anamma ett 

TBL-tänk, därmed presenterar nästa avsnitt en ledarskapsteori som har det hållbara tänket 

i fokus. 

 

3.2 Hållbart Operativt Ledarskap, HOL 
Operational Management, i denna studie översatt till Operativt Ledarskap, tillhandahåller 

bland annat metoder för att förbättra och analysera det som skapar värde på en operativ 

nivå, det vill säga på det plan där handlingar och agerande sker (Kleindorfer et al., 2005, 

s. 483). Hållbart Operativt Ledarskap, hädanefter HOL, anammar grunden i det operativa 

ledarskapet (Kleindorfer et al., 2005, s. 485). Vi författare till denna studie är av 

uppfattningen att HOL inte präglas av en uttalad personlighetstyp eller ledarskapsstil. 

Istället uppfattar vi författare att HOL handlar om en vision om att hållbarhet ska 

genomsyras i ledningen av en verksamhet. Kleindorfer et al. (2005, s. 485) förklarar 

vidare att HOL adderar såväl interna som externa intressenter i ett bredare perspektiv, 

likväl som verksamhetens miljömässiga påverkan. I denna studie har vi författare valt att 

lyfta teorierna om TBL och HOL då de kompletterar varandra. TBL visar på vilka 

områden en verksamhet bör arbeta med när det kommer till hållbarhet, medan HOL lyfter 

vikten av ett ledarskap som fokuserar på hållbara aktiviteter på den operativa nivån. Det 

kan argumenteras för att HOL hjälper verksamheter till att arbeta med TBL genom att 

ledningen får en förståelse för hur de kan genomföra hållbara förändringar. 

 

Genom att börja arbeta med ett HOL kan ett företag bli mer flexibelt i hur det hanterar 

balansen mellan vinst och att ta ansvar för människan och planeten (Kleindorfer et al., 

2005, s. 490). En förutsättning är att desto högre kompetensnivåer ett företag har, desto 

bättre kan de lyckas med att applicera ett HOL i verksamheten, som i sin tur sedan kan 

leda till ett bättre resultat av de hållbarhets aktiviteter som genomförs (Golini et al., 2014, 

s. 457). Praktiskt kan ledningen i ett företag arbeta med HOL genom att försöka modifiera 

och skapa nya modeller och dagliga rutiner i verksamheten som grundar sig i TBL 

(Goncalves Machado et al., 2017, s. 4). Vidare kan även företaget behöva få hjälp med 

vägledningen för att integrera hållbara aktiviteter i verksamheten (Schrettle et al., 2014, 

refererad i Goncalves Machado et al., 2017, s. 3).  

 

Ledningen av det operativa arbetet inom verksamheter har under de senaste tre 

decennierna fått mer och mer påtryckningar från sina intressenter att integrera hållbarhet 



16 
 

i sin styrning (Kleindorfer et al., 2005, s. 483; Goncalves Machado et al., 2017, s. 3). 

Författarna fortsätter att förklara att en effekt utav dessa påtryckningar är att företag har 

börjat att anamma metodiken kring TBL och integrera det ekologiska, ekonomiska och 

sociala ansvaret i sina verksamheter, exempelvis genom att se till att varken miljö, hälsa 

eller säkerhet kommer till skada genom verksamhetens aktiviteter. Företag som börjar 

arbeta med TBL kan sägas ha antagit ett HOL, där verksamheten delvis drivs för att vara 

ekonomiskt stabila, men även för att tillgodose relationerna till såväl kollektivet som till 

planeten (Kleindorfer et al., 2005, s. 483).  

 

När en verksamhet aktivt har gjort ett val att börja arbeta med hållbarhet, kan de till viss 

del förlita sig på stödet i det HOL för att integrera hållbarhetsarbetet i alla delar av 

verksamheten (Kleindorfer et al., 2005, s. 490). Dessvärre stämmer inte alltid det som 

ledningen önskar uppnå med hållbarhetsarbetet överens med det som faktiskt händer på 

verkställande nivå (Gimenez et al., 2012, s. 150). Ett exempel på verkställande nivå kan 

vara i diskrummet hos en restaurang, där ledningen kan önska att diskmaskinen alltid slås 

av vid lugna perioder för att minska på både el- och vattenförbrukningen. När diskaren 

väl arbetar kan det av olika omständigheter bli så att diskmaskinen inte slås av under dessa 

perioder. Det kan därför vara av vikt att öka kompetensen hos personalen för att kunna se 

till att alla som arbetar på företaget är medvetna om varför det är viktigt att jobba med 

hållbarhetsrelaterade frågor och därmed kan det möjligen bidra till att även motivationen 

såväl som handlingarna ökar.  

 

3.3 Förutsättningar 
Som tidigare nämnt, från studien av Goncalves Machado et al. (2017, s. 4) så kan det 

konstateras att TBL och HOL går ihop med varandra, där TBL är grunden. Ett antagande 

kan göras utifrån detta, nämligen att HOL inte kommer att anammas i verksamheten om 

det inte finns kunskap om TBL. I modell 1 visualiseras detta genom att kunskap om TBL 

kan leda till ett HOL. Om det finns kunskap om TBL och HOL är anammat i 

verksamheten så kan det antas att nästa steg är att gå från tanke till operativ praktik, vilket 

kommer förklaras vidare i avsnitt 3.4. Det som karaktäriserar TBL och HOL, samt vägen 

mellan TBL och operativ praktik, kan förklaras som förutsättningar för att en verksamhet 

ska kunna börja arbeta med hållbarhet.  

 

 
Modell 1. Förutsättningar för ett hållbarhetsarbete. Modell skapad av författarna av 

denna studie. 

 

3.4 Från tanke till operativ praktik 
Då fokuset i denna studie ligger vid att hitta de verktyg som är praktiskt tillämpbara för 

restauranger, är det av vikt att förstå varför aktörer ibland inte agerar trots att de är 

medvetna om att det finns ett problem. Om förutsättningarna finns för ett 

hållbarhetsarbete och verksamheten vill gå från tanke till operativ praktik kan det antas 
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att det finns både eventuella hinder för detta, samt att verksamheten behöver hitta ett 

lämpligt verktyg för att arbeta med hållbarhet. 

 

Hinder  

Att en tanke inte direkt kommer leda till operativ praktik när det kommer till hållbarhet, 

kan förklaras genom att det finns barriärer som sätter hinder för att börja agera. En faktor 

som spelar in är att människan ofta agerar efter vad som anses vara det mest socialt 

accepterade av gruppen eller kollektivet (Shaw et al., 2015, s. 253; Schubert, 2017, s. 334; 

Nolan et al., 2008, s. 913). Här spelar kollektivet en viktig roll eftersom att om en 

verksamhet eller gäst känner att de är de enda som kommer att göra ett hållbart val, är 

sannolikheten stor att valet inte kommer att genomföras, även om intentionen var att göra 

det hållbara valet. 

 

Schubert (2017, s. 334) och Nolan et al. (2008, s. 913) stärker detta antagande då de 

argumenterar för att om ett beteende genomförs ensamt, kommer detta beteende inte att 

fortsätta eftersom att kollektivet inte gjorde detsamma. Detta stärker antagandet att om 

kollektivet gör hållbara val, kommer chanserna öka till att tanken att göra ett hållbart val 

från en aktör kommer att övergå till att att bli ett faktiskt beteende och en handling. Andra 

avgörande faktorer som kommer spela roll om en verksamhet kommer att börja göra 

förändringar, är om det anses vara prisvärt eller om det anses vara det som är mest etiskt 

korrekt (Shaw et al., 2015, s. 25). Det kan antas att det finns fler hinder som vår teoretiska 

genomlysning ej har funnit, men detta kommer att undersökas vidare i denna studie. 

 

Valet av Hållbarhetshanteringsverktyg, HHV 

Rogers´ (1983) har utvecklat modellen Stages of Innovation Diffusion (se Figur 2), som 

Johnson (2015, s. 275) argumenterar för kan appliceras även på verksamheter som vill 

implementera verktyg som hjälpmedel till att gå från tanke till operativ praktik. Johnson 

(2015, s. 275) har omtolkat modellen för att den ska bli mer anpassad till HHV, där 

grunden är densamma som Roger´s men rubrikerna är ändrade. Modellen är uppdelad i 

fem steg som börjar med “Medvetenhet” och slutar med “Bekräftelse”.  

 

 
Figur 2. Stages of Innovation Diffusions, Rogers´ (1983). Omtolkad av Johnson (2015, 

s. 275) samt tolkad och modifierad av författarna till denna studie.  

 

I steg (1) Medvetenhet, blir beslutsfattare inom en organisation uppmärksammade om ett 

särskilt verktyg och får en förståelse för hur de kan vara aktuella för deras verksamhet 

(Halila, 2007, s. 172). Vidare i steg (2) Attitydbildning, formar beslutfattaren sig en åsikt 

om verktyget (Hsu & Cheng, 2012, s. 291). I steg (3) Utvärdering, avgörs om verktyget 

anses lämpligt för verksamheten, eller om det ska väljas bort. Det tredje steget är beroende 

av det andra steget eftersom attityden som formats gällande verktyget antingen kan vara 

positiv eller negativ och det i sin tur kommer bidra till om det väljer att implementeras 

eller nekas (Williams and Rao, 1998 refererad i Johnson, 2015, s. 275). Om verktyget 

anses vara lämpligt är processen vidare till steg (4) Implementering, där verktyget ska 

börja brukas i verksamheten (Johnson, 2015, s. 275). I det sista steget (5) Bekräftelse, har 

verktyget blivit väl befäst i företagets dagliga verksamhet och utvärdering på hur det 

fungerar görs kontinuerligt (Halila, 2007, s. 271).  
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Fresner (2004, s. 545) styrker Johnsons tanke gällande vilka steg som ett företag går 

igenom innan implementeringen av ett verktyg blir aktuellt. Fresner (2004, s. 545) menar 

att för att verktyg ämnade till att förbättra verksamheters miljömässiga ståndpunkt ska 

kunna vara aktuella bör företaget även ha medvetenhet om vilken påverkan verksamheten 

har på miljön, samt måste en motivation till att vilja göra förändringar vara påtaglig. När 

dessa steg är påtagliga inom verksamheten, då kan företag börja ställa om till mer hållbara 

handlingar inom företaget.  

 

Vi författare till studien anser att modellen av Johnson är väl lämpad för studien då den 

på ett överskådligt sätt visar vilka steg som en aktör går igenom innan den kommer till 

handling. Utan medvetenhet kommer inte restaurangerna att ens överväga att börja jobba 

med hållbarhetsrelaterade frågor, likväl som om attityden till verktyget är negativ kan det 

leda till att HHV inte är av intresse för verksamheten. Finns det däremot en positiv attityd 

gällande att arbeta med HHV kan detta börja implementeras i verksamheten. 

 

3.5 Hållbarhetshanteringsverktyg, HHV 
Det finns många olika varianter av HHV som alla har olika syften (Hörisch et al., 2015, 

s. 242; Johnson, 2015, s. 272). En del av verktygen bidrar exempelvis med stöttning 

gällande hållbarhetsrelaterade frågor och hur de kan implementeras i verksamheten, via 

beslutsfattarna hos ett företag (Johnson, 2015, s. 272). Verktygen är uppdelade till att vara 

anpassade antingen internt eller externt i verksamheterna. Verktygen finns till för att 

underlätta för ett företags ledning och styrning, men det kan skilja sig i vart effekten 

landar som ett resultat av användandet av verktygen. De interna verktygen ska ge en effekt 

för de interna processerna inom verksamheten, exempelvis för personal eller hjälpmedel 

som kan underlätta en process (Gnan et al., 2013, s. 907). De externa verktygens effekt 

riktar sig istället externt mot verksamhetens intressenter såsom exempelvis företagets 

kunder (Gnan et al., 2013, s. 907). Valet har gjorts att göra en indelning i interna och 

externa verktyg. De interna verktygen påverkar verksamhetens processer genom TBL. De 

externa verktygen hanteras också internt men effekten av dessa visar sig externt, 

exempelvis genom att kunderna påverkas av arbetet och kunderna i sig antas ha en 

möjlighet till att kunna påverka kollektivet, som i sin tur potentiellt kan påverka en social 

norm. Vidare kan även vissa verktyg anses vara lämpade både som interna och externa, 

men där har valet gjorts att placera verktyget där de anses vara bäst lämpat.  

 

Det finns tre betydande faktorer som spelar in om verktyget kommer att ha effekt: (1) för 

att HHV ska vara verkningsfulla och effektiva hos verksamheter är det viktigt med 

förståelse för att verktygen inte själva kommer att leda till att verksamheten blir hållbar, 

samt att verktygen inte fungerar utan att personalen aktivt engagerar sig (Von Malmborg, 

2003, s. 142); (2) ledningen i företaget måste stötta och kontrollera användningen av 

verktyget (Schaltegger and Burritt, 2005, refererad i Johnson, 2015, s. 243); (3) alla 

verktyg kommer inte att vara lämpade för den aktuella verksamheten, därför måste det 

bäst lämpade verktyget användas för det aktuella företaget (Starkey, 2000, refererad i 

Johnson, 2015, s. 243).  

 

Utbudet av verktyg som skulle kunna anses vara lämpade för studien är stort, vilket har 

lett till att en avgränsning har gjorts för att finna de verktyg som är bäst lämpade för 

restauranger. En noggrann sökning efter verktyg för att arbeta med hållbarhet 

genomfördes och i denna sökning återfanns en lista, se tabell 1 (Appendix 2), med verktyg 

som Johnson (2015, s. 274) anser vara lämpade att använda för små- och medelstora 

företag, när det kommer till att implementera ett hållbarhetsarbete inom verksamheten. 
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Detta var den enda sammanställning av verktyg för hållbarhet som återfanns vid 

litteratursökningen och samtliga verktyg i listan har därför kritiskt granskats, för att 

avgöra om dessa verktyg kan vara användbara för restauranger som vill arbeta med 

hållbarhet. Samtliga verktyg som återfinns i denna lista (Appendix 2) är kopplat till ett 

eller flera områden: miljö, kvalitet, risk, social samt hållbarhet. 

 

De verktyg i appendix 2 som enbart är riktade till området social valdes bort då dessa 

saknade området miljö alternativt hållbarhet som ansågs vara ett grundkriterium för att 

verktyget skulle anses som lämpligt i denna studie. Dessa kriterier ansågs vara mest 

lämpliga för denna studie då studien i första hand fokuserar på den ekologiska 

hållbarheten. För de verktyg i appendix 2 som ansågs uppfylla grundkriterierna gjordes 

en genomlysning för att se vilka som ansågs vara lämpade för studien. Utöver tabellen i 

appendix 2 har även andra verktyg studerats, som av olika anledningar har ansetts varit 

passande för studiens syfte. Nedan presenteras de sex HHV som efter genomgången 

ansetts vara de bäst lämpade för restaurangverksamheter, samt i appendix 1 återfinns ett 

urval av de verktyg som av olika anledningar har valts bort. Dessa verktyg är som tidigare 

nämnt indelade i interna och externa verktyg, beroende på om de anses ha en intern eller 

extern effekt.  

 

3.5.1 Interna verktyg 
Hållbarhetsredovisning  

Sedan 2017 är det i EU lag på att samtliga företag med minst 500 anställda, måste lämna 

information om sitt arbete med hållbarhet i sina redovisningar (Fagerström & Hartwig, 

2016, s. 1). Vidare menar författarna att hållbarhetens alla områden inte bara är viktiga 

att ta hänsyn till, utan menar att de är väsentliga att aktivt arbeta med för ett företags 

fortsatta överlevnad. Fler och fler företag har även implementerat hållbarhet i sina 

redovisningar de senaste decennierna (Leszczynska, 2012, s. 911). Drivkraften till 

rapporteringen av ett företags hållbarhetsarbete styrs många gånger av att företaget vill 

ge en bra bild av företaget utåt (Fagerström & Hartwig, 2016, s. 1), vilket Leszczynska 

(2012, s. 925) styrker genom att förklara att hållbar utveckling inom ett företag ofta 

förbättrar dess rykte. Oavsett vad som driver ett företag till att rapportera sitt hållbara 

ansvar, om det är på grund av lagliga skäl eller för att framställa företaget i bättre dager, 

så är det bra att företag använder sig av hållbarhetsredovisningar som ett verktyg. Detta 

tvingar företaget att aktivt ta ställning till olika hållbara aspekter och gör att de skapar sig 

en medvetenhet om hur företaget arbetar med dessa frågor. 

 

En hållbarhetsredovisning är ett verktyg som innefattar att mäta, identifiera och 

transparent dokumentera de interna samt de externa inverkningar ett företag har kopplade 

till hållbarhetsrelaterade frågor (GRI, 2018, s. 3). Leszczynska (2012, s. 912) menar att 

detta verktyg har underlättat för företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete, då det är en 

standardisering som alla kan använda sig av. En hållbarhetsredovisning ska innefatta ett 

företags arbete med samtliga hållbarhetsområden: ekonomisk, ekologisk och social 

(Leszczynska, 2012, s. 911; GRI, 2018, s. 2). Vidare förklarar Leszczynska (2012, s. 912) 

och Fagerström och Hartwig (2016, s. 2) att hållbarhetsredovisningar är av stort intresse 

för investerare och andra intressenter. Att det finns ett färdigt ramverk att arbeta efter när 

det kommer till hållbar redovisning gör det lättare för företag att implementera 

förändringar. 

 

Hållbarhetsredovisningen borde utformas på ett sådant sätt att den fungerar som ett 

verktyg i ett företags riskhantering (Fagerström & Hartwig, 2016, s. 1). Vidare förklarar 
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författarna att hållbarhetsredovisningen ska synliggöra vilka hållbarhetsrelaterade risker 

som finns i företaget, för att på så sätt förebygga hot mot företagets fortsatta överlevnad. 

Samtliga tre hållbarhetsområden ekologisk, social och ekonomisk, måste tas med i den 

hållbarhetsredovisning som ett företag gör (Fagerström & Hartwig, 2016, s. 2; 

Leszczynska, 2012, s. 911), för att skapa en rättvis bild av de hot och risker som finns 

inom hållbarhetsarbetet hos ett företag (Fagerström & Hartwig, 2016, s. 2). Att aktivt 

arbeta med hållbarhetsredovisning är därför aktuellt för alla företag även om de inte är 

skyldiga enligt lag att redovisa sitt arbete med hållbarhet, eftersom att 

hållbarhetsredovisning kan synliggöra risker och hot för ett företags fortsatta överlevnad. 

 

Den sedvanliga redovisningen räcker inte till och avspeglar inte helt och hållet ett företags 

ansvarsområde (Fagerström & Hartwig, 2016, s. 1). Vidare förklarar författarna att även 

ett hållbart ansvarsområde måste avspeglas och att detta område behandlar de produkter 

som ett företag producerar. Fagerström och Hartwig (2016, s. 1) menar att detta ansvar 

kan delas upp i två faser där den första fasen hanterar produktionen, från råvara till slutlig 

produkt. Fas två sträcker sig från produktens nyttjandeperiod, till dess återvinning 

(Fagerström & Hartwig, 2016, s. 2). Författarna argumenterar vidare för att båda faserna 

måste uppmärksammas för att ett företags hållbara ansvarsområde ska avspeglas på ett 

korrekt sätt. Restauranger kanske inte har en direkt påverkan på produktionen av de 

råvaror som de använder, det vill säga fas 1, men de kan ha en indirekt påverkan genom 

att ställa krav mot producenterna. Fas 2 däremot ligger helt och hållet i restaurangers 

direkta intresse och där har de stora möjligheter till att påverka produkterna eller 

tjänsternas nyttjandeperiod och återvinning. 

 

Hållbarhetsredovisning är en form av rapportering som också återfinns i Johnsons lista 

över HHV. Detta HHV berör områdena miljö, social och hållbarhet, samtidigt som det är 

ett verktyg som skapar medvetenhet. Av dessa anledningar är det ett verktyg som anses 

vara lämpligt för restauranger att bruka sig av. Detta verktyg kräver inte så stora 

ekonomiska resurser samt att det hjälper restauranger att få en överblick över vilken 

påverkan de faktiskt har. En nackdel med verktyget är att det kan antas vara tidskrävande 

i och med att det är många processer som ska dokumenteras, redovisas och sedan även 

potentiellt analyseras för att verksamheten ska få en överblick över vilka förändringar 

som behövs göras inom verksamheten. Denna tidsåtgång kan i sig bli kostsam.  

 

Livscykelanalys, LCA  

Ett av de mest använda och äldsta HHV är Livscykelanalys, hädanefter LCA, vilket är 

över 45 år gammalt (Ness et al., 2006, s. 503). LCA är en metodologi som bedömmer 

produkters hela livscykel, det vill säga från första grundmaterialet som används i 

produkten till hur produkten deponeras (Yeheyis et al., 2012, s. 85). I och med verktygets 

långa historia har det blivit både välutvecklat och välanvänt, samt är ett av de främsta 

verktygen att använda sig av när det kommer till att mäta produkter och tjänsters livscykel 

(Ness et al., 2006, s. 503). LCA kan därmed anses som ett tillförlitligt verktyg för 

restauranger att bruka sig av då det är både välbeprövat och välanvänt under de senaste 

decennierna. 

 

Då produktionen av mat är en av de största påverkansfaktorerna till miljöproblemen är 

det fördelaktigt att verksamheter är medvetna om hela försörjningskedjan (Miranda-

Ackerman et al., 2017, s. 369). Vidare förklarar författarna att med hela 

försörjningskedjan menas att det är lika viktigt att fokusera på om jorden är besprutad 

med giftiga kemikalier, hur stor energi- och vattenanvändning vid förädling är, likväl som 
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att försöka kartlägga om det finns onödiga transporter för att därigenom kunna göra en 

bedömning på var i kedjan som produktens största avtryck sker. Att fokusera på 

produkternas livscykel bidrar till att verksamheter även måste börja granska sina 

leverantörer (D´Souza et al., 2015, s. 603). Författarna förklarar vidare att anledningen 

till detta är för att det är blir en viktig förutsättning att leverantörernas arbete är 

miljövänligt för att verksamheter, som strävar efter att arbeta hållbart, ska kunna hävda 

att de produkter och tjänster som de tillhandahåller är miljövänliga. 

 

Vid en LCA kan företag mäta hur stora deras koldioxidutsläpp är för varje vara i 

processen. Detta kan exempelvis genomföras genom Ecoindicator-99 eller IPCC, vilket 

enkelt kan beskrivas som två olika metoder inom LCA för att just mäta hur stora 

koldioxidutsläppen är (Barbosa-Póvoa et al., 2017, s. 25). Metoden Ecoindicator-99 mäter 

företagets påverkan på flera olika plan och nivåer, exempelvis genom att inte bara kolla 

på koldioxidutsläppen, för att ge en så komplett och rättvisande bild som möjligt av den 

påverkan som företagets produkter och tjänster orsakar (Barbosa-Póvoa et al., 2017, s. 

25). Vidare förklarar författaren att IPCC istället bara mäter koldioxidutsläppen, vilket 

kan förklaras som att där företagets största negativa påverkan mot miljön finns där läggs 

allt fokus och metoden hjälper att analysera den negativa påverkan utifrån flera 

perspektiv. Detta för att försöka få en så rättvisande bild av vad som bör göras för att få 

den största effekten. Det är vanligare att stora företag implementerar LCA inom sina 

verksamheter, medan det istället hos små och medelstora företag finns en förhållandevis 

låg medvetenhet vilket även bidrar till att verktyget sällan implementeras hos dessa 

företag (Johnson, 2015, s. 280).  

 

Trots att LCA sällan implementeras hos små till medelstora företaget, vilket restauranger 

oftast är, kan detta verktyg vara lämpligt för studien då det uppmärksammar och täcker in 

hela händelseförloppet. Från exempelvis produktion och inköp, till konsumtion av maten 

som serveras. Verktyget kan användas av restauranger för att uppmärksamma brister i 

deras processer, för att bli medvetna om vilka avtryck de gör, vilka delar av processen 

som lämnar störst avtryck, för att slutligen kunna agera utifrån denna kunskap. LCA är 

ett verktyg som finns med på Johnsons lista över HHV och täcker in området miljö. Att 

verktyget täcker in miljö kan bidra till att verktyget känns avancerat att använda sig av 

för verksamheter. Vidare kan detta förklaras genom att det finns en tro om att när det 

kommer till miljö så kan det kännas stort och svårt att förändra för en enskild verksamhet. 

Till exempel kan det upplevas avancerat att veta hur en minskning av koldioxidutsläpp 

ska ske och vilken positiv effekt det har för miljön då agerandet kommer från en enstaka 

verksamhet. 

  

Kvalitetsledningssystem, KLS 

Kvalitetsledningssystem, hädanefter KLS, är ytterligare ett verktyg som kan fungera som 

ett hjälpmedel för företag. Ett KLS kan förklaras som ett komplext system som ska hjälpa 

företag att komma till handlingar med sitt hållbarhetsarbete som i slutändan ska ge stora 

förändringar för verksamheten (Halila, 2007, s. 170). Systemet erbjuder en möjlighet för 

verksamheter att minska sin negativa påverkan på miljön samtidigt som de kan öka sina 

resultat och förbättra sina verksamheter (Halila, 2007, s. 179). KLS kan därmed vara ett 

effektivt verktyg för att arbeta med alla de tre delarna ur TBL och få balansen mellan de 

tre områdena ekologisk, social och ekonomisk som eftersträvas i modellen.  

 

Verksamheter kan arbeta med KLS genom att exempelvis jobba med ISO-standarder. ISO 

står för Internationella Organisationen för Standards och är standarder som ska hjälpa 
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verksamheter att strukturera organisationen mot en specifikt vald standard (Barafort et 

al., 2017, s. 176). Företag runtom hela världen har använt sig av KLS såsom ISO 14001, 

vilket är ett miljöledningssystem för att operationalisera sitt hållbarhetsarbete inom 

verksamheten (Testa et al., 2015, s. 287). Författarna fortsätter att förklara att det finns 

ytterligare ett KLS EMAS, som är vanligt förekommande att verksamheter använder sig 

av för att börja implementera hållbarhetsrelaterade frågor i företaget. När en verksamhet 

aktivt börjar arbeta med ett ledningssystem kan det i förlängningen bidra till att både 

företagets miljömässiga och operativa prestation ökar (Sroufe, 2003, refererad i D´Souza 

et al., 2015, s. 602). 

  

Att använda ett KLS är ett effektivt sätt för företag att börja arbeta proaktivt (Testa et al., 

2015, s. 287). KLS såsom ISO 14001 och EMAS är uppbyggda på fyra olika steg: (1) 

identifiera mål, betydande miljöaspekter, nuvarande policys och potentiella 

förbättringsområden; (2) komma till handling genom exempelvis kommunikation och 

utbildning; (3) kontrollera att handlingar resulterar i det som önskas; (4) agera genom 

ledarskap, utvärdering och resursfördelning för att säkerställa att ramverket fortsatt 

efterföljs (Testa et al., 2015, s. 287). Det kan antas att verksamheten efter dessa steg får 

en bättre förståelse för sina processer och handlingar, vilket i sig kan leda till bättre 

dialoger med sina intressenter, som i sin tur möjligen skulle kunna bli inspirerade till att 

göra samma steg som företaget anammat.  

 

I Johnsons (2015, s. 278) studie var 79,07% av de deltagande företagen medvetna om  

KLS, motsvarande siffra för de som gick till handling med verktyget var 65,12%. KLS 

var således både det verktyg som hade högst medvetenhet bland deltagarna och det som 

brukades mest (Johnson, 2015, s. 278). Författaren drog slutsatsen från dessa resultat att 

de verktyg som hade högst medvetenhet och implementeringsgrad, var de verktyg som 

var mest benämnda i litteratur, vilket därmed kan vara en av anledningarna till resultaten. 

KLS används oftast av större företag som har stora omfattande verksamheter. För mindre 

och medelstora företag kan barriärer för att använda sig av KLS vara att system är för 

dyra eller för omfattande för att passa för verksamheterna (Koroljova & Voronova, 2007, 

s. 544; Halila, 2007, s. 170). Ytterligare ett hinder kan vara om verksamheter saknar 

resurser i form av tillgänglig personal som kan arbeta med ledningssystemet (Halila, 

2007, s. 170).  

 

KLS är ett verktyg som alla företag har möjlighet att arbeta med då systemen redan finns 

att tillgå. Även om många ledningssystem handlar om att arbeta proaktivt och därmed 

kanske inte har en direkt och tydlig inverkan, så handlar användandet av HHV om att ta 

ansvar för samhället genom sitt arbete med hållbarhet. Det skulle kunna argumenteras för 

att ett KLS är för dyrt och omfattande för vissa restauranger att bruka sig av. Däremot kan 

det vara ett system som lämpar sig för restauranger med hög omsättning och som behöver 

riktlinjer för att komma till handling med hållbarhetsarbetet.  

 

Nätverk  

Ytterligare ett internt verktyg som verksamheter kan använda sig av är att ansluta sig till 

nätverk. Samarbeten i nätverk är ett bra forum för intressenter att mötas, där de kan utbyta 

erfarenheter, lära och inspireras (Figueiró et al., 2016, s. 4). Att engagera sig i nätverk 

kan även för en verksamhet generera tillväxt och förbättrad prestation (Walter et al., 2006, 

s. 541). Bradbury-Huang (2010, s. 335) förklarar att varje situation för samarbete är unik, 

både beroende på vilken typ av bransch det är, men också för olika typer av verksamheter. 

Bradbury-Huang (2010, s. 335) förklarar vidare att hållbarhetsfrågor är ett sådant problem 
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som är lättare att angripa genom gott samarbete. Det spelar ingen roll hur resursstarkt ett 

företag är, komplexa problem såsom hållbarhet kan inte lösas av en ensam aktör 

(Bradbury-Huang, 2010, s. 342). När det kommer till innovativa lösningar och 

förändringsarbeten argumenterar Bradbury-Huang (2010, s. 340) för att det kan vara 

fördelaktigt att samarbeta med människor eller företag som är likasinnade. Många 

organisationer försöker enskilt att bidra till en mer hållbar värld genom sitt arbete, men 

effekten av att flera företag går ihop för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål är 

större (Bradbury-Huang, 2010, s. 342). 

  

En chef måste kunna anpassa sig till en mängd olika situationer och kunna sätta sig in i 

dessa genom att vara öppen för att inhämta viktig och ny information, både inom och 

utanför sin egen organisation (Walter et al., 2006, s. 547). Författarna förklarar vidare att 

ett företag som vill engagera sig i ett nätverk måste kunna anpassa sig på samma sätt, 

genom att ha ett öppet sinne för influenser från andra aktörer i nätverket. Det traditionella 

sättet att se på arbete med miljöfrågor är att företagen vill få någonting tillbaka i företaget 

för de resurser de investerar i miljöarbetet (Bradbury-Huang, 2010, s. 340). Författaren 

påvisar dock att systematisk gruppinlärning av processer som hållbarhet är uppskattat och 

effektivt och att företagsledare i allmänhet är intresserade av att tillsammans lära sig hur 

man hanterar hållbarhetsfrågor. 

  

Det är viktigt för aktörer i nätverk att ha kunskap om varandras organisationer, att bygga 

relationer och att ha en god kommunikation (Walter et al., 2006, s. 542). Författarna 

argumenterar för att detta är viktiga delar för att företagen på bästa sätt ska dra nytta av 

nätverket. Nätverksträffar uppfattas ofta som lite mer avslappnade och att man där ges 

möjligheten att komma bort från de vanliga arbetsrutinerna (Bradbury-Huang, 2010, s. 

340). Författaren fortsätter förklara detta genom att detta är en chans för företag att träffas 

och utbyta information och erfarenheter med varandra, vilket det vanligtvis inte ges 

mycket utrymme för. En uppskattad faktor under nätverksträffar är att ha någon med som 

förklarar hur arbetet kan utföras praktiskt (Bradbury-Huang, 2010, s. 340). Det kan även 

vara rimligt att i ett nätverk sätta upp delmål som är snabba att uppnå, så länge 

grundtanken med nätverket är att uppnå större, långsiktiga mål (Bradbury-Huang, 2010, 

s. 341). Författaren argumenterar för att detta är ett bra sätt för nätverket att hålla aktörerna 

aktiva och för att aktörerna tydligare ska se kopplingar mellan samarbetet och deras 

dagliga verksamheter. 

 

Nätverk kan fungera som ett verktyg på många sätt, där utbyte av kunskap och delade 

resurser kanske är de delar av nätverket som kan användas bäst när det kommer till arbete 

med hållbarhet. Det kan antas att många företag väljer att inte arbeta hållbart för att de är 

rädda för kostnaderna, eller för att de saknar kunskap. I ett nätverk kan flera företag 

tillsammans arbeta med hållbarhet och därmed minska kostnaderna, men företagen kan 

också ta hjälp av varandra genom kunskapsutbyte för att veta hur de bäst går tillväga. Det 

kan antas att en viktig förutsättning för att restauranger ska delta i ett nätverk är att det 

finns tid. Det kan därför vara viktigt att när ett nätverk vill växa och få med sig fler 

deltagare, att det nätverket säljs in till restaurangerna som något där de tillsammans har 

möjligheten till att utbyta information och växa som verksamheter.  

 

Utbildning 

Genom utbildning kan individer erhålla erfarenhet om hur en handling kan påverka 

helheten av den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten (Figueiró et al., 2016, 

s. 14). Utbildning är placerad som ett HHV med effekt främst internt då det kan inspirera 
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en verksamhets personal, men detta verktyg kan även ha en effekt externt då personalen 

i ett andra steg kan delge sina kunder av den kunskap som de har införskaffat (Cadman, 

2013, s. 33). Utbildning har en betydande roll i att få människor att känna att de har en 

funktion att spela när det kommer till att skapa en hållbar framtid (Jacobi et al., 2016, s. 

2). Vidare menar författaren att kollektivet kan stärkas av att, genom utbildning, få en 

överblick över problematiken som ligger bakom varför det är viktigt att jobba med 

hållbarhet. Detta i sig tros vara reflektionsskapande för individen som kan börja fundera 

över vilka handlingar som kan utföras som är kopplade till utmaningarna som alla på 

planeten står inför. 

 

Generellt sett saknas individuell kunskap om hur varje enskild person bidrar till en negativ 

påverkan på miljön. En väg till att få individer att bry sig mer om den negativa inverkan 

som den bidrar till, är genom att försöka öka medvetenheten och kunskapen kring 

människans direkta påverkan på naturen (Van der Linden et al., 2015, s. 759). Detta är 

något som kan appliceras mot restaurangbranschen då det är individer som arbetar inom 

verksamheterna såväl som individer som handlar verksamhetens produkter. Saknar dessa 

kunskapen om hur deras beteende påverkar de globala problemen, kan det antas att det 

inte spelar någon roll vilka insatser som görs från verksamhetens håll. Utbildning kan 

därmed vara en viktig pusselbit till att skapa en medvetenhet hos personalen, som de 

sedan kan förmedla till konsumenterna och därigenom sprida kunskapen till en stor del 

av de individer som berörs av verksamheten.  

 

En studie av Golini et al. (2014, s. 456) visar att företag som arbetar med 

kompetenshöjande aktiviteter, såsom utbildning, får en bättre konkurrenskraft samt att 

personalen blir bättre rustade för att klara av och förstå svårare miljömässiga problem 

inom restaurangen såväl som i samhället. Vidare förklarar Golini et al. (2014, s. 456) att 

en förhöjd kompetens på arbetsplatsen kan underlätta när verksamheten ska implementera 

förändringar som ska bidra till att öka den ekologiska hållbarheten. Den sociala 

hållbarheten inom en verksamhet kan stärkas genom aktiviteter likt utbildning. En 

aktivitet som höjer kompetensen har en stark direkt påverkan till att personal blir 

motiverade samt att de tar ett större ansvar när det kommer till de dagliga rutinerna som 

finns på arbetsplatsen (Golini et al., 2014, s. 457). Utbildning kan därmed tänkas vara ett 

effektivt HHV för restauranger när det kommer till att införa förändringar som riktar sig 

till alla de tre områdena inom TBL. Om verksamheten implementerar en förändring 

gällande den ekologiska hållbarheten, kan personalen bli mer motiverade och den sociala 

hållbarheten höjs. Om konkurrenskraften sedan förbättras får företaget en starkare 

marknadsposition och den ekonomiska hållbarheten kan stärkas. 

 

I Johnsons (2015, s. 278) studie, visade det sig att när det kommer till att använda 

utbildning som ett verktyg, så var det 76,74 % av de tillfrågade företagen som hade 

kunskap om verktyget innan. Av dessa 76,74% var det 67,44% som sedan 

implementerade verktyget (Johnson, 2015, s. 278). Hans resultat visar att när det kommer 

till att gå från tanke till operativ praktik, så är utbildning det näst bästa verktyget för små- 

till medelstora företag. Då utbildning även kan tänkas bidra till att förbättra alla tre delar 

av hållbarhet, kan det ses som ett HHV som lämpar sig för verksamheter inom 

restaurangbranschen. Däremot kan det antas att utbildning innebär att tid måste avsättas 

för att personalen kan få möjlighet till att ta in den kunskap som ska läras ut. För 

restauranger kan det potentiellt tänkas bli ett hinder ifall de inte ser vilken nytta som 

utbildningen kan ge.  
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3.5.2 Externa verktyg 
Grön nudging 

En form av ett externt verktyg är nudging, som kan beskrivas som en samling av 

aktiviteter som beslutsfattare använder sig av för att uppnå ett önskvärt beteende hos 

konsumenten (Lehner et al., 2015, s. 168). Inom nudging finns ett underbegrepp som 

kallas grön nudging. Schubert (2017, s. 330) förklarar grön nudging som: nudging vars 

syfte är att inspirera konsumenten till en välvilja gentemot ett miljövänligt 

konsumtionsbeteende. Ambitionen är att, genom nudging-insatser som har målet att skapa 

mer miljövänliga beteenden, uppnå ett mer hållbart samhälle (Schubert, 2017, s.336). 

Grön nudging tros kunna vara en väg för organisationer till att påverka konsumenter till 

ett mer miljövänligt konsumentbeteende (Schubert, 2017, s. 331).  

 

En verksamhet kan uppmuntra konsumenter till att försöka påverka den sociala normen, 

genom att uppmuntra kunderna till att lyfta fram sitt miljömedvetna konsumentbeteende 

och försöka inspirera andra till att göra likadant (Schubert, 2017, s. 334). Författaren 

argumenterar vidare för att om verksamheten använder grön nudging som ett verktyg och 

lyckas inspirera konsumenten till att inta ett mer miljömedvetet konsumentbeteende, kan 

fler konsumenter uppmuntras och en vilja om att tävla för att visa hur ”grönt” deras 

konsumentbeteende är kan uppstå. Thaler och Sunstein (2009, s. 204) lyfter fram ett 

exempel med bilister visar varandra med klisterlappar, där klisterlappen i detta fall är 

nudging-aktiviteten, hur lite bensin deras bilar drar per kilometer. Dessa klisterlappar 

fungerade i detta exempel som en motivation för konsumenterna att vilja slå varandra i 

att dra så lite bensin som möjligt. Att uppmuntra till att tävla om vilken individ som har 

det miljövänligaste konsumentbeteendet har visat sig vara en av de mest effektiva 

metoderna för grön nudging (Schubert, 2017, s. 334). 

  

Schubert (2017, s. 331) förklarar att konsumenters självbild påverkar vilka alternativ de 

väljer och att grön nudging kan användas för att påverka konsumenter till att se sig själva 

som mer miljömedvetna. Schubert (2017, s. 331) argumenterar vidare för att resultatet av 

detta blir ett mer miljömedvetet konsumentbeteende. Genom att en verksamhet framhäver 

vissa positiva karaktärsdrag i en produkt, eller genom att förminska negativa 

karaktärsdrag, så kan en nudging-insats inspirera till en positiv självbild hos konsumenter 

(Schubert, 2017, s. 331).  

  

Desto noggrannare ett företag arbetar med frågor som rör hållbarhet, desto bättre 

möjligheter har de att kommunicera detta till sina intressenter, där konsumenterna är en 

av dessa (Pivato et al., 2008, s. 9-10). Författarna argumenterar vidare för att detta leder 

till att konsumenter belönar företagets hållbara och ansvarsfulla arbetssätt genom 

beteendeförändringar. Pivato et al. (2008, s. 9-10) menar att företagen blir uppskattade för 

sitt arbete och att effekten blir att konsumenterna ändrar sitt beteende mot mer hållbara 

vanor. För att applicera dessa argument i restaurangbranschen så är det viktigt att 

restaurangerna arbetar helhjärtat med mer hållbara matval och inte bara erbjuder något 

enstaka alternativ för att det ska se bra ut. Om hållbara val är någonting som ligger i 

restaurangens vision och därmed speglar hela deras organisation, så kommer kunderna att 

belöna detta genom att potentiellt förändra sina beteenden och välja mer hållbara 

maträtter. Det kan antas att om kunderna efterfrågar mer hållbara alternativ tvingas 

restaurangerna att tänka över sina alternativ och därmed kan det externa verktyget även 

verka inåt för att bidra till att verksamheterna börjar att ställa om till mer ekologiskt 

hållbara verksamheter. På detta sätt kan det tänkas att en restaurangs påverkan på 
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konsumenter kan leda till konsumenters påverkan på andra restauranger, som en 

kedjeeffekt. 

 

3.6 Teoretisk sammanställning 
Den presenterade teoretiska referensramen har inledningsvis lyft teorier som går att 

koppla till vilka förutsättningar som verksamheter kan behöva för att i ett första steg börja 

arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor. TBL står för grunden, där HOL sedan bygger på 

med ett ledarskapsperspektiv. Vidare visas det i avsnittet från tanke till operativ praktik 

att eventuella hinder kan finnas, samt att ett val av HHV behöver göras. De presenterade 

verktygen kräver sedan att verksamheterna har dessa förutsättningar, för att verktygen ska 

kunna tillämpas praktiskt på den operativa nivån inom restauranger.  

 

De verktyg som har tagits fram för denna studie presenteras i tabell 2. Dessa är de verktyg 

som vi författare till denna studie, utifrån den genomförda litteratursökningen, anser vara 

de mest användbara för restaurangverksamheter. Delvis anses de användbara då dessa 

verktyg bland annat innefattar ekologisk hållbarhet som fokusområde samt att de stämmer 

väl överens med vad som har sagts om TBL och HOL. De anses även vara praktiskt 

tillämpbara då det exempelvis finns färdiga strukturer för hur de ska användas, alternativt 

att de är tidseffektiva, då det finns en tro om att detta är lämpliga kriterier för 

restaurangbranschen. 

 
Tabell 2. Hållbarhetshanteringsverktyg för restauranger. Lista sammanställd av 

författarna till denna studie. 

Verktyg Vart sker effekten? 

Hållbarhetsredovisningar Internt 

Livscykelanalys, LCA Internt 

Kvalitetsledningssystem, KLS Internt 

Nätverk Internt 

Utbildning Internt 

Grön nudging Externt 

 

Vidare har även en sammanställande modell (Modell 2) skapats för att visa på hela 

processen som ligger till grund för att börja arbeta med ett HHV.  
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Modell 2. Vägen till att börja arbeta med hållbarhet på den operativa nivån. Modell 

skapad av författarna till denna studie. 

 

Om förutsättningarna finns för att börja arbeta med hållbarhet, samt om verksamheten 

befinner sig i stadiet mellan tanke och operativ praktik, kan det finnas potentiella hinder 

som behöver beaktas och en genomgång behöver göras av de HHV som finns att tillgå. 

Eventuella hinder ställs mot olika HHV och om ett eller flera verktyg anses vara lämpat 

för verksamheten kommer effekten av implementeringen ske antingen internt eller 

externt, beroende på vilket verktyg som blir aktuellt för implementering. När 

verksamheten har valt att implementera ett HHV kommer de att börja arbeta aktivt med 

hållbarhet på den operativa nivån. Om eventuella hinder är för stora för att något av 

verktygen ska vara aktuella, så kommer verksamheten stanna kvar i stadiet tanke, då de 

enligt Johnson (2015, s. 275) modell kan anses ha en negativ attityd mot HHV och inte 

går till operativ praktik. I modell 2 visualiseras dessa steg. Vidare anses det att denna 

modell utgår från att när en restaurang ska börja arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor, 

förutsätter det att verksamheten kommer att behöva genomgå förändringar. 

 

Presentationen av studiens empiri, analys och diskussion kommer att följa strukturen i 

modell 2, genom att belysa och diskutera: de teorier som har tagits upp i detta kapitel; de 

förutsättningar och hinder som finns i restaurangbranschen för att arbeta med hållbarhet; 

vilka verktyg som finns att tillgå och hur lämpliga de är för restaurangbranschen när det 

kommer till att arbeta med hållbarhet. Modellen kommer av denna anledning inte att 

diskuteras i varje avsnitt. Om det finns ett behov av att addera någon ytterligare del i 

denna modell, kommer detta istället att tas upp i slutet av det kapitel där detta behov anses 

finnas. 
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4. PRAKTISK METOD 
Detta kapitel kommer att beskriva de tillvägagångssätt som vi författare har valt att 

använda oss av i denna studie. Val av undersökningsmetod kommer att presenteras samt 

motiveras. I detta kapitel kommer även val av respondenter att presenteras, samt förklara 

förberedelserna för datainsamlingen och på vilket sätt datainsamlingen kommer att gå 

till. Kapitlet kommer även att beskriva hur data har använts för analys och slutligen 

presenteras ett avsnitt om etiska överväganden. 

  

4.1 Val av undersökning 
Det finns flertalet metoder att använda sig av i kvalitativa forskningsmetoder, där de 

vanligaste är kvalitativa intervjuer och observationer (Bryman, 2011, s. 439). De båda 

metoderna kommer först att diskuteras och sedan kommer den forskningsmetod som är 

bäst lämpad för denna studie att presenteras. 

  

En vanlig metod för utförande av kvalitativa intervjuer är vad som kallas en fokusgrupp 

som ämnar intervjua ett flertal personer i grupp vid samma tillfälle (Bryman, 2011, s. 446; 

Wibeck, 2017, s. 169). Detta är en vanlig metod att använda sig av när forskaren eller 

forskarna är intresserade av samspelet och reaktionerna mellan de olika individerna i 

gruppen (Bryman, 2011, s. 447; Wibeck, 2017, s. 170), samt när de vill få ut så mycket 

information som möjligt om ett specifikt ämne (Shiu, 2009, s. 175). Fokusgrupper har 

kritiserats för att inte alla gånger vara en pålitlig metod, då det inte går att lita på att 

intervjudeltagarna håller sitt tystnadspliktavtal som de måste förhålla sig till (Trost, 2010, 

s. 44). Ejvegård (2009, s. 51) menar dock att fokusgrupper enbart används i undantagsfall 

med särskilda syften och att individuella intervjuer är det vanligaste arbetssättet. 

Författaren beskriver vidare att intervjuer måste förberedas väldigt noggrant för att 

undvika att behöva göra en intervju på nytt på grund av utebliven information eller 

missuppfattningar och att ett bra sätt att säkerställa att all information fångas upp i en 

intervju är att använda sig av bandspelare för inspelningar. I denna studie kommer vi 

utföra kvalitativa intervjuer, för att skapa en djupare och tydligare bild genom individuella 

åsikter och för att minska risken att information utelämnas. Djupare förståelse för hur 

respondenternas subjektiva syn på vilka verktyg de tror kan vara praktiskt tillämpbara 

kommer också eftersträvas, genom att låta respondenterna besvara en kortare enkät där 

de får bedöma hur väl de olika verktygen skulle passa deras egna verksamhet, samt 

restauranger generellt. 

  

Deltagande observation är en metod inom kvalitativ forskning som innebär att forskaren 

deltar i en sådan miljö som studien behandlar (Bryman, 2011, s. 378), eller i en miljö som 

forskaren har inblick i (Ejvegård, 2009, s. 76). Forskaren som genomgår observationen 

tar del av interaktioner och samtal mellan de individer som studeras (Bryman, 2011, s. 

378; Ejvegård, 2009, s. 76). Deltagande observationer används oftast vid beslutsprocesser 

och lämpar sig bäst under långa studier, där forskaren har möjlighet att under en lång tid 

observera allt som händer i miljön (Ejvegård, 2009, s. 76). Även beteendet hos de 

individer som blir observerade kan förändras under pågående observation, då de är 

medvetna om att de blir observerade (Ejvegård, 2009, s. 76). Då en deltagande 

observation innebär att observera individer i deras arbete och arbetsmiljö, lämpar det sig 

inte för denna studie. Dels för att individuella åsikter och resonemang är bättre lämpade 

för denna studie sett till vårt val av problemformulering, men även för att tiden för en 

noggrann observation inte finns att tillgå. Saunders et al. (2009, s. 324) förklarar även att 
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kvalitativa intervjuer till fördel kan användas då forskare vill förstå vilka bakomliggande 

faktorer som ligger till grund för individers attityder och beslut. 

  

För insamling av data genom intervjuer kan forskaren använda olika intervjutekniker. 

Dessa tekniker heter strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

(Danielson, 2017, s. 144; Saunders et al., 2009, s. 320). En strukturerad intervju innebär 

att forskaren använder sig av en standardiserad mall, där frågorna följer en viss ordning 

och där samma frågor ställs till samtliga individer (Saunders et al., 2009, s. 320; 

Danielson, 2017, s. 145). Danielson (2017, s. 145) menar också att en strukturerad intervju 

styrs av ja och nej-frågor. Då denna metod används för insamling av data i kvantitativa 

studier (Saunders et al., 2009, s. 320) kommer den ej att användas i denna studie. 

  

Ostrukturerade intervjuer är till största del informella, där forskaren inte använder sig av 

mallar med frågor (Danielson, 2017, s. 144; Saunders et al., 2009, s. 320). Danielson 

(2017, s. 144) förklarar att forskaren använder sig av en eller ett fåtal frågor och sedan 

använder stödord som finns nedskrivna för att hålla intervjun på rätt bana. En semi-

strukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av öppna frågor som är 

formulerade utifrån en speciell struktur, men frågorna behöver inte ställas i en specifik 

ordningsföljd och författaren är fri att ställa uppföljningsfrågor (Danielson, 2017, s. 145; 

Saunders et al., 2009, s. 320). Författaren förklarar också att om frågorna är för detaljerade 

i intervjuguiden, så kan det försvåra interaktionen i intervjun. 

  

Utifrån syftet med denna studie är semi-strukturerade intervjuer det mest lämpade 

tillvägagångssättet, då semistrukturerade intervjuer tillåter författarna till studien att 

anpassa intervjuerna utifrån hur de olika intervjuerna ter sig, samtidigt som intervjuerna 

följer en teoretisk grund och struktur (Danielson, 2017, s. 145). Det finns en komplexitet 

i det valda ämnesområdet, där många olika teorier och modeller behöver tas i beaktning 

och där ger semistrukturerade intervjuer bättre underlag för att täcka in allt som behöver 

besvaras i intervjuerna. Genom att utföra kvalitativa intervjuer ges författarna, såväl som 

respondenterna, en större flexibilitet i hur utformningen av intervjun ser ut (Bell & 

Waters, 2016, s. 189). Detta ger möjligheten att intervjuerna blir mer personliga och 

därmed gå djupare i frågorna, vilket kan vara någonting som respondenterna inte hade 

velat besvara i samma utsträckning i fokusgrupper. 

  

Danielson (2017, s. 151) argumenterar för att hur intervjuerna genomförs är av stor vikt 

att ta i beaktning. Författaren ger några exempel på detta: respondenterna har olika mängd 

erfarenhet av området och det är därför viktigt att ge respondenterna tid att reflektera 

innan de lämnar sitt svar; det är viktigt att den som intervjuar är neutral, men samtidigt 

visar att den lyssnar aktivt och inte avbryter respondenten; respondenternas 

ansiktsuttryck, tonläge och gester är också en del av de svar som respondenten ger. Att 

tolka och notera faktorer såsom tonläge, ansiktsuttryck och gester är viktigt för att ge en 

rättvis bild av respondentens svar (Danielson, 2017, s. 151). I denna studie har 

tolkningsfel försökts att undvikas i så stor mån som möjligt genom att ställa följdfrågor 

och låta respondenterna ta sig tid att förklara sina resonemang. Respondenterna har också 

innan intervjuerna påbörjats, uppmanats till att ställa frågor om de är osäkra på frågan 

eller om de inte förstår. 

  

4.2 Urval 
Vid utförandet av en studie kan flertalet typer av urval tillämpas och dessa kan grupperas 

in i sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2009, s. 213). 
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Författarna förklarar vidare att det med icke-sannolikhetsurval menas att urvalet inte sker 

slumpmässigt. Ett sannolikhetsurval sker däremot slumpmässigt, där alla individer har 

samma chans att bli valda för deltagande (Bryman, 2011, s. 350). Vid kvalitativa 

undersökningar används i huvudsak ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011, s. 

452; Henricson & Billhult, 2017, s. 115) och respondenter väljs ut genom att hitta 

personer som har erfarenhet eller kunskap om det område som intervjuerna kommer att 

kretsa kring (Henricson & Billhult, 2017, s. 115). 

  

I ett icke-sannolikhetsurval är det även viktigt att sträva efter variation i urvalet, för att 

skapa en så djup förståelse som möjligt inom det valda området (Henricson & Billhult, 

2017, s. 115; Trost, 2010, s. 137). Vidare ger Henricson och Billhult (2017, s. 115) 

exempel på att variationen kan ske i form av ålder, kön och kunskapsnivå inom ämnet. 

Från denna grund kommer denna studie att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval, eller 

ett målstyrt urval, då det är det bäst lämpade tillvägagångssättet. Valet av ett icke-

sannolikhetsurval faller sig också naturligt då studiens problemformulering kräver vissa 

förkunskaper av respondenterna, där Bryman och Bell (2011, s. 452) menar att ett icke-

sannolikhetsurval kan styra vilka respondenter som ska delta i studien. 

  

Under gruppen icke-sannolikhetsurval finns det tre former av urval: snöbollsurval, 

kvoturval och bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011, s. 204). Ett snöbollsurval 

innebär att forskarna kontaktar ett fåtal respondenter som är lämpade för studiens 

genomförande och dessa individer hjälper i sin tur till med att kontakta andra lämpade 

respondenter (Bryman & Bell, 2011, s. 207). Ett kvoturval används genom att forskaren 

gör ett stickprov av respondenter för att resultatet ska reflektera en specifik population 

(Bryman, 2011, s. 197). Författaren förklarar vidare att denna urvalsmetod används för 

att visa på skillnader mellan olika kategorier, såsom exempelvis ålder. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att aktivt välja ut respondenter som är lätta att tillgå för 

forskaren (Bryman, 2011, s. 195). Författaren beskriver vidare att ett bekvämlighetsurval 

kan användas av forskaren för att välja ut vilka respondenter denna vill ha med i studien, 

samt att detta kan användas för att med avsikt skapa variation i studiens urval. Denna 

studie använder sig av ett bekvämlighetsurval. 

 

Även gruppen sannolikhetsurval innefattar flertalet former av urval, vilka är: obundet 

slumpmässigt urval, stratifierat slumpmässigt urval, klusterurval och systematiskt urval 

(Bryman & Bell, 2011, s. 193). Då denna studie lämpas bäst genom ett icke-

sannolikhetsurval kommer ingen vidare presentation av sannolikhetsurval att ske. 

 

4.2.1 Urval bransch och respondent 
Valet av bransch föll sig av den höga påverkan som livsmedel har på framförallt den 

ekologiska hållbarheten, i samband med att branschen expanderar. Dessa två faktorer 

kombinerat innebär att restauranger har en stor påverkan, samtidigt som det är intressant 

att restauranger kan ha stor påverkan på såväl producent som konsument. Ett 

bekvämlighetsurval har valts för att uppfylla de uppsatta kriterier som finns inom ramen 

för studiens syfte. De kriterier som på förhand behövde uppfyllas av deltagande 

restauranger var: restaurangen måste ha ett intresse av att arbeta med hållbarhet, oavsett 

om de arbetar med det idag eller ej; de måste vara belägna i Umeå; de måste servera 

varm mat. Ett till kriterium var att studien ämnade undersöka både restauranger som är 

aktiva i projektet Hållbara Restauranger, dels restauranger som inte är det. 
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Denna studie vill undersöka restauranger med variation gentemot varandra och ett 

bekvämlighetsurval har valts att användas för att få med restauranger som driver olika 

typer av restaurangverksamheter: de som är aktiva i nätverket Hållbara Restauranger; de 

som inte är aktiva i nätverket Hållbara Restauranger; de som har ett intresse för att arbeta 

med hållbarhet men inte gör det; olika storlekar på restauranger. För att kunna fånga upp 

dessa olikheter hos studiens deltagare ansågs ett bekvämlighetsurval vara den bäst 

lämpade metoden. 

  

Det finns i forskningen spridda åsikter om hur många personer som bör intervjuas vid en 

semi-strukturerad intervju. Trost (2010, s. 144) argumenterar för att de som ska utföra en 

undersökning med fördel kan bestämma på förhand hur många intervjuer som ska 

genomföras, för att efter den sista intervjun avgöra om informationen som har samlats in 

anses var tillräcklig, eller om ytterligare intervjuer behövs för att komplettera med 

ytterligare information. Ett annat synsätt är att intervjuer bör fortsätta att genomföras fram 

tills det att den data som insamlas anses vara mättad (Merriam, 2014, s. 219). Trost (2010, 

s. 143) menar dock att mellan fem och åtta intervjuer bör vara tillräckligt, medan Saunders 

et al. (2012, s. 283) anser att mellan fem och tjugofem intervjuer är ett rimligt mått för 

semi-strukturerade intervjuer. 

  

Denna studie eftersträvade att genomföra åtta intervjuer utifrån riktlinjerna av Trost och 

Saunders et al., för att sedan avgöra om den data som är insamlad var tillräcklig. Studien 

eftersträvade också uppnå tio respondenter som skulle besvara en enkät för att få fånga 

upp restaurangernas attityd till de olika verktygen. Vi författare valde att stanna vid sju 

genomförda intervjuer då vi efter de två sista intervjuerna kände att vi inte fick ut mycket 

mer givande information. För respondenterna nämndes att de inte behövde förbereda sig 

för varken intervjuerna eller enkäten i förväg, men kravet vi författare hade på deltagarna 

var att de hade någon form av ledande position med en övergriplig bild över hur 

verksamheten styrs. Detta för att studien har ett ledningsperspektiv och genom dessa 

förutsättningar antas en övergripande bild kunna ges av restaurangens respondent, 

samtidigt som respondenten ges utrymme att svara med sina egna subjektiva tankar och 

åsikter. Totalt besvarade elva respondenter enkäten, där fyra av respondenterna inte blev 

intervjuade. Anledningen till att fler respondenter eftersträvades till enkäten var för att 

det var en mindre tidskrävande process för respondenterna och fler åsikter kunde samlas 

in för att få mer data att basera analysen på. 

 

4.3 Förberedelse för intervju, intervjuguide och enkät 
Planering och förberedelser inför intervjuer i en studie är väsentligt (Danielson, 2017, s. 

146; Kvale, 2007, s. 34; Saunders et al., 2009, s. 328). Danielson (2017, s. 146) menar att 

gott om tid bör läggas på utformningen av intervjuguiden för att få så användbara resultat 

som möjligt. Några viktiga delar i planeringen är att formulera studiens syfte, gå igenom 

de etiska aspekterna av upplägget för intervjuerna, upprätta en tidsdisposition, göra ett 

urval, samt att genomföra provintervjuer (Danielson, 2017, s. 146). Saunders et al. (2009, 

s. 328) menar också att det är viktigt att förbereda respondenterna med information innan 

intervjuerna. Det är även viktigt att i så god mån som möjligt undvika att tolkningsfel och 

kommunikationssvårigheter uppstår under intervjuerna (Svensson & Starrin, 1996, s. 66). 

Författarna ger exempel om att komplexa frågor med svåra ord kan vara faktorer som 

framkallar tolkningsfel och kommunikationssvårigheter. Strävan i denna studie har varit 

att använda så lättförståeliga ord som möjligt och genom att ha en öppen dialog med 

respondenterna ge dem möjligheten att fråga om det är någonting de inte förstår. Frågorna 

i intervjuguiden testades på två personer innan för att få en uppfattning om frågorna var 
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lätta att förstå, vilket de ansågs vara. Vi författare till denna studie läste in oss noggrant 

på såväl information om de verksamheter som deltog i studien, samt om de teman som 

studien berör, innan intervjuerna utfördes. 

  

Studien har använt sig av en intervjuguide (Appendix 3), vilken är grunden för studien. 

Studien har även använt sig av en kompletterande enkät (Appendix 4) för att ge ytterligare 

en dimension om restaurangers attityd till de olika verktygen. Intervjuguiden består av 29 

frågor där majoriteten är direkt kopplade till teorin i de olika teman som har tagits upp i 

kapitel 3, medan enkäten istället ämnade få besvarat respondenternas attityd till de olika 

verktyg som studien behandlar. Dessa två är komplement till varandra och anses därför 

ge en extra tyngd till analysen. För att läsa mer djupgående information om detta avsnitt, 

se appendix 5. Anledningen till varför en kompletterande enkät ansågs viktig för studien 

var för att vi författare ansåg att det fanns en relevans i att ta reda på restaurangers attityd 

och uppfattning om de olika verktygen, då detta framgår som relevant i den teoretiska 

referensramen. Mer information om detta val finns att läsa i appendix 5. 

  

4.4 Utförande av intervjuer 
Totalt utfördes sju intervjuer i denna studie, där tidsåtgången varierade mellan 26-48 

minuter för intervjun och mellan 5-10 minuter för besvarandet av enkäten. Nedan 

återfinns en lista som beskriver respondenternas fiktiva namn, befattning, deras fiktiva 

restaurangnamn, restaurangens omfattning, tidsåtgång för intervjun samt plats för 

intervjun. Omfattningen på verksamheten benämns i form av mikro, litet och medelstort, 

vilket grundar sig i hur omfattningen av ett företag bedöms utifrån antalet anställda och 

företagets omsättning (Svenskt Näringsliv, 2009). Där bedöms omfattningen enligt 

följande: 

 

● Mikroföretag: Färre än 10 anställda. Omsättning under 20 MSEK. 

● Litet företag: Mellan 10-49 anställda. Omsättningar under 100 MSEK. 

● Medelstort företag: Mellan 50-249 anställda. Omsättning under 500 MSEK. 

 

I vissa fall hade exempelvis en verksamhet anställda som motsvarade ett medelstort 

företag, men en omsättning som motsvarade ett litet företag. Vid dessa tillfällen valdes 

det som var närmast. Till exempel: Ett företag med 55 anställda, men med en omsättning 

på 50 MSEK, räknas som ett litet företag då avståndet i omsättning är mycket längre än 

avståndet i antalet anställda. Genom att samtliga respondenter på förhand meddelas om 

att deras namn samt restaurangnamn skulle förbli anonyma, så är namnen fiktiva. Valet 

av att använda fiktiva namn är för att respondenterna ska känna sig mer trygga i att ge 

ärliga svar utan att för den delen behöva känna sig obekväm att den information de lämnar 

ut kan skada dem eller deras verksamhet på något sätt.  

  

Tabell 3. Intervjuöversikt. 

Namn – Befattning – Restaurang - Omfattning - Tidsåtgång – Plats 

Olle – Köksmästare – Restaurang 1 - Litet - 35 min - Umeå 

Rut – Restaurang-/nöjeschef – Restaurang 2 - Medelstort - 48 min - Umeå 

Klara – Serveringsansvarig – Restaurang 3 - Mikro - 38 min - Umeå 

Sture – Verksamhetschef – Restaurang 4 - Litet - 37 min - Umeå 

Dan – Köksmästare/hållbarhetsansvarig – Restaurang 5 - Medelstort - 31 min - Umeå 

Frida – Ägare – Restaurang 6 - Mikro - 33 min - Umeå 

Iza – Restaurangchef – Restaurang 7 - Litet - 26 min - Umeå 
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Intervjuguiden består av 29 frågor, där frågorna på förhand har fördelats jämnt mellan de 

som intervjuar. Detta gjordes för att minimera risken att inte prata i munnen på varandra 

och för att framstå som strukturerade framför respondenterna. Under intervjuerna var 

strävan att båda intervjuarna skulle visa sig aktiva i sitt lyssnande, vilket är en viktig del 

för att respondenten ska känna mening i sin närvaro (Danielson, 2017, s. 151; Trost, 2007, 

s. 57; Kvale, 2007, s. 55). Danielson (2017, s. 151) argumenterar även för vikten av att 

intervjupersonen känner av samspelet mellan intervjupersonen och respondenten och inte 

avbryta innan respondenten har talat färdigt sin mening. Danielson (2017, s. 151) menar 

att intervjuaren ska ställa planerade frågor, men att ansvaret också ligger i att följa upp att 

frågorna har besvarats. I denna studie har författarna försökt i så stor utsträckning som 

möjligt att följa intervjuguiden för att säkerställa att få svar på de frågor som behöver 

besvaras. När svaren har uteblivit har dock flexibiliteten funnits till att ställa följdfrågor, 

eller genom att omformulera den tidigare frågan för att frågan ska besvaras på rätt 

grunder. Intervjuarna har även strävat efter att vara så aktiva som möjligt i form av visat 

intresse och genom aktivt lyssnande, för att respondenterna skulle känna att deras svar är 

värdefulla. 

  

4.5 Hantering av insamlad data 
Nedan beskrivs hur den insamlade datan har transkriberats, samt hur empiri- och 

analysframställningen har gått till. 

  

4.5.1 Transkribering av intervjuer 
Att transkribera innebär att i ord översätta intervjuförloppet genom att skriva ned vem 

som säger vad, vad personerna säger, när det uppstår en paus innan ett svar och om 

personerna gör ifrån sig olika ljud (Danielson, 2017, s. 152). Genom att transkribera 

intervjuer så blir det lättare att analysera vad som har sagts (Bryman, 2011, s. 428) samt 

att det ger intervjuarna bättre möjligheter att även i efterhand analysera svaren djupare 

(Danielson, 2017, s. 152). Samtliga intervjuer i denna studie spelades in, där 

transkriberingarna skedde direkt efter varje utförd intervju för att minska felmarginalen 

av tolkningar. Varje transkribering har lästs igenom två gånger av båda författarna till 

denna studie. 

  

4.5.2 Empiri- och analysframställning 
Bryman (2011, s. 510) menar att det inte finns ett färdigbestämt sätt att arbeta med analys 

av empiri i kvalitativa studier. Tvärtom finns det flera olika sätt som kan användas vid 

analysen (Henricson & Billhult, 2017, s. 116). Då den insamlade informationen ofta blir 

stor vid kvalitativa studier, så bör forskarna noggrant överväga hur de vill gå till väga för 

att på bästa sätt analysera sin data, där Henricson och Billhult (2017, s. 116) menar att 

syftet alltid måste finnas med i åtanke vid analysen. I denna studie har ett deduktivt 

arbetssätt använts vid analysen, vilket Henricson och Billhult (2017, s. 116) beskriver 

som att forskaren nyttjar sin förförståelse i ämnet, som ett verktyg genom analysarbetet. 

Detta har gjorts genom att de båda forskarna i studien har god kunskap om ämnet och 

därför bättre kan förstå och analysera data genom sina förkunskaper. 

  

I och med att frågorna i intervjuguiden har följt samma ordning i samtliga intervjuer, har 

det underlättat för forskarna till studien att placera insamlade data i rätt kategori. Trost 

(2010, s. 154) menar att det går att kategorisera data genom andra metoder, exempelvis 

genom att markera olika delar av insamlade data med olika färger, där färgerna är 

kopplade till specifika kategorier. I kapitel 5, där empirin presenteras, kommer data att 
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framställas kopplade till sina respektive teman och kategorier, där exempelvis data 

kopplad till HOL lyfts fram under rubriken ’HOL’; data kopplad till verktyget grön 

nudging lyfts fram under rubriken ’Grön Nudging’ och så vidare. 

 

4.6 Forskningsetik 
Denna studie, som använder sig av intervjuer, innefattar fysisk kontakt med andra 

individer i allra högsta grad. Av denna anledning är det av extra stor vikt att överväga de 

etiska aspekterna av studien. Bryman och Bell (2011, s. 142) menar att det är viktigt att 

studiens författare förstår vilken roll etiska principer har i studien och Kjellström (2017, 

s. 57) menar att forskningsetiken grundar sig i integritet, självbestämmande och 

uppfattningen om allas lika värde. Kjellström (2017, s. 57) argumenterar även för att 

kunskapsgenerering kräver andra människors medverkan, där dessa människor utsätter 

sig för olika typer av risker. Tanken med forskningsetik är att försvara människors 

rättigheter och värde (Kjellström, 2017, s. 57) och de olika etiska aspekterna måste tas i 

beaktning eftersom det uppkommer situationer där studiens författare måste fatta beslut 

om vilket val som är det bästa valet att göra (Bryman & Bell, 2011, s. 142). Kalman och 

Lövgren (2012, refererad i Kjellström, 2017, s. 58) förklarar forskningsetik som ”de etiska 

överväganden som görs inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete”. Detta 

innebär att det krävs en förmåga att avkänna hur ens egna tankar, handlingar och ord 

uppfattas. 

  

Inom forskningsetiken finns det två filosofiska synsätt och dessa två är teologiskt och 

deontologiskt (Saunders et al., 2009, s. 184). Ett teologiskt synsätt kan förklaras som att 

forskaren bara ser till forskningens ändamål, vilket rättfärdigar att vissa etiska aspekter 

frånses (Saunders et al., 2009, s. 184). Det kan med andra ord anses rimligt att forskaren 

agerar oetiskt vid vissa tillfällen, så länge forskaren får in data som är relevant för studien. 

Det deontologiska synsättet är istället motsatsen till detta, där det inte finns några 

acceptabla ursäkter för att frånse etiska aspekter (Saunders et al., 2009, s. 184). Denna 

studie har eftersträvat att arbeta utifrån det deontologiska synsättet genom hela studien, 

då författarna till studien inte har velat agera oetiskt på något sätt. Forskningsetiken 

innefattar fyra etiska regler: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Dessa fyra regler beskrivs nedan. 

  

Informationskravet 

Bryman och Bell (2011, s. 137) förklarar att en studies syfte och de olika delar som studien 

innefattar, ska förmedlas till de individer som på något sätt berörs av studien. Detta har 

tagits i beaktande under studiens gång genom att vid en första kontakt så har grunden med 

studien presenterats för de respondenter som studien ämnat att intervjua. Innan 

intervjuerna har påbörjats har respondenterna tilldelats en upprepning av information vad 

studien handlar om i stort. Innan varje respektive intervju har respondenterna även 

delgetts information om deras anonymitet i studien, samt deras rättigheter under 

genomförandet av intervjun. Efter avslutad intervju har respondenterna delgetts mer 

djupgående information om vad intervjufrågorna handlat om, vilket har gett 

respondenterna en tydligare bild av varför frågorna har varit utformade på det sätt de varit 

utformade. Detta har gjorts innan den avslutande enkäten, för att de ska ha mer 

information med sig för att bättre kunna hantera de mer raka frågorna om varje specifikt 

verktyg. 

 

 

 



35 
 

Samtyckeskravet 

Bryman och Bell (2011, s. 137) beskriver detta som att respondenter måste delges 

information om att de när som helst kan avsluta sitt deltagande i studien. Detta har 

meddelats respondenterna dels muntligt inför varje intervju, men även på försättsbladet 

till enkäterna som de har fått läsa igenom innan de har ifyllt enkäterna. Information har 

även tagits upp gällande att respondenterna kan välja att avstå svara på vissa frågor om 

de inte kan svaret, eller om de är obekväma att besvara frågan. På detta sätt har 

samtyckeskravet delgetts till respondenterna. 

  

Konfidentialitetskravet 

Ansvariga för en studie har en skyldighet att se till personuppgifter inte ges åtkomst från 

obehöriga och på detta sätt skydda de deltagande individerna (Kjellström, 2017, s. 73; 

Bryman & Bell, 2011, s. 137). Detta kravet har uppfyllts i studien genom att ge deltagare 

och deras respektive verksamhet fiktiva namn. Frågor har under intervjuerna ställts om 

verksamheternas omsättning och antalet anställda, men även detta kommer inte benämnas 

i annan form än att ställa restaurangernas storlek gentemot varandra, exempelvis genom 

att förklara restauranger som en mikroverksamhet, en liten verksamhet eller en medelstor 

verksamhet. Att jämföra storleken eller omfattningen av en verksamhet har ansetts vara 

viktig för analysen, för att jämföra om förutsättningarna kan skilja sig åt beroende på 

storleken på restaurangen. De inspelade intervjuerna, samt transkriberingsdokument från 

intervjuer, har endast funnits tillgängliga för intervjuarna. Genom att inte lämna ut någon 

information som kan kopplas till specifika individer eller verksamheter så har 

konfidentialitetskravet säkerställts. 

  

Nyttjandekravet 

Med nyttjandekrav avses att den data som samlats in till studien enbart får brukas till den 

specifika studien (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Respondenterna meddelades om detta 

genom att studiens forskare påtalade att intervjusvaren förblir anonyma i 

resultatframställningen samt att de inspelade intervjuerna raderas när studien är 

färdigställd och avslutad. 
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5. EMPIRI 
Detta kapitel innehåller en presentation av den empiri som har insamlats från studiens 

intervjuer, samt enkäten. Presentationen kommer att följa en logisk ordning enligt det 

teoretiska ramverket. Empirins olika teman är följande: triple bottom line; hållbart 

operativt ledarskap; från tanke till handling; hållbarhetshanteringsverktyg, samt empirin 

för de utvalda verktygen: hållbarhetsredovisningar; livscykelanalys; 

kvalitetsledningssystem; nätverk; utbildning; grön nudging. 

 

Frågorna som har ställts under intervjuerna har uppfattats som lättförståeliga, då 

respondenterna aldrig har frågat efter en förklaring på en och samma fråga. Fåtalet frågor 

har efterfrågats en djupare förklaring, men aldrig vid upprepade tillfällen. 

Respondenterna har kunnat svara på frågorna på det sätt som de är formulerade i 

intervjuguiden, vilket tyder på välformulerade frågor. 

 

5.1 Strukturpresentation 
Först och främst kommer en presentation av respondenterna att göras, samt en kort 

presentation av deras verksamhet. I varje efterföljande delkapitel kommer 

respondenternas svar från intervjuerna att presenteras. Vidare finns även en 

sammanfattning av empirin i början av varje delkapitel, vars syfte är att underlätta för 

läsaren vad som är viktigast att ta med sig från varje tema. 

 

Elva stycken restauranger blev tillfrågade att värdera de verktyg som är framtagna för 

denna studie och där fick de göra detta i enkätform på en skala mellan 1-7. 1 på skalan 

innebär att verktyget inte alls skulle passa in och att attityden till verktyget är väldigt 

negativ och 7 innebär att verktyget helt och hållet skulle passa in och att attityden därmed 

är väldigt positiv till verktyget. Verktygen presenterades med en kort förklaring om vad 

de går ut på, hur de används och respondenterna fick svara på två frågor: (A) hur de tror 

att verktyget skulle passa in respondenternas respektive restaurangverksamhet, samt (B) 

hur de tror att verktyget skulle passa in i restaurangverksamheter generellt. 

Respondenterna gavs även möjligheten att lämna kommentarer om verktygen för att ge 

en vidare förklaring till hur de värderar verktygen. I slutet av varje verktyg i empirin 

kommer en presentation av medelvärdet av dessa verktyg att presenteras för respektive 

fråga, (A) och (B). Kommentarer som respondenterna har lämnat, som kan ge ytterligare 

en dimension av värderingarna, presenteras i form av citat längst ned i varje avsnitt. 

 

5.2 Introduktion av respondenter 
För en sammanfattande bild över respondenterna i studien, se figur 3. Restaurangens 

benämning, fiktiva namn samt storlek på företaget har valts att presenteras ytterligare en 

gång i studien då vi anser att det underlättar för läsaren att navigera gällande vilken 

respondent som sagt vad. För mer information se kapitel 4.4. För respondenternas 

anonymitet har vi författare till studien valt att inte presentera vilka 

restaurangverksamheter som är aktiva i nätverket Hållbara Restauranger. Däremot anser 

vi författare att eventuella skillnader mellan de som är medlemmar i nätverket och de som 

inte är det kan ha en relevans för analysen. 
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Figur 3: Presentation av respondenter. Figur sammanställd av författarna. 

 

5.3 Triple Bottom Line 
Det framgår uppenbart att kunskapsnivån om hållbarhet i allmänhet skiljer sig åt 

respondenterna emellan, där de större verksamheterna samt de som är med i nätverket 

Hållbara Restauranger framstår som mer sakkunniga i form av vilka begrepp som används 

samt synen på begreppet hållbarhet. Mindre restaurangverksamheter talar mer fritt och 

tänker för det mesta i form av miljö och råvaror. Respondenterna som är med i Hållbara 

Restauranger framstår också som mer politiskt korrekta i sina svar, än vad de flesta andra 

respondenter gör. Den röda tråden från respondenterna är att hållbarhet, kopplat till TBL, 

i första hand handlar om den ekologiska hållbarheten. 

 

Vad är hållbarhet för dig? / Hur tror du att er verksamhet påverkar miljön? 

Medvetenheten om begreppet hållbarhet skiljer sig åt mellan respondenterna, men 

samtliga lyfter miljöaspekter, dvs. den ekologiska hållbarheten. Majoriteten av 

respondenterna är medvetna om att deras restauranger har en negativ inverkan på miljön, 

där kött och övriga råvaror benämns som den största bidragande orsaken. Sture säger att 

”Det dåliga är väl att vi köper rätt mycket kött, framförallt kött i stora volymer, som har 

en stor påverkan på miljön.”. Majoriteten talar också om matavfall som en 

påverkansfaktor, där Olle menar att deras avfall blir stort i och med att de är en stor 

verksamhet och att detta är någonting som de måste ha i åtanke, medan Iza menar att 

matavfall är en stor del av deras verksamhet och att de därför hela tiden arbetar med att 

minska matavfallet. 

 

Dan lyfter en intressant aspekt då han förklarar att restaurangverksamheten inte är 

livsnödvändig och säger att”…man skulle klara sig utan restauranger, folk kan laga sin 

mat själv. Man kan säga att det här är mer eller mindre en onödig lyx, därför känns det 

viktigt att göra mer och förstå att man kan påverka folk och göra skillnad liksom.”. Klara 

förklarar också att det är viktigt att tänka på hur resurser förbrukas och säger att ”Jag 

tycker det är viktigt att ta vara på resurser så långt det går och förbruka resurser i en så 

liten grad som möjligt och ändå få det att funka.”. Klara menar också att det är viktigt att 

vara duktiga på att återvinna och planera, där hon lyfter vikten av att inte beställa mer 

varor än vad som går åt. 

  

Olle, Rut, Dan och Frida menar också att den sociala aspekten är viktig att ta i beaktning 

när det talas om hållbarhet. Dan menar att fackliga organisationer till viss del kan reglera 
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den sociala hållbarheten, medan Olle förklarar den sociala hållbarheten som att arbetslivet 

och privatlivet måste gå att kombinera. Frida talar om effekterna av ett socialt 

hållbarhetsarbete och säger att ”…för mig som företagare är det bättre att ha en anställd 

som trivs och vill vara här för alltid, eller så länge som möjligt i alla fall, istället för att 

byta personal varannan månad.”. 

 

Rut, Klara, Dan lyfter också den ekonomiska hållbarheten, där Klara menar att det finns 

pengar att spara genom att arbeta hållbart. Vidare antyder Klara, Sture och Frida att 

hållbarhet handlar om att saker och ting ska hålla under en längre tid och inte gå sönder, 

vilket är en av de områden som den ekonomiska hållbarheten behandlar.  

 

Arbetar ni med hållbarhet idag och isåfall hur? 

”För bara några år sedan blev det krav på restauranger att källsortera, vilket vi inte 

gjorde tidigare. Nu sorterar vi wellpapp för sig, matrester för sig, å brännbart för sig. 

Det har ju nästan aldrig varit tidigare, utan nu kanske de fyra senaste åren.” Sture, 

Restaurang 4 

  

Samtliga respondenter talar om just återvinning och källsortering som ett arbetssätt de 

använder sig av. Olle menar dock att källsorteringen är ett problem för deras verksamhet 

då det soprum som de har tillgång till är alldeles för litet för att kunna hantera det på ett 

bra sätt. Sture påtalar även att de arbetar med den sociala hållbarheten genom att se till att 

de anställda har en stabil arbetsplats att arbeta på, för att de anställda ska få ett bättre liv. 

Rut lägger mycket fokus på matsvinn och hur de har arbetat för att minska matsvinnet: 

”Så det första steget var ju att vi eh, köpte en matkvarn, som vi eh, alla matrester blir 

biogas. Å steg två, det var ju å ta bort matbufféerna, som vi var jättenervösa över å göra”. 

Rut menar att de var rädda att stamkunderna skulle göra mycket motstånd till den 

förändringen, men att det gick bra när de väl implementerade förändringarna. Hon 

förklarar också effekterna av detta: ”…när vi tog bort buffén, så minskades, ehm, 

matsvinnet med åtta ton om året och det är ganska mycket.”. 

 

Rut och Sture förklarar även att de försöker beställa närproducerat i den mån som går. 

Sture menar att det känns onödigt att köpa produkter som har fraktats från andra sidan 

kontinenten när det går att köpa lokalt, men påpekar samtidigt att det kan vara svårare att 

köpa stora mängder kött lokalt, än vad det är med grönsaker och mejeriprodukter. Rut 

menar att de arbetar i flera steg, där de först försöker beställa lokalt i den mån som går, 

sedan regionalt, svenskt och att de bara i nödfall beställer från utlandet. 

 

Fridas verksamhet skiljer sig en del från de övriga, där hon förklarar att de inte har något 

starkt hållbarhetsfokus i sig, utan att de istället har fokuserat på att bygga upp varumärket 

och på att överleva som företaget. Dock menar hon att de har ett hållbarhetstänk i 

bakhuvudet, även fast det inte är huvudfokuset: ”Allt vårt mejeri är ekologiskt. Det mesta 

i vårt torrförråd är ekologiskt och våra ägg är ekologiska och så. Sen än så länge är det 

ganska svårt att hålla en restaurang som bara har ekologiskt kött, där man bara köper 

ekologiskt är ett stort steg eftersom det är svårt att få tag på rimliga prisklasser. Men när 

det väl finns tillgång så kör vi ganska hårt på det.”. 

  

Två av respondenterna lyfter nätverket Hållbara Restauranger som någonting som har 

underlättat arbetet med hållbarhet, där en av respondenterna säger ”Vi är med i ett projekt 

som heter Hållbara Restauranger, som är en liten sammanslutning lokalt i Umeå, men 

även nationellt. Där får man hjälp och stöd att attackera sitt hållbarhetsarbete.”. Dan 
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påtalar att de sedan tidigare har arbetat med ett KLS i form av en ISO-certifiering för att 

få en bättre koll på bolaget och att detta gör att de aktivt arbetar med hållbarhet. 

  

Vilka drivkrafter ser ni till att arbeta med hållbarhet? 

På denna fråga visade det sig att drivkrafterna var väldigt spridda och de enda 

återkommande drivkrafterna var det som Rut och Klara uttryckte som en ekonomisk 

drivkraft, samt det som Rut och Sture uttryckte som att det ingav en ”bra känsla” att 

arbeta med hållbarhet. Rut förklarar att ”…det ju ekonomiskt bra för oss också därför att, 

jag menar eh…det är ju bara bra att vi har mindre kilo sopor som nån ska komma å 

hämta, som vi betalar för å sådär. Ehm, vi får ju bättre råvaruprocent också, för att vi 

köper inte en massa å sen kastar, å sånadär saker.”. Rut förklarar även att det är bra ur 

ett marknadsföringssyfte: ”…det e en selling point också, å kunna säga att man jobbar 

med hållbarhet. Så för oss e det ju bra bara i marknadsföringssyfte”. 

 

Olle menar att den allra största drivkraften är att hjälpa lokala producenter att finnas kvar, 

för att det är ”det som är nära som man självklart märker mest.”. Klara säger att det är 

etiskt att arbeta med hållbarhet, men menar att det inte finns några direkta drivkrafter i 

själva arbetet, annat än att ”...går det bättre för företaget så går det bättre för oss och vi 

får mer resurser att jobba med.”. Klara påpekar dock att hon på ett personligt plan inte 

ser några anledningar till att inte arbeta med hållbarhet. 

 

Sture lyfter den yttre påverkan och förklarar att många i dagens samhälle är hållbart 

medvetna och därmed ställer krav på hur restauranger ska arbeta och vad som ska finnas 

med i deras utbud. Dan anser istället att drivkraften är intresset och förklarar att om det 

finns ett stort intresse så är det lättare att få resurser från ledningen till att arbeta med 

dessa frågor. Frida och Iza menar att det väsentliga ligger i att inte göra mer skada än 

nödvändigt och därmed minska avtrycken och pratar om framtiden som den stora 

drivkraften. Frida säger att ”…vi vill väl ta hand om vår jord som vi bor på för att kunna 

lämna över för framtiden.”. 

 

5.4 Hållbart Operativt Ledarskap, HOL 
Utifrån de genomförda intervjuerna framgår det att en viktig aspekt ur ett 

ledningsperspektiv är att det finns ett engagemang för hållbarhetsrelaterade frågor från 

ledningen som kan spridas nedströms genom verksamheten. Respondenterna har delade 

åsikter om hur mycket kunderna styr deras verksamhet när det kommer till hållbarhet. 

Halva gruppen av respondenter anser att kundernas påverkan är stor, medans den andra 

halvan snarare anser att den påverkan som kunderna har inte är stor, utan att 

hållbarhetsarbetet kommer att ske ändå. Vidare lyfts även tvåvägskommunikation som en 

viktig faktor för att alla inom en verksamhet ska bli delaktiga i ett hållbarhetsarbete. 

 

På vilka sätt skulle du önska att ledningen arbetade med hållbarhetsfrågor? 

Alla respondenter i studien hade någon form av ledningsbefattning. Vid denna fråga 

skilde det sig åt gällande hur högt upp i hierarkin respondenten var. Sture och Frida är 

båda högst upp i hierarkin och därmed är det dem som är den högsta ledningen som tar 

de slutgiltiga besluten. De både lyfter att det alltid finns en önskan om att jobba så hållbart 

som möjligt, men att de ekonomiska aspekterna alltid måste komma i första hand. 

Verksamheten är det som måste gå först och om inte den fungerar som den ska, kommer 

det inte finnas utrymme till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Sture poängterar att “Man 

vill alltid förbättra sin verksamhet i den mån det går så att säga, så det är någonting vi 
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tänker på hela tiden. Sen måste det fungera praktiskt hela tiden och kostnaderna får inte 

skena iväg för mycket.” 

 

Övriga respondenter har ledningsbefattningar som är ett steg längre ned i hierarkin och är 

därmed inte dem som tar de slutgiltiga besluten. Rut, Olle, Dan och Iza var alla nöjda 

över hur deras högsta ledning idag arbetar med hållbarhetsfrågor. De tycker att deras 

verksamhet har kommit en bra bit på vägen samt att det finns ett intresse från högsta 

ledningen att verkligen ta tag i frågan. Rut säger till och med att “Många gånger kommer 

det massa grejer som man inte har räknat med, från deras håll.”. Vidare lyfter Olle att 

ett förbättringsområde som han skulle önska från sin ledning är att de ser till att 

hållbarhetsfrågor finns med i verksamhetens vision. På det sättet tror han att 

hållbarhetsfrågor skulle kunna bli som en ledstjärna som alla i företaget alltid har med sig 

bakhuvudet och arbetar mot. 

 

Klara är den respondent som i dagsläget inte är tillfreds med det sätt som ledningen idag 

arbetar med hållbarhetsfrågor på. Hon anser att ledningen inte verkar bry sig om den 

frågan överhuvudtaget, då det inte är något som nämns någonsin i deras verksamhet. 

Däremot tycker hon att det är något som definitivt borde vara något som är en självklarhet 

att ledningen ska ha med i sina agendor.  

 

“Det är någonting jag skulle vilja be av alla stora företag egentligen, eller alla företag 

punkt - hållbarhet är viktigt, ordet säger sig självt liksom att vill ni ha en bra och 

fungerande verksamhet länge, så fokusera på hållbarhet.“ Klara, Restaurang 3. 

 

Hur upplever du att kundernas efterfrågan påverkar verksamheten? / Hur 

uppfattar du att ledningen agerar utifrån kundernas efterfrågan? 

Respondenterna är uppdelade i tre sidor mellan att anse att kunderna påverkar 

verksamheten väldigt mycket, att kundens påverkan är inte alls är betydande, samt Iza 

som står någonstans mittemellan. Sture, Olle och Klara är alla överens om att kundernas 

val och det som de önskar är det som styr verksamheten och om de inte möter deras krav 

kommer det att kunna påverka företaget på ett negativt sätt. Olle säger att ”Dels för att 

det handlar om konkurrens, det är många som framförallt frågar vad det är för ursprung 

på saker och har vi lokala grejer och vet ursprung som efterfrågas, så har vi nöjda 

gäster.”. 

  

Rut, Dan och Frida är dem som tillhör den andra sidan av frågan. De anser att kunderna 

inte påverkar så mycket aktivt, utan att de snarare vill gå till restaurangen för en trevlig 

upplevelse där de inte engagerar sig i de val som restaurangerna gör. Frida poängterar att 

det viktiga är att personalen känner att de har koll på vad de serverar och säger att de alltid 

vill försäkra sig om att kunna säga exempelvis att “jajemen, det är svenskt kött”. Iza 

menar istället att den enda egentliga frågan som kan komma från kunder är om ekologiska 

och lokala råvaror. Vidare anser Dan att kundernas kunskap, gällande hållbarhet, är låg 

och det är därför som de inte kommer att påverka verksamheten i någon betydande 

utsträckning. 

  

”Våran verksamhet ligger nog mycket före kunderna. Privatgästerna tycker jag nog är 

ganska ointresserade av att äta rätt, eller att göra rätt. Det är inte förknippat med ett 

restaurangbesök. Man unnar sig någonting.” Dan, Restaurang 5. 
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Gällande ledningens agerande utifrån kundernas efterfrågan säger Rut att ”Ledningen har 

inställningen att ibland får man acceptera att tappa kunder, för man kan inte anpassa allt 

efter några önskemål, bara för att behålla några kunder.”. Detta citatet från Rut är något 

som sammanfattar väl hur den större andel av respondenterna anser att ledningen agerar 

utifrån kundernas efterfrågan. Kunden anses vara väldigt viktig ur ett ledningsperspektiv, 

men önskemålen är för flertalet av verksamheterna många och det går inte för företagen 

att anpassa sig till alla. Det är den stora massan eller verksamhetens värderingar som 

istället är det som styr hur företaget kommer agera. Restaurang 1 är en av de restauranger 

som märkt av när den stora massans efterfrågningar har påverkat hur verksamheten 

arbetar. Olle förklarar att en effekt av detta är att de nu exempelvis har ett större fokus på 

vart köttet de använder sig av, kommer ifrån. 

 

Hur tillämpas ledningens beslut i den dagliga driften? 

Den gemensamma nämnaren för alla respondenter är att dialog är en av 

huvudkomponenterna för att ledningens beslut ska kunna implementeras på ett effektivt 

och bra sätt. Tillvägagångssätten skiljer sig däremot åt, där vissa av restaurangerna har 

möten där de öppet talar om vilka förändringar som ska ske och där de sedan tar in vad 

de anställda tycker. Sture förklarar att ”Vi har väldigt öppen dialog och bollar idéer 

mellan varandra. Det är nog så det funkar på ett bra sätt. Det är inte vi och dom, utan 

det är vi, vi ska göra det tillsammans.”. Andra restauranger jobbar mer med att försöka 

hitta nyckelpersoner, som sedan kan sprida budskapet som ledningen tagit vidare till sina 

arbetskollegor under den dagliga driften. Dan berättar att ”Vi har inte bara sagt ”nu måste 

ni göra det här” och sen gått därifrån. Utan man har oftast hittat en eller två personer 

och försökt få med dom i tankebanorna varför det här är viktigt.”. 

  

Den större andel av respondenterna lyfter att det är viktigt att personalen som jobbar i den 

dagliga driften är medvetna om varför förändringarna görs, annars kommer det inte kunna 

bli tillämpat på rätt sätt. Det finns även de i ledningen som arbetar aktivt på den operativa 

nivån inom verksamheten och Frida är en av dem. Hon förklarar att detta är någonting 

som underlättar väldigt mycket vid förändringar eftersom besluten då kan tillämpas 

snabbt och effektivt.  

 

5.5 Från tanke till operativ praktik 
Utifrån respondenternas svar framkommer det att de flesta restaurangerna har en bra 

gruppdynamik där de flesta har en god samarbetsförmåga. Gruppdynamiken bidrar till ett 

underlättande vid införande av förändringar i verksamheten. Ett visst 

förändringsmotstånd framhålls av vissa av respondenterna, men att detta går att hantera 

exempelvis genom att hitta budbärare av förändring i personalstyrkan. Överlag är detta 

något som kan behövas då alla respondenter är eniga om att förändringar är något som 

anses jobbigt för verksamheternas personal. Vidare anser flertalet av respondenterna att 

motståndet till förändringar kan mildras ifall en öppen dialog och stöttning finns gällande 

varför förändringen ska genomföras.  

 

Respondenterna anser också att det finns en låg medvetenhet gällande hållbarhet internt 

bland personalen, samt att det finns en rad olika hinder som kan stå i vägen när det 

kommer till att implementera ett hållbarhetsarbete inom verksamheten.  

 

Förklara gruppdynamiken i er verksamhet. / Hur påverkar gruppdynamiken 

förändringar i verksamheten? 
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Samtliga restauranger säger sig ha en bra stämning på arbetsplatsen, vilket bidrar till att 

det finns en god gruppdynamik. Något som verkar vara ytterligare en gemensam faktor 

inom restaurangbranschen är att personalen inte är helt knuten till sin arbetsroll, utan 

istället hjälper de anställda varandra där det finns behov. Detta är något som påverkar 

gruppdynamiken i en positiv riktning. Sture förklarar att förståelsen för varandras arbete 

ökar och att detta minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Vidare förklarar Dan på 

Restaurang 5 vilka fördelar som finns i och med att de är ett medelstort företag, han säger 

att ”Vi har personer som inte jobbar 100% i den dagliga driften, utan att man kan få 

verka lite utanför vilket skapar möjligheter till att arbeta med saker utanför, t.ex. att vi 

har våran egen grönsaksodling.”. 

  

Vid införande av en förändring inom verksamheten är respondenterna till stor del överens 

om att en god gruppdynamik är en förutsättning för att förändringen ska kunna 

genomföras och få ett lyckat resultat. Frida säger ”Att ha bra sammanhållning är nästan 

viktigt för alla aspekter.” där hon menar att det både underlättar vid förändringar, men 

även bidrar till att personalen trivs på arbetsplatsen. 

  

Flera av respondenterna är även eniga om att om det finns motsättningar inom gruppen, 

kommer det att påverka den kommande förändringen på ett negativt sätt. Olle säger att 

”...är det så att inte alla strävar åt samma håll så blir det svårt att göra förändringarna.”. 

Iza är inne på samma spår men förklarar vidare att hon även märkt ett ökat 

förändringsmotstånd ju äldre personalen är. Hon belyser att det ibland kan finnas en 

”såhär har vi alltid gjort”-mentalitet, som de yngre inte verkar bry sig lika mycket om och 

vilken kan försvåra vid införandet av någonting nytt. 

  

Två av respondenterna lyfter även att det är av vikt att hitta budbärare som kan hjälpa till 

att få med resten av personalen i förändringarna. Dan lyfter att en budbärare inom deras 

organisation kan verka positivt, genom att känna ett engagemang för förändringen och 

kan bli en hjälpande hand till att motivera den övriga personalen. Han säger att “kan den 

personen bara försöka få till stånd en förändring och att få med sig andra på det”. 

 

Förklara din uppfattning om den allmänna attityden till förändringar 

 ”Det är jobbigt med förändringar. Även om det är förenklingar så upplevs det som att 

det är negativt, för man är trygg med det man har nu och man är osäker ”vad innebär 

det här för mig?”. Det är därför viktigt att låta det ta tid, att implementera det på rätt 

sätt.” Dan, Restaurang 5. 

  

Dans resonemang om attityden kring förändringar hos dem på restaurang 5 är beskrivande 

för de svar som alla respondenter givit gällande frågan. Många respondenter trycker på 

att det är av stor vikt att informera alla anställda om de kommande förändringarna, där 

bland annat Olle lyfter att ”…om alla vet vart vi ska, blir det även mycket lättare att göra 

förändringar”. Många respondenter lyfter även att det är viktigt att belysa för personalen 

vad förändringar kommer att innebära för dem. Rut lyfter däremot att ”Många gånger e 

inte folk jättepositiva till förändring. Dom e alltid positiva till förändring om det innebär, 

bättre arbetsmiljö eller högre lön”. 

  

Något som några av respondenterna upplever är att det finns ett motstånd till förändringar 

initialt, men att detta något som blir bättre desto längre tiden går. Sture förklarar detta 

med att ”När man lägger fram ett förslag är det ofta mycket motstånd, folk tycker att det 

är det sämsta dom har hört. Men när man har fått jobba vidare med det så får de upp 
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ögonen för det.”. Vidare berättar han att när de väl kommit över gränsen när motståndet 

till förändringen försvunnit blir attityden istället positiv och de anställda börjar se varför 

förändringen behöver genomföras. 

 

Hur stöttar ni er personal vid implementering av någonting nytt? 

Det mest förekommande sättet hos restaurangerna att implementera någonting nytt är att 

först försöka förmedla information till alla i personalen, där de förklarar vad som ska 

förändras och hur detta ska gå till. Tillvägagångssätten för hur de delar informationen 

skiljer sig däremot åt. Iza förklarar att hos dem har de ”…först och främst har vi en 

genomgång i vad nu det kan va, att ”såhär funkar det”. Medans hos Olle på Restaurang 

1 försöker de först och främst sprida informationen via mail till all personal. Han förklarar 

att kommunikation via mail är det bästa för dem att bruka sig av då de har mycket personal 

samt att information ofta måste komma ut till alla snabbt. 

  

Sture och Dan poängterar vikten av att ha en diskussion med de anställda innan en 

förändring ska implementeras. Båda två lyfter att personalen måste få utrymme att säga 

vad de tycker om förändringar, samt att det är viktigt att dem som ledning ser till att lyssna 

på personalens åsikter. Sture säger att ”…vi försöker anpassa oss efter deras önskemål så 

att de vill jobba kvar och inte behöver byta jobb.”, där de också berättar att det är främsta 

anledningen till att de ser diskussion som något väldigt viktigt vid implementering av 

förändringar. 

  

På Restaurang 6 där Frida arbetar försöker de att implementera förändringar direkt ut i 

driften genom att jobba med rutin-listor. Frida säger att ”Då är det ganska lätt att 

implementera små rutin ändringar, bara genom att uppdatera listan och skriva in dem, 

så vet de vad som ska göras.”. Hon förklarar vidare att detta är ett sätt som fungerar bra 

så länge det är små förändringar, men när det är större förändringar försöker de istället att 

samla personalen för att prata igenom vad som ska komma skall. 

  

Vidare är Iza den enda som tar upp vad de gör efter steget då de har delgivit personalen 

information om en någonting nytt som ska ske inom verksamheten. Hon säger att ”sen 

har vi en uppföljning och ser vad vi kan göra ännu bättre och om vi har gjort något fel”, 

där hon poängterar vikten av att både ha en introduktion men att de inte får glömma bort 

uppföljningen. 

 

Förklara hur den generella nivån av medvetenhet, gällande hållbarhet, är internt. 

Respondenterna är uppdelade i en grupp som anser att medvetenheten är låg hos de som 

arbetar inom verksamheten, samt de som anser att medvetenheten är hög. Hos de som 

anser att medvetenheten är låg finns det två huvudsakliga anledningar till detta enligt 

respondenterna, där första anledningen är att det anses att personalen ej behöver vara 

medvetna om hållbarhetsfrågor och den andra anledningen är att hållbarhet är någonting 

som inte anses vara något som berör individen, utan är något som andra förväntas arbeta 

med. 

  

”Den är nog ganska kass, om jag ska vara ärlig. De tänker nog inte på det speciellt 

mycket, utan de gör det de ska göra och lägger inte mer tanke i det. Jag tycker inte att 

man ska behöva kräva det av personalen, utan det är upp till oss att utbilda personalen.” 

Sture, Restaurang 4. 
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”Den är nog ganska låg. Vi har många olika nationaliteter och många förstår nog inte 

att man kan göra så mycket själv i hållbarhet, utan tänker att det är någonting som någon 

annan gör. Det kan vara svårt att förstå hur en själv kan påverka och göra skillnad.” 

Dan, Restaurang 5. 

  

Den andra halvan av gruppen med respondenter anser att det finns en hög medvetenhet 

internt. De främsta anledningarna till detta sägs vara att verksamheterna jobbar med 

hållbarhetsrelaterade frågor och att det har bidragit till att medvetenheten har ökat. 

Restaurang 7 arbetar tätt tillsammans med en annan verksamhet, med vilken de arbetar 

aktivt med hållbarhetsfrågor och Iza säger att ”XX har ju ett väldigt miljötänk som smittar 

över sig på oss såklart, satt jag tror väl det har gjort att man tänker mer miljö.”. 

 

Ge exempel på möjliga hinder för att börja arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor 

i den dagliga verksamheten. 

Respondenterna såg många olika hinder till att börja jobba med hållbarhet inom sina 

verksamheter. Det hinder som nämndes flest gånger var ekonomin. Där ekonomin i 

många fall kopplades samman med en uppfattning om att exempelvis närproducerade 

eller ekologiska råvaror innebär stora kostnader för restaurangen. Olle säger att ”mycket 

handlar kanske om ekonomi, att om man ska tänka på ekologiska råvaror det blir det en 

prisskillnad och det är sådana grejer som man behöver ha i åtanke.”. 

  

En annan aspekt som tas upp då det kommer till råvaror som anses vara mer hållbara, är 

att det finns ett begränsat utbud, vilket påverkar att restaurangernas möjligheter till att 

byta till dessa råvaror. Både Sture och Olle lyfte detta som ett hinder till att de ska kunna 

ställa om till att servera mer hållbara rätter. Olle förklarar detta genom att säga ”I en 

verksamhet som är så pass stor som våran så behöver man även ha tillgång till en stor 

andel råvaror. Det är ganska svårt att bara ha 5 kg morötter från Sibyll i Tavelsjö, som 

är ekologiska, men vi behöver 30kg.”. 

  

Frida har en mer optimistisk syn på hur restaurangerna kan motarbeta hindret med det 

begränsade utbudet. ”Stora hindret, som egentligen är ett tillfälligt hinder, är att det är 

ju flera som måste systematiskt börja köpa ekologiskt. Om alla köper icke-ekologiskt och 

helt plötsligt ska alla börja köpa ekologiskt så finns ju inte det. Det är ju inte så att det 

finns massor med ekologiska djuruppfödare som bara står och väntar med sina kor och 

bara väntat på att få slakta och “ja men nu kom det beställningar”. Det är också en 

process som behöver byggas på. Man kan inte gå från noll till hundra på något sätt. Men 

ju mer folk som efterfrågar det, ju mer restauranger som börjar smyga sig på, ju mer 

finns utbudet och ju mer växer det fram.”   

  

Andra hinder som respondenterna lyfter är bristen på tid och begränsade möjligheter till 

att sortera avfall. Det lyfts även från två av respondenterna att ett hinder är att förändringar 

i en hållbar riktning känns för komplicerat och det är svårt att veta var de ska börja 

någonstans. Dan säger att ”Man vill göra någonting, men man vet inte riktigt vart man 

börjar, eller hur man börjar.” och att detta blir ett hinder för att börja jobba med 

hållbarhetsrelaterade frågor. 

  

Ett avslutande hinder som nämns är att det finns en uppfattning om att personalen och 

verksamheten kan lessna på att arbeta med hållbarhetsfrågor på grund av att de känner att 

det inte spelar någon roll, i det stora hela, vad de gör. Iza förklarar att ”…kanske att man 
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bara själv lessnar. Liksom, ”varför ska jag hålla på med det här?”, liksom ”det e ju ingen 

annan som bryr sig.””. 

 

5.6 Hållbarhetshanteringsverktyg 
Samtliga respondenter anser att hållbarhet är någonting som restauranger kan och bör 

arbeta med på något sätt. På vilket sätt de ska göra detta är svårare att komma på, där 

avfallshanteringen är den gemensamma nämnaren bland respondenterna. De hjälpmedel 

som finns att tillgå idag för att arbeta med hållbarhet är få, där soprum med bra 

avfallshantering är det som underlättar mest. Respondenterna menar dock att tid och 

tydlig information är de hjälpmedel som skulle underlätta mest i arbetet och en av 

respondenterna säger att det viktigaste är att börja någonstans, sedan kommer det att 

smitta av sig. 

 

På vilka sätt anser du det lämpligt för er verksamhet att arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor? 

”Jag tror inte att någon restaurang kan säga att de inte jobbar med miljön. Jag skulle 

säga att det är lämpligt på alla sätt å vis att jobba med miljön. Även många av de unga 

som arbetar här, ehm, pratar om hållbarhetsarbetet vid sidan av jobbet och talar om hur 

vår verksamhet arbetar med hållbarhet och hur bra det är å så.” Rut, Restaurang 2 

 

”Många saker har man kanske gjort utan att fundera över vad och varför man gör det. 

Jag tror på kombinationen att blanda lätta saker med svåra förändringar. Får man bara 

igång ett hållbarhetsarbete, så, så kommer det per automatik att bli mer djuplodande. Det 

är lätt att börja, sen är man som fast tror jag.” Dan, Restaurang 5 

 

Den allmänna uppfattningen om att arbeta med hållbarhet är att det är någonting som är 

bra och som bör göras, men hur det anses lämpligt att göra detta skiljer sig åt. Samtliga 

respondenter är inne på avfallshantering och minskat matsvinn som de mest lämpade 

sätten att arbeta med hållbarhet, då detta är någonting som samtliga respondenter mer 

eller mindre arbetar med i dagsläget. Sture säger att ”Vi vill ta vara på varenda sak, 

använda det till allt. Vi jobbar mycket med att försöka ha samma typ av kött i många olika 

rätter, så att det blir så lite svinn som möjligt. Överbliven mat kan gå till personalmat 

dagen efter.”. 

 

Utöver detta skiljer sig respondenternas åsikt i frågan, där några exempel på hur 

respondenterna anser att det är lämpligt att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor är 

genom att ha en diskussion med leverantörer och köpa miljömärkta och ekologiska 

råvaror, produkter och maskiner. Respondenterna lyfter även den sociala hållbarheten, 

transporter och ett minskat avtryck som lämpliga arbetssätt. Dan exemplifierar inte tydligt 

vilka olika arbetssätt som är lämpliga för att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor, men 

han menar att det är någonting som kan göras på alla plan och att större aktörer har ett 

större ansvar, där de kan fungera som förebilder för andra. 

 

”På alla sätt tänker jag, att det känns både lämpligt och viktigt. Men avtrycket som man 

gör, att man vill förändra en bransch som vi ändå vill med hur folk konsumerar, så känns 

det lämpligt. Vi är en av de stora aktörerna, en som många tittar på, så då känns det 

viktigt å vara som en ledstjärna och visa att man kan göra på det här sättet också och då 

får man andra med sig. Man vill förändra normen i den här branschen litegrann och då 

gäller det både som arbetsgivare men också den sociala aspekten.” Dan, Restaurang 5 
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Vad finns det för hjälpmedel som underlättar, i den dagliga driften, att arbeta med 

hållbarhet? 

Klara säger att ”Jag tror arbetstimmar egentligen, att det finns tid för någon att tänka på 

det och ta ansvar för det, så går det av sig själv sen” och menar att det är viktigt att det 

finns tid avsatt till att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor. Det hjälpmedel som verkar 

ha störst fokus bland respondenterna är just soprummen som underlättar deras 

sophantering, vilket samtliga respondenter lyfter. 

 

”Om man har fel förutsättningar i ett soprum så blir det svårt att sortera. Men nu när vi 

till exempel har en bra kartongpress så blir det lättare, vilket gör att man får tid över i 

sophanteringen, då kan man bli bättre på att skilja på plasten, att kvarna med allt 

matavfall osv. istället för att slarva” Dan, Restaurang 5 

 

Olle, Rut och Iza nämner även att tillgången till information, samt märkning av produkter, 

är ett bra hjälpmedel. Olle säger: ”Det ska vara lätt att hitta ursprung, inte bara för den 

som beställt, utan för alla kollegor som vill se exempel vilken gård produkten kommer 

ifrån. Det ska vara märkt och tydligt.”. Frida tillägger också att ”Det starkaste redskapet 

jag kan tänka mig är att jag har en stark och stor leverantör bakom som drar åt samma 

håll” och menar att det är ett bra hjälpmedel för dem, då det underlättar för dem när de 

gör beställningar och att de inte behöver leta bland flera olika leverantörer för att hitta bra 

produkter. 

 

5.6.1 Hållbarhetsredovisning 
Fyra av sju respondenter förklarar att de vill att kvaliteten på deras produkter eller att 

deras hållbarhetsarbete ska återspeglas i deras image, medan de andra respondenterna inte 

nämner detta som en del av hur de vill uppfattas. Möjligheterna till att dokumentera och 

rapportera arbetsprocesser ser ganska goda ut över lag, men det är ingenting som görs i 

stor utsträckning hos restaurangerna i dagsläget. Respondenterna tror att verktyget kan 

vara bra, men anar att det kan kräva för mycket tid. 

  

Att redovisa sitt hållbarhetsarbete lämnar det öppet för offentligheten att ta del av det 

arbete med hållbarhet som en verksamhet arbetar med. Detta kan i sin tur kan påverka en 

verksamhets image, på gott och ont. Respondenterna uppger att de självklart vill uppfattas 

bra utifrån, men på vilket sätt de vill uppfattas skiljer sig åt mellan de olika 

restaurangerna. Olle och Iza talar om att de vill att deras gäster ska vara medvetna om att 

de får en bra produkt och Sture är inne på samma spår: ”Vi har ett stort utbud vad gäller 

dryck, vi har bra kvalitet på mat, man får mycket och bra kvalitet, till ett rimligt pris”. 

  

Dan vill gärna att deras hållbarhetsarbete ska speglas i deras image och säger ”…jag tror 

ändå att vi uppfattas som att vi gör medvetna val, att vi försöker.”. Dan förklarar också 

att de vill visa på att de tar ansvar: ”Vi vill uppfattas som att vi gör skillnad, att vi försöker 

utveckla staden och ligga i framkant. Vi försöker positionera oss som ett bra företag som 

tar ansvar”. 

  

För att kunna arbeta med hållbarhetsredovisningar krävs möjligheter för att kunna 

dokumentera sina arbetsprocesser och där skiljer det sig åt mycket mellan respondenterna. 

Olle, Rut och Dan menar att de har goda möjligheter till att göra detta, men Olle menar 

att det krävs tid och engagemang: 
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”Möjligheter finns, men det ska finnas arbetssätt för det som inte är tidskrävande och 

viljan måste finnas. Hitta ett arbetssätt som inte är så tidskrävande att dokumentera.” 

Olle, Restaurang 1 

  

Klara förklarar istället att det inte finns några möjligheter i deras verksamhet, men hon 

skulle vara öppen till att göra det om resurser fanns: ”Om det fanns resurser skulle jag 

inte ha någonting emot att sitta en timme i veckan och dokumentera saker, men vill jag 

ha lön för det. Det skulle vara helt okej för min del att sitta en stund efter varje pass och 

skriva en liten rapport.”. Sture, Frida och Iza säger att det i deras verksamheter finns 

ganska goda möjligheter till att dokumentera, men förklarar att det inte är någonting som 

arbetas med i dagsläget. 

 

Medelvärdet av enkätrespondenternas bedömning av hur de tror att verktyget 

Hållbarhetsredovisningar passar in i restaurangbranschen: 

 

 
 

Hållbarhetsredovisning fick ett medelvärde på 5,45 respektive 4,55, vilket innebär att 

attityden till verktyget för implementering i den egna verksamheten är ganska positiv, 

samtidigt som attityden till verktyget inom restauranger generellt är mer försiktig. 

  

Kommentarer från respondenterna gällande verktyget Hållbarhetsredovisningar: 

● ”Finns så många aktörer som inte har tid med dokumentation och kanske också 

saknar intresse” 

● ”Har man ett bra verktyg så är hållbarhetsredovisningar ett jättebra sätt att mäta 

sig själv och se att det går framåt” 

● ”Viss dokumentation görs regelmässigt nu pga myndighetskrav. Tror att det är 

bra för att få en spark i baken i rätt riktning” 

  

5.6.2 Livscykelanalys, LCA 
Majoriteten av respondenterna har en tydlig avsaknad av inflytande över producenterna, 

där inflytandet av vissa sägs påverkas av vilken kvantitet som beställs. Avfallshantering 

är någonting som samtliga respondenters respektive verksamheter arbetar med i någon 

utsträckning, men insynen i hur produktionen av varor går till är bristande hos 

majoriteten. Respondenterna ställer sig tveksamma till verktyget och tror att det kan 

krävas för mycket resurser för att använda det. 

  

En del av en livscykelanalys är att ha ett inflytande över producenterna, att kunna vara 

med och påverka och förändra. Olle, Rut och Dan menar alla tre att de har ganska goda 

möjligheter till att påverka sina producenter eftersom att de beställer så stora kvantiteter. 

Rut menar dock att de behöver planera bra om de ska ha goda möjligheter till påverkan: 

”Vi måste planera menyerna långt i förväg, för vi måste veta att det finns den stora mängd 

som vi kräver och det kravet kan vi sätta på våra leverantörer och producenter, om vi är 

ute i god tid”. 

  

Klara, Sture och Frida menar istället att de inte har så goda möjligheter till att påverka 

producenterna, medan Iza säger att deras påverkansmöjligheter är lika med noll. Olle, 

Sture och Dan förklarar att relationen är en viktig del i vilka påverkansmöjligheter som 
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finns, där Dan menar att det handlar om att ge och ta: ”Man vill ju ha en långsiktig 

relation, man vill inte utnyttja en person under ett år och sen finns inte den producenten 

kvar, det är ju ganska kontraproduktivt. Man vill ju nånstans hjälpas åt att komma framåt, 

ha långsiktiga samarbeten.”. 

  

Livscykelanalys innefattar också arbete med avfallshantering och detta är någonting som 

samtliga respondenternas respektive restauranger mer eller mindre arbetar med. Rut och 

Dan säger att de sorterar allting var för sig; Klara, Sture, Frida och Iza förklarar att de 

sorterar det mesta; Olle förklarar att de sorterar kartong, glas och plast för sig, men att 

resten går till brännbart. 

  

”Problemet idag är att vi alltid har haft ett provisoriskt soprum som är väldigt litet som 

ligger en liten bit från restaurangen, där ska vi använda oss av stora gröna soptunnor. 

Problemet för oss är att vi inte har plats i huset för att förvara sopor, alla våra rum går 

till förvaring av mat och dryck samt gästyta.” Olle, Restaurang 1 

  

Rut, Dan och Iza säger också att de har en speciell matkvarn där de slänger matavfallet 

och att matkvarnen används för att göra avfallet till biogas. Iza förklarar också att alla 

anställda får genomgå en utbildning i soprummet för att veta hur de ska sortera. 

  

En annan faktor som är viktig i livscykelanalysen är att ha en god insyn i hur produktionen 

av produkter och råvaror går till och även där skiljer sig svaren mellan respondenterna. 

Rut, Sture och Dan förklarar att de har god insyn i hur produktionen går till och hur deras 

råvaror är framtagna, men Rut menar att de kan bli ännu bättre på det. 

  

”Vi är ganska bra på att ha insyn i hur det produceras, men vi kan absolut bli bättre. I 

huvudingredienserna är vi duktiga på att ha insyn, men å lite mindre viktiga produkter 

har vi inte lika bra koll alla gånger” Rut, Restaurang 2 

  

Dan förklarar också att ”…i och med att vi blev KRAV-certifierade, i det arbetet så ingår 

det att man måste ha koll på saker man inte får ha eller servera, vilket betyder att man 

måste ha väldigt bra råvarukoll” och menar att en KRAV-certifiering kan tvinga 

restauranger till att införskaffa sig mer kunskap och insyn om hur produktionen går till. 

  

Olle, Klara, Frida och Iza säger att de inte har så god inblick i hur produktionen går till 

och säger att märkningar på produkter är det bästa de har att gå på. Klara och Olle 

förklarar dock att den delen av produktionen de har ganska god inblick i är produkter som 

är lokalproducerade. 

 

Medelvärdet av enkätrespondenternas bedömning av hur de tror att verktyget 

Livscykelanalys passar in i restaurangbranschen: 

 

 
 

Livscykelanalys fick ett medelvärde på 4,82 respektive 4,45, vilket innebär att attityden 

till verktyget för implementering i den egna verksamheten är försiktig, likaså attityden till 

verktyget inom restauranger generellt. 
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Kommentarer från respondenterna gällande verktyget Livscykelanalys: 

● ”Vi gör detta idag vid inköp av maskinell utrustning och det skulle säkert gå att 

ta vidare” 

● ”Ett bra sätt att medvetandegöra, men tror att det är tidskrävande om 

restaurangen ska göra detta själv” 

● ”Tycker att det skulle vara mycket intressant för våra restauranger, men jag tror 

inte att varken vi eller andra restauranger ser den ekonomiska nyttan med att 

lägga resurser på det” 

● ”Vi kan inte se in i alla varors ursprung från där vi står, utan det borde snarare 

ske hos distributören. Svårt att dokumentera hur stor andel mat på tallriken som 

äts/slängs eller huruvida varje öl dricks upp” 

● ”Tidskrävande!” 

 

5.6.3 Kvalitetsledningssystem, KLS 
Möjligheterna till att dokumentera och rapportera arbetsprocesser ser ganska goda ut över 

lag, med det är ingenting som görs i stor utsträckning hos majoriteten i dagsläget. När det 

kommer till tillgängliga resurser för att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor så skiljer 

det sig åt mellan respondenternas respektive verksamheter, där majoriteten har bristfälliga 

resurser och där tid är den resurs som är mest avsaknad. Respondenterna ställer sig 

tveksamma till verktyget då de tror att det blir för dyrt för restaurangverksamheter. 

  

En stor del i KLS är möjligheten att kunna dokumentera sina arbetsprocesser. Då denna 

empiri redan har presenterats i detta kapitel under verktyget ”Hållbarhetsredovisningar” 

hänvisas empirin gällande detta tillbaka till det avsnittet. 

  

Utöver möjligheterna till dokumentation och rapportering så kan KLS kräva en del 

resurser för att vara möjligt att genomföra. Rut, Sture och Dan menar att det finns gott om 

resurser att tillgå för att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor. Rut förklarar att ”Man 

får beräkna ungefär hur mycket tid man behöver för att genomföra det, sen ges man den 

tiden. Allt i det dagliga arbetet är inräknat i arbetstiden. Tiden är redan avsatt för det.”. 

  

”De resurser som finns är stora. Vi har god kunskap att ta ifrån. Vi har lyxen att göra 

hur vi vill och lägga pengarna på det vi vill” Sture, Restaurang 4 

  

”Jomen vi har ganska mycket tid till det i vår verksamhet. Jag ska inte säga att vi har 

avsatt tid dagligdags, men i och med att jag har en ganska fri roll så kan jag vissa 

perioder på året fördela min tid och fokusera på olika områden, mer eller mindre under 

vissa perioder.” Dan, Restaurang 5 

  

Olle och Frida säger att det finns resurser att tillgå, om än begränsade, medan Klara och 

Iza förklarar att det inte finns några direkta resurser avsatta för det ändamålet. ”Tid är ju 

väldigt knapp. Helt ärligt så avsätter inte jag tid för att hålla på med miljöfrågor i mitt 

dagliga arbete” säger Iza och majoriteten av respondenterna nämner just tid som den 

resurs som är den största bristvaran. Olle förklarar också att ”Det finns helt okej 

möjligheter då. Det som är den svåra biten är väl att man behöver tid för att göra det och 

tid det kostar pengar” och menar att om det är en tidsfråga så blir det också en ekonomisk 

fråga. 

 

Medelvärdet av enkätrespondenternas bedömning av hur de tror att verktyget 

Kvalitetsledningssystem passar in i restaurangbranschen: 
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Kvalitetsledningssystem fick ett medelvärde på 4,45 respektive 4,54, vilket innebär att 

attityden till verktyget för implementering i den egna verksamheten är försiktig, likaså 

attityden till verktyget inom restauranger generellt. 

  

Kommentarer från respondenterna gällande verktyget KLS: 

● “Bristande kompetens är det största problemet för branschen” 

● ”Kan vara bra ifall man vill göra stora förändringar, men beroende på vad det 

är för restaurang så tror jag ändå att de flesta tycker det blir för dyrt” 

● ”Tycker att det skulle vara mycket intressant för våra restauranger, men jag tror 

inte att varken vi eller andra restauranger ser den ekonomiska nyttan med att 

lägga resurser på det” 

● ”I den lilla verksamheten måste vi nog snarare sätta en egen intern standard – 

ledningen kan tycka ISO är för dyrt” 

 

5.6.4 Nätverk 
Samarbeten i nätverk är något som den större delen utav restaurangerna ställer sig positiva 

till. Hur dessa samarbeten ska se ut och vad syftet med dem är, är däremot någonting som 

respondenterna ser olika på. En del vill ha nätverk med fokus på miljö och hållbarhet, 

medan andra snarare vill ha samarbeten gällande personal eller sophantering. De 

respondenter som inte ställer sig positiva till samarbeten i dagsläget, säger sig göra det 

för att de inte riktigt ser nyttan med att ingå i ett samarbete med andra. Det lyfts även att 

det finns en uppfattning om att nätverk kan bidra till ett avstannande av ett effektivt 

arbetsflöde inom restaurangens egna arbete. Restaurangerna tror att detta skulle vara ett 

bra verktyg, men några tror att syftet med nätverket måste vara tydligt. 

  

Att samarbeta med andra aktörer är det som karaktäriserar ett nätverk, där 5 av 7 

respondenter ställde sig positiva till samarbeten när de ställdes frågan om möjligheterna 

till detta. Frida är en av dessa respondenter som ställer sig positiv till samarbeten med 

andra restauranger. Hon säger att om hon skulle bli erbjuden att gå med i ett samarbete 

som är väl motiverat, skulle detta vara någonting som hon skulle tacka ja till. Om 

förutsättningarna för samarbeten säger hon att ”ja alltså, bra. Det är egentligen inga 

konstigheter, de flesta har ett bra miljötänk.”, vilket även karaktäriserar de svar som 

respondenterna som kommit längre med sitt hållbarhetsarbete svarar. Dan fortsätter på 

samma spår som Frida och lyfter att det finns bra nätverk som en restaurang kan ansluta 

sig till för att jobba med hållbarhetsrelaterade frågor. 

  

”Dom är ganska goda. Hållbara Restauranger är ett bra verktyg, att man kan göra större 

gemensamma insatser mot någonting, försöka driva större frågor och det känns bra.” 

Dan, Restaurang 5. 

  

Olle, Klara och Iza ställer sig också positiva till samarbeten där de ser ljust på samarbeten 

som har en praktisk karaktär. Olle lyfter att han tror på att möjligheterna för samarbeten 

kring frågor rörande sophantering och Klara lyfter samarbeten som hon kallar för ”cross-

overs”, vilket hon förklarar som att två restauranger kan byta personal med varandra för 
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att hjälpas åt att täcka upp vid personalbehov. Att samarbeta med personal är någonting 

som även Rut på Restaurang 2 lyfter. 

  

”Den största utmaningen i restaurangbranschen är kanske inte hållbarhetsarbetet, utan 

snarare att hitta personal, så där behöver vi lägga fokus.” Rut, Restaurang 2 

  

Iza tror att det finns goda möjligheter att samarbeta kring leveranser. Däremot säger hon 

att ”fast det gör dom ju redan, det är ju inte så att en bil kommer till oss och sen åker å 

hämtar nästa lass, det är ju inte så, men leveranser tror jag säkert man skulle kunna 

samarbeta på nått sätt.”. Hon uttrycker en osäkerhet gällande om detta är något 

genomtänkt samarbete i dagsläget eller om det är ett samarbete som sker per automatik 

för att leverantörerna inte vill åka fram och tillbaka flera gånger. 

  

En annan variant som Olle lyfter är icke uttalade samarbeten där restaurangerna i Umeå 

försöker hjälpa varandra till att få restauranggästerna till att bli nöjda. Han förklarar detta 

med att om deras restaurang inte kan erbjuda den maträtt, eller det lokalutrymme som 

gästerna efterfrågar, brukar de rekommendera gästen till någon av de andra 

restaurangerna i staden. Han säger att ”… det är en sak som gynnar alla restauranger om 

gästen får en bra bild av Umeå.”. 

  

Sture och Rut är de två respondenterna som inte ställer sig positiva till att ingå i något 

samarbete med andra restauranger i dagsläget. Sture säger att ”möjligheterna finns säkert, 

men det är ingenting som är aktuellt.” och förklarar att de inte gör det i dagens situation 

eftersom de inte ser vilket utbyte som de skulle kunna få ut av att samarbeta med andra. 

  

På restaurangen där Rut arbetar har det funnits försök till att ingå i någon form av 

samarbete, men detta är ingenting som de hittills har gått vidare med. Hon förklarar 

anledningarna till detta som att deras arbete på restaurang har flutit på bra och inte fått 

några avbrott och det finns en tro att om de ingår i ett samarbete kan detta leda till att 

deras goda arbete stannar av. Hon säger att ”många gånger har samarbetsgrejerna bara 

stannat av och bara bestått av möten utan att det har lett till någonting.”. 

 

Medelvärdet av enkätrespondenternas bedömning av hur de tror att verktyget Nätverk 

passar in i restaurangbranschen: 

 

 
 

Nätverk fick ett medelvärde på 5,90 respektive 5,90, vilket innebär att respondenterna har 

en positiv attityd till verktyget för implementering i den egna verksamheten såväl som i 

restauranger generellt. 

 

Kommentarer från respondenterna gällande verktyget Nätverk: 

● “Ett bra sätt att hjälpa varandra med tips och idéer” 

● ”Skulle vara nyttigt å användbart, men tyvärr svårt att samla ihop restauranger i 

ett meningsfullt samarbete” 

● ”Om en kan övertyga ledningar och beslutsfattare om att ett sådant nätverk skulle 

kunna vara LÖNSAMT, så skulle det nog gå lika bra som alla andra samarbeten, 

annars: njää.” 
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5.6.5 Utbildning 
Inställningen till att utbilda personalen inom hållbarhetsrelaterade frågor är positiv bland 

alla respondenter. Många av restaurangerna har redan idag olika former av utbildningar 

för sin personal för att öka deras kunskap inom olika ämnen. Det finns däremot ett stort 

hinder för två av respondenterna, ett hinder i form av tid. Tidsbristen bidrar till att det inte 

finns utrymme att skicka iväg personal på utbildningar, men viljan till att kunna göra detta 

finns fortfarande kvar. Restauranger ställer sig positiva till utbildning som verktyg och 

tillägger att det kan vara en väg att gå för att behålla personal. 

  

Alla respondenter är ense om att för att kunna arbeta med hållbarhet behövs ett visst mått 

av kunskap. Både Klara och Dan anser att kunskapen som krävs inte behöver vara stor 

eftersom tron finns om att de flesta idag redan är relativt insatta i varför hållbarhet är 

viktigt. Dan fortsätter att förklara att det finns många möjligheter för den som vill utbilda 

sin personal inom ämnet. 

  

”Nu är det så vanligt med olika hållbarhetsforum, seminarier, föreläsningar osv. Man 

måste nog ha skygglappar på sig om man ska vara helt oförstådd med vad som pågår, för 

det finns ju som överallt känns det som. Internet är ju bra om man vill börja, bara scanna 

av lite.” Dan, Restaurang 5. 

  

Sture anser att det är i hans roll som chef som ansvaret ligger i att se till att personalen får 

den kunskap som behövs för att kunna arbeta med hållbarhet. Han säger att i dagsläget är 

medvetenheten väldigt låg i frågan och att det därför är viktigt att de börjar jobba med 

kunskapsbildning. Han ser dock svårigheter med var de ska börja, 

  

”Det finns hur mycket som helst, men det är engagemang och tid som det förhåller sig 

till. Det har blivit en ny värld där man måste vara medveten om allt man gör, så vi lär 

oss sakta men säkert.” 

  

Den som skiljer sig gentemot de andra av respondenterna i sitt svar är Frida. Hon anser 

att den kunskap som först och främst saknas inom restaurangbranschen är ekonomisk 

kunskap. Detta förklarar hon med att hon anser att kunskapen inom exempelvis 

råvarukostnader och personalkostnader är för låg och den bristande kunskapen blir en 

negativ spiral för verksamheterna. 

  

”Har du inte den ekonomiska kunskapen att skapa resultat, då har du inget resultat för 

att dra dig framåt eller för att arbeta. Någonstans måste du börja med att ha någon slags 

buffert och sedan arbeta för att dra någonting framåt. Och det är vad jag tror att 

branschen saknar mest. Och det är en ganska viktig del.” Frida, Restaurang 6. 

  

Större delen av restaurangerna anser att det finns resurser i form av tid att avvara till 

utbildning för personalen och många av dem har i dagsläget olika former av 

personalutbildningar. Rut förklarar att ”vi brukar köra miljöarbetsdagar där vi bara 

arbetar med det, där vi t.ex. går igenom hur kor påverkar miljön. Vi försöker förklara 

anledningarna till varför vi har gjort vissa förändringar.”. Miljöarbetsdagarna är 

någonting som är stående i deras årsplaneringar, vilket gör att de ser till att personalen får 

utbildning i ämnet minst en gång per år. Både Rut och Dan lyfter även att möjligheterna 

för ytterligare utbildning finns, men då måste personalen själva visa intresse för att vilja 

gå utbildningen. 
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Sture och Frida anser dock att bristen på tid för att personalen ska kunna genomgå 

utbildning är ett hinder. Frida belyser att under vissa lugnare perioder på året har de större 

möjligheter till att skicka personal på utbildning, men oftast är det svårt att finna tiden till 

det eftersom de då inte har någon personal som kan arbeta på restaurangen. Hon förklarar 

att ”det är svårare att hitta personal för att fylla ut allting för att då kunna skicka personal 

på utbildning”. Problemet att hitta restaurangpersonal är övergripande och hon lyfter 

vikten av att först lösa problemet med personalbrist för att sedan kunna finna tid till att 

utbilda personalen. 

 

Medelvärdet av enkätrespondenternas bedömning av hur de tror att verktyget Utbildning 

passar in i restaurangbranschen: 

 

  
 

Utbildning fick ett medelvärde på 6,36 respektive 5,72, vilket innebär att attityden till 

verktyget överlag är väldigt positiv, där lämpligheten anses lite högre inom den egna 

verksamheten. 

 

Kommentarer från respondenterna gällande verktyget Utbildning: 

● ”Att utbilda personalen kan helt enkelt vara viktigt, inte minst i dessa tider med 

svårigheterna att hitta kompetent personal. Få personalen att stanna länge hos 

arbetsgivaren.” 

● ”Med mer kunskap är det betydligt lättare att göra en förändring” 

● ”Utbildning i alla led i verksamheten gör alla medarbetare stolta över det arbete 

som görs. De blir positiva ambassadörer över vår arbetsplats” 

● ”Om beslutsfattare är med på tåget så är utbildning nog den viktigaste och det 

bästa verktyget för att jobba mot hållbarhet” 

● ”En kostnadsfråga! Utbilda personal kostar och arbetsgivare är inte alltid villiga 

att ta den kostnaden” 

 

5.6.6 Grön Nudging 
Alla restauranger anser att de har möjligheter till att påverka de val som deras gäster gör. 

Det skiljer sig åt om respondenterna anser att de arbetar aktivt för att försöka påverka 

gästen till att göra hållbara val eller om de snarare låter gästerna be om deras 

rekommendationer. Flera av restaurangerna har gjort insatser där de väljer att göra det 

mer attraktivt för kunden att exempelvis välja en vegetarisk lunch, eller genom att helt 

enkelt ta bort de alternativ som restaurangen inte anser att de står för att sälja. 

Restaurangerna ställer sig positiva till verktyget och förklarar att det är enkelt att använda 

och inte kräver så mycket. 

  

När det kommer till att påverka gästerna till att göra vissa val anser alla respondenterna 

att detta är någonting som är fullt möjligt för dem. De flesta respondenterna resonerar så 

att de är restauranger och deras primära uppgift är att försöka få gästen att välja den ena 

eller den andra maträtten eller drycken. 

  

”Man har ganska mycket möjlighet att påverka, beroende på hur attraktivt man låter det 

vara. Vi styr ganska mycket vad gästen äter, på en resturang gör man ju det även om man 

som gäst kanske inte uppfattar det. Det är klart att man vill styra gästen till den rätt där 
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man tjänar mest pengar, men då kan man också ha en vision om att man kan ha en hållbar 

rätt som är den rätt man ska sälja mest av.” Dan, Restaurang 5. 

  

Tillvägagångssätten för hur de i dagsläget anser sig påverka gästerna är många. Hos Sture 

på restaurang 5 säger han att marknadsföring är ett starkt verktyg för att kunna påverka 

gästens val, ”vad man väljer att visa och vad man har på skyltar, så där kan man styra 

ganska mycket. Att visa något som är det första de ser när de kliver innanför dörren har 

ganska stor påverkan på vad de kommer att köpa.”. Han anser även att möjligheterna till 

att påverka gästen till hållbara val är goda eftersom den större delen av restaurangens 

leverantörer har börjat ha hållbarhet i fokus, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att 

kunna erbjuda gästen fler hållbara val. 

  

Frida förklarar att de påverkar gästens val genom den lunchmeny som de har valt att ta 

fram, där deras soppa är den rätt som säljer absolut bäst. Hon förklarar att ”vi gick väldigt 

snabbt över till att köra 100% vegetariska soppor - och den säljer fantastiskt bra.”. Ett 

annat aktivt val de tagit gällande soppan är att de har valt att inte skriva ut att den är 

vegetarisk, de har istället valt att fokusera på att få soppan att låta så attraktiv som möjligt 

utan att sätta en stämpel på den. Hon förklarar att ”70% av våra gäster äter vegetariskt 

utan att de själva tänker på det. För att de tänker att de ska äta soppan för att den är 

god.”. 

  

Rut berättar att de tagit ett aktivt val att inte erbjuda allt för sina gäster, hon förklarar att 

”gästerna kan till exempelvis inte välja att få skinka till frukosten”. Hon säger att beslutet 

om att inte erbjuda skinka till frukost är ett beslut som grundar sig att restaurangen inte 

vill gå emot det som de tycker är viktigt principiellt och därför får gästen nöja sig med de 

alternativ som de väljer att erbjuda. Hon förklarar vidare att gästerna ibland önskat 

lokalproducerad mat och att restaurangen då erbjuder de det alternativ som finns samt att 

de då blir upp till gästen om att ta ställningen om de vill ha rätten baserat på ekonomi och 

andra faktorer. 

  

På Restaurang 5 där Dan arbetar, berättar han att de till hösten kommer att starta igång ett 

nytt lunchkoncept, där hållbarhet kommer att vara i fokus. Han säger att ”vi ska sluta 

servera animalisk lunch och bara servera en vegetarisk rätt, som ett statement.”. Han 

förklarar vidare att lunchen kommer att vara, till största del, baserad på matsvinn från 

producenter där han då tror att de kommer att kunna påverka sina gäster till att bli 

inspirerade till att tycka att matsvinn är någonting viktigt att arbeta med. Dan avslutar 

med att påpeka att luncher ofta räknas som subventionerade rätter och att de anser att ”om 

vi ska subventionera mat, så vill vi subventionera mat som kvalar in i det som vi tycker 

är viktigt.”. 

  

Klara och Iza förklarar att de arbetar litegrann med att försöka påverka vilka val som 

deras kunder gör. De båda säger att de gör detta främst när gästerna frågar om deras 

synpunkter eller vad dem rekommenderar för rätter eller drycker. Vidare förklarar även 

Klara att de jobbar med att försöka sälja ut produkter som har ett kort utgångsdatum, 

genom att skriva upp dessa varor som ”veckans vara” på en skylt i restaurangen. Detta 

säger hon har en positiv inverkan på kunderna och de väljer ofta denna vara på grund av 

lättja. 

 

Medelvärdet av enkätrespondenternas bedömning av hur de tror att verktyget Grön 

Nudging passar in i restaurangbranschen: 
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Grön nudging fick ett medelvärde på 6,27 respektive 5,82, vilket innebär att attityden till 

verktyget för implementering i den egna verksamheten är väldigt positiv, samtidigt som 

attityden till verktyget inom restauranger generellt sett också är positiv. 

 

Kommentarer från respondenterna gällande verktyget Grön Nudging: 

● ”Finns massor med exempel som fungerar” 

● ”Bra sätt att jobba på och det krävs inte så mycket mer av restaurangen än att det 

gröna valet finns” 

● ”De små insatser vi har gjort av denna karaktär har varit effektiva” 

● ”Funkar jättebra, folk vill välja själva och de vill oftast välja något bra.” 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och eventuella hinder som 

finns för att arbeta med hållbarhet inom restaurangbranschen samt att undersöka vilka 

verktyg som utifrån dessa förutsättningar och hinder är lämpliga för restauranger att 

använda sig av. I detta kapitel presenteras: vilka förutsättningar restauranger har och 

kan behöva för att börja arbeta med hållbarhet; vilka möjliga hinder som finns för att 

arbeta med hållbarhet inom restaurangbranschen; hur tillämpbara verktygen är i 

restauranger. Avslutningsvis presenteras ett tillägg till den sammanfattande modellen 

som av författarna tagits fram till denna studie.  

 

Med åtanke till den förförståelse som har presenterats i kapitel 2.2 har författarna av denna 

studie strävat efter att vara kritiska till de svagheter som där angivits, för att kunna agera 

objektivt i analysen. Den författare som ansetts ha mindre förkunskap om studiens område 

har varit granskande över den andra författarens analys, för att säkerställa att ingenting 

har tagits för givet.  

 

6.1 Förutsättningar 
För att de verktyg som undersöks i studien ska vara praktiskt tillämpbara för restauranger 

har det varit av vikt att först undersöka vilka förutsättningar som finns för att restauranger 

ska börja arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor. Respondenterna i studien hade alla en 

medvetenhet om att hållbarhet är någonting viktigt för verksamheterna. Det kan 

argumenteras för att det är svårt att undvika den diskussion som pågår i samhället gällande 

de globala problemen såsom klimatförändringar och att diskussionen är någonting som 

påverkar såväl restaurangernas kunder såsom restaurangerna själva. Många företag 

upplever idag påtryckningar från samhället och verksamheternas intressenter gällande att 

de ska måste ta ansvar för frågor som rör hållbarhet, framförallt inom den operativa nivån 

av verksamheten. Detta är något som både Kleindorfer et al. (2005, s. 483) samt 

Goncalves Machado et al. (2017, s. 3) lyfter i sina studier. Det kan argumenteras för att 

restaurangbranschen är både snabbt växande och föränderlig, därmed kan det anses vara 

av vikt att verksamheterna försöker att anpassa sig efter de påtryckningar som sker 

gentemot dem. 

  

Respondenterna anser att de två främsta anledningarna till att arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor är (1) att de inte ser någon anledningen till att inte göra det, 

samt (2) att den yttre påverkan från samhället leder till att det måste arbeta med hållbarhet. 

Respondenternas svar stämmer väl överens med Kleindorfer et al. (2005, s. 483) och 

Goncalves Machado et al. (2017, s. 3) studier. Dessa studier visar vidare på att 

påtryckningar kan bidra till att företag tar mer ansvar för den ekologiska, ekonomiska och 

sociala hållbarheten inom sina verksamheter. Det kan argumenteras för att samhällets 

påtryckningar kan vara en förutsättning för att restauranger ska anse att 

hållbarhetsrelaterade frågor är någonting som är viktigt för deras verksamheter. Som 

tidigare nämnts är detta något som finns i den dagliga samhällsdebatten, vilket är något 

som respondenterna i denna studie intygat på då de lyft vikten av att de måste börja arbeta 

med hållbarhetsfrågor för att hänga med i de krav som deras intressenter ställer på dem.   

 

En annan anledning som vissa av respondenterna ser till att arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor är att de vill minska det avtryck som efterlämnas, för att 

kunna överlämna en välmående planet till kommande generationer. Detta stämmer väl 

överens med vad som sägs i Brundtlandrapporten från 1987. Vidare ses även ett 
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hållbarhetsarbete som något som gynnar ur ett marknadsföringssyfte, hjälper att lyfta 

lokala producenter, inger en bra känsla samt att det är det som anses vara det mest etiskt 

korrekta, vilket Shaw et al. (2015, s. 25) också påvisar. Anledningarna kan vara många, 

men det kan argumenteras för att det viktigaste är att en vilja finns till att arbeta hållbart, 

sedan vad orsaken till detta är kan ses som oväsentligt så länge det leder till någonting 

bättre. Detta eftersom att målet är att hållbarhet genomsyrar restaurangverksamheterna 

och så länge det finns en vilja att uppnå detta anses det vara det mest väsentliga. Vidare 

kan det argumenteras för att om anledningen grundar sig i att det är etiskt korrekt eller för 

att efterlämna en välmående planet, kan det leda till att arbetet blir mer hållbart i längden 

eftersom det kan antas grunda sig i vilken självbild som respondenterna vill inneha och 

leva upp till. 

 

Det kan även argumenteras huruvida kundernas påverkan styr restaurangerna till att börja 

arbeta med hållbarhet eller inte och detta var något som respondenterna var tudelade i. En 

självklar aspekt är att restaurangerna på ett plan är beroende av vad kunderna anser om 

dem, eftersom det är dem som kommer att köpa deras produkter och tjänster. Samtidigt 

finns det argument om att det inte är lätt att alltid lyssna bara på kunden, i form av 

argument som ‘kunden har inte alltid rätt’, då det rimligtvis bör finnas andra aspekter 

som också styr hur verksamheter sköter sina restauranger. Det kan dock antas att 

kundernas påtryckningar och engagemang kan bidra till att intresset för hållbarhet ökar 

hos restaurangerna, speciellt om fallet är sådant att det är en stor andel av kunderna som 

påpekar detta. 

 

6.1.1 TBL, HOL och Från tanke till operativ praktik 
När det kommer till den medvetenhet som respondenterna i studien har gällande 

hållbarhet, blir det tydligt att den största kunskapen ligger i den ekologiska hållbarheten. 

Att fokuset främst ligger vid den ekologiska hållbarheten kan anses vara bristfälligt då 

studien av Wilson (2015, s. 433) bland annat lyfter vikten av att ha en balans mellan de 

tre delarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att lyckas väl med sitt 

hållbarhetsarbete. Det går att anta att den ekologiska hållbarheten hamnar i fokus av den 

anledningen att restaurangers främsta produkt som de arbetar med är råvaror, vilka 

kommer från naturen. Det kan därmed antas bli naturligt att tänka på den ekologiska 

hållbarheten som är kopplad till miljön där råvarorna odlas eller framställs alternativt när 

dessa blir till avfall. En annan anledning till att det största fokuset är på den ekologiska 

hållbarheten kan vara för att det är det område av hållbarhet som mest flitigt diskuteras i 

samhällsdebatten. Vidare visar även respondenterna en medvetenhet gällande köttets 

påverkan på miljön, då den större delen av respondenterna framhäver vegetariska, lokala 

eller ekologiska alternativ som bättre för miljön. 

  

Överlag kan det argumenteras för att respondenternas medvetenhet kring ekologisk 

hållbarhet är snäv då den större delen av respondenterna svarade att de arbetar med den 

ekologiska hållbarheten genom att köpa ekologiskt eller lokalproducerat, källsorterar och 

genom att försöka minska matavfall. Då ekologisk hållbarhet handlar om så mycket mer, 

exempelvis giftiga material, energiförbrukning och utsläpp, vilket Gimenez et al. (2012, 

s. 150) studie påvisar, kan det argumenteras för att restaurangernas syn på den ekologiska 

hållbarheten kan behövas vidgas för att kunna se i vilka fler led som verksamheterna 

påverkar planeten på ett negativt sätt. Detta kan ses som en förutsättning för att verktygen 

ska kunna ge den bästa effekten för restaurangerna. En av respondenterna ger dock en 

bild av att se på hållbarhet ur ett större perspektiv då han kommenterar att 

restaurangverksamheter inte är en nödvändighet, utan snarare är en lyxkonsumtion. Detta 
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visar på att hen har funderat över vad begreppet innebär och det kan antas att hen försöker 

värdera rollen som deras verksamhet spelar i samhället. 

 

Det är få av respondenterna som uppmärksammar den sociala hållbarheten. En som lyfter 

den är Frida när hon poängterar att en viktig del för verksamheten är att ha personal som 

trivs, vilket därmed kan öka chanserna för att personalen även vill stanna hos 

restaurangen. Studier av Elkington (1994, refererad i Gimenez et al., 2012, s. 150) och 

Durieu (2003, refererad i Wilson, 2015, s. 436) lyfter att det finns fler bitar av den sociala 

hållbarheten som bör belysas hos verksamheter. Det kan argumenteras för att den sociala 

hållbarheten bör få en större plats hos restaurangerna då flertalet av respondenterna lyft 

personalbrist som ett stort hinder för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vidare kan det dock 

diskuteras att flera av respondenterna faktiskt lyfter att de har arbetsplatser med bland 

annat demokratiska beslutsprocesser, där det ofta bjuds in till diskussion vid förändringar 

men även att de flesta respondenterna lyfter att de har en god gruppdynamik där personal 

verkar trivas i att arbeta tillsammans. Det kan därför argumenteras för hur väl en ökad 

förståelse för den sociala hållbarheten skulle hjälpa då det kommer till att lösa problemet 

med personalbrist.  

  

Likväl som en bristfällig kunskap om den sociala hållbarheten, kan det argumenteras för 

att det finns en bristfällig förståelse hos mer än hälften av respondenterna för den 

ekonomiska hållbarheten. Gällande denna del av hållbarhet anses det exempelvis inte vara 

värt med en del av hållbarhetsaktiviteterna då dessa anses vara för dyra. Detta framstår 

som tvetydigt då flera av respondenterna talar om förbättrad ekonomi som en anledning 

till att arbeta med hållbarhet. Det kan tänkas att denna tvetydighet grundar sig i den 

inverkan som samhället har på individen, genom exempelvis media. I media förs det ofta 

en debatt om hållbarhetsrelaterade frågor som ofta karaktäriserar motsidan i debatten av 

att anse att hållbarhet är för kostsamt. Här kan det argumenteras för att om kollektivet 

anser att hållbarhet istället är lönsamt så kan den sociala normen påverkas och det blir 

mer vanligt att ha uppfattningen om att hållbarhet är lönsamt, även på individuell nivå.  

 

Studien av Wilson (2015, s. 434) påvisar att den ekonomiska hållbarheten handlar om 

många saker, bland annat att tillgodose att ha goda ekonomiska resultat långsiktigt. Att 

åstadkomma långsiktiga goda ekonomiska resultat samtidigt som verksamheten tar ansvar 

för planeten genom sitt hållbarhetsarbete, kan anses vara svårt att uppnå om inte 

tillräckligt med kunskap inom både företagsekonomi och hållbarhet innehas. En början 

kan vara att se till att det finns en medvetenhet kring balansen mellan de tre olika delarna 

i TBL för att verksamheterna ska kunna göra en avvägning inom exempelvis hur ett pris 

på en vara kan påverka fler delar av verksamheten än bara det ekonomiska resultatet. 

Denna balans är något som Gimenez (2012, s. 156), Kleindorfer et al. (2005, s. 490), 

Matten och Crane (2005, s. 172) samt Glavas och Mish (2015, s. 625) belyser i sina studier 

då de beskriver balansen samt hur den kan påverka verksamheten på olika sätt.  

 

En förutsättning för verktygen ska hjälpa restauranger att komma framåt i sitt 

hållbarhetsarbete, är att det tas reda på hur restaurangerna idag arbetar med 

hållbarhetsrelaterade frågor. Detta är något som studier gjorda både av Glavas och Mish 

(2015, s. 625) samt Matten och Crane (2005, s. 172) påvisar. Vidare visar Glavas och 

Mishs (2015, s. 625) studie att verksamheters hållbarhetsarbete ska återfinnas i deras 

aktiviteter och strategier. Alla respondenter i studien arbetar på något sätt med hållbarhet 

idag, exempelvis så återvinner samtliga och den större delen av respondenterna arbetar 

med matsvinn eller genom att framhäva vegetariska alternativ. 
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De verksamheter där respondenterna inte var högst upp i hierarkin uttryckte att det är en 

förutsättning att den högsta ledningen har ett intresse för hållbarhetsfrågor för att det ska 

bli prioriterat och genomsyra hela verksamheten, från högst upp i hierarkin till längst ned. 

Kleindorfer et als (2005, s. 485) stödjer det som respondenterna säger, då de visar på att 

en ledning som intresserar sig i hållbarhetsfrågor underlättar vid en implementerar av 

hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Det kan argumenteras för att om inte ledningen är 

intresserade av hållbarhet kommer det leda till att inga resurser, varken i form av tid eller 

pengar, kommer att erhållas till ett arbete med hållbarhetsrelaterade frågor. Detta är något 

som kan stödjas av intervjun med Klara, där deras verksamhet saknar ett engagemang 

från de som sitter högst upp i hierarkin. Även om de på den operativa nivån hos deras 

restaurang vill arbeta med frågan, är detta något som får begränsade möjligheter, då det 

finns lite tid över inom den ordinarie arbetstiden. 

  

Det kan argumenteras för att hållbarhet är någonting som är starkt kopplat till 

förändringar. Genom att bli en mer hållbar verksamhet, inom alla de tre delarna av TBL, 

så är det oftast så att något eller några saker inom verksamheten måste förändras. Det kan 

antas att ledningen har en viktig roll att spela vid implementering av en ny förändring, 

både av den anledningen att det är oftast de som har beslutat om ändringen men även att 

de är i en maktposition gentemot de övriga anställda. Det kan därför argumenteras för att 

besluten tillämpas i den dagliga driften på ett sätt som gör att alla anställda känner sig 

delaktiga, för att undvika att ett förändringsmotstånd uppstår. 

  

Alla respondenter var eniga om att det är viktigt att de anställda känner sig delaktiga när 

en förändring ska ske. De flesta förklarade att de försöker att arbeta för att åstadkomma 

detta genom att ha en dialog med personalen, vidare visade det sig även att 

tillvägagångssätten för att åstadkomma dialog skilde sig åt. Alla var ense om att 

informationen om förändringen måste spridas, samt att alla måste känna att de är med på 

varför förändringarna genomförs. Det kan däremot argumenteras för att i vissa fall är det 

svårt för respondenterna, via sitt sätt att kommunicera, att skapa en god dialog med sin 

personal, exempelvis då en respondent nämner att de kommunicerar genom mail. Att 

kommunicera enbart via mail kan antas göra att det uppstår hinder för att få en naturlig 

konversation mellan förmedlaren av förändringen och personalen. Exempelvis kan 

personalen svara på mailet men det är inte garanterat att de får något svar och vice versa. 

Vidare lyfter även en respondent vikten av uppföljning. Detta kan anses vara en viktig del 

för att en förändring ska bli hållbar under en längre tid, där förändringen delvis inte rinner 

ut i sanden eller att den exempelvis bidrar på ett negativt sätt till arbetsmiljön. 

 

6.1.2 Hinder 
Förändringsmotstånd är något som kan anses vara ett stort hinder för att det på ett lyckat 

sätt ska kunna gå att implementera ett hållbarhetsarbete inom verksamheten. De flesta av 

respondenterna var eniga om att när det kommer till att personalens dagliga rutiner ska 

förändras på något sätt, kan det uppstå förändringsmotstånd. Som tidigare nämnt är det 

av vikt att personalen då förstår varför förändringen genomförs och hur det kommer att 

påverka dem. Ett antagande finns gällande att om ledningen är öppen med hur 

förändringen gör nytta och att de har en god förmåga att kommunicera, så kommer det bli 

lätt att genomföra nya saker. En respondent lyfte även ett intressant iakttagande, där hen 

ansåg att äldre personer är mer benägna än yngre personer till att ställa sig negativ till nya 

förändringar. Det kan diskuteras om detta är på grund av att äldre har mer erfarenhet och 

därmed kanske även har negativa erfarenheter av tidigare förändringar som har införts. 
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Det kan även vara så att äldre personal har arbetat på ett visst sätt under flertalet år och 

kan finna att förändringen kommer att rubba detta sätt att arbeta på. På samma sätt kan 

det antas att unga som är nya på arbetsmarknaden inte har samma erfarenheter eller är 

invanda i ett visst sätt att arbeta på, därmed kan det vara så att de har lättare för att anpassa 

sig till nya situationer. 

 

Ett annat stort hinder som nämnts är ekonomin. Det finns ett antagande gällande att det 

blir dyrare att handla ekologiskt och närproducerat än att inte göra det. Då respondenterna 

främst är medvetna om den ekologiska hållbarheten och starkt förknippar den till just 

ekologiskt och närproducerat kan detta bli ett stort hinder för att de ska börja arbeta mer 

hållbart. Vidare lyfts det även från respondenterna att det finns ett begränsat utbud av 

dessa produkter, vilket kan påverka möjligheterna till att erhålla rätt mängd av råvarorna. 

Frida är den respondent som för en diskussion om detta, då hon anser att det är en fråga 

gällande utbud och efterfrågan och att tids nog kommer utbud att följa med om efterfrågan 

fortsatt är hög. Det skulle därför kunna argumenteras för att ekologiskt och närproducerat 

både kan ses som ett hinder, men det kan även ses som möjligheter om flera restauranger 

går samman och försöker att uppmuntra leverantörerna till att utöka utbudet så att det 

matchar efterfrågan. 

  

Tid är ett annat stort hinder som benämns av respondenterna flertalet gånger. Det finns 

en uppfattning om att om mer tid fanns tillhandahållen skulle det finnas mer möjligheter 

till att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor. Det kan argumenteras för att detta är en 

fråga som är starkt anknuten till storleken på restauranger. I de större restaurangerna finns 

det bättre möjligheter, i form av tid, till att arbeta med hållbarhet. Motsatsen blir att hos 

de mindre restaurangerna blir tiden knapp och det finns en vikt i att verktygen som kan 

anses vara tillämpbara underlättar för restaurangerna genom att de är enkla och snabba att 

bruka i den dagliga verksamheten. 

  

Det avslutande hindret, som även kan anses vara det största hindret, är att förändringar 

mot hållbarhet är något som anses vara för avancerat och att det är någonting som andra 

än en själv ska ta tag i. I studien av Hart (1995, refererad i Gimenez et al., 2012, s. 150) 

lyfts problematiken kring att hållbara förändringar kan anses vara komplicerade. Vidare 

berör studier av Shaw et al. (2015, s. 253), Schubert (2017, s. 334) och Nolan et al. (2008, 

s. 913) att människan oftast inte agerar om det är inte är så att fler människor gör samma 

sak. Det kan därför argumenteras för att om det ska vara aktuellt för restauranger att börja 

arbeta hållbart, krävs det att det finns en tro om att restaurangen kan göra skillnad. Det 

behöver inte vara en tro om att man kan förändra hela branschen, men kanske en tro om 

att man kan inspirera någon till att även den blir intresserad för att ta mer hållbara beslut. 

Det finns en tro om att detta sprider ringar på vattnet och att fler restauranger väljer att 

ansluta sig till att ställa om sina verksamheter till att bli mer hållbara. Det i sin tur bör 

rimligtvis leda till att majoriteten börjar arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor även i sin 

vardag. 

 

6.2 Hållbarhetshanteringsverktyg 
När det kommer till att börja arbeta med hållbarhet kan verksamheten behöva få lite hjälp 

på vägen, detta är något som bland annat Schrettle et al. (2014, refererad i Goncalves 

Machado et al., 2017, s. 3), Hörisch et al. (2015, s. 242) och Johnson (2015, s. 272) påvisar 

i sina studier. Något som redan konstaterats är att intresset för att arbeta med hållbarhet 

hos restaurangerna finns, men respondenterna ser många potentiella hinder för att komma 

igång och arbeta med detta i verksamheterna. Förutsättningarna är även det något som 
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finns, men det gäller att anpassa verktygen efter dessa för att de ska kunna anses vara 

praktiskt tillämpbara för restaurangbranschen. Det behöver dessutom finnas ett 

engagemang från personalen och en insikt i att verktygen inte själva kommer göra så att 

verksamheten blir hållbar, utan det krävs en insats från restaurangen där de aktivt 

engagerar sig. Detta är någonting som Von Malmborg (2003, s. 142) lyfter som viktigt 

vid ett arbete med HHV. Respondenterna var eniga om att dialog var en viktig del vid 

förändringar, därför kan dessa svar vidare analyseras som att det även är viktigt att få med 

personalen kunskapsmässigt gällande varför verksamheterna vill börja arbeta aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Vidare lyfter Johnson (2015, s. 274) i sin studie att verktygen i sig kan 

hjälpa personalen till ett större nytänkande, vilket kan tänkas bidra till att det på sikt kan 

underlätta vid implementering av nya verktyg. 

 

Alla respondenter i studien anser att de kan arbeta med hållbarhet via praktiska åtgärder, 

exempelvis genom minskat matavfall, källsortering, lokalproducerat. Det är dock få som 

nämner att de kan arbeta med det genom att öka kunskapen om hållbarhet, för att sedan 

därifrån kunna göra större förändringar inom verksamheter. Det kan argumenteras för att 

genom att sprida kunskap och inspirera i större skala, kommer det ha en större effekt än 

att i det tysta sköta de mer praktiska åtagandena gentemot att bli en mer hållbar 

verksamhet. Gnan et al. (2013, s. 907) argumenterar i sin studie för att detta är det som är 

syftet med HHV, det vill säga att de ska underlätta processer som sedan kan ge effekt mot 

exempelvis företagets intressenter. En av respondenterna lyfter att hen tror att det är 

viktigt att först börja med de lätta praktiska åtgärderna och att det sedan kan underlätta 

för att gå över till att göra större åtgärder som även har en större effekt. Vidare kan det 

vara så att alla verktyg inte kommer att vara lämpade för alla restauranger, vilket Starkey 

(2000, refererad i Johnson, 2015, s. 273) stödjer. Det kan därför vara smart att börja göra 

som respondenten föreslog, starta smått för att sedan utöka och satsa på att göra de större 

förändringarna. 

 

6.2.1 Hållbarhetsredovisningar 
Att förbättra eller förändra sin image är någonting som samtliga medverkande 

restauranger vill göra och där kan det argumenteras för att hållbarhetsredovisningar är ett 

verkningsfullt verktyg för denna effekt. Oavsett om det handlar om de respondenter som 

vill att deras image ska vara att konsumenterna får en bra produkt, eller om respondenten 

som vill att hållbarhetsarbetet ska speglas i deras image, så kan detta vara ett verktyg för 

att driva fram detta. Detta stämmer överens med vad Leszczynska (2012, s. 925) och 

Fagerström och Hartwig (2016, s. 1) lyfter i sina studier. Hållbarhetsredovisningar 

handlar dock inte om att förbättra ett företags image, utan snarare att image kan vara en 

stark drivkraft till att använda sig av detta verktyg. Det kan även argumenteras för att 

arbetet med detta verktyg, främst inom den ekologiska hållbarheten (Kristensen, 2002, 

refererad i Wilson, 2015, s. 435), kan förbättra restaurangernas konkurrenskraft och 

ekonomi. För att det ens ska vara möjligt för restauranger att förbättra sin image, öka sin 

konkurrenskraft och förbättra sin ekonomi genom detta arbete så kan det argumenteras att 

det är av stor vikt att verksamheterna faktiskt uppmärksammar det hållbara arbete som 

leder fram till dokumentation. Det handlar inte om att använda verktyget för att ge en bra 

bild utåt, utan det kan istället bli en effekt av verktyget. Drivkraften bör ligga i att 

restaurangen vill arbeta med hållbarhet, vilket samtliga respondenter har en vilja till. 

  

Det främsta hindret som gör det svårt att anamma hållbarhetsredovisningar som verktyg 

anses vara bristen på tid. Detta kan anses som aningen tvetydigt då majoriteten av 

respondenterna anser att möjligheterna till dokumentering av arbetet ser ganska goda ut. 
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Det kan även argumenteras för att verktyget är lättanvänt och att tiden kan minskas 

kraftigt då det är ett verktyg som har en standardiserad mall för användning, samt att det 

är anpassat till såväl små som medelstora och stora företag. Det lyfts även att viss 

dokumentation idag måste göras enligt lag och att detta framtvingar ett beteendemönster 

i denna riktning, vilket påstås kan vara en bra påtryckningsmetod för att påbörja detta 

arbete. Denna påtryckningsmetod kan anses vara en nyckel i hållbarhetsredovisningar och 

i hållbarhetsarbete överlag, då flera av respondenterna talar om att en handling kan leda 

till flera. Genom att börja dokumentera och redovisa det hållbara arbete som en restaurang 

gör så kan de bättre uppmärksamma detta arbete, få en tydligare bild över vad detta arbete 

gör och en vilja till att göra mer kan förhoppningsvis uppstå. Det handlar inte om att 

dokumentera bara för synligheten och transparensen. Det handlar i mångt och mycket om 

att restaurangerna själva genom detta blir mer medvetna och ett driv till att göra mer kan 

uppstå. På detta sätt kan det argumenteras för att ett företag drar som mest nytta av detta 

verktyg genom att fortsätta utvecklas, att genomföra förändringar som leder till att de 

faktiskt får fler hållbara aktioner att rapportera och att detta i sig leder till en legitimitet i 

redovisningen. 

  

En respondent lyfter en intressant synpunkt och säger att det är ett bra verktyg för att 

uppföljning av det pågående arbetet. Att dokumentera det arbete som genomförs gör det 

också enkelt att gå tillbaka och se hur arbetsgången har sett ut, vad som har gjorts och på 

vilket sätt. Det kan argumenteras för att detta inte bara underlättar för den personal som 

behöver göra uppföljning, men även för nyanställda som ska fortsätta det påbörjade 

arbetet. 

 

De medverkande restaurangerna ställer sig överlag positiva till hållbarhetsredovisning 

som verktyg i sina egna verksamheter, medan de är mer försiktiga när det gäller 

lämpligheten för restauranger generellt. Det kan visserligen vara svårt att uttala sig om 

hur väl användbart verktyget kan vara för andra verksamheter, men då medelvärdet 

indikerar på att de flesta rankar verktyget relativt högt i sina egna verksamheter så kan 

det även argumenteras för att det bör vara ett användningsbart verktyg för restauranger 

generellt. Detta då de medverkande restaurangerna skiljer sig mycket åt i såväl storlek 

som typ av verksamhet. Då verktyget uppfattas kräva en del resurser, främst i form av tid, 

kan det anses vara bäst lämpat för medelstora restauranger som har bättre möjligheter i 

detta avseende. Att föra dokumentation i någon grad är dock någonting som samtliga 

restauranger kan göra, utan att för den delen behöva göra det i form av en 

hållbarhetsredovisning. 

 

6.2.2 Livscykelanalys 
Livscykelanalys, som är ett omfattande verktyg, kan fungera på många sätt. För att få ut 

maximalt av detta verktyg så kan det krävas mycket av restaurangerna. Inte bara i form 

av tid och resurser, som många uttrycker det, utan även relationen som restauranger har 

till sina producenter kan spela en avgörande roll. Flera av respondenterna trycker på just 

relationen till producenterna och menar att den har en betydande roll för vilka 

påverkansmöjligheter de har gentemot dem. De menar att om de har en god relation till 

producenten så har de även mer att säga till om. Det finns även flertalet av restaurangerna 

som har små påverkansmöjligheter, eller till och med obefintliga möjligheter. Vad som 

kan vara av vikt att påtala här är att de som anser sig ha goda påverkansmöjligheter också 

är de restauranger som räknas som medelstora företag, vilket stämmer överens med 

studien av Johnson (2015, s. 280). Det kan argumenteras för att storleken på restaurangen 

påverkar vilken kvantitet de handlar av sina producenter och att kvantiteten därmed spelar 
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en avgörande roll i vilka möjligheter restaurangerna har att påverka producenterna. För 

att arbeta med LCA som verktyg är det viktigt att restaurangerna har möjlighet till att 

påverka producenterna, annars blir det svårt för restaurangerna att arbeta med hållbarhet 

genom detta verktyg, vilket styrks av D´Souza et al. (2015, s. 603). 

  

När det handlar om avfallshantering så är detta någonting som sker i stor utsträckning hos 

samtliga medverkande restauranger, förutom en som har begränsade möjligheter till det. 

Tre respondenter har tagit steget att införskaffa en matkvarn som förvandlar matavfall till 

biogas vilket tar avfallshanteringen ytterligare en nivå. Nästa steg i en LCA skulle vara 

att mäta vilken påverkan de olika produkterna och råvarorna har i form av exempelvis 

koldioxidutsläpp. Detta är inte någonting som görs hos respondenterna i dagsläget och de 

argumenterar för att det är resurserna tid och pengar som hindrar dem från detta. Det kan 

argumenteras för att möjligheterna till att lägga resurser på detta bör se bäst ut hos de 

medelstora restaurangerna, då de har angett att de har gott om resurser att arbeta med. Att 

implementera verktyget LCA skulle bidra till en hög medvetenhet hos restaurangerna, där 

de får detaljrik information kopplat till siffror om hur deras olika delar av verksamheten 

inverkar på miljön. Det kan argumenteras för att LCA kan vara till största del inriktad på 

den ekologiska hållbarheten, men är samtidigt det kanske mest noggranna och detaljrika 

verktyget för detta. 

  

En annan viktig faktor för att kunna arbeta med LCA som verktyg är att restaurangerna 

har god insyn i hur de produkter de använder är producerade, vilket styrks av D´Souza et 

al. (2015, s. 603). Detta kan ses som antingen ett komplement eller supplement till de 

påverkansmöjligheter restaurangerna har. Genom att ha god insyn, vilket endast tre av sju 

respondenter har, kan restaurangerna utifrån detta aktivt välja om de vill fortsätta att 

beställa produkter från den aktuella producenten. Om restauranger aktivt väljer att avsluta 

ett samarbete för att de anser att producenterna inte erbjuder hållbara varor, kan det 

argumenteras för att detta till viss del bör kunna påverka producenterna. Speciellt om fler 

och fler restauranger gör detta val, då trycket kommer från kollektivet eller 

restaurangbranschen, snarare än från en enskild restaurang. Om en restaurang gör det 

valet så kan nog producenterna överleva ändå, men om de börjar tappa fler och fler kunder 

så kan det argumenteras för att de till slut måste lyssna på efterfrågan för att överleva som 

företag. 

 

Generellt ställer sig restaurangerna tveksamma till LCA som verktyg för restauranger och 

menar att det är för resurskrävande. I teorin är det ett verktyg som används främst av stora 

och medelstora företag och det kanske är just av den anledningen, att det krävs stora 

resurser för att kunna implementera detta verktyg och för att kunna upprätthålla arbetet 

med det. Om man ser på restaurangbranschen i sin helhet så lämpar sig LCA väl för just 

den typen av varor och produkter som restauranger arbetar med, men tvetydigt nog så är 

det samtidigt en bransch som kanske inte har de resurser som krävs för att verktyget ska 

vara praktiskt tillämpbart. 

 

6.2.3 Kvalitetsledningssystem 
En del av verktyget KLS är som bekant att det kan krävas möjligheter till att dokumentera 

på vilket eller vilka sätt verksamheten arbetar med hållbarhetsfrågor. Möjligheterna till 

detta har redan presenterats under analysen av verktyget 6.2.1 hållbarhetsredovisningar 

och behöver därför inte lyftas ännu en gång. Det väsentliga att ta med sig från den 

analysen är att möjligheterna överlag ser goda ut, men restaurangerna ställer sig 

tveksamma till tidsåtgången för att genomföra detta. 
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När det handlar om vilka resursmöjligheter som finns för att arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor så är det splittrat restaurangerna emellan. Majoriteten menar 

att det finns begränsade eller inga resurser alls för att arbeta med dessa frågor, medan de 

två medelstora verksamheterna samt en liten restaurang menar att det finns gott om 

resurser. Det kan argumenteras för att kunskapen om vad hållbarhet innebär, som visat 

sig vara ganska snäv, har en betydande effekt för attityden till KLS som verktyg och 

hållbarhetsarbete överlag. En verksamhet som minskar sin inverkan på miljön kan också 

vinna på detta rent ekonomiskt, vilket överensstämmer enligt studien av Halila (2007, s. 

179). Det kan därför argumenteras för att kunskap och medvetenhet är en nyckelfaktor 

för att restaurangerna ska förstå varför de ska arbeta med hållbarhet, på vilket sätt de ska 

göra det, vilken skillnad de kan göra genom sitt hållbarhetsarbete och hur de kan gå 

tillväga. En faktor som kan göra det svårt för att få verksamheter att använda KLS är för 

att det till stor del har en proaktiv effekt, med andra ord används verktyget som bäst för 

att påverka framtiden. Dörrarna ska dock inte stängas, då två respondenter uttryckte 

avtrycket för framtida generationer som den starkaste anledningen till varför en 

verksamhet bör arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor, vilket lämnar ett större utrymme 

för ett proaktivt verktyg. Det kan visserligen argumenteras för att det finns en bristande 

kunskap bland restauranger, vilket även en respondent ger uttryck för, men det finns ändå 

en allmän uppfattning om att hållbarhet är någonting som bör arbetas med av olika 

anledningar. 

  

Restaurangernas allmänna uppfattning om KLS är att det är ett bra verktyg som de skulle 

vara intresserade av att implementera, men att det är för resurskrävande och att dessa 

resurser inte finns att tillgå, vilket stämmer överens med vad Koroljova och Voronova 

(2007, s. 544) och Halila (2007, s. 170) säger i sina studier. De medelstora restaurangerna 

anser sig dock ha gott om resurser för att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor och 

ställer sig därför också mindre negativa till verktyget i sin helhet. Det kan argumenteras 

för att möjligheterna till att använda KLS som verktyg ser bättre ut hos de medelstora 

restaurangerna, men att det i restaurangbranschen överlag inte är det mest användbara 

verktyget. 

 

6.2.4 Nätverk 
Nätverk, till skillnad mot tidigare nämnda verktyg, behöver inte kräva mycket resurser. 

Det beror så klart på vilket sätt ett nätverk utformas och hur det är tänkt att fungera, men 

det finns ingen premiss för nätverk som kräver resurser för att genomföra det. En 

uppfattning som framkommit i studien är att restaurangerna har insikt i hur de andra 

restaurangerna i området fungerar, vilket överensstämmer bra med den utgångspunkt som 

Walter et al. (2006, s. 542) lyfter. Utifrån dessa förutsättningar så kan det argumenteras 

för att restaurangerna har en bra utgångspunkt om de vill arbeta med verktyget nätverk. 

Att ha kunskap om andra restauranger kräver inga resurser, det kan snarare argumenteras 

för att det krävs ett intresse och engagemang att ta reda på hur andra i branschen arbetar 

för att tillgodose sig den kunskapen. Vidare kan det även argumenteras för att det bör 

ligga i verksamheternas intresse att ha kunskap om övriga verksamheter i branschen, ur 

ett konkurrensperspektiv. Detta kan bland annat kopplas mot att restauranger är i behov 

av att ständigt utvecklas och att ligga i framkant och där kan det vara viktigt restauranger 

att inte halkar efter sina konkurrenter när de utvecklas och går framåt på marknaden. 

 

En form av nätverk som uppges vara aktuellt i restaurangbranschen i Umeå är att många 

restauranger tipsar sina gäster om andra restauranger, i tron om att det ska gynna hela 
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restaurangbranschen i Umeå av att gästerna blir nöjda med Umeå som upplevelse. Det 

kan argumenteras för att detta är ett outtalat nätverk, men ett nätverk på samma sätt. Det 

finns inga bestämda strukturer för hur ett nätverk ska se ut, utan det är upp till varje 

nätverk att bestämma sin egen struktur och där kan det argumenteras för att ett outtalat 

nätverk fungerar lika väl som ett uttalat nätverk. 

  

Majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till verktyget nätverk, medan några 

restauranger påpekar att de eftersöker samarbeten av praktisk karaktär. Två av 

respondenterna lyfter nätverket Hållbara Restauranger som ett bra exempel på ett nätverk 

som både hjälper till att öka kunskapen, men framförallt hur restaurangerna praktiskt kan 

gå tillväga för att hantera hållbarhetsrelaterade frågor, vilket överensstämmer med studien 

av Bradbury-Huang (2010, s. 340-341). Detta är ett vanligt problem, just att veta hur 

verksamheter kan arbeta med hållbarhet och vart de börjar sitt arbete någonstans. I detta 

avseende har nätverk såsom Hållbara Restauranger fungerat som ett bra verktyg, då 

Bradbury-Huang (2010, s. 342) styrker att gemensamma insatser har en större effekt. 

Andra nätverk av liknande karaktär kan därför argumenteras för att de bör kunna bidra 

med liknande kunskap och hjälp. Det är dock inte så lätt som att säga att nätverk är ett 

användbart verktyg för restauranger, då det kan argumenteras för att det måste finnas 

någon startar och driver ett nätverk som verksamheter kan ansluta sig till. Om det inte 

finns ett nätverk att ansluta sig till så existerar heller inte det verktyget. I detta avseende 

kan det krävas mycket resurser, främst i form av tid, för att starta och driva ett 

framgångsrikt nätverk. 

  

De två restauranger som är negativt inställda till nätverk har tron på att det finns 

möjligheter till samarbeten, men de ser ingen vinning av att använda sig av ett nätverk i 

deras verksamhet. Det kan argumenteras för att nätverk finns i olika former och av olika 

kvalitet, där ett nätverk kanske bara leder till slöseri med tid och att de aktiva aktörerna 

inte får ut någonting av det, medan ett annat nätverk kan bidra med värdefull kunskap och 

hjälp. I vissa nätverk krävs resurser av olika slag för att delta och i vissa inte. Om en rädsla 

eller tveksamhet till att ingå i ett nätverk finns, kan det argumenteras för olika anledningar 

till detta. Brist på resurser, eller rädslan för slöseri med resurser, kan absolut vara två 

sådana anledningar. En respondent stärker detta genom att nätverket måste påvisa för 

ledningen att samarbetet är lönsamt för att det ska gå att sälja in det, vilket 

överensstämmer med studien av Bradbury-Huang (2010, s. 340). Det är viktigt att tänka 

på när det gäller nätverk, såväl som de andra verktygen, att det handlar om företag och att 

företag oftast drivs av ett vinstintresse i grund och botten. Det är därför viktigt att påpeka 

vad restaurangerna har att vinna på att använda sig av nätverk som ett verktyg och vad 

det kan generera till företaget. För nätverk kan det argumenteras att kunskapsgenerering 

och utbyte är två starka incitament till implementering och användning av verktyget. 

 

Överlag anses verktyget nätverk vara användbart i såväl den egna restaurangen som i 

restauranger generellt. En tro finns om att kunskapsbildande gällande vad ett nätverk kan 

bidra med till restauranger kan få även de tveksamma respondenterna till att se nyttan av 

verktyget. Nätverk är ett verktyg som samtliga restauranger kan använda sig av, men för 

att verktyget ska vara praktiskt tillämpbart finns en tro om att nätverk av praktisk karaktär 

och nätverk med tydliga riktlinjer är de som är mest lockande för restaurangerna.  

 

6.2.5 Utbildning 
Majoriteten av restaurangerna menar att det finns både tid och pengar för att personalen 

ska ha möjlighet till att genomgå utbildningar av olika slag, eftersom de anser att 
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utbildning är viktigt. Samtliga respondenter anser även att kunskap är viktigt för 

hållbarhetsarbetet. Däremot benämns några faktorer som försvårar möjligheterna till 

utbildning, där tidsbrist, personalbrist och bristen på intresse hos personalen tas upp. Det 

är intressant att respondenterna anser sig ha goda resurser när det handlar om någonting 

som de anser vara viktigt, men när det handlar om för dem mindre intressanta områden 

så anser de sig istället inte ha tillräckliga resurser. Om det är svårt att finna tid till 

utbildning så kan det vara lätt att avstå från att erbjuda utbildning, men samtidigt så kan 

utbildning hjälpa personal att effektivisera, att uppskatta sin arbetsplats och sitt arbete 

mer, samt öka konkurrenskraften, vilket stämmer överens med vad Golini et al. (2014, s. 

456-457). En respondent menar att det är upp till cheferna att se till att personalen har rätt 

kompetens och om en restaurang vill arbeta med hållbarhet är det därför viktigt att 

ledningen ser till att personalen har den kunskap som krävs för att förstå varför de ska 

arbeta med hållbarhet och hur de ska göra det. Där är utbildning ett effektivt verktyg, 

enligt studien av Johnson (2015, s. 278). 

 

En respondent uttrycker att utbildning i alla led kommer gynna verksamheten och att 

personalen genom detta blir stolta representanter för företaget. Kunskapen måste även 

förbättras inom ledningen i restaurangbranschen, för om inte ledningen har rätt kunskap 

så kommer de troligtvis ha svårt att förstå vikten av att arbeta med hållbarhet. Detta 

fungerar på samma sätt som med personalen. Om inte ledningen kan motivera varför de 

vill arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor, så kommer de mest troligt ha svårt för att få 

hela verksamheten att arbeta i en sådan riktning. En av respondenterna uttrycker att det 

finns en bristande kunskapen i branschen generellt, framförallt när det handlar om den 

ekonomiska hållbarheten. Om ledningen utbildas i hållbarhet så blir de också medvetna 

om att ekonomisk hållbarhet handlar om att se till att resultaten i verksamheten är stadiga, 

att de insatser de gör i en hållbar riktning faktiskt kan förbättra restaurangens ekonomi 

och att de blir konkurrenskraftiga genom detta, vilket stämmer överens med studien av 

Wilson (2015, s. 434). Utbildning är således ett verktyg som handlar om att skapa 

medvetenhet och förståelse för varför restauranger bör arbeta med dessa frågor, vilket 

överensstämmer med studien av Jacobi et al. (2016, s. 2). 

 

Utbildning är det verktyg som rankas högst av restaurangerna när det handlar om 

användning i den egna verksamheten. Det rankas också högt för lämplighet inom 

branschen generellt. På samma sätt som för Hållbarhetsredovisningar kan det 

argumenteras för att lämpligheten för restauranger generellt kanske bör rankas högre, i 

och med att samtliga restauranger rankar verktyget högt i sin egna verksamhet. Det kan 

argumenteras för att detta verktyg kan ses som en brygga till andra verktyg, då det i mångt 

och mycket handlar om att skapa medvetenhet hos verksamheterna om vad 

hållbarhetsarbetet innebär, hur restauranger kan arbeta med det och vilken skillnad det 

gör. Det kan också argumenteras för att verktyget hjälper restauranger att skapa bättre 

förutsättningar för att fortsätta arbeta med hållbarhet. Av dessa anledningar kan det 

argumenteras för att utbildning är det första verktyget som restauranger bör tillämpa i sin 

verksamhet, för påbörja eller vidareutveckla sitt pågående arbete med 

hållbarhetsrelaterade frågor. 

 

6.2.6 Grön Nudging 
Möjligheterna till att använda grön nudging som verktyg uppfattas som väldigt goda, där 

alla medverkande restauranger har arbetat med nudging på ett eller annat sätt, även om de 

inte medvetet har använt verktyget nudging. Restaurangerna har goda möjligheter till att 

påverka gästernas val på olika sätt och respondenterna uttrycker det till och med som att 
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det hör till deras arbete att få konsumenten att välja en viss maträtt framför en annan. I 

och med att förutsättningarna för att påverka gästernas val är så goda, så kan det antas att 

förutsättningarna för att styra konsumenterna mot mer hållbara val är lika goda. Detta bör 

även rimligtvis leda till att restaurangerna genom sitt arbete visas uppskattning av 

konsumenterna, samtidigt som konsumenterna påverkas till att börja göra mer hållbara 

val i sin vardag, vilket styrks av Pivato et al. (2008, s. 9-10). 

 

Restaurangerna har delgett sig av flertalet sätt de har gått tillväga, men även gett exempel 

på hur de skulle kunna agera, för att styra konsumenter mot mer hållbara val. Ett exempel 

som visar tydligt på hur verktyget kan användas var när Frida förklarade att de hade lagt 

en vegetarisk rätt som huvudrätt i deras lunchmeny och att det gjorde att kunderna snabbt 

ställde om till att välja detta alternativ istället. Detta visar på hur lätt det är att påverka 

konsumenternas val genom att göra små insatser, vilket också talar för att verktyget bör 

passa bra som verktyg för restauranger. Det kan också finnas ekonomisk vinning av att 

göra liknande insatser med verktyget. Exempelvis genom att framhäva de maträtter som 

är mest hållbara, så kan även dessa rätter utformas på ett sådant sätt som ger bättre 

ekonomisk marginal, vilket även en respondent talar om. 

 

Det kanske mest intressanta med användandet av verktyget i restauranger är hur det inte 

bara kan påverka restauranger internt, men även externt genom att påverka 

konsumenterna. Företagets del i det hela skapas genom medvetenhet och ett intresse för 

att arbeta mer med hållbarhet, där tillämpning av verktyget gör att de går från tanke till 

operativ praktik. Det är speciellt den externa påverkan som är intressant i det här fallet, 

då det ger restauranger möjlighet att faktiskt påverka konsumenter och deras attityd och 

beteenden kring mer hållbara råvaror och maträtter i sin vardag, vilket stämmer väl med 

studierna av Pivato et al. (2008, s. 9-10) och Schubert (2017, s. 334). En respondent talar 

också om att det är enkelt för deras verksamhet att beställa hållbara råvaror, eftersom den 

producent som de beställer genom erbjuder ett brett utbud av detta. Här kan det också 

argumenteras för hela kedjan av påverkan, där en restaurang påverkar konsumenter, som 

i sin tur påverkar individer runt om sig, som i sin tur kan efterfråga mer hållbara val hos 

andra restauranger. Det kan argumenteras för att desto större trycket blir från konsumenter 

så ökar trycket för restauranger och därigenom även producenterna. 

 

Det som kan anses aningen vagt med verktyget är att användandet av verktyget inte 

nödvändigtvis innebär att ett företag aktivt arbetar med hållbarhet. Det kan argumenteras 

för att restauranger som erbjuder hållbara maträtter ‘gör mer’ än de som inte arbetar med 

hållbarhet alls. Samtidigt kan det argumenteras för att ett verktyg såsom grön nudging, 

som inte kräver några större resurser och som är lätt att implementera, kan sätta käppar i 

hjulet för andra mer heltäckande verktyg och på så sätt synliggöra barriärerna verktygen 

emellan. Detta skulle rimligtvis kunna leda till att restauranger väljer det verktyg som är 

lättast och minst resurskrävande och att de nöjer sig med detta, då det kan argumenteras 

för att bekvämligheten ligger människan nära till hands. En restaurang uttryckte att 

verktyget är bra för att det inte krävs någonting av restaurangen annat än att det finns 

hållbara val att välja på. Detta indikerar på hur lätt det är att ta det bekväma steget. 

 

Grön nudging rankas högt bland restaurangerna, såväl i den egna verksamheten som i 

branschen generellt. Även här kan det argumenteras för att lämpligheten inom branschen 

generellt bör ligga högre på skalan, då medelvärdet av samtliga restaurangers bedömning 

i den egna verksamheten är högre. Utifrån bedömningen av detta verktyg så kan det antas 

att verktyget först och främst är praktiskt tillämpbart för restaurangverksamheter, men då 
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det är ett verktyg som inte kräver mycket resurser kan det snarare ses som ett verktyg som 

enkelt kan implementeras för att påbörja ett hållbarhetsarbete. Att exempelvis erbjuda och 

framhäva hållbara maträtter kan vara ett relativt enkelt och resurssnålt första steg att ta. 

Förhoppningen kan vara att detta verktyg fungerar som en brygga till andra verktyg, då 

det första steget redan tagits och kanske får restaurangerna då upp ögonen och ökar sin 

medvetenhet om det hållbara arbetet. 

 

6.3 Restaurangers attityd till HHV  
I figur 4 återfinns en sammanställning av de deltagande restaurangernas attityd, utifrån 

enkäten, till de olika verktyg som har undersökts i denna studie. Verktygen nätverk, grön 

nudging och utbildning är de verktyg som restaurangerna har mest positiv attityd till, både 

när det handlar om attityden till verktyget för den egna verksamheten, men också till 

restauranger generellt. Utifrån både resultaten och analysen från intervjuerna och 

enkäterna anses nätverk, grön nudging och utbildning generellt vara de bäst lämpade 

verktygen för restauranger. Detta grundar sig främst i att ett återkommande hinder bland 

restauranger är resursbegränsningar, framförallt när det handlar om tidsåtgång. Storleken 

på en restaurangverksamhet styr många gånger vilka resursmöjligheter som de har att 

tillgå och där kan andra verktyg såsom hållbarhetsredovisningar också vara aktuella, men 

för branschen generellt anses de minst resurskrävande verktygen vara de som är praktiskt 

tillämpbara.  

 

 
Figur 4. Sammanställning av enkätrespondenternas attityd till HHV. Sammanställd 

av författarna. 

 

Viktigt att belysa utifrån figur 4 är att respondenterna överlag har en mer positiv attityd 

till verktygen för den egna verksamheten, än vad de har för verktyget till restauranger 

generellt. Vad detta grundar sig i kan bero på flera faktorer, men vi tror att en aspekt av 

detta är att det finns en risk för att respondenterna har velat ge det svar som anses vara 

det mest politiskt korrekta. Med detta menas att då författarna av denna studie satt med 

vid ifyllningen av enkäten finns det en risk att respondenterna har velat göra författarna 

nöjda och därmed angett ett mer ‘positivt’ svar än hen kanske annars hade gjort annars. 

Vidare kan det analyseras ifall det är så att svaren som respondenterna angett i studien är 

det som är sanningen för restaurangbranschen eller om det finns en annan sanning, men 

eftersom denna studie är en explorativ studie är syftet inte att ta reda på hur någonting är, 

utan snarare hur något fungerar. 
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En annan anledning till skillnaden mellan attityden till verktyget i den egna verksamheten 

jämfört med restauranger generellt tros bero på en försiktighet gällande vilken kunskap 

respondenterna besitter om andra restauranger. Respondenterna har god kunskap om hur 

deras egna verksamhet fungerar och har därför lätt att ta ställning till verktyget för sin 

egen verksamhet, men de är mer försiktiga när det handlar om att värdera verktyget för 

andra restauranger. Detta är ett agerande som vi författare tolkar som normalt då det kan 

antas att kunskapen om sig själv eller sin egen verksamhet rimligtvis bör vara bättre än 

kunskapen om andra. Utifrån dessa resonemang är det istället intressant att belysa 

verktygen kvalitetsledningssystem och nätverk, där KLS värderas högre i restauranger 

generellt och där nätverk värderas lika högt. Vi tror att detta kan bero på att verktygen 

uppfattas som välkända av respondenterna och att de av den anledningen vågar ta 

ställning till det på ett annat sätt då de känner sig mer bekväma med verktyget. 

Anledningen till att KLS värderas högre tror vi kan bero på att flera av de deltagande 

restaurangerna klassades som mikroföretag eller små företag och att de därför ställer sig 

mer tveksamma till om tillräckligt med resurser finns att tillgå för att använda sig av 

verktyget. 

 

Det som figur 4 visar på är attityden till de olika HHV som har tagits fram för denna 

studie, men dessa skattningar stämmer även bra överens med resultaten från de 

genomförda intervjuerna. Respondenterna fick skatta på en skala mellan 1–7 hur praktiskt 

tillämpbart verktygen ansågs vara i både den egna verksamheten likväl som i 

restaurangbranschen generellt, vilket kan kopplas till att respondenten både bildade sig 

en attityd till verktyget men även gjorde en utvärdering ifall detta verktyg kan anses 

lämpat. Det kan antas att de verktyg som rankades högt även har en högre sannolikhet att 

bli implementerade i restaurangernas verksamheter, i och med att attityden till det är 

positiv. Avslutningsvis kan det tänkas att om attityden till verktyget är positiv samt om 

svaren utifrån intervjuerna indikerar på att verktyget kan passa restaurangverksamheter, 

är det mer troligt att det sista steget bekräftelse uppnås. Detta stämmer väl överens med 

modellen av Johnson (Figur 2) där just medvetenheten spelar en stor roll när det handlar 

om vilken attityd som finns till ett verktyg. Ett exempel på detta var när respondenterna 

besvarade frågor om verktyget grön nudging, så påtalade flertalet att de hade utfört 

aktiviteter i stil med grön nudging i sin verksamhet, men att de aldrig har förknippat dessa 

aktiviteter med ett speciellt verktyg. Attityden till verktyget kan därför ha påverkats 

positivt av denna ökade medvetenhet. 

 

 
Figur 2. Stages of Innovation Diffusions, Rogers´ (1983). Modell omtolkad av 

Johnson (2015, s. 275), samt tolkad av författarna till denna studie.  

 

6.4 Sammanfattande modell 
Utifrån respondenternas svar är det tydligt att det finns både förutsättningar och hinder 

när det kommer till att börja arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor inom 

restaurangverksamheten. För att det ska bli aktuellt för verksamheten att börja arbeta med 

ett HHV kan det därför diskuteras att det är av vikt att restauranger blir medvetna om sina 

förutsättningar, hinder samt vilka verktyg som finns att tillgå. Om de anser att rätt 

förutsättningar finns, att eventuella hinder är något som går att ta sig förbi och om de 
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finner ett verktyg som är lämpat för verksamheten, då kan det diskuteras att de även har 

möjlighet till att börja utveckla verksamheten mot att bli mer hållbar.  

 

När valet av ett lämpligt HHV har gjorts, då kommer det valda verktyget potentiellt även 

att ha en effekt utåt mot verksamhetens intressenter, inåt mot verksamhetens interna 

processer, alternativt det att ha en effekt både internt och externt. Detta kan diskuteras 

bidra till att restaurangen genom att aktivt börja arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor 

även har möjligheter till att göra ett större avtryck då de potentiellt påverkar såväl sin 

personal som sina gäster till att bli mer hållbart medvetna. Vidare kan det diskuteras för 

att ett sista steg i processen kan adderas. Detta steg motsvarar utveckling i modell 3. Här 

finns en tanke att om hållbarhetsrelaterade frågor blir en naturlig del av det operativa 

arbetet hos restaurangerna, kommer det finnas behov för utveckling. Vid något tillfälle 

kan ett verktyg, som är valt att arbeta med, antas bli mättat och därmed behöver 

restaurangen börja om processen för att fortsätta att komma framåt med sitt 

hållbarhetsarbete. Restaurangen kommer därför tillbaka till förutsättningarna, går vidare 

till tanke, utvärderar om det finns eventuella hinder, gör ett nytt val av verktyg samt 

återigen implementerar verktyget. Detta visualiseras i den sammanställande modellen 

nedan, modell 3. 

 
Modell 3. Vidareutveckling av vägen till att börja jobba med hållbarhet på den 

operativa nivån. Modell skapad av författarna av denna studie. 
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7. SLUTSATS 
I följande avsnitt presenteras hur studiens syfte och problemformulering har besvarats. 

Vidare redovisas det teoretiska och praktiska bidraget som är baserat på den empiri och 

analys som har presenterats. Studiens begränsningar diskuteras och vidare även vilka 

rekommendationer som finns till restauranger. Avslutningsvis diskuteras vilka förslag 

som finns till framtida forskning med utgångspunkt från denna studie.  

 

Syftet med denna studie är:  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och eventuella hinder som 

finns för att arbeta med hållbarhet inom restaurangbranschen samt att undersöka vilka 

verktyg som utifrån dessa förutsättningar och hinder är lämpliga för restauranger att 

använda sig av. 

 

Samt studiens problemformulering: 

Vilka verktyg är praktiskt tillämpbara för att uppnå en hållbar restaurangverksamhet?  

 

Förutsättningar 

Med utgångspunkt i studiens syfte har resultatet från denna studie påvisat att det finns ett 

intresse och en positiv attityd hos de intervjuade restaurangerna till att vilja börja arbeta 

mer aktivt med hållbarhetsrelaterade frågor. Det finns även en medvetenhet hos 

restaurangerna om de tre olika delarna av hållbarhet i TBL, däremot är denna medvetenhet 

snäv och ett utrymme för kunskapshöjning finns hos restaurangerna. Ledningen hos de 

flesta av restaurangerna anser att det är viktigt att arbeta med hållbarhet och majoriteten 

av restaurangerna har även stöd från ledningen till att aktivt kunna arbeta med hållbarhet 

på den operativa nivån. Någonting som även har påvisats i studien är att storleken på 

restaurangen påverkar hur mycket resurser som anses kunna tillhandahållas för 

hållbarhetsarbete. Sammanfattningsvis har denna studie visat på att förutsättningar finns 

inom restaurangbranschen till att arbeta med hållbarhet med hjälp av HHV.  

 

Hinder 

Vidare påvisas det i resultatet att det finns många potentiella hinder som kan försvåra 

processen till att finna de mest tillämpbara verktygen. Hinder kan vara av olika karaktär, 

där vissa rör resurser av olika slag, medan andra snarare handlar om psykiska hinder i 

form av en tro om att den enskilda individens påverkan inte räcker till. Det har däremot 

påvisats att beroende på vilket HHV som kan tänkas att användas så är inte alltid alla 

hinder aktuella. Exempelvis när det kommer till verktyget utbildning anses resurser i form 

av pengar inte vara ett. När det istället handlar om resurser till verktyg som restauranger 

har en mindre positiv inställning till så anses resurserna däremot vara begränsade. 

Attityden till ett verktyg har därmed en stor betydelse för valet av HHV och en dålig 

attityd kan därför också ses som ett hinder. Vissa verktyg passar således bättre och sämre 

än andra för olika typer av restaurangverksamheter. Restaurangerna behöver dock själva 

vara medvetna om vilka hinder som för dem är de största och vilka hinder som går att ta 

sig förbi. Detta underlättar valet av vilket HHV som är mest praktiskt tillämpbart för den 

enskilda restaurangverksamheten.  

 

Hållbarhetshanteringsverktyg, HHV 

Utifrån problemformuleringen anses resultatet av denna studie ha gett svar på vilka HHV 

som kan vara de mest praktiskt tillämpbara för att uppnå en hållbar restaurangverksamhet. 

Restauranger talar om att hållbarhet är någonting som de bör arbeta med, men få gör det. 

De verktyg som av studien ses som praktiskt tillämpbara ger restauranger goda 
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möjligheter att gå från snack till verkstad med hållbarhetsrelaterade frågor. Utbildning är 

det verktyg som är bäst lämpat för restauranger att implementera i ett första steg eftersom 

att kunskap och medvetenhet om hållbarhet anses vara en viktig grundpelare för att förstå 

vikten av ett hållbarhetsarbete. Von Malmborg (2003, s. 142) poängterar vikten av att 

verksamheterna måste vara medvetna om att verktyg i sig inte gör en verksamhet hållbar. 

Utbildning anses därför vara lämpat att börja arbeta med det då detta verktyg utökar 

kunskapen om hållbarhet, vilket i sig blir en förutsättning. I detta avseende är det viktigt 

att ledningen i en restaurangverksamhet är positivt inställd till verktyget och 

hållbarhetsarbetet överlag (Schaltegger and Burritt, 2005, refererad i Johnson, 2015, s. 

243), vilket har framgått i studien att så är fallet när det handlar om verktyget utbildning. 

Vidare tyder även den snäva kunskapen om TBL på att det först kan behövas 

kunskapsmässig utveckling innan företagen kan gå vidare till bredare och mer invecklade 

verktygen såsom exempelvis KLS och LCA. 

 

Genom att använda utbildning som ett första HHV kan verktyget tänkas ha en positiv 

effekt för verksamheten internt, om utbildningen inkluderar all personal och alla får 

möjlighet till att utveckla sin kunskap inom hållbarhetsrelaterade frågor. På samma sätt 

som restaurangerna ställer sig positiva till verktyget utbildning genom att de har en hög 

medvetenhet om verktyget, så finns en tro att attityden till andra verktyg kan bli mer 

positiv om restaurangverksamheterna skapar sig en högre medvetenhet om hållbarhet 

genom verktyget. Detta sker genom att graden av medvetenhet påverkar 

attitydbildningen. Kunskapsbildningen som sker genom verktyget kommer att leda till att 

verksamheterna blir mer positivt inställda till hållbarhetsarbetet överlag och därmed 

kommer restaurangerna efter implementering av verktyget utbildning att vilja 

implementera fler HHV, vilket leder till att restaurangerna utvecklas i en hållbar riktning. 

 

Nätverk är det ett annat HHV som anses vara praktiskt tillämpbart för många av 

restaurangverksamheterna. Det är ett verktyg som inte nödvändigtvis kräver mycket 

resurser, vilket är en fördel då detta minimerar antalet hinder till att göra valet att 

implementera detta verktyg. Vidare är det ett verktyg som är beroende av att det redan 

finns befintliga välfungerande nätverk, alternativt att restaurangerna själva måste 

organisera dem och se till att de fungerar optimalt. Grön nudging är även det ett verktyg 

som anses vara lämpligt för restaurangverksamheterna. Även detta är ett verktyg som inte 

kräver mycket resurser samt att det har visat sig vara enkelt att implementera i en 

restaurangverksamhet. Då många av respondenterna redan har arbetat med grön nudging, 

utan att de har vetat om att de använt sig av detta specifika verktyg, kan det argumenteras 

för att om medvetenheten om verktyget ökar så kan användandet av verktyget utvidgas 

till att behandla större och fler insatser i en hållbar riktning. Grön nudging är även ett 

verktyg som har en extern effekt direkt mot gästen (Lehner et al., 2015, s. 168) där det 

potentiellt kan leda till att gästerna förändrar sina vanor till att göra mer hållbara 

livsmedelsval. 

 

De verktyg som i dagslägets uppfattas ha för stora hinder för att vara praktiskt tillämpbara 

i restaurangverksamheter är Hållbarhetsredovisningar, KLS samt LCA. Dessa verktyg 

möts av ett större antal hinder jämfört med verktygen nätverk, grön nudging och 

utbildning. Detta är någonting som Starkey (2000, refererad i Johnson, 2015, s. 243) anser 

vara normalfallet, att alla verktyg inte kommer vara lämpade för alla verksamheter och 

att de bäst lämpade verktygen därför måste hittas till varje enskild verksamhet. Av denna 

anledning kan verktygen hållbarhetsredovisningar, KLS och LCA anses vara mindre 

lämpliga för restauranger att börja arbeta med. Trots att dessa verktyg är verktyg som kan 
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ha en positiv effekt för verksamheterna, anses dessa vara bättre för restaurangerna att 

implementera i ett senare stadie när kunskapen om hållbarhet har breddats och 

restaurangerna har tagit sig en bit på vägen med hållbarhetsarbetet. 

 

7.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
På ett teoretiskt plan så bidrar studien med en ökad förståelse för hur kunskapsnivån och 

medvetenheten mot hållbarhet ser ut i restaurangverksamheter idag, samt hur attityden ser 

ut gentemot hållbarhetsarbete. Vidare bidrar studien med en modell (Modell 3) som 

grundar sig i de förutsättningar som har belysts som grundläggande för att restauranger 

ska kunna arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor. Den konceptuella modellen bidrar 

därför med kunskap om dessa förutsättningar för att vidare forskning inom området och 

implementering av hållbarhetshanteringsverktyg ska underlättas. Modellen visar också 

när och var HHV implementeras, såväl som vart effekten sker. Vi forskare till denna 

studie har även diskuterat modellen med en uppfattning om att det kan finnas ytterligare 

ett steg, nämligen att efter implementeringen och mättnad av ett verktyg så kan processen 

göras om på nytt, nu med mer kunskap och medvetenhet om hur verksamheten kan arbeta 

hållbart. 

  

Det praktiska bidraget underlättar för restaurangverksamheter att ta stöd i studien när de 

behöver hjälp att finna vilka förutsättningar och hinder som kan finnas eller uppstå för att 

kunna arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor. Flera av respondenterna har även påpekat 

att de inte riktigt vet var de ska börja när det kommer till att börja arbeta mer hållbart, 

vilket indikerar på att det finns ett behov av att behöva hjälp med att avgöra vilket val 

som är det bäst lämpade för restaurangen. Denna studie kan därmed vara ett hjälpmedel 

när det kommer till att hjälpa restaurangerna att navigera sig till vilket verktyg som de 

kan börja att använda sig av. Kunskap delges även om vilka verktyg som passar olika 

typer av restauranger, utifrån givna förutsättningar. Denna presentation ger även 

verksamheterna goda möjligheter till att välja det verktyg som de själva tror passar deras 

respektive verksamhet. Modellen (Modell 3) bidrar även praktiskt genom att visa på vart 

restauranger måste börja sitt arbete om de vill arbeta med hållbarhet, samt hur de går 

tillväga för att göra detta. Det praktiska bidraget kan således ses som en guide som 

restaurangverksamheter kan använda sig av när de vill ställa om till mer hållbara 

verksamheter. 

 

7.2 Studiens begränsningar 
För att öka trovärdigheten av denna studie anser vi författare att det är viktigt att vi belyser 

de möjliga begränsningar som kan ha uppstått under studiens gång. En första möjlig 

begränsning handlar om utförandet av enkäten, som i förklaringen av verktygen innehöll 

en not som pekade ut ett möjligt hinder för implementering av verktyget. Detta menar vi 

författare kan ha styrt respondenterna i sina svar gällande attityden och uppfattningen om 

de olika verktygen. Det går att se en tendens i bedömningarna att de verktyg med minst 

attraktiva noter också var de verktygen som värderades lägst. Vi anser dock att detta inte 

har påverkat studien i sin helhet i någon större utsträckning, eftersom att dessa 

uppfattningar även fångades upp under intervjuerna, vilka ägde rum innan dessa noter 

synliggjordes för respondenterna. Vi anser även att det inte har påverkat studien i någon 

större utsträckning genom att enkäten bara är en del av studien och därmed bygger inte 

hela studiens resultat på bedömningarna i enkäten. 
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En andra möjlig begränsning kan vara att ingen av respondenterna har efterfrågat att få 

läsa igenom empiri och analys efter deras deltagande. Samtliga deltagare vid 

intervjutillfällena erbjöds möjligheten att få ta del av studien på förfrågan, men detta har 

alltså inte gjorts. Detta skulle kunna innebära en begränsning då respondenterna inte har 

haft möjligheten att säkerställa att empirin ej har missuppfattats. Vi har försökt att 

minimera denna risk genom att lyssna igenom intervjuerna vid fler än ett tillfälle, samt att 

vi har gått igenom transkriberingarna på samma sätt. 

 

En tredje möjlig begränsning är att arbetsrollerna och positionerna hos de deltagande 

respondenterna har skiljt sig en del åt samt att storleken hos de deltagande restaurangerna 

har skiljt sig åt. Vilka positioner respondenterna har inom sina respektive verksamheter 

kan påverka i den grad att insikten och kunskapen kan skilja sig åt. Detta har vi försökt 

att minimera genom att bara intervjua personer i ledarroller och som har en god insyn i 

hur verksamheterna styrs. Skillnaden i omfattning mellan de olika deltagande 

restaurangerna kan ses som en begränsning då svaren kan te sig väldigt olika, men detta 

är någonting som vi snarare ser som en styrka i denna studie. Skillnaderna mellan 

förutsättningarna för olika typer av verksamheter och omfattning är det som har gjort att 

vi har fått en djupare förståelse för just förutsättningar och risker och utifrån detta har 

kunnat se vilka hållbarhetshanteringsverktyg som är bäst lämpade i restauranger generellt. 

 

En sista möjlig begränsning till denna studie är att ingen djupgående information om 

studien har meddelats respondenterna på förhand, inför intervjuerna. Detta är någonting 

som enligt många författare bör göras, men vi tog det aktiva beslutet att inte informera 

respondenterna om detta av den anledningen att vi eftersökte så subjektiva och ärliga svar 

som möjligt, utan att respondenterna skulle ha goda möjligheter till att förbereda sig på 

svar som kan anses vara mer politiskt korrekta, eller för att framstå i god dager. Vi anser 

inte att detta har varit en begränsning till studien, tvärtom, men det kan vara viktigt att 

lyfta. 

 

7.3 Rekommendationer till restauranger 
Det har tagits fram rekommendationer till restauranger som vill börja arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor. Den första rekommendationen är att undersöka vilka 

förutsättningar som finns inom verksamheten: finns det en medvetenhet och positiv 

attityd till ett hållbarhetsarbete? Vidare behöver det även ses över om det finns stöttning 

från verksamhetens ledning och att de ser att det finns en vikt i att arbeta med hållbarhet. 

Den andra rekommendationen är att restaurangerna även behöver undersöka vilka 

resurser som finns att tillgå för att kunna analysera ifall detta skulle kunna vara ett 

potentiellt hinder för något av verktygen. För att underlätta förståelsen av hur detta arbete 

ser ut, se modell 3. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
I empirin framstod det tydligt att ett stort problem inom restaurangbranschen är att det 

råder hög personalomsättning samt personalbrist. Vidare finns det även en relativt låg 

kunskap om den sociala hållbarheten av TBL. Vidare forskning föreslås därför gällande 

hur en ökad kunskap om social hållbarhet kan leda till bättre arbetsmiljöer och potentiellt 

bidra till en minskad personalbrist inom restaurangbranschen.  

 

Det kan argumenteras för att det finns behov av en mer djupgående studie som jämför 

verktygens kapacitet när det handlar om att påverka det ekologiska avtryck som 
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restaurangerna efterlämnar. Detta för att kunna säkerställa att de verktyg som används 

exempelvis bidrar till minskade koldioxidutsläpp eller användning av mindre resurser, 

vilket vidare kan ge mer fullständig information till restaurangerna när de gör ett val av 

ett HHV med en önskan om att göra sina verksamheter mer hållbara.  

 

Vi har i och med valet av respondenter varit inne och berört omfattningen på 

restaurangerna och hur detta påverkar vilka möjligheter verksamheterna har till att börja 

arbeta mer hållbart. Det har därigenom blivit tydligt att det finns vissa skillnader när det 

kommer till vilka möjligheter verksamheterna har, beroende på vilken storlek som 

företaget har. Resultatet i denna studie tyder på att medelstora restauranger har större 

möjligheter till att börja arbeta med flera av verktygen jämfört med de företag som klassas 

som mikro eller små företag. Av denna anledning finns det även ett förslag till vidare 

forskning när det kommer till lämpligheten av olika HHV hos mikro-, små, medelstora 

och stora företag. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för validiteten och reliabiliteten i studien. Detta 

kommer bidra till ökad förståelse för den kritiska granskningen av studien och därigenom 

styrka studiens trovärdighet. Det är läsaren som avgör kvaliteten i en studie och att det är 

författarnas ansvar att övertyga läsaren om att studien är pålitlig (Graneheim et al., 2017, 

s. 33). Författarna förklarar vidare att författarna till en studie exempelvis kan styrka detta 

genom att tydligt förklara varför man har tagit sina beslut och hur man har gått tillväga. 

  

Sanningskriterier används för att stärka en studies kvalitet, där Bryman (2011, s. 49) och 

Ejvegård (2009, s. 77) nämner reliabilitet och validitet som de mest relevanta kriterierna 

för att mäta detta. Enligt Trost (2010, s. 133) har reliabilitet och validitet sitt ursprung 

från kvantitativ metodologi. Forskare har därför diskuterat huruvida dessa två begrepp är 

relevanta för studier med en kvalitativ metod (Bryman, 2011, s. 351). En studie med låg 

reliabilitet kan per automatik sägas ha en låg validitet, men en studie med hög reliabilitet 

betyder inte per automatik att den har hög validitet (Ejvegård, 2009, s. 82). 

  

8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kommer från engelskans reliability, som betyder pålitlighet (Åsberg, 2000, s. 

61). Begreppet kan även förklaras genom ordet användbarhet (Ejvegård, 2009, s. 77). 

Åsberg (2000, s. 61) förklarar vidare att begreppet därför handlar om noggrannhet i de 

mätningar som genomförs och i vilken utsträckning möjliga felkällor påverkar. En 

mätning med hög reliabilitet ska kunna genomföras av vem som helst, vart som helst och 

när som helst, utan att resultaten skiljer sig nämnvärt (Åsberg, 2000, s. 61). Ett 

mätinstrument som är reliabelt ger alltså ett resultat med låg variation vid varje mätning 

(Henricson, 2017, s. 135). Saunders et al. (2009, s. 328) menar dock att i en kvalitativ 

studie så kan reliabiliteten vara vag att ha som värdemätare då dessa studier oftast sker 

under speciella och dynamiska förhållanden. 

 

Ejvegård (2009, s. 79) menar att ett sätt att testa reliabiliteten kan vara att ställa samma 

fråga flera gånger, men med olika formuleringar. Trost (2010, s. 131) menar istället att 

situationen vid intervjuerna bör se liknande ut vid alla intervjuer, samt att frågorna bör 

ställas på ett liknande sätt varje gång. Problematiken med detta i en kvalitativ studie kan 

vara att det kan ta väldigt mycket tid av övrig intervjutid och kanske därför inte är den, 

enligt Saunders et al. (2009, s. 328), bästa värdemätaren i en kvalitativ studie. Den 

komplexitet som reliabilitet ger upphov till i kvalitativ forskning gör det svårt att använda 

sig av det, där Bryman och Bell (2011, s. 402) menar att just ordet pålitlighet är ett bättre 

ordval för att närma sig vad det handlar om. Bryman och Bell (2011, s. 405) menar att en 

pålitlig studie skall redovisa samtliga delar av forskningsprocessen för att kunna avgöra 

om slutsatserna har tillräckligt stöd. 

  

För att få så hög pålitlighet i denna studie har samtliga val argumenterats för flertalet 

gånger, samt att dessa val har redogjorts för läsaren för att kunna ta del av hur författarna 

har kommit fram till de olika valen. Intervjusituationerna har eftersträvats att vara så 

likvärdiga som möjligt genom att samtliga intervjuer har ägt rum på respektive 

respondents arbetsplats, samt genom att ställa samma frågor till samtliga respondenter. 

Henricson (2017, s. 135) menar att det alltid finns en risk för variation i resultaten, där 

författaren ger ett exempel att olika personer kan uppfatta frågorna på olika sätt. Denna 

risk har minimerats genom att på ett tydligt sätt beskriva frågorna och vid de få tillfällen 

som respondenterna har haft svårt att uppfatta frågan så har författarna till denna studie 
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förklarat frågan med andra ord. Det ultimata hade varit om ingen av frågorna hade behövt 

en vidare förklaring, men frågorna anses vara tydliga och pålitliga nog då ingen av 

frågorna behövde en vidare förklaring vid mer än ett tillfälle. 

  

Reliabiliteten i studien skulle kunna anses begränsad av det faktum att respondenterna har 

framställts som anonyma. Det är därmed svårt för andra forskare att genomföra 

uppföljning på studien, för att påvisa pålitligheten och replikerbarheten. Däremot har det 

tidigare i studien redovisats för valet av anonymitet, där tron på att mer informationsrika 

och sanningsenliga svar lättare kan tas emot av respondenterna om de vet om att de förblir 

anonyma och därmed inte hänger ut sig själva eller deras respektive verksamheter. Vi 

författare till studien kan med god tro förlita oss på att studien har genomförts med så hög 

pålitlighet som möjligt, då samtliga delar av forskningsprocessen har varit väl 

genomtänkta och har argumenterats för väl. 

  

8.2 Validitet 
Validitet handlar om att säkerställa att de resultat forskaren får fram speglar de frågor 

studien från början önskat få besvarade, med andra ord att studien mäter det den har till 

syfte att mäta (Ejvegård, 2009, s. 80; Åsberg, 2000, s. 61; Henricson, 2017, s. 133). 

Begreppet kan även förklaras genom ordet tillförlitlighet (Ejvegård, 2009, s. 77; Bryman 

& Bell, 2011, s. 402). En väg att gå, för att stämma av att det presenterade materialet 

speglar verkligheten på ett rättvist sätt, är att ge studiens deltagare möjligheten att ta del 

av det presenterade resultatet för att bekräfta att det som presenteras är korrekt (Bryman 

& Bell, 2011, s. 403). Ejvegård (2009, s. 82) argumenterar för att validitet är svårare att 

mäta än reliabilitet, där författaren menar att en validitetsprövning enbart kan göras om 

det finns någonting att jämföra med. Validitet syftar också till att avstämma om det 

presenterade resultat är generaliserbart även utanför den kontext som studien har ägt rum 

i (Bryman, 2011, s. 51). 

  

Studien har eftersträvat att ha så hög validitet som möjligt genom att erbjuda 

respondenterna ta del av transkriberingarna samt studiens resultat, för att återkomma med 

eventuella synpunkter och feedback. Frågorna i intervjuguiden har tydlig koppling till 

teori och svaren från respondenterna har därför gått att koppla direkt till erkänd teori, 

vilket gör att analysen blir tillförlitlig. I studien har även åtskildringar gjorts mellan de 

medverkande restaurangernas olika storlek i form av antalet anställda och omsättning per 

år tagits till hänsyn i svaren, vilket ger ytterligare en dimension i tolkningen som visar på 

att studien har gjort skillnad på hur svaren kan skilja sig åt mellan de olika typerna av 

verksamheter. Vidare har vi författare till studien tydligt presenterat hur vi har ställt oss 

till olika begrepp och tolkningar, samt visat på den existerande förkunskapen och 

förförståelsen. Detta menar Bryman (2011, s. 403) är viktigt, som menar att forskarna 

måste beskriva den sociala verkligheten för att få acceptans bland andra forskare. 

  

Strävan har varit att redogöra för alla begrepp, teorier och ståndpunkter i denna studie för 

att läsare och andra forskare på ett tillförlitligt sätt ska kunna tillgodose sig själva med 

den information som är nödvändig för att på ett korrekt sätt tolka studien. Valet av 

bekvämlighetsurval kan anses begränsa validiteten i studien eftersom att urvalet har skett 

utifrån på förhand uppsatta kriterier, men även genom att urvalet har skett utifrån studiens 

problemformulering. Detta har gjort att urvalet blir väldigt snävt och därför kan vara svårt 

att efterlikna. Dock så har studien eftersträvat att bidra med ökad förståelse och 

bakomliggande faktorer och då ansågs ett bekvämlighetsurval ge de bästa möjligheterna 

till det, utifrån dessa kriterier. 
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9. SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER 
Detta kapitel lyfter samhälleliga och etiska aspekter och hur dessa har tagits i beaktning 

under studiens förfarande. 

 

Majoriteten av de frågor som har ställts till respondenterna är frågor vars svar vi författare 

inte anser innehåller företagskänslig information som på något sätt hänger ut företaget 

som respondenten arbetar för. Studien har istället mestadels sökt svar i form av 

uppfattningar, även om vissa frågor har innehållit svar om hur verksamheterna arbetar 

och hur de hanterar vissa processer. För att inte riskera att hänga ut någon respondent eller 

restaurang så har valet gjorts att presentera respondenterna och deras verksamheter som 

anonyma. Inga siffror, medverkanden eller namn med koppling till särskilda 

verksamheter har tagits upp. Detta var också någonting som samtliga respondenter 

meddelades om på förhand i ett försök att få respondenterna så ärliga som möjligt i sina 

svar. 

 

Några av respondenterna var aktiva medlemmar i nätverket Hållbara restauranger. För 

de etiska aspekterna och anonymitetens värde valdes att inte presentera vilka av 

respondenterna som var medlemmar i det nätverket, utan presenterade istället de exempel 

från Hållbara restauranger som fristående för att ingen respondent eller verksamhet 

genom det nätverket ska kunna synliggöras. 

 

Studien har strävat efter att inte lägga någon värdering i respondenternas svar under 

varken intervjuer, transkriberingar, empiriframställning eller analys. Vi författare till 

studien har även haft hjälp av såväl handledare som opponeringsgrupper, som har 

granskat studien vid flertalet tillfällen under studiens genomförande. Detta ser vi som en 

styrka som har bidragit till en mer trovärdig studie. 

 

Denna studie har bidragit med en ökad förståelse för hur restauranger kan minska sin 

negativa inverkan på miljö och människor med hjälp av HHV och hur 

restaurangverksamheter kan gå tillväga för att börja bruka sig av dessa. Restauranger har 

fått praktiskt tillämpbara verktyg redogjorda för sig för att lättare kunna implementera 

dessa och påbörja arbetet med hållbarhet i sina verksamheter. Studien har även belyst hur 

viktigt det är för restauranger att arbeta med dessa typer av frågor, både av anledningen 

att de bidrar till mycket negativ inverkan, såväl som att fler och fler människor väljer att 

äta ute på restaurang idag. Om allt fler restauranger ställer om till hållbara verksamheter, 

så kommer detta förhoppningsvis leda till att såväl producenter som konsumenter 

anammar detta och på detta sätt så har det en positiv inverkan på samhället. Denna studie 

belyser vikten av att hållbarhet är någonting som är viktigt för alla att arbeta med på ett 

eller annat sätt och sätter press på restaurangverksamheter genom att lägga fokus på dessa 

och belysa den problematik som föreligger. 
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APPENDIX 1: Bortvalda teorier och teorier om verktyg 
CSR 

Reilly och Hynan (2014, s. 747-748) förklarar Corporate Social Responsibility, 

hädanefter  CSR, som företags engagemang och bidrag till en hållbar ekonomisk 

utveckling, genom att öka livskvaliteten på sätt som är gynnsamt för såväl samhället som 

för företaget. Den första definitionen av CSR kom från Howard R. Bowen år 1953, som 

sa att ”Businessmen… must follow those lines of action which are desirable in terms of 

objectives and values of our society.” (Kashyap et al., 2011, s. 52), där budskapet är att 

näringslivet måste arbeta utifrån samhällets värderingar. Innebörden av CSR förklarar 

organisationers ansvar för och i samhället och det kan därför resoneras att CSR är en 

viktig del i hållbarhetsrelaterade frågor. 

 

CSR har valts bort från denna studie, då CSR inte bidrar till någon ökad förståelse för 

studiens problemformulering och syfte. De relevanta delarna från CSR som kan anses 

vara av värde för denna studie, tas istället upp i andra teoretiska delar som är mer lämpade 

för det studien ska undersöka. 

 

Hållbarhetsbedömningar 

En utmaning som belyses är att ta fram vetenskapliga effektiva verktyg för att bedöma 

målen med hållbarhetsarbetet (Ness et al., 2006, s. 498). Ett område som de senaste tio 

åren har växt som ett gensvar på utmaningen är hållbarhetsbedömningar, som kan 

användas för att underlätta för beslutstagare i deras bedömning om vilka handlingar som 

de ska åta sig, när det kommer till att göra verksamheten mer hållbar (Ness et al., 2006, 

s. 499).  

 

Att göra hållbarhetsbedömningar anses vara ett effektivt sätt för företag att få en överblick 

över de ekologiska fotavtryck som de efterlämnar, samt en bedömning om vilka verktyg 

som de ska, eller inte ska, använda sig av för att kunna minska detta avtryck (Ness et al., 

2006, s. 499). Till skillnad från de verktyg som valts bort av anledningen att de kan 

komma till användning när verksamheten har kommit igång med hållbarhetsarbetet, är 

detta verktyg istället något som sker i ett inledande skede innan HHV blivit aktuellt. Av 

den anledningen har hållbarhetsbedömningar valts till att inte bli ett verktyg som 

undersökts i denna studie. 

 

Eco-mapping 

Eco-mapping är ett verktyg som tillhandahåller lättanvända metoder där människors 

rörelsemönster och beteende kartläggs, vilket hjälper företag att börja jobba med sitt 

ekologiska fotavtryck (Koroljova & Voronova, 2007, s. 544; Baumgartner et al., 2012, s. 

358). Detta verktyg finns det i dagsläget begränsat med forskning om. Den forskning som 

främst finns är inriktad mot den sociala hållbarheten, vilket bidrar till att det i dagsläget 

inte är ett HVV som anses vara lämpat för denna studie. 

 

Eco-mapping är ett verktyg som tillhandahåller lättanvända metoder där människors 

rörelsemönster och beteende kartläggs, vilket hjälper företag att börja jobba med sitt 

ekologiska fotavtryck (Koroljova & Voronova, 2007, s. 544; Baumgartner et al., 2012, s. 

358). Detta verktyg finns det i dagsläget begränsat med forskning om. Den forskning som 

främst finns är inriktad mot den sociala hållbarheten, vilket bidrar till att det i dagsläget 

inte är ett HVV som anses vara lämpat för denna studie. 
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Kommunikation 

Det vanligaste verktyget för organisationsförändringar är kommunikation (Kotter & 

Schlesinger, 1979, refererad i Reilly & Hynan, 2014, s. 748). Reilly och Hynan (2014, s. 

748) argumenterar för vikten av att organisationer och företag tydligt kommunicerar sitt 

arbete med hållbarhet och varför man gör det, är för att detta ska bli förankrat i 

företagskulturen. Kommunikation är ett verktyg som tros vara effektivt för företag att 

använda sig av, däremot anses det vara ett verktyg som kan komma till användning när 

en verksamhet har kommit igång att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det passar därmed inte 

denna studie där syftet är att hitta vilka verktyg som kan hjälpa verksamheten att börja 

arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor.  

 

Det vanligaste verktyget för organisationsförändringar är kommunikation (Kotter & 

Schlesinger, 1979, refererad i Reilly & Hynan, 2014, s. 748). Reilly och Hynan (2014, s. 

748) argumenterar för vikten av att organisationer och företag tydligt kommunicerar sitt 

arbete med hållbarhet och varför man gör det, är för att detta ska bli förankrat i 

företagskulturen. Kommunikation är ett verktyg som tros vara effektivt för företag att 

använda sig av, däremot anses det vara ett verktyg som kan komma till användning när 

en verksamhet har kommit igång att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det passar därmed inte 

denna studie där syftet är att hitta vilka verktyg som kan hjälpa verksamheten att börja 

arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor.  

 

Cirkulär ekonomi 

Ett exempel på ett verktyg, som är riktat både internt och externt, är den alternativa 

ekonomiska modellen, cirkulär ekonomi (Andrews, 2015, s. 305). Syftet med den 

cirkulära ekonomiska modellen är att ta till vara på naturens resurser på ett bättre sätt än 

det traditionellt sett görs idag (Andrews, 2015, s. 305). Med detta menas att det ska 

uppmuntras till att använda slutna kretslopp där så lite som möjligt går till förbränning 

(Andrews, 2015, s. 305). Cirkulär ekonomi valdes bort i studien av den anledning att 

denna modell har som förutsättning att verksamheten har god kunskap om hållbarhet och 

på vilka sätt som företaget kan ändra rutiner och processer för att kunna ställa om till mer 

slutna kretslopp. Tron finns att cirkulär ekonomi är något som bör återspeglas i alla delar 

av samhället, därmed även hos restaurangerna, men att detta är något som kommer kunna 

återspeglas när såväl individ som kollektiv börjar att anpassa sina liv till att bli mer 

hållbara. 

 

Benchmarking 

Yakovleva et al. (2012, s. 1298) förklarar att benchmarking är en process som används 

för att utvärdera en verksamhets produkter, tjänster och processer, för att sedan imitera de 

delar som fungerar bäst. Författaren beskriver vidare att detta kan ske både internt och 

externt, men att syftet är att hitta förbättringsmöjligheter för att kunna konkurrera med de 

bästa och få ut det bästa möjliga av sin egen verksamhet. Vi valt att inte använda oss av 

detta som ett verktyg då benchmarking snarare handlar om att identifiera problem och 

möjligheter, än att faktiskt genomföra förändringen. Med andra ord så används inte 

benchmarking för att gå från tanke till operativ praktik, utan handlar snarare om att 

identifiera vad i verksamheten som kräver handling. 

 

Yakovleva et al. (2012, s. 1298) förklarar att benchmarking är en process som används 

för att utvärdera en verksamhets produkter, tjänster och processer, för att sedan imitera de 

delar som fungerar bäst. Författaren beskriver vidare att detta kan ske både internt och 

externt, men att syftet är att hitta förbättringsmöjligheter för att kunna konkurrera med de 



89 
 

bästa och få ut det bästa möjliga av sin egen verksamhet. Vi valt att inte använda oss av 

detta som ett verktyg då benchmarking snarare handlar om att identifiera problem och 

möjligheter, än att faktiskt genomföra förändringen. Med andra ord så används inte 

benchmarking för att gå från tanke till operativ praktik, utan handlar snarare om att 

identifiera vad i verksamheten som kräver handling. 
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APPENDIX 2: Tabell 1 
Tabell 1. Sustainability Management Tools for SME:s (Johnson, 2015, s. 274) 

Hållbarhetshanteringsverktyg Område 

Bokföring Miljö, Social, Hållbarhet 

Analys Miljö, Risk 

Audit Miljö, Social, Hållbarhet 

Balanserade Scorecard Social 

Benchmarking Miljö, Social, Hållbarhet 

Code of Conduct Social 

Företagsmedborgarskap Social 

Ecomapping Miljö 

Utbildning Miljö, Social, Hållbarhet 

Dialog Social 

Design för miljön Miljö 

Indikator Miljö, Social, Hållbarhet 

Märkning Miljö, Social, Hållbarhet 

Livscykelanalys Miljö 

Kvalitetsledningssystem Miljö, Kvalitet, Social 

Nätverk Hållbarhet 

Policys Miljö, Kvalitet, Hållbarhet 

Rapportera Miljö, Social, Hållbarhet 
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APPENDIX 3: Intervjuguide 

Studie: Vilka verktyg är praktiskt tillämpbara för att uppnå en 

hållbar restaurangverksamhet? 

 

Syftet med denna intervju är att få en förståelse för hur restaurangverksamheter fungerar och 

vilka verktyg som kan vara praktiskt tillämpbara för restauranger att arbeta med hållbarhet.  

 

Varför? Intervjun genomförs för att vi forskare ska kunna få ett trovärdigt material till vår studie.  

 

Hur? Intervjuer kommer genomföras med personer med en ledningsbefattning på flertalet 

restauranger i Umeå.  

 

Vår roll som intervjuare i denna studie är att vi kommer ställa frågor, där deltagaren fritt ger sina 

svar, samt en roll som aktiva lyssnare där eventuella följdfrågor ställs. 

 

Deltagaren och dess verksamhet, i denna studie kommer att hållas anonym i det slutliga 

resultatet av studien. Det som kommer att presenteras är att deltagaren arbetar på en 

restaurang i Umeå och har en ledningsposition inom verksamheten. All annan information 

kommer att anonymiseras.  

 

Vidare kommer det insamlade materialet att hanteras varsamt, exempelvis genom att inga 

obehöriga kan få tillgång till materialet. 

 

Tidsåtgång för att svara på denna enkät uppskattas ta cirka 45 minuter.  

 

Deltagarna i studien har närsomhelst rätt till att avbryta intervjun, ifall detta är något som 

önskas.  

 

Tack för ditt deltagande!  
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Fråga Huvudtema Teoretisk koppling 

1. Beskriv ditt jobb och dina 

arbetsuppgifter 

Inledande fråga Ej kopplad 

2. Hur stor är er verksamhet? 

(Omsättning/Anställda) 

Allmän fråga; 

Hållbarhetsredovisnin

gar  

(Fagerström & Hartwig, 2016) 

3. Vad är hållbarhet för dig? Triple Bottom Line (Reilly & Hynan, 2014)  

(Gimenez et al., 2012) 

(Halila, 2007) 

4. Hur tror du att er verksamhet 

påverkar miljön? 

Triple Bottom Line (Reilly & Hynan, 2014) 

(Gimenez et al., 2012) 

(Halila, 2007) 

(Fresner, 2004) 

5. Arbetar ni med hållbarhet idag 

och isåfall hur? 

TBL & 

verksamheten; 

Hållbarhetshanterings

verktyg 

(Reilly & Hynan, 2014) 

(Gimenez et al., 2012) 

(Glavas & Mish, 2015) 

(Matten & Crane, 2005) 

(Hsu and Cheng, 2012) 

(Johnson, 2015) 

6. Vilka drivkrafter ser ni till att 

arbeta med hållbarhet? 

Från tanke till 

handling; TBL & 

verksamheten 

(Reilly & Hynan, 2014) 

(Glavas & Mish, 2015) 

7. Förklara gruppdynamiken i er 

verksamhet 

Från tanke till 

handling 

(Shaw et al., 2015) 

(Schubert, 2017) 

(Nolan et al., 2008) 

8. Hur påverkar 

gruppdynamiken förändringar i 

verksamheten? 

Från tanke till 

handling 

(Shaw et al., 2015) 

(Schubert, 2017) 

(Nolan et al., 2008) 

(Thaler, 2016) 

9. Förklara din uppfattning om 

den allmänna attityden till 

förändringar 

Från tanke till 

handling 

(Hsu and Cheng, 2012) 

(Fresner, 2004)  

10. Hur stöttar ni er personal vid 

implementeringen av någonting 

nytt? 

Från tanke till 

handling 

(Johnson, 2015) 

(Halila, 2007) 

11. Förklara hur den generella 

nivån av medvetenhet, gällande 

hållbarhet, är internt. 

Från tanke till 

handling 

(Halila, 2007) 

12. Ge exempel på möjliga 

hinder för att börja arbeta med 

hållbarhets-relaterade frågor i 

den dagliga verksamheten. 

Från tanke till 

handling; Hållbart 

operativt ledarskap 

(Shaw et al., 2015) 

 

13. På vilka sätt anser du det 

lämpligt för er verksamhet att 

arbeta med hållbarhetsrelaterade 

frågor? 

Hållbarhetshanterings

verktyg 

(Hörisch et al., 2015) 

(Johnson, 2015) 

14. På vilka sätt skulle du önska 

att ledningen arbetade med 

hållbarhetsfrågor? 

Hållbart operativt 

ledarskap 

(Kleindorfer et al., 2005) 

(Goncalves Machado et al., 

2017) 
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15. Hur upplever du att 

kundernas efterfrågan påverkar 

verksamheten? 

Hållbart operativt 

ledarskap 

(Kleindorfer et al., 2005) 

16. Hur uppfattar du att 

ledningen agerar utifrån 

kundernas efterfrågan? 

Hållbart operativt 

ledarskap 

(Kleindorfer et al., 2005) 

17. Vad finns det för hjälpmedel 

som underlättar, i den dagliga 

driften, att arbeta med 

hållbarhet? 

Hållbarhetshanterings

verktyg  

Ej kopplad 

18. Hur tillämpas ledningens 

beslut i den dagliga driften? 

Hållbart operativt 

ledarskap 

Ej kopplad  

19. Hur bedömer du att er 

verksamhet uppfattas utifrån 

idag? Och hur vill ni uppfattas? 

Hållbarhetsredovisnin

g 

(Fagerström & Hartwig, 2016) 

(Leszczynska, 2012) 

20. Vilka möjligheter finns idag 

för att kunna dokumentera era 

arbetsprocesser? 

Hållbarhetsredovisnin

g; 

Kvalitetsledningssyst

em 

(Leszczynska, 2012) 

(Testa et al., 2015) 

21. Vilka möjligheter har ni som 

restaurang att påverka 

producenter? 

Hållbarhetsredovisnin

g; Livscykelanalys 

(Fagerström & Hartwig, 2016) 

(Yeheyis et al., 2012) 

(Miranda-Ackerman et al., 

2017) 

(D´Souza et al., 2015) 

22. Hur arbetar ni med 

avfallshantering? 

Hållbarhetsredovisnin

g; Livscykelanalys 

(Leszczynska, 2012) 

(Miranda-Ackerman et al., 

2017) 

23. Vilken insyn har ni i hur 

produkterna ni använder är 

producerade? 

Livscykelanalys (Yeheyis et al., 2012) 

(Miranda-Ackerman et al., 

2017) 

(D´Souza et al., 2015) 

(Testa et al., 2015) 

24. Vilka resursmöjligheter finns 

att tillgå för att arbeta med 

hållbarhetsrelaterade frågor? 

Kvalitetsledningssyst

em 

(Koroljova & Voronova, 2007) 

25. Hur ser möjligheterna ut för 

att samarbeta med andra 

restauranger? 

Nätverk (Walter et al, 2006) 

(Bradbury-Huang, 2010) 

26. Hur ser era möjligheter ut till 

att påverka gästernas val? 

Grön Nudging (Schubert, 2017) 

(Pivato et al, 2008) 

27. Hur ser förutsättningarna ut 

för ett erbjuda kunderna hållbara 

val? 

Grön Nudging (Schubert, 2017) 

(Pivato et al, 2008) 

28. Vilken kunskap tror du 

skulle behövas för att kunna 

arbeta med hållbarhet? 

Utbildning (Van der Linden et al, 2015) 

(Jacobi et al., 2016) 

 

29. Hur ser möjligheter ut att 

avvara tid för personal, för att 

genomgå utbildning? 

Utbildning Ej kopplad 
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APPENDIX 4: Enkät för verktyg 

Vilka verktyg är praktiskt tillämpbara för att uppnå en hållbar 

restaurangverksamhet? 
 

Syftet med dessa frågor är att skapa en bild av vilka verktyg som restauranger anser vara 

praktiskt tillämpbara i deras verksamhet och i restaurangbranschen generellt. Svaren kommer 

att användas som ett komplement till de mer allmänna frågorna i den första intervjufasen. 

 

Deltagaren i denna studie kommer att hållas anonym i det slutliga resultatet av studien. Det som 

kommer att presenteras är att deltagaren arbetar på en restaurang i Umeå och innefattar en 

ledningsposition inom verksamheten. All annan information kommer att anonymiseras. 

 

Svarsalternativen visas i en skala mellan 1-7, där 1 motsvarar “inte alls” och 7 motsvarar “helt 

och hållet”. Om Du som respondent svarar “1” så anser du att påståendet inte alls stämmer in i 

din verksamhet och om du svarar “7” så anser du att påståendet stämmer helt och hållet 

överens med din verksamhet. Om Du svarar “4” så innebär det att du anser att påståendet kan 

stämma överens med din verksamhet, men kan i samma utsträckning inte överensstämma. 

 

Om Du som respondent känner att du inte kan svara på frågan, vänligen lämna frågan utan 

svar. 

 

Vidare kommer det insamlade materialet att hanteras varsamt, exempelvis genom att inga 

obehöriga kan få tillgång till materialet.  

 

Tidsåtgång för att svara på denna enkät uppskattas ta cirka tio minuter.  

 

Tack för ditt deltagande!  
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Fråga 1: Hållbarhetsredovisningar  

En hållbarhetsredovisning innefattar att mäta, identifiera och framförallt transparent dokumentera 

samt presentera de interna och de externa inverkningar ett företag har kopplade till 

hållbarhetsrelaterade frågor. 

 

Not: Kräver tid för dokumentering. 

 

A. Hur praktiskt tillämpbart tror du att Hållbarhetsredovisningar är i er verksamhet? 

 

 
 

B. Hur praktiskt tillämpbart tror du att Hållbarhetsredovisningar är i 

restaurangbranschen generellt? 

 

 
 

Kommentar:  

 

 

 

 

Fråga 2: Livscykelanalys 

I en livscykelanalys undersöker företaget sina produkters hela livscykel, det vill säga från vad 

produktens grundmaterial är och hur det är producerat, hela vägen till hur produkten blir till avfall. 

I en livscykelanalys räknas det in att undersöka produktens miljömässiga avtryck. 

 

Not: Kan kräva tid för identifiering och dokumentering. 

 

A. Hur praktiskt tillämpbart tror du att livscykelanalys är i er verksamhet? 

 

 
 

B. Hur praktiskt tillämpbart tror du att livscykelanalys är i restaurangbranschen 

generellt?  

 

 
 

Kommentar:  
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Fråga 3: Kvalitetsledningssystem 

Kvalitetshanteringssystem används som ett stöd till verksamheter som vill göra förändringar av 

något slag. Det finns bland annat ett hanteringssystem som heter ISO 14001, som hjälper 

företagen att arbeta med de miljömässiga aspekterna. Man arbetar med hanteringssystemen i 

fyra olika steg, från identifiering av miljöaspekter och mål, till resursfördelning och utvärdering. 

 

Not: Tidskrävande samt kostsamt.  

 

A. Hur praktiskt tillämpbart tror du att kvalitetsledningssystem är i er verksamhet? 

 

 
 

B. Hur praktiskt tillämpbart tror du att kvalitetsledningssystem är i restaurangbranschen 

generellt?  

 

 
 

Kommentar:  

 

 

 

Fråga 4: Nätverk 

I ett nätverk samverkar olika aktörer för att bilda opinion, stödja- och nyttja  varandra inom ett för 

dem aktuellt område. Förutsättningar för starka nätverk är kunskap om varandras organisationer, 

vilja att bygga relationer och en god kommunikation. 

 

Not: Kräver öppenhet från deltagande aktörer. 

 

A. Hur praktiskt tillämpbart tror du att nätverk är i er verksamhet? 

 

 
 

B. Hur praktiskt tillämpbart tror du att nätverk är i restaurangbranschen generellt?  

 

 
 

Kommentar:  
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Fråga 5: Grön nudging 

Nudging innebär att en verksamhet kan leda konsumenten i en önskvärd riktning, genom att 

spela på människans naturliga beteende. Konsumenten ska inte bli tvingad att göra ett visst val, 

utan det ska alltid finnas valalternativ. Specifikt för grön nudging, är att konsumenten ska bli 

ledd till att göra ett mer miljövänligt val. 

 

Not: Kan kräva ett visst mått av idérikedom. 

 

A. Hur praktiskt tillämpbart tror du att grön nudging är i er verksamhet? 

 

 
 

B. Hur praktiskt tillämpbart tror du att grön nudging är i restaurangbranschen generellt?  

 

 
 

Kommentar:  

 

 

 

 

Fråga 6: Utbildning 

Genom utbildning delges deltagaren kunskap, vilket är en grundsten i att skapa medvetenhet, 

som sedan kan användas till reflektionsskapande och engagemang. Detta kan i sin tur leda till 

förändring. 

 

Not: Kan kräva resurser i form av tid. 

 

A. Hur praktiskt tillämpbart tror du att utbildning är i er verksamhet? 

 

 
 

B. Hur praktiskt tillämpbart tror du att utbildning är i restaurangbranschen generellt?  

 

 
 

Kommentar:  
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APPENDIX 5: Förberedelser för intervjuer 

4.3 Förberedelse för intervju, intervjuguide och enkät 

Planering och förberedelser inför intervjuer i en studie är väsentligt (Danielson, 2017, s. 

146; Kvale, 2007, s. 34; Saunders et al., 2009, s. 328). Danielson (2017, s. 146) menar att 

gott om tid bör läggas på utformningen av intervjuguiden för att få så användbara resultat 

som möjligt. Några viktiga delar i planeringen är att formulera studiens syfte, gå igenom 

de etiska aspekterna av upplägget för intervjuerna, upprätta en tidsdisposition, göra ett 

urval, samt att genomföra provintervjuer (Danielson, 2017, s. 146). Saunders et al. (2009, 

s. 328) menar också att det är viktigt att förbereda respondenterna med information innan 

intervjuerna. Det är även viktigt att i så god mån som möjligt undvika att tolkningsfel och 

kommunikationssvårigheter uppstår under intervjuerna (Svensson & Starrin, 1996, s. 66). 

Författarna ger exempel om att komplexa frågor med svåra ord kan vara faktorer som 

framkallar tolkningsfel och kommunikationssvårigheter. Strävan i denna studie har varit 

att använda så lättförståeliga ord som möjligt och genom att ha en 

öppen dialog med respondenterna ge dem möjligheten att fråga om det är någonting de 

inte förstår. 

  

4.3.1 Kunskapsnivå 

Den eller de personer som genomför en intervju bör vara insatt i respondentens företag 

och miljö där intervjun kommer att äga rum, för att öka trovärdigheten och på så sätt ges 

bättre möjligheter att få djupare svar från respondenten (Saunders et al., 2009, s. 328). 

Danielson (2017, s. 146) och Kvale (2007, s. 81) förklarar att det också är viktigt att, för 

den eller de personer som ska intervjua respondenterna, läsa in sig på det område som 

studien handlar om. Författarna till denna studie har inför varje intervju läst på om de 

olika restaurangerna, för att skapa en blick av restaurangen. Detta har skett i kombination 

med att vara inlästa på det material som studien behandlar, samt noggrant gått igenom 

den intervjuguide (Appendix 4) som framtagits för studien. 

  

4.3.2 Information till respondenterna 

I denna studie har kort information, om vad studien handlar om, skickats ut till 

respondenterna på förhand. Respondenterna har delgetts att studien avser området 

hållbarhet och kort benämnt studiens syfte. Mer har inte velat delges på förhand för att 

inte riskera att styra svaren från respondenterna. Saunders et al. (2009, s. 328) 

argumenterar för att de som ska intervjua kan skapa tillit till respondenterna genom att 

delge relevant information på förhand, så att de ges möjligheten att förbereda sig med 

vissa svar och kompletterande information. Anledningen till varför respondenterna inte 

har delgetts information inför intervjuerna är för att få så subjektiva svar som möjligt och 

att respondenterna inte ges samma möjlighet att lämna svar som anses mer politiskt 

korrekta. Respondenterna som har valts ut är högt uppsatta personer inom varje 

verksamhet och anses därför besitta tillräcklig kunskap för att besvara frågorna. 

  

En intressekoll har på förhand genomförts med många av de restauranger som deltagit i 

denna studie, medan några av respondenterna har kontaktats direkt med en förfrågan. 

Efter detta har dessa restauranger kontaktats med mer information om vad studiens avser 

och gemensamt hittat en tid som passar båda parter. Kontakten med respondenterna har i 

första hand skett genom muntliga samtal samt genom mail. De restauranger som har 

deltagit i intervjuer har även besvarat enkäten (Appendix 4), samt fyra restauranger till 

som har gett totalt elva respondenter till enkäten. 
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4.3.3 Intervjuguide 

Svensson och Starrin (1996, s. 62) menar att det i intervjuer till kvalitativa studier behövs 

en intervjuguide för att strukturera intervjuerna utifrån studiens aktuella teman. Vidare 

menar Danielson (2017, s. 145) att en intervjuguide kan bestå av stödord som intervjuarna 

kan använda sig av under intervjuerna. En intervjuguide bör vara max en A4-sida lång, 

med stora lättlästa bokstäver så att det är lätt för intervjuaren att orientera sig om denne 

tappar spåret, utan att uppfattas som ett störande moment under intervjun (Danielson, 

2017, s. 148). Författaren argumenterar vidare för att det är viktigt att den eller de personer 

som ska intervjua är väl inlästa och förberedda på intervjun, då intervjuguiden enbart ska 

användas som stöd. Vidare belyser Saunders et al. (2012, s. 386) att de teman som tas upp 

i intervjuguiden kan grunda sig i de teorier som har använts i studien. Kvale (2007, s. 37) 

förklarar även att syftet ska tydliggöras i intervjuguiden. Då majoriteten av frågorna i 

intervjuguiden (appendix 3) har en direkt koppling till olika teoretiska delar, har varje 

fråga valts att skrivas upp i intervjuguiden, för att svaren på så sätt tydligt ska kunna 

kopplas till den teori som studien behandlar. En A4-sida med stödord ansågs inte ge 

tillräckligt underlag för att kunna besvara studiens problemformulering, eller för den 

delen uppfylla studiens syfte. Intervjuguiden har utformats med ett försättsblad som 

förklarar vilka åtaganden respondenterna har under intervjun, samt studiens syfte. 

  

De teman som intervjuguiden berör är: TBL, HOL, från tanke till operativ praktik, HHV 

samt olika varianter av teoretiska verktyg. Intervjuguiden visar hur majoriteten av 

intervjufrågorna är kopplade till teorin, vilket belyser relevansen av frågorna. 

Intervjuguidens samtliga frågor är inte direkt kopplade till teori, detta för att inkludera 

mer inledande allmänna frågor för att skapa en bättre bild av respondenterna och för att 

få samtalen att flyta på bättre. Strukturen på frågorna är noggrant genomarbetade, där 

allmänna frågor har tagits upp i början av intervjun och där frågor gällande studiens olika 

teman sedan tagits upp. Varje intervju började med att låta respondenten fritt berätta om 

sin arbetsroll, berätta om hur stor deras organisation är, samt vad deras syn på hållbarhet 

var. Detta menar Trost (2010, s. 84) kan vara avgörande för fortsättningen av intervjun, 

att respondenten i ett inledande skede fritt får berätta om någonting som berör 

ämnesområdet för studien. 

  

En intervjuguide bör testas innan den används i en riktig intervju, vilket kan ske genom 

en provintervju (Danielson, 2017, s. 149; Svensson & Starrin, 1996, s. 62). Den 

intervjuguide som har tagits fram för denna studie testades på två personer för att se om 

frågorna var lätta att förstå. Även fast frågorna uppfattades som klara och lättförståeliga, 

så var det svårt att använda provintervjuerna som en värdemätare i sin helhet, då många 

av frågorna ansågs svåra att besvara för respondenterna i provintervjun då de inte hade 

någon övergripande inblick i hur restaurangverksamheter styrs. Det vi författare tog med 

oss från detta var dock att frågorna var lätta att förstå och att de därför ansågs vara 

användbara till intervjuerna. En intervju får inte heller ta för lång tid menar (Trost, 2010, 

s. 82). Intervjuerna beräknades efter en utvärdering pågå i cirka 35-50 minuter. De 

genomförda intervjuerna tog mellan 26-48 minuter vilket visar på att den beräknade 

tidsåtgången var nära utfallet. 

  

4.3.4 Enkät 

Efter en avslutad intervju så delgavs respondenten mer djupgående information om vad 

studien handlar om för att ge respondenterna en helhetsbild av de teman som har 

diskuterats under intervjun. Efter detta fick respondenterna svara på en enkät (Appendix 

4) som berörde de specifika verktygen som studeras. En kort förklaring av verktyget 
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presenteras och respondenten får sedan svara på hur väl de tror att verktyget lämpligt i 

deras verksamhet, samt om hur de tror att verktyget skulle lämpa sig i 

restaurangverksamheter överlag. Svarsalternativen visas i en skala mellan 1-7, där 1 

motsvarar “inte alls” och 7 motsvarar “helt och hållet”. Om respondenten svarar “1” så 

anser denne att påståendet inte alls stämmer in med respondentens verksamhet och har 

därmed en väldigt negativ attityd till verktyget. Om respondenten svarar “7” så anser 

denne att påståendet stämmer helt och hållet överens med dennes verksamhet och har 

därmed en väldigt positiv attityd till verktyget. Om respondenten svarar “4” så innebär 

det att denne anser att påståendet kan stämma överens med dennes verksamhet, men kan 

i samma utsträckning inte överensstämma av olika anledningar, därmed kan “4” innebära 

att attityden till verktyget är försiktig. Nedan visas en bild av hur skalan i enkäten ser ut. 

 

 
 

Enkäten ämnar inte fungera som ett kvantitativt tillägg till studien, utan den ska istället 

att fungera som ett kvalitativt tillägg till intervjuerna genom att fånga respondenternas 

attityd till de olika verktygen som studeras. Detta val har gjorts med anledning av att 

jämföra om svaren i intervjuerna skiljer sig mot svaren i enkäterna, då respondenterna vid 

intervjutillfällena inte har haft någon kunskap om att frågorna som har ställts har varit 

kopplade till olika verktyg. Vid besvarandet av enkäterna har respondenterna istället fått 

verktygen presenterade och har utifrån detta kunnat ta ställning till hur de ställer sig till 

dessa, en möjlighet som de inte ges vid intervjuerna. Vi författare har valt att ta fram ett 

medelvärde av respondenternas bedömning av verktygen. Valet föll på medelvärde 

istället för median, av den anledningen att vi anser att ett medelvärde ger en mer 

rättvisande bild av den totala bedömningen. Av ovan nämnda anledningar anser vi 

författare att enkäten bidrar med en extra tyngd till analysen, för att kunna ställa dessa 

mot varandra. 

 

4.3.5 Plats för intervju 

Val av den plats där intervjuer utspelas kan ha stor betydelse för utfallet av en intervju, 

då miljön där intervjun äger rum kan påverka svaren från respondenterna beroende på hur 

trygga de känner sig i miljön och beroende på vilken risk det finns för störande moment 

under intervjun (Danielson, 2017, s. 150; Saunders et al., 2009, s. 329). Danielson (2017, 

s. 150) menar också att bemötandet av personerna är av stor vikt för hur intervjun kan 

komma att fortlöpa. Dessa faktorer är någonting som även bör tas med i beaktning vid 

bearbetandet av empirin, för att lyfta eventuella påverkansfaktorer under intervjuerna 

(Danielson, 2017, s. 151; Trost, 2010, s. 66). För att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt, för att respondenterna skulle känna sig trygga under intervjuerna, så tillfrågades 

respondenterna vart de ville att intervjuerna skulle genomföras. Samtliga respondenter 

ville genomföra intervjuerna på sina respektive arbetsplatser. Att låta respondenterna 

bestämma plats och dessutom genomföra intervjuerna i deras vardagliga miljö, anses 

styrka utförandet av intervjuerna och därmed öka känslan av trygghet. 
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