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Sammanfattning 

Hållbarhetsfrågor är ett ämne vilket är ständigt aktuellt och aldrig varit mer aktuellt än 
idag. Med negativa klimatförändringar som konsekvens av mänskliga aktiviteter är det 
mer viktigt än någonsin att motverka detta och arbeta mot en bättre morgondag. Detta 
uppnås genom balanserade åtgärder av miljömässig, ekonomisk och social karaktär. Teori 
säger att små och medelstora tjänsteföretag bör involvera sig inom hållbarhet på en 
strategisk nivå, genom att inkludera hållbarhet som en del av företagets kärnverksamhet 
- integration av hållbarhet i företagets strategi.  
 
Denna studie studerar åtta små och medelstora tjänsteföretag i Umeå. Huruvida de 
integrerar hållbarhet i sin respektive företagsstrategi, samt vilka drivkrafter och 
utmaningar som ligger till grund för integrationen. Deltagande respondenter är anställda 
på företagen i chefspositioner, i vissa fall också delägare till företagen - samtliga innehar 
en position där de deltar i företagets strategiska arbete. Studiens tvådelade 
problemformulering lyder:  
 
“I vilken utsträckning integrerar svenska små och medelstora tjänsteföretag hållbarhet i 
sin företagsstrategi?” 
 
“Vilka drivkrafter respektive utmaningar har svenska små och medelstora tjänsteföretag 
till att integrera hållbarhet i sin företagsstrategi?” 
 
Resultaten visar att de studerade företagen integrerar hållbarhet i olika utsträckning. Detta 
har genererat tre olika kategorier för graden av integration, låg, medel och hög. Av de åtta 
studerade företagen innehar två företag en låg grad av integration, fyra företag 
kategoriseras till nivån medel och två av företagen en hög grad av integration. Vidare 
besvarades problemformulerings andra del genom en kartläggning av flertalet drivkrafter 
och utmaningar till denna integration. Fyra drivkrafter och fyra utmaningar har 
identifierats som de huvudsakliga faktorerna till att företagen integrerar eller inte 
integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi. De fyra främsta utmaningarna till att integrera 
hållbarhet är; kunskap, finansiella incitament, knyta hållbarhet till kärnverksamhet och 
formulering & planering. Vidare identifierades följande fyra drivkrafter som de främsta; 
vara en god samhällsmedborgare, medarbetares välmående, företagets anseende och 
konkurrensfördelar. Slutsatserna presenteras i en modell för integration av hållbarhet i 
företagsstrategi för små och medelstora tjänsteföretag.  
 
Studien påvisar ett utrymme till att företag ska kunna integrera hållbarhet ytterligare. 
Detta kan leda till en högre ekonomisk lönsamhet för företaget själv och en ökad nytta 
för samhället.  
  



 

Förord 
 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till samtliga berörda personer för detta 
examensarbete. Först och främst vill tacka samtliga medverkande företag och 
respondenter som genom att ställa upp på intervjuer möjliggjort arbetet. Vi är även 
tacksamma till vår handledare Vladimir Vanyushyn, som varit ett gott stöd under 
arbetsprocessen med sin kompetens, sina insiktsfulla inspel och kloka råd.  
 
Slutligen vill vi författare rikta ett stort tack till varandra för ett utomordentligt samarbete, 
för att vi stöttat varandra i frustrerande stunder och för att vi uppmuntrat varandra till 
lärande. Främst vill vi rikta en belåtenhet åt varandra för alla roliga stunder och alla skratt 
som legat till grund för nya insikter och avklarade mål. Vi vill också tacka våra föräldrar, 
vilka vore vi utan er?  
 

Umeå 2018-05-14 
 
___________________________  ___________________________ 
      
Gustav Heimdahl Pettersson  Niclas Thulin 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt introduceras läsaren till studiens problembakgrund. Begreppet hållbarhet 
presenteras ur ett företagsekonomiskt perspektiv och hur konceptet utvecklas genom 
åren. I problembakgrunden förklaras och exemplifieras de problem som ligger till grund 
för studien. Vidare beskrivs de belysta forskningsgap som studien är tänkt att fylla samt 
hur nuvarande forskning inom området ser ut. Problemdiskussion mynnar sedan ut i en 
problemformulering som studien är tänkt att besvara med tillhörande syfte. Slutligen 
beskrivs studiens avgränsningar och avsedda bidrag. 
 
1.1 Problembakgrund  
 
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom och den sista som kan bekämpa 
klimatförändringarna” - Ban Ki-Moon, Förenta Nationernas (FN) före detta 
generalsekreterare. Citatet speglar den verklighet vi lever i nu där klimatförändringar 
påverkar varje land och varje människa, varje dag (Landin, 2016, s. 5). Även ekonomier 
påverkas dyrt och så kommer situationen att förbli om ingen ändring sker (UNDP, 2015).  
 
Vår planet har genomgått stora negativa klimatförändringar till följd av mänskliga 
tillvägagångssätt vilket innebär stora risker för jordens framtida utveckling. Redan idag 
har vi för höga koncentrationer av koldioxid i atmosfären och både djur- och växtlivet får 
förödande konsekvenser. Sedan 1970-talet har vilda djurpopulationer mer än halverats 
och företagen bär en stor skuld till att jordens landmassa förstörs och att betydande skog 
skövlas i bred utsträckning (Stockholm Resilience Centre, 2015, s. 2). Dessutom påverkar 
även klimatförändringarna människor, främst i form av naturkatastrofer. En tydlig trend 
är att naturkatastrofer ökar över tid, vilket kan kopplas till klimatförändringar (Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters, 2015, s. 10). Enligt FN dog i genomsnitt 83 
000 människor och 211 miljoner människor blev negativt påverkade varje år till följd av 
naturkatastrofer under perioden 2000 till 2013 (United Nations, 2016, s. 9).  
 
Listan över negativa konsekvenser från klimatförändringar är lång och några av de mest 
problematiska påföljderna är att den globala medeltemperaturen stiger, föroreningar 
sprider sig, isar smälter, havsnivån stiger och haven blir varmare (World Meterological 
Organization, 2017). Detta leder i sin tur till att jordbruk och fiske blir mindre produktivt, 
ohälsa och sjukdomar sprids lättare, landmassor blir obeboeliga, djur- och växtarter 
utrotas m.m. (Världsnaturfonden WWF, 2017). FN menar att utvecklingen är ohållbar 
idag och att brådskande insatser måste göras för att bekämpa dessa växande miljöproblem 
(United Nations, 2016, s. 9). Likaså beskriver även Steffen et al. (2015, s. 1) att en ny typ 
av integration mellan människan och naturen måste ske för att fortsätta den mänskliga 
utvecklingen samtidigt som jorden inte tar skada. 
 
Bilden blir tydlig över att hållbarhet är ett område som utvecklats över tid och något som 
är högst aktuellt, vilket även bekräftas i flera tidigare studier (Baumgartner, 2014; Inyang, 
2013; Moon, 2007; Porter & Kramer, 2006; 2011). Dock innebär hållbarhet fler aspekter 
än bara den miljömässiga och inom litteraturen brukar hållbarhet tas upp som the triple 
bottom line publicerad av Elkington (1998) vilket syftar till ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. Detta innebär att hållbarhet blir än viktigare idag med tanke på att 
även fattigdom och dåliga livsförhållanden fortfarande är ett stort problem. Dock finns 
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det ingen tydlig definition av begreppet hållbarhet och det har varit en stor debatt kring 
dess betydelse i tidigare forskning (Missimer et al., 2017, s. 50). Ursprungligen 
definierades hållbar utveckling i Brundtlandrapporten från World Commission on 
Environment and Development (WCED) 1987 som: “…development that meets the needs 
of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs” (WCED, 1987, s. 43). Vilket innebär att hållbar utveckling tillfredsställer 
nuvarande behov utan att kompromissa kommande generationerns möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Dock har definitionen kritiserats och utvecklats över tid och 
idag finns det fortfarande ingen tydlig definition (Engert et al., 2016, s. 2834). Vad som 
anses vara gemensamt från tidigare forskning är dock att hållbarhet är ett begrepp som 
inkluderar att samhället måste ändras för en bättre framtid inom det miljömässiga, 
ekonomiska och sociala spektrumet (Hopwood et al., 2005, s. 48). FN har sammanfattat 
behoven för en hållbar utveckling med 17 mål, med syftet: “Att avskaffa extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa 
klimatkrisen.” (UNDP, 2015). 

Samtidigt som samhället bör förändras, måste även företagen förändras till följd av 
klimatpåverkan och sociala trender. Porter och Kramer (2006, s. 83) menar att 
framgångsrika företag behöver ett lyckosamt samhälle att verka i, lika mycket som ett 
samhälle behöver framgångsrika företag. Detta, tillsammans med ökade krav från 
intressenter, har lett till att företag börjat inkludera hållbarhet inom sina verksamheter. 
McWilliams & Siegel (2001, s. 117) menar att de ökade kraven medför att företag 
behöver göra mer än endast sina legala skyldigheter inom miljömässiga och sociala 
aspekter, vilket brukar kallas för Corporate Social Responsibility (CSR). Precis som för 
hållbarhet finns det ingen vedertagen definition av CSR och begreppet har varit väl 
diskuterat i tidigare forskning (Inyang, 2013, s. 124). Marrevijk (2003, s. 95) hävdar 
dessutom att en definition som passar till alla organisationer borde bortses ifrån då olika 
CSR-definitioner passar till olika organisationer.  

Porter och Kramer (2006, s. 79) menar att det förhållningssätt som finns till CSR idag är 
väldigt skilt från företagsstrategi1 vilket medför att potentiellt värde från CSR-aktiviteter 
går förlorat. Om företag istället integrerar sitt hållbarhetsarbete med sin företagsstrategi 
och kärnverksamhet så finns det stor potential till att företaget vinner konkurrensfördelar 
och kan på så sätt skapa delat värde (Porter & Kramer 2006, s. 84). Samtidigt utnyttjas 
företagets resurser till hållbara aktiviteter inom ett område de besitter värdefull kunskap 
inom, vilket potentiellt ökar värdet för den som får nytta av aktiviteten. Sammantaget blir 
det aggregerade värdet av CSR-aktiviteter som är integrerade med företagsstrategier 
högre än aktiviteter som inte är integrerade, vilket gynnar både företaget som utför CSR-
aktiviteten och den som aktiviteten riktar sig till (Porter & Kramer, 2006, s.80). Likaså 
delar Stoian och Gilman (2017, s. 20) denna uppfattning då de visat att CSR-aktiviteter 
som inte är integrerade med företagets strategi inte skapar några signifikanta 
konkurrensfördelar.  

Problemet med flera företag idag är att de endast utför sina CSR-aktiviteter operationellt, 
utan att anknyta detta till sin strategi. Operativa aktiviteter leder till att företag blir mindre 
hållbara där deras resurser inte utnyttjas maximalt (Bonn & Fisher, 2011, s. 13). Enligt 
Galbreath (2009, s. 120) saknar flera företag en strategisk approach till hållbarhet där 
integrationen mellan komponenterna blir bristfällig. Dessa insikter har lett till att mycket 
                                                        
1 I denna studie betecknas företagsstrategi även strategi och företagets strategi. Beteckningarna används 
som synonymer. 
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forskning har riktats mot hur företag implementerar hållbarhet till sin kärnverksamhet, 
där flertalet verktyg, ramverk och modeller tagits fram i syfte att göra det enklare för 
företag att skapa ett delat värde (Lloret, 2015; Lüdeke-Freund, 2010; Porter & Kramer 
2006; 2011; Stoian & Gilman, 2017). Denna forskning har främst varit fokuserad på stora 
företag medan det har konstaterats att mindre företaget står inför flera utmaningar att 
implementera hållbarhet i sin strategi (Inyang, 2013, s. 130). 

Det är viktigt att betona betydelsen av små och medelstora företag då de bidrar i hög grad 
till nationell ekonomisk tillväxt. Samtidigt är enskilda staters framtida framgångar inom 
hållbarhet beroende av att små och medelstora företag implementerar hållbarhet i sin 
kärnverksamhet Aghelie (2017, s. 41). Inom OECD-området utgörs 99,7 % av alla 
företag, bortsett från den finansiella sektorn, av företag med färre än 250 anställda 
samtidigt som de står för cirka 55 % av det totala förädlingsvärdet i regionen (OECD, 
2017, s. 3). Inom EU uppgår samma kategori till 99,8 % av samtliga företag och står för 
58 % av det totala förädlingsvärdet (Europeiska kommissionen, 2012). Även Sverige 
visar samma trend där 99,9 % av alla företag utgörs av små och medelstora bolag med 
färre än 250 anställda enligt SCB (2017, refererad av Ekonomifakta, 2017a). 
Sammantaget är majoriteten av samtliga företag små eller medelstora och Inyang (2013, 
s. 123) menar att dessa tillsammans utgör en signifikant del av det ekonomiska, 
miljömässiga och sociala inflytandet över hela världen.  

Bagur-Femenias et al. (2013, s. 55) menar att framgångsrik strategisk integrering av 
hållbara initiativ skiljer sig mellan tjänstesektorn och andra sektorer. Halme et al. (2004, 
s. 136) understryker att befintlig forskning inom hållbarhet för tjänsteföretag fokuserar 
främst på miljömässiga aspekter snarare än en heltäckande bild. Detta skapar ett behov 
av att undersöka sociala- och miljömässiga aspekter av hållbarhet i större utsträckning. 
Heiskanen och Jalas (2003, s. 196) menar att en ökning av tjänster och tjänsteföretag inte 
nödvändigtvis bidrar till några större miljömässiga förbättringar för samhället utan att 
enskilda företag behöver anpassa sitt hållbarhetsarbete till sitt unika tjänsteutbud. 
Exempelvis konkluderar Inés Pardo Martínez (2013, s. 113) att svenska tjänsteföretag har 
stor potential till utveckling och att bidra till en bättre miljö i bredare utsträckning. 
Svenska företag kan enligt SCB (2017, refererad av Ekonomifakta, 2017b) delas in i 
följande huvudgrupper ‘Tjänsteföretag’ (63,5 %), ‘Jordbruk’, ‘Skogsbruk och fiske’ (21,9 
%), ‘Industri’ (14,1 %) samt ‘Huvudgrupp saknas’ (0,5 %). 

Med ovan konstaterande, om att hållbarhet integrerat med strategi leder till högre 
aggregerad nytta samt att små och medelstora företag i tjänstesektorn har en enorm 
betydelse för framtiden, blir resultatet att vi tycker dessa områden borde undersökas 
noggrannare. Vi är övertygade om att en bättre verklighetsbild över hållbarhet kopplat till 
strategi skulle kunna belysa att högre nytta kan uppnås genom ett bättre hållbarhetsarbete 
utifrån ett företagsperspektiv. Detta är även relevant med hänsyn till FN:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling då dessa skulle kunna uppnås i större utsträckning om hållbart 
företagande kan effektiviseras.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Som ovan nämnts har begreppen hållbarhet och CSR vaga definitioner, vilket leder till 
förvirring bland forskare och utövare. Ibland används begreppen dessutom som 
synonymer, något som gör dem ännu mer diffusa. Sheehy (2015, s. 631) menar att 
begreppet hållbarhet har en bredare betydelse och ett mer miljöinriktat fokus än CSR. 
Vidare anser Sheehy att CSR är en applikation från det bredare begreppet hållbarhet. 
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Oavsett definition och enskild betydelse syftar båda begreppen ur ett företagsperspektiv 
till att företag ska ta sitt ansvar och skapa en bättre morgondag för sig själva, för samhället 
och för planeten.  
 
Mycket av den forskning som finns idag gällande CSR och hållbarhet är riktad mot stora 
företag och vilket ansvar de är skyldiga samhället (Inyang, 2013, s. 123). Vidare menar 
Inyang att väldigt lite forskning finns tillgänglig för att öka vår förståelse kring små och 
medelstora företags engagemang inom CSR och därför bör framtida vetenskap inriktas 
mot att undersöka detta. Yuan et al. (2011, s. 76) framhåller att forskning tenderar att 
studera externa reaktioner från intressenter av olika initiativ snarare än att fokusera på 
företags interna processer och resonemang gällande integration av CSR i ett företags 
strategi.  
 
Enligt Engert et al. (2016, s. 2843) bör framtida forskning istället inriktas mot vilka 
faktorer, det vill säga drivkrafter och utmaningar, som ligger till grund för integrering av 
hållbarhet i företagsstrategi snarare än vilka skyldigheter företag har. På liknande sätt 
menar Cuerva et al. (2014, s. 110) att för att få en fullständig förståelse kring faktorer 
gällande adaptering av hållbar utveckling i små och medelstora företag bör ytterligare 
forskning inom området göras. Vidare slår Lüdeke-Freund (2010, s. 22) fast att det finns 
ett behov av att identifiera vilka resurser, nyckelaktiviteter samt partners som behövs för 
att skapa en hållbar konkurrensfördel genom integration i företagets strategi.  
 
Bagur-Femenias et al. (2013, s. 57) efterfrågar att framtida forskning riktas till att 
identifiera frågor för företag inom tjänstesektorn som syftar till att stärka 
konkurrensfördelar och skapa en långsiktig strategi. Som tidigare konstaterats tillhör 
majoriteten av svenska små och medelstora företag tjänstesektorn. Dessutom skiljer sig 
tjänstesektorn från övriga sektorer när det kommer till att implementera effektiva 
strategier inom hållbarhet eftersom olika företag har varierande stor miljöpåverkan. Detta 
gör tjänstesektorn relevant för denna undersökning (Bagur-Femenias et al., 2013, s. 55). 
 
Aghelie (2017, s. 47) menar att de drivkrafter och utmaningar som påverkar små och 
medelstora företag är annorlunda än de i stora företag. Därför efterlyser Aghelie (2017, 
s. 47) att framtida forskning bör inriktas mot att utforska möjligheter och utmaningar till 
att behålla konkurrenskraft genom hållbarhet för SME-företag. Eftersom små och 
medelstora företag har en stor inverkan på ekonomisk utveckling så har ett skifte i fokus 
gällande forskning påbörjats, från stora företag till SME-företag. Problematiken kring 
detta är att vad som i ett land och sammanhang kan anses vara inom spannet för SME kan 
i ett annat land definieras som något annat. Forskning som därmed görs i ett land kan 
därför inte nödvändigtvis vara applicerbar i ett annat.  
 
EU:s definition av SME-företag är företag med mellan 10 och 250 anställda som har en 
omsättning på mindre än 50 miljoner euro (Europeiska kommissionen, 2018). Denna 
definition kan med andra ord vara betraktad som SME-företag i ett land men inte i ett 
annat (Inyang, 2013, s. 125). I denna studie har små och medelstora bolag definierats som 
ett företag med 10-250 anställda, oavsett omsättning. Vidare visar befintlig teori att 
SME:er till viss del har insikten om att exempelvis miljömässiga aspekter påverkar deras 
verksamhet. Trots detta saknas förståelse och övertygelse om att ta hänsyn till att 
hållbarhet skulle kunna bidra till ett ökat värde för företagens kunder och således dem 
själva (Simpson et al., 2004, s. 168). 
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Som redogjorts ovan, finns det ett behov av att undersöka vilka drivkrafter och 
utmaningar som ligger till grund för små och medelstora företag inom tjänstesektorns 
integrering eller icke-integrering av hållbarhet i sin företagsstrategi. Detta då befintlig 
forskning främst fokuserar på stora företag samt vilket ansvar de har. Därtill består 
svenska företag till stor del av små och medelstora företag inom tjänstesektorn, vilket gör 
dem relevanta att studera. Dessa företags engagemang inom hållbarhet skiljer sig mot 
övriga företag då deras förutsättningar ser annorlunda ut (Simpson et al., 2005, s. 165). 
Dessutom skiljer sig definitioner av små och medelstora företag mellan länder vilket kan 
leda till annorlunda resultat ur en svensk kontext, där forskning inom området behöver 
utforskas. Detta leder fram till studiens tvådelade problemformulering.  
 
1.3 Problemformulering 
 
I vilken utsträckning integrerar svenska små och medelstora tjänsteföretag hållbarhet i 
sin företagsstrategi? 
 
Vilka drivkrafter respektive utmaningar har svenska små och medelstora tjänsteföretag 
till att integrera hållbarhet i sin företagsstrategi?  
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att undersöka i vilken grad små och medelstora svenska företag inom 
tjänstesektorn integrerar hållbarhet i sin strategi. Vidare ämnar studien att undersöka och 
identifiera deras drivkrafter och utmaningar gällande integrering av hållbarhet i dess 
kärnverksamhet och strategi.  

Vi vill öka förståelsen för hur nuläget ser ut och att förändring och integrering av företags 
hållbarhetsarbete skulle kunna leda till en högre aggregerad samhällsnytta. Om ett gap 
finns,  är syftet att belysa detta och ge ett underlag kring vilka möjligheter och svagheter 
som finns idag. Detta för att påskynda och förbättra samhällets totala möjlighet att bidra 
till en hållbar utveckling och skapa bättre förutsättningar för sig själva och samhället i 
stort. 

1.5 Avgränsningar och avsedda bidrag 
 
I denna studie undersöks små och medelstora företag inom tjänstesektorn i Sverige då 
syftet är att kartlägga drivkrafter och utmaningar till att integrera hållbarhet i företagets 
strategi. På grund av begränsad tid har studien avgränsats till företag i Umeå. Detta 
medför att studien inte blir generaliserbar på ett nationellt plan i Sverige då geografiska 
diskrepanser kan påverka resultatet.  

Vidare har studien även avgränsats till att undersöka vinstdrivande små och medelstora 
tjänsteföretag som inte är en filial eller en del av en organisation med fler än 250 anställda 
och huvudkontor på annan ort än Umeå. Därmed kommer inte lokala eller regionala 
kontor som är en del av en större organisation att finns med i urvalet för undersökningen, 
likaså kommer inte franchiseföretag att förekomma. Denna avgränsning är gjord då 
undersökningen syftar till att undersöka företag som inte har en central strategi, vilken 
exempelvis lokala filialer ofta förhåller sig till, även om de är registrerade som ett litet 
eller medelstort tjänsteföretag i Umeå. Studien avgränsas även till att undersöka 
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drivkrafter och utmaningar hos respektive företag snarare än intressenters reaktioner och 
vilka specifika skyldigheter ett företag anses ha.  

Från en teoretisk utgångspunkt har vi för avsikt att kartlägga i vilken utsträckning små 
och medelstora tjänsteföretag integrerar hållbarhet i sin strategi. Detta för att det finns ett 
vetenskapligt behov av att studera små och medelstora tjänsteföretag i denna kontext 
vilket även redogjorts för i studiens problemdiskussion. Därtill kommer denna kvalitativa 
studie ge djup i att förstå vad som ligger till grund för att små och medelstora 
tjänsteföretag integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi, samt utmaningar och drivkrafter 
till detta. 

Från en praktisk utgångspunkt vill vi öka förståelsen för hur dagsläget ser ut och belysa 
att förändring och integrering av företags hållbarhetsarbete skulle kunna leda till en högre 
aggregerad samhällsnytta. Denna insikt kan sammanföra företag med existerande 
forskning som fokuserar på hur företag kan implementera hållbarhet i sin strategi och 
således skapa en mer hållbar framtid. Genom att belysa utmaningar med integration kan 
personer i ledande positioner inom svenska tjänsteföretag enklare identifiera sitt företags 
hinder inom området för integrerad hållbarhet, vilket kan hjälpa dem i processen att 
överkomma dessa.  
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2. Teoretisk metod 
 
I denna del diskuteras de teoretiska val som gjorts för studien och hur dessa påverkar 
undersökningen. Inledningsvis presenteras ämnesvalet samt författarnas förförståelse 
inom ramen för området. Därefter redogörs vilken vetenskaplig ansats och 
forskningsstrategi som är mest lämplig för att besvara studiens syfte och frågeställning, 
följt av en förklaring till hur teori har sökts fram och valts. Avslutningsvis granskas valet 
av teorierna kritiskt för att kunna slå fast ett solitt och tillförlitligt teoretiskt ramverk.  

2.1 Ämnesval 
 
Valet av ämne gjordes i januari 2018. Vi som författat denna uppsats läser 
Civilekonomprogrammet med olika fördjupningsområden, dock har hållbarhet och CSR 
funnits som ett genomgående tema under hela utbildningen. Detta väckte vår 
uppmärksamhet och intresse, trots att vi valt olika företagsekonomiska inriktningar under 
utbildningen, kändes ämnesvalet självklart. Förklaringen är också av vi båda tycker att 
dessa frågor är viktiga; för oss själva, för företag och för samhället och planeten. När vi 
blev mer insatta i ämnet i början av detta arbete visade det sig att små och medelstora 
bolag vore intressant att fördjupa sig inom. Stora bolag påverkas av en lagstiftning 
gällande rapportering inom hållbarhet som inte mindre företag gör och därför fann vi 
dessa intressanta. Vi valde även tjänstesektorn för djupare analys då den inte har lika 
traditionella miljömässiga hållbarhetsfrågor att brottas med, utan det anses svårare att 
integrera och arbeta med hållbarhet på ett framgångsrikt sätt i den sektorn. Valet att 
studera integration av hållbarhet i strategi grundar sig i att det finns teoretiskt stöd för att 
företag “missuppfattar” motiven till varför företag ska arbeta framgångsrikt med 
hållbarhet. Dessutom finns det ett antagande om att hållbarhet inte syftar till egen vinning 
utan enbart en vinning för någon annan (tredje part).  

 
2.2 Förförståelse 
 
Johansson Lindfors (1993, s. 25) menar att förförståelse syftar till den inblick och 
kunnande som författarna innehar innan studien påbörjas. I denna studie innebär det att 
dessa kommer från författarnas studier, arbete, uppväxt och bakgrund. Som nämnts i 
stycket för ämnesval har vi författare, Heimdahl och Thulin studerat skilda 
fördjupningskurser i respektive civilekonomutbildning. Heimdahl har läst 
marknadsföring på C-nivå och finansiering på D-nivå. Thulin har läst redovisning på C-
nivå och sedan blandade kurser inom fältet för företagsekonomi i Beijing (Kina) på D-
nivå. Detta har bidragit till variation i kunskap, men också mångsidighet. Denna kunskap 
representerar författarnas teoretiska förförståelse och kommer ligga till grund för denna 
studie. Båda författarna har även erfarenhet från arbeten inom hållbarhetsfrågor på både 
små och medelstora bolag samt stora bolag. Detta motsvarar den praktiska förförståelsen 
som författarna har. Dessa förförståelser har skapat åsikter och värderingar gällande 
hållbarhet och dess integrering i strategi, vilket kan påverka studien (Bryman & Bell, 
2017, s. 60-61).  

Vi har i denna studie strävat efter att ständigt vara objektiva och transparenta för att lyckas 
utföra en forskningsetisk korrekt studie. I studiens urval av företag har författarnas 
kännedom gällande lokala företag i Umeå influerat processen att hitta representativa 
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företag för att besvara studiens problemformulering. Detta är ett exempel då vi inte är 
objektiva men också är medvetna om att vi inte är det. En bedömning har dock gjorts att 
detta är till studiens fördel. För att skapa en objektivitet har vi exempelvis under 
genomförandet av intervjuerna bett respondenterna att själva att definiera begrepp för att 
inte influera dem från våra idéer och förutbestämda uppfattningar.  

2.3 Vetenskaplig ansats  
 
En studie kan utgå från två olika angreppssätt; deduktiv och induktiv (Alvehus, 2013, 
s.109). Vidare menar Alvehus att dessa två angreppssätt bör ses som ideal och att ingen 
studie är fullständigt deduktiv eller induktiv. I de flesta fall innehåller en studie en 
blandning av de båda angreppssätten. Dock, är detta skalbart och en studie lutar mer åt 
det ena hållet än det andra. Deduktion utgår från logik och induktion utgår från empiri 
(Thurén, 2007, s. 22). Alvehus (2013, s. 109) menar att en deduktiv ansats startar med 
utgångspunkt i hypoteser (frågeställningar) och att teori testas mot den insamlade datan 
(empiri). I motsats till detta vidhåller Alvehus att det är tvärtom i en induktiv ansats. Där 
utgår ansatsen från empirin och den insamlade datan är generaliserbar och förklaras med 
hjälp av ett teoretiskt ramverket i efterhand. 

Bryman och Bell (2017, s. 43) beskriver den deduktiva processen i 6 steg: “1. Teori, 2. 
Hypotes(er), 3. Datainsamling, 4. Resultat, 5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas, 6. 
Omformulering av teori.” I utgångsläget studeras teori och utifrån denna deduceras en 
eller flera hypoteser och dessa testas med hjälp av insamlad data och presenteras sedan i 
en resultatdel där studien sedan bekräftar eller förkastar hypoteserna. Utifrån detta skapas 
eller omformuleras ny teori. Det är således denna process som beskriver förhållandet i en 
deduktiv ansats att “börja” i teori och “sluta” i observationer och resultat. Detta innebär 
att de hypoteser studien testar antingen bekräftar teorin eller vid förkastning skapar ett 
utrymme för hur teorin bör förändras. Den deduktiva ansatsen förknippas främst med en 
kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2017, s. 58). 

Till skillnad från en deduktiv ansats utgår det induktiva angreppssättet från de 
observationer som gjorts och utifrån dessa skapas teori (Wallén, 1996, s. 89). Bryman 
och Bell (2017, s. 45) menar att i den induktiva ansatsen så är teorin resultatet och det är 
också detta som gör att en induktiv ansats, tvärtemot en deduktiv ansats “börjar” med 
observationer och “slutar” med teori (Bryman & Bell, 2017, s. 43). Wallén (1996, s. 89) 
framhåller att det problematiska i induktiva studier är det inte går att generalisera 
slutsatsen eftersom teorin enbart baseras på insamlad data. Detta för att det i en studie 
enbart går att genomföra det antal observationer som det finns resurser till. Thurén (2007, 
s. 22) beskriver deduktion enligt följande: “Deduktion innebär att man drar allmänna, 
generella, slutsatser utifrån empiriska fakta. Induktion förutsätter alltså kvantifiering”. 
Det induktiva angreppssättet förknippas främst med en kvalitativ forskningsstrategi 
(Bryman & Bell, 2017, s. 58).  

I denna studie kommer vi att utgå från ett induktivt angreppssätt. Detta för att studien 
avser att analysera, förstå och kartlägga motiven till varför små och medelstora företag 
inom tjänstesektorn integrerar eller inte integrerar hållbarhet i sin strategi. Inga hypoteser 
kommer att testas för att förkastas eller bekräftas vilket som ovan nämnts är typiskt för 
en deduktiv ansats. Istället utgår denna studie från den insamlade datan och resultatet av 
dessa och försöker med hjälp av befintlig teori förklara detta. Eftersom studien innehåller 
befintlig teori, vilken kommer att påverka resultatet av undersökningen, finns det inslag 
av deduktion. Bryman och Bell (2017, s. 45) menar att det i kvalitativa studier är vanligt 
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att benämna angreppssättet som abduktivt då det finns inslag av både deduktion och 
induktion. I denna studie anges dock angreppssättet som främst induktivt men med vissa 
deduktiva komponenter. 

2.4 Forskningsstrategi 
 
Bryman och Bell (2017, s. 58) beskriver två skilda forskningsstrategier; kvantitativ och 
kvalitativ. Som nämnts i stycket för vetenskaplig ansats har den kvantitativa strategin 
huvudsakligen en deduktiv ansats och den kvalitativa strategin huvudsakligen en induktiv 
ansats. Den kvantitativa forskningsstrategin “betonar kvantifiering när det gäller 
insamling och analys av data...” (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Vidare menar Bryman 
och Bell (2017, s. 58) att kvantitativ forskning har en positivistisk (naturvetenskaplig) 
kunskapssyn och en objektivistisk ontologisk inriktning. Den kvalitativa 
forskningsstrategin å andra sidan beskrivs på följande sätt: “En forskningsstrategi som 
vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data...” 
(Bryman & Bell, 2017, s. 58). Vidare menar Bryman och Bell (2017, s. 58) att kvalitativ 
forskning kännetecknas av en kunskapssyn som är interpretativistisk och 
konstruktionistisk ontologisk inriktning. Dock ska det tilläggas att denna grundläggande 
beskrivning kring de olika strategiernas kännetecken vad gäller kunskapssyn och 
ontologiska inriktning är förenklad då det finns likheter i de båda och distinktionen i 
verkligheten är inte alltid är lika tydlig som beskriven ovan (Bryman & Bell, 2017, s. 59).  

I den kvantitativa forskningsstrategin nämns surveystudier som en vanlig metod och 
vanliga kännetecken för denna forskningsstrategi är att det som undersöks ska 
representera en större population. En undersökning i ett segment för ett visst antal i en 
viss tidpunkt ska belysa eventuella samband. Språktermer för kvantitativ 
forskningsstrategi blir därav ord som: variabler, mätning, experiment, hypoteser och 
kontroll (Bryman et al., 1997, s. 20-21). För den kvalitativa forskningsstrategin menar 
Bryman et al. (1997, s. 58-59) att forskaren syftar till att studera sociala fenomen och 
skaffa sig en djup förståelse kring det som faktiskt studeras i studien. Metoden kan vara 
intervjuer, fokusgrupper eller observationer. Intervjuer har valts för denna studie med 
anledning av att fokusgrupper och observationer inte bedöms kunna ge en tillräcklig insikt 
och förståelse för att besvara studiens problemformulering. Intervjuer kan vara 
ostrukturerade eller strukturerade, antingen lämnar intervjuaren övergripande teman för 
respondenten att svara fritt kring eller följer personen som intervjuar ett frågeschema. 
Desto mer strukturerad intervjun är desto mer kvantitativ blir studien då detta skapar 
utrymme för att kvantifiera resultaten (Bryman et al., 1997, s. 58-59). 

I denna studie kommer en kvalitativ forskningsstrategi att användas i genomförandet av 
semi-strukturerade intervjuer. Studien syftar till att på djupet förstå de företag som 
undersöks och inte till att generalisera dessa resultat. Motiven önskas kartläggas och 
djupintervjuer kommer genomföras för att förstå företagens drivkrafter och utmaningar 
gällande integration av hållbarhet. Resultaten kommer från respondenternas subjektiva 
åsikter och uppfattning gällande ämnet. Detta gör att vi anser att en kvalitativ 
forskningsstrategi är mest lämplig.  

2.5 Val av teori och litteratursökning 
 
Johansson Lindfors (1993, s. 87) menar att val av teori innefattar två faser; teorisökning 
och teorianvändning. Sökningen syftar till att besluta kring studiens teoretiska 
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utgångsläge vad gäller val av teori. Vidare menar Johansson Lindfors att val av teori ska 
vara förenat med studiens problemformulering.  

Vid valet av teori har studiens problemformulering och syfte legat till grund. Samma teori 
ligger även till grund för utformningen av intervjufrågor till studiens empiriska del. För 
att översiktligt försöka förklara den teoretiska referensramens funktion så har de två 
begreppen strategi och hållbarhet förklarats grundläggande och i viss mån kronologiskt. 
Detta för att få en djup enskild förståelse kring de två begreppen, vilket underlättar för 
läsaren. Båda ämnena är breda forskningsområden vilka behöver utredas för att förstå hur 
ett företag kan integrera dessa. Därefter har begreppen slagits samman för att beskriva 
dess synergi och funktion tillsammans. Denna beskrivna tankegång ligger till grund för 
den konceptuella modell som sammanfattar det teoretiska ramverket. 

I sökningen av litteratur har främst Umeå universitetsbiblioteks (UB) sökmotor använts. 
Den söker i flertalet databaser samtidigt för vetenskapliga artiklar. Bland annat har 
resultat från Business Source Premier (EBSCO) och Scopus använts. Utöver denna 
sökmotor har även Google Scholar använts för att söka litteratur. I metoddelen har främst 
läroböcker gällande vetenskaplig metod och forskning inom det företagsekonomiska 
fältet nyttjats. I teoridelen har främst vetenskapliga artiklar använts men även till viss del 
böcker från Umeå Universitetsbibliotek. Dessa böcker har använts för att på bästa sätt 
förklara grundläggande företagsekonomiska begrepp, exempelvis strategi. Detta ger en 
god förståelse för hur begreppet har utvecklats över tid och är en bra metod för att använda 
inflytelserika källor som blivit citerade flertalet gånger. Vi har syftat till att genomgående 
i studien använda ursprungligt källmaterial (primärkälla) och varit restriktiva i 
användningen av sekundärdata. 

Med anledning av att den främsta litteraturen är skriven på engelska har de flesta 
sökningar gjorts på engelska. Detta har inte varit något problem då författarnas kunskap 
i engelska är god och de flesta engelska nyckelord har också en “vedertagen” svensk 
översättning inom fältet för företagsekonomi. I ett fåtal fall har egna översättningar gjorts. 
För att minimera risken för missuppfattning innehåller uppsatsen en del med 
Abbreviationer och översättningar där dessa översättningar ingår, samt vad de betyder i 
denna studie. 

Sökningar som gjorts har bland annat men främst innehållit följande nyckelord: CSR, 
Corporate Social Responsibility, Sustainability, Corporate Sustainability, SME, Small 
and Medium Sized Enterprises, Service Industry, Shared Value, Corporate Strategy, 
Business Strategy. Strategic Management. 

Genomgående för denna studie har fackgranskade artiklar använts. I flera fall har vi 
använt grundkällan genom att söka upp dem genom referenslistor från andra artiklar. 
Detta har givit en mer holistisk bild och ökad förståelse kring studiens ämne. 

2.6 Källkritik  
 
Enligt Thurén (2005, s. 9) handlar källkritik om att ta reda på vad som är sant eller 
sannolikt. Oavsett form på källan så handlar kritiken om att värdera dessa i termer av 
trovärdighet. Vidare menar Thurén att källkritiken består av fyra kriterier; Äkthet, 
Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet. Nedan kommer dessa kriterier att redogöras 
för samt hur dessa tagits hänsyn till i denna studie.  
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2.6.1 Äkthetskriteriet 
Thurén (2005, s. 19) menar att äkthet syftar till att ta reda på om källan är det den utgör 
sig för att vara, det vill säga äkta och inte falsk. För att säkerställa att de källor som 
använts i studien varit äkta så har de främsta källorna hämtats från Umeå 
Universitetsbiblioteks (UB) sökmotor med kriteriet att källorna är fackligt granskade. 
Utanför UB så har Google Scholar använts, vilket är en databas rekommenderad av UB, 
även i denna sökmotor har kriterien för fackligt granskad artikel använts i sökningarna.  

2.6.2 Tidssambandskriteriet 
Detta kriterium beskrivs av Thurén (2005, s. 13) som att det finns ett samband i 
trovärdigheten i en källa beroende på hur lång tid som passerat mellan utgivelsen av en 
källa och den händelse som källan ämnar att rapportera om. I denna studie har detta tagits 
i beaktning genom att författarna främst sökt så nya källor som möjligt. Äldre källor har 
använts i de fall då det funnits anledning till att redogöra för grundläggande teori. Denna 
har sedan beskrivits och ny forskning har presenterats för att påvisa utvecklingen och 
förändringen av dessa teorier.  

2.6.3 Oberoendekriteriet 
Thurén (2005, s. 13) beskriver oberoendekriteriet som att källan ska vara självständig och 
inte ett referat av en annan källa. I denna studie så har förstahandskällor prioriterats för 
att öka trovärdigheten. När förstahandskällor inte hittats och sekundärkällor använts så 
har det gjorts en bedömning att den är tillförlitlig.  

2.6.4 Tendensfrihetskriteriet  
Tendenfrihetskriteriet beskrivs av Thurén (2005, s. 13) som att det inte ska finnas 
misstanke om att den som författat en källa inte av någon anledning givit en annan bild 
av verkligheten än den sanna. Detta skulle kunna uppträda i de fall då författaren har egen 
vinning av att förvanska verkligheten (av personliga, ekonomiska eller politiska skäl). 
Detta har i denna studie inneburit att erkända författare använts och en genomtänkt och 
kvalitativ litteratursökning genomförts. 
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3. Teoretiskt Ramverk  
 
I detta avsnitt avhandlas studiens teoretiska ramverk. Teorierna är tänkta att hjälpa till 
att besvara studiens problemformulering. Två övergripande begrepp som förklaras är 
hållbarhet och strategi, vilka redogörs grundligt för att därefter förenas till en del om 
integration mellan dessa två. Detta sammanfattas även i en konceptuell modell. Slutligen 
följer en sammanställning av tidigare forskning inom det berörda området för studien.  
 
3.1 Strategi 
 
Enligt Hofer och Schendel (1978, s. 4) har alla företag en strategi även om samtliga 
strategier inte nödvändigtvis är bra eller tydligt preciserade. Vidare menar författarna att 
en välformulerad och planerad strategi är överlägset bättre än en ostrukturerad strategi 
(Hofer & Schendel, 1978, s. 7). Detta leder till att oavsett om företagets strategi existerar 
i uttalad form eller inte så behöver konceptet strategi och dess komponenter definieras för 
att kunna bidra med att besvara den här studiens problemformulering och syfte. Många 
forskare har försökt att definiera och förklara företagsstrategi och dess komponenter 
(FitzRoy et al., 2012, s. 10; Hofer & Schendel, 1978, s. 4; Jassawalla & Sashittal, 2001, 
s. 50; Kotler, 2000, s. 47; Mintzberg & Waters, 1985, s. 257; Porter, 1996, s. 68 och s. 
70; Porter, 2001, s. 71). 
 
3.1.1 Definition strategi 
Seddon och Lewis (2003, s. 239-240) argumenterar för att det är rimligt att använda 
Michael Porters definitioner av strategi i hans artiklar ‘What is strategy?’ från 1996 och 
‘Strategy and the internet’ från 2001. Porter definierar strategi som skapandet av en unik 
och värdefull position som involverar varierad uppsättning av aktiviteter, vilka skiljer sig 
från företagets konkurrenter (1996, s.68). Vidare definierar Porter strategi som 
blandningen av hur företagets olika delar passar tillsammans, med målet att uppnå 
långsiktig finansiell överlägsenhet (2001, s. 71). Kotler (2000, s. 47) menar att strategi 
handlar om den riktning ett företag går för att nå sina mål. Ett företags strategi kan även 
definieras som matchningen mellan organisatoriska kompetenser och resurser med 
möjligheter och risker i den utomliggande miljön som företaget verkar i (Hofer & 
Schendel, 1978, s. 4). Mintzberg och Waters (1985, s. 257) menar att företagets strategi 
kan delas in i två faser; formulering och implementering. Strategisk formulering handlar 
om att utveckla och framställa en strategi och vad som ska ingå. Implementering syftar 
till utförandet av denna formulering. Kotler (2001, s. 36) menar att implementeringsfasen 
handlar om att utföra de aktiviteter som beslutats om i ett tidigare skede, alltså hur strategi 
genomförs i praktiken. Uppdelningen av formulering och implementering visas även i 
figur 1. I och med att denna studie syftar till att undersöka och kartlägga integration av 
hållbarhet i företagsstrategi samt vilka drivkrafter och utmaningar som finns i samband 
med detta, kommer denna studie att fokusera på formulering av strategi snarare än 
implementering.  
 

 
Figur 1. Schematisk bild över formulering och implementering i företagsstrategi. 
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3.1.2 Strategiformulering 
Formulering av ett företags strategi kan enligt Hofer och Schendel (1978, s. 47) delas in 
i 7 steg:  

1. Identifiering. Bedömning av organisationens nuvarande strategi och dess 
komponenter.  
2. Miljö- och omvärldsanalys. Bedömning av konkurrensfördelar, hot och möjligheter 
som företaget har.  
3. Resursanalys. Bedömning av interna processer, resurser, styrkor och svagheter.  
4. Analys av gap. Gap mellan steg två och tre, interna och externa faktorer, möjligheter 
och hot vs. styrkor och svagheter.  
5. Strategiska alternativ. Identifiering av strategiska val som den nya strategin kan anta.  
6. Utvärdering av strategi. Utvärdering av tillgängliga alternativ med hänsyn till 
inflytelserika intressenter, t.ex. aktieägare.  
7. Val av strategi. Val av ett eller flera alternativ till strategisk implementering.  

 
Det finns två nivåer av strategier, företagsstrategi och affärsstrategi. Företagsstrategi 
påverkar hela företaget och affärsstrategi syftar till en särskild del av affärsverksamheten. 
Om företaget enbart har ett affärsområde så sammanfaller de båda nivåerna (FitzRoy et 
al., 2012, s. 10). Enligt Seddon och Lewis (2003, s. 236-237) är det vanligt att begreppen 
‘affärsmodell’ och ‘företagsstrategi’ blandas ihop och missbrukas, då de egentligen är 
skilda begrepp med olika innebörd. Dock finns det likheter vilket gör att skillnaderna kan 
vara svåra att identifiera. Affärsmodell kan definieras som sättet ett företag skapar och 
levererar värde till sina kunder (Sako, 2012, s. 24; Teece, 2010, s. 172). Vad gäller 
strategi, menar Kreng och Huang (2011, s. 529) att ett företag måste ta hänsyn till kunders 
beteende och kundvärde för att öka lönsamheten i företaget. Därmed finns en likhet 
mellan affärsmodell och strategi menar vi. Teece (2010, s. 172) framhåller att när ett 
företag startar sin verksamhet skapas ett uttalat eller icke-uttalat sätt för företaget att skapa 
och leverera värde till sina kunder. Det finns enligt Jassawalla och Sashittal (2001, s. 50) 
anledning att vara tveksam till den tydliga uppdelningen av implementering och 
formulering. De menar att dessa två begrepp ofta glider samman och att organisationen 
svarar till olika händelser som utspelas och tvingas ta uti med dessa i den ordning de 
uppstår, vilket leder till improvisation och prioriteringar snarare än att arbeta efter en 
färdig plan.  
 
Syftet med att definiera strategi och beskriva dess komponenter är att tydliggöra vad en 
strategi innebär eller inte innebär, samt vad strategi avser i denna studie. Som ovan 
nämnts är planerade och formulerade strategier viktiga för att företag ska nå sina mål. 
Sammanfattningsvis med Porters definitioner av strategi handlar det om att definiera ett 
företags långsiktiga mål och position på en marknad, samt vad ett företag ska göra och 
inte göra för att skapa värde till sina kunder. Kotler instämmer med beskrivningen att 
strategi handlar om den väg ett företag vandrar för att nå sina mål. Fördelningen i 
strategins uppkomst mellan formulering och implementering beskriver också var i 
processen som beslut kring vilka initiativ och mål som ska uppnås. Detta sker således i 
formuleringsfasen, vilket därför blir den fas vi i denna studie kommer fördjupa oss 
ytterligare i men samtidigt ta hänsyn till att formulering och implementering kan vara 
svåra att särskilja och identifiera. De sju steg som formuleringen består av kommer att 
studeras noggrannare, för att utforska om dessa steg utförs och således fastställa om 
företag formulerar en strategi enligt detta. 
 



 14 

Att strategi och affärsmodell förväxlas kan i studiens empiri skapa underlag för 
missuppfattning. Därför kommer båda begreppen att behandlas tillsammans i de fall där 
de båda syftar till att skapa värde för företagets kunder på lång sikt. Vad gäller begreppen 
företagsstrategi och affärsstrategi så kommer vi i den sammanfattande delen för teorin att 
främst fokusera på företagsstrategi. Detta då studien syftar till att besvara hur hela 
företaget arbetar med strategi. 
 
3.2 Hållbarhet 
 
Det finns flera definitioner som syftar till hållbarhet, vi kommer att fördjupa oss i de två 
mest förekommande begreppen, hållbarhet och CSR. Ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv är de snarlika då båda syftar till att verka för en bättre framtid ur ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv (Montiel, 2008, s. 245). Aghelie (2017, 
s. 42) menar att hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar flera aspekter. Van 
Marrevijk (2003, s. 95) understryker att det inte går att avgränsa CSR till endast en 
definition. Sammanfattningsvis är det en begreppsdjungel, där flera författare gett sig på 
att definiera begreppen sedan dess ursprung. För att få en djupare förståelse för 
begreppens innebörd har vi valt att göra en noggrannare undersökning av respektive 
begrepp enskilt för att sedan ta ställning till hur vi tolkar dem för att kunna besvara 
studiens syfte på ett lämpligt sätt. 
 
3.2.1 Begreppet hållbarhet 
På 1980-talet fanns det flera som menade att begreppet hållbarhet var en fluga som snart 
skulle dö ut. Tvärtemot blev begreppet vida känt under samma årtionde och har sedan 
dess varit mycket inflytelserikt inom stadgar, policys och riktlinjer för både stater, 
regeringar, organisationer och företag (Mebratu, 1998, s. 494). Dyllick och Hockerts 
(2002, s. 130) menar att hållbarhet i sin grundform syftar till en social utveckling mot en 
mer jämlik och välmående värld där naturen och våra kulturella bedrifter finns bevarade 
för flera följande generationer. Även Brundtlandrapportens definition som vi tidigare 
nämnt syftar till att möta kommande generationers behov (WCED, 1987). Denna 
definition är väldigt prominent men har också blivit kritiserad. Redclift (2005, s. 213) 
anmärker att kommande generationers behov inte nödvändigtvis måste vara desamma och 
menar att kulturella skillnader leder till olika behov, vilket helt ignoreras i 
Brundtlandrapportens definition. Vidare delas denna uppfattning av Shrivastava (1995, s. 
941) som framhäver att samma definition är grundad utifrån ett västerländskt perspektiv. 
Petrisor och Petrisor (2014, s. 176) riktar även kritik till Brundtlands definition och menar 
att den behöver uppdateras till följd av förändringar i samhället, även om de medger att 
det är den definition som varit mest inflytelserik inom forskningsområdet. De menar att 
definitionen inte förändrats över tid men att förståelsen bakom den har utvecklats vilket 
har medfört varierande förhållningssätt till begreppet idag (Petrisor & Petrisor, 2014, s. 
185). 

De mest anmärkningsvärda definitionerna och förhållningssätten i vår samtid bygger på 
the triple bottom line som nämnts i inledningskapitlet. Baumgartner och Ebner (2010, s. 
77) menar att hållbar utveckling sker på en makronivå utifrån sex aspekter: marknads-, 
teknologisk, legal, social, kulturell och miljömässig hållbarhet. Vidare menar de att när 
hållbar utveckling är inkorporerat i en organisation kallas det för corporate sustainability, 
eller hållbart företagande och behandlar då de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna. Denna uppfattning delar även Dyllick och Hockerts (2002, s. 132) som 
fastställer att hållbarhet består av de tre grundelementen ekonomiska, miljömässiga och 
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sociala aspekter som är förenade i the triple bottom line. Flera forskare inom fältet 
(Baumgartner, 2014, s. 264; Baumgartner & Ebner, 2010, s. 85; Bonn & Fisher 2011, s. 
1; Hart & Milstein, 2003, s. 56;) är överens om att hållbart företagande måste omfattas av 
ett holistiskt synsätt för att en organisation skall göra verklig skillnad. Med andra ord, alla 
tre aspekters påverkan och inbördes relationer måste övervägas för att nå en hållbar 
utveckling ur ett företagsperspektiv. 

Enligt Dyllick och Hockerts (2002, s. 132) har företag på senare tid tenderat till att lägga 
mer energi på kortsiktiga resultat snarare än på långsiktig framgång. Detta står i motsats 
till hållbar utveckling, vilket kräver att intressenters framtida och långsiktiga behov 
tillgodoses. Därtill är hållbarhet sällan integrerat med den långsiktiga företagsstrategin, 
Baumgartner och Ebner (2010, s. 77) konstaterar att hållbarhet snarare är en tillfällighet 
för företag än en strategisk företeelse. Däremot är det holistiska synsättet om hållbarhet 
som en dimension av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter en bra grund till att 
integrera hållbarhet i strategin enligt Kleine och von Hauff (2009, s. 59). Vidare 
argumenterar även Lloret (2015, s. 419) för att hållbarhet och företagsstrategi bör vara 
förenat då dessa tillsammans reflekterar de möjligheter och värde som finns förknippat 
med hållbar utveckling. 
 
3.2.2 CSR 
Det finns ingen enighet inom litteraturen för definition av CSR och ständigt uppstår nya 
definitioner av olika innebörd, ursprung och värde (Inyang, 2013, s. 124). Sedan dess 
ursprung på 1950-talet har forskningsområdet vuxit i hög takt och idag finns det en 
utspridd version av perspektiv och teorier. Området blir än mer komplicerat till följd av 
att teorier kombinerar skilda perspektiv och använder samma definitioner men med olika 
betydelse (Garriga & Melé, 2004, s. 51). Redan på 1970-talet uppmärksammades detta 
av Votaw (1972, s. 25) som ansåg att CSR inte alltid betyder samma sak för alla. Han 
menade att för vissa betyder begreppet legala skyldigheter eller ansvar, för andra betyder 
det socialt ansvar ur ett etiskt perspektiv, medan en tredje tolkar det som att vara 
ansvarsfull. Enligt Votaw kunde även CSR likställas med att bidra till välgörande 
ändamål enligt somliga, eller att det endast betyder att vara samhällsmedveten. Sheehy 
(2015, s. 625) menar att en definition av CSR är komplicerad på grund av att termen 
rymmer både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, vilka i sig är väldigt 
komplicerade och dynamiska system. Parallellt framhåller Garriga och Melé (2004, s. 51) 
att svårigheterna kring att definiera CSR har funnits så länge som begreppet existerat.  
 
1953 gav Bowen ut sin banbrytande bok ’Social Responsibilities of the Businessman’ 
vilken lade grunden för begreppet CSR (Bowen, 1953). Debatten kring ämnet tog på 
allvar fart när Levitt (1958, s. 47) skrev: ”…government’s job is not business, and 
business job is not government”, vilket syftar till att särskilja företagande och samhälle. 
Detta i sin artikel ’The Dangers of Social Responsibility’. Denna uppfattning lade grund 
till ett av de första och mest inflytelserika synsätten inom CSR, vilket har kommit att 
kallas för ‘Shareholder Theory’ utvecklad av Milton Friedman (1970). Friedman (1962, 
s. 112) menade att det sociala ansvaret hos företag inte sträcker sig längre än att följa 
lagen och att inte begå bedrägeri simultant som de ska maximera företagets ekonomiska 
lönsamhet. Davis och Blomstrom (1975, s. 23) definierar CSR som beslutfattares 
skyldighet att skydda och förbättra samhället samtidigt som sina egna intressen. Carroll 
(1979, s. 500) utvecklade begreppet och definierar CSR som: “The social responsibility 
of business encompasses the economic, legal, ethical and discretionary expectations that 
society has of organization at a given point in time”. Denna definition innefattar således 
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att företag som arbetar med CSR skall vara ekonomiskt lönsamma, följa lagar, vara etiskt 
orienterade och främja samhället. McWilliams et al. (2006, s. 1) tar definitionen ett steg 
längre och menar att CSR är handlingar som syftar till social nytta, vilket sträcker sig 
längre än vad ett företag är lagligt skyldigt till att utföra. 
 
Som en motreaktion till Shareholder Theory kom ‘Stakeholder Approach’, vilken 
innefattande en mer positiv inställning till hur företag skall hantera CSR (Freeman, 1984). 
Detta synsätt innebär att ett företag skall främja samtliga intressenters intressen som kan, 
eller kommer att bli, påverkade av ett företags aktiviteter eller avsikter (Freeman, 1984, 
s. 26). Tidigare ansåg Europeiska kommissionen (2001, s. 6) att CSR innebar att 
volontärsmässigt integrera miljömässiga och sociala aspekter i sina företagsaktiviteter 
och i sina interaktioner med intressenter. I takt med att samhället har utvecklats, har 
Europeiska kommissionen uppdaterat definitionen till att inkludera företags möjlighet till 
påverkan på på samhället (Europeiska kommissionen, 2018). Detta går i linje med 
‘Societal Approach’ vilket är ett nyare och bredare synsätt att se på CSR enligt Marrewijk 
(2003, s. 97). Detta synsätt ser företag som ansvariga till samhället som helhet, i vilken 
de även är en del av. Till följd av förändrade samhällsförhållanden och utmaningar är 
synsättet en strategisk reaktion där företag blir tvungna att tänka om och agera utefter 
aspekter som är viktiga för samhället (Marrewijk, 2003, s. 97). 
 
Idag finns det ingen vedertagen definition av CSR och vi har ovan konstaterat att det finns 
flera sätt att förhålla sig och se på begreppet. Oavsett definition finns det en röd tråd vad 
gäller att CSR, liksom begreppet hållbarhet, syftar till att främja ekonomisk, miljömässig 
och social utveckling. Båda begreppen har en nära relation till the tripple bottom line och 
Montiel (2008, s. 245) menar att det finns en parallell mellan hållbarhet och CSR, vilket 
vi håller med om. Eftersom att denna studie syftar till att undersöka drivkrafter och 
utmaningar till att företag integrerar hållbarhet i strategi, så är det mindre relevant att 
undersöka vilket ansvar företag har gentemot samhället. Därför anser vi att det är lämpligt 
att i denna studie se på hållbarhet som inkluderande av CSR och med definitionen: 
aktiviteter som syftar till att bidra till en bättre framtid utifrån ekonomiska, miljömässiga 
och sociala aspekter. Detta går i linje med Hart och Milstein (2003, s. 56) som menar att 
ett hållbart företag är ett företag som gynnar hållbar utveckling genom att simultant bidra 
med ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar, i enlighet med the triple bottom line.  
 
Genom att se på hållbarhet på detta vis, hjälper det oss att fokusera på studiens syfte och 
besvara frågeställningen om faktorer och utmaningar till varför företag integrerar eller 
inte integrerar hållbarhet i sin strategi. McWilliams et al. (2006, s. 2) menar att forskning 
går mot att inte bara definiera och identifiera CSR-aktiviteter idag, utan att istället 
utvärdera dess strategiska roll inom organisationer, och detta är precis vad syftet med vår 
studie är. Genom att ha en bred definition där CSR är inkluderat i konceptet hållbarhet, 
skapar vi förutsättningar för att kunna besvara vårt syfte och eventuellt belysa att 
integrering av företags hållbarhetsarbete kan leda till en högre aggregerad samhällsnytta 
oavsett vilken typ av ansvar och hållbarhetsarbete ett företag är involverad i. Med andra 
ord, det är integrationen som är det fokala i denna studie. 
 
3.3 Integration mellan hållbarhet och strategi 
 
Ovan har vi framfört att alla företag har en strategi, att den kan vara välplanerad eller 
outtalad, välformulerad eller ostrukturerad. Samtidigt har vi diskuterat innebörden av 
hållbarhet, dess utveckling och belyst vikten av att företag är verksamma inom hållbarhet. 
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Däremot är det långt ifrån alla företag som integrerar dessa två komponenter 
(Baumgartner, 2014; Galbreath, 2009; Hahn, 2013). Detta är uppseendeväckande då flera 
forskare menar att integrerad hållbarhet i strategier skapar ett högre värde (Baumgartner, 
2014; Bonn & Fischer, 2011; Engert et al., 2016; Lloret, 2016, Nathan, 2010; Porter & 
Kramer, 2006; 2011).  

3.3.1 Integration 
Om möjligheterna till hållbar utveckling identifieras noggrant, kan hållbarhet vara en 
källa till konkurrenskraft (Baumgartner, 2014, s. 269). Lloret (2016, s. 418) framhåller 
att miljömässiga och sociala aktiviteter förenade med strategi skapar konkurrensfördelar 
på grund av att hållbarhet blivit en central del av ett företags överlevnad. Engert et al. 
(2016, s. 2834) menar att hållbarhet behöver vara en del av den strategiska 
beslutsfattningsprocessen och att högsta ledningen bör vara involverade i arbetet i denna 
process. Enligt Bonn och Fisher (2011, s. 6) skall hållbarhet integreras snarast möjligt i 
det strategiska arbetet och pågå fortlöpande i processen. Nathan (2010, s. 35) instämmer 
och rekommenderar att involvera hållbarhet i den strategiska formuleringsfasen. 

Baumgartner (2014, s. 269) menar att ett företags hållbarhetsarbete är unikt, vilket 
innebär att ett företag måste förankra sina sociala och miljömässiga aktiviteter med dess 
strategi. Därför är organisationen tvungen att förstå hur den skall generera hållbart värde 
genom en strategi som går i linje med företagets mål (Lloret, 2016 s. 418). Porter och 
Kramer (2006, s. 84) understryker att hållbarhetsaktiviteter skapar ett högre värde om de 
har ett direkt samband med företagets kärnverksamhet. Vidare menar Lloret (2016 s. 418) 
att en framgångsrik integration alstrar långsiktigt värde för framtiden, innehållande 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Mer specifikt framhåller Bonn och 
Fisher (2011, s. 6) att hållbarhet behöver vara en del av ett företags vision, kultur, ledning 
och förebyggande arbete. White (2009, s. 393) menar att det också behöver vara en del 
av varje medarbetares dagliga arbete. 

Det kan vara utmanande för ett företag att integrera hållbarhet och strategi eftersom att 
en strategi måste anpassas efter varje företags unika omständigheter (Baumgartner, 2014, 
s. 264). Ett vanligt misstag är att hållbarhet implementeras på en operativ nivå istället för 
att förankras till en strategi i formuleringsfasen (Bonn & Fisher, 2011, s. 13). Satyro et 
al. (2017, s. 1302) har funnit bevis för att det finns oerhört många typer av 
hållbarhetsaktiviteter idag vilket skapar förvirring under formuleringen vid integration 
till företagets strategi. De menar att en icke fullständig formulering av strategi leder till 
försämrat värde och oönskade konsekvenser för ett företag. Porter och Kramer (2011, s. 
64) menar att flera företag ser snävt och kortsiktigt på hållbarhet där de inte förankrar 
sina sociala och miljömässiga aktiviteter strategiskt och på så sätt går miste om 
långsiktiga fördelar. 

3.3.2 Etisk, altruistisk och strategisk CSR 
Ovan teori har beskrivit att hållbarhet skall integreras redan i 
strategiformuleringsprocessen för att skapa ett högre värde. Det finns flera gemensamma 
nämnare för vad framgångsrik respektive mindre framgångsrik integration innebär. 
Lantos (2001, s. 605) delar in olika typer av CSR-aktiviteter beroende på dess natur; om 
de är krav eller valfria, samt beroende på dess syfte; om de skapar värde för intressenter, 
företaget eller båda. De första två kategorierna är typer som inte integrerar hållbarhet i 
strategin där den första benämns etisk CSR (Lantos, 2001, s. 606). Detta innebär en 
moralisk skyldighet som sträcker sig över ett företags ekonomiska och legala skyldigheter 
även om företaget inte tjänar något på att arbeta med hållbarhet. Den moraliska 
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skyldigheten sträcker sig endast så långt att ett företag måste garantera att inte skada 
någon intressent genom vållande från sin egen verksamhet (Lantos, 2001, s. 605). 
Exempel på dessa hållbarhetsaktiviteter är uppförandekoder och interna policys. 
 
Nästa icke-integrerade kategori är altruistisk CSR som kategoriseras av filantropiska 
valbara aktiviteter. Om ett företag är altruistiskt, anser det sig även ha skyldighet att 
motverka skada för sina intressenter även om det inte är den egna verksamheten som har 
orsakat skadan. Detta sker oftast på organisationens bekostnad genom uppoffringar av 
resurser för att ”ge tillbaka” till samhället (Lantos 2001, s. 608). Exempel på altruistiska 
aktiviteter är välgörenhetsbidrag, donationer och volontärarbete. Porter och Kramer 
(2006, s. 82) menar att filantropi är ett ineffektivt sätt att bidra till en hållbar värld då 
dessa aktiviteter ofta har svårt att väga kortsiktiga kostnader mot långsiktig effekt. Vidare 
argumenterar Orlitzky et al. (2011, s. 13) för att filantropiska initiativ inte är strategiska 
eftersom att de i huvudsak syftar till ge bättre anseende. De anser att hållbarhet är så vida 
utbrett idag att arbete med detta inte leder till bättre anseende eller differentiering, därför 
saknas den strategiska kopplingen mellan hållbarhet och anseende som tidigare funnits. 
Enligt Porter och Kramer (2006, s. 82) är filantropiska initiativ oftast PR-kampanjer vilka 
har minimal positiv inverkan på samhället samtidigt som de ger få strategiska fördelar för 
organisationen. Företag som endast försöker tillfredsställa intressenter genom ”hållbara” 
PR-kampanjer mister även kontrollen över sina hållbarhetsaktiviteter vilket leder till att 
deras resurser inte utnyttjas optimalt. Därmed konstaterar Porter och Kramer (2006, s. 82) 
att anseende-argumentet för hållbarhet saknar strategisk koppling. Weaver et al. (1999, s. 
539) stödjer detta påstående och menar att sociala kampanjer med syfte att skydda sitt 
anseende saknar strategisk koppling. 

Lantos (2001, s. 605) sista kategori av hållbarhet kallas för strategisk CSR, vilken är 
integrerad med företagets strategi. Strategisk CSR syftar till att skapa en win-win 
situation där positivt värde skapas för både företaget, dess intressenter och samhället. 
Företag väljer denna approach på grund av att det finns finansiella motiv att tillämpa CSR. 
Hållbarhetsarbetet är i linje med strategiska och finansiella mål där konkurrensfördelar 
skapas på lång sikt (Lantos, 2011, s. 618). Porter och Kramer (2011, s. 77) anser att ett 
företag har en lyckad integration om det finns ett tydligt samband mellan dess 
hållbarhetsaktiviteter och dess kärnverksamhet. På så vis kan ett företag utnyttja sina 
befintliga kompetenser och kunskaper för att skapa ett högre värde. Även Jamali (2007, 
s. 8) argumenterar för att integrerad strategisk CSR är hållbara initiativ som går i linje 
med företagets långsiktiga mål. Exempel på strategisk hållbarhet är Goldman Sachs ’10 
000 Woman Initiative’ som syftar till att utbilda och hjälpa kvinnliga entreprenörer i 
utvecklingsländer. Projektet har resulterat i stor social nytta där flera kvinnor fått en stabil 
inkomst, vilket är ett känt sätt att motverka fattigdom. Samtidigt har Goldman Sachs 
anställda fått utnyttja sina befintliga kunskaper, fått erfarenhet från ledarskap, de har blivit 
mer lojala samt att företaget har skapat ett inträde på marknader där de inte varit 
etablerade. På så vis har initiativet bidragit till både högt socialt värde samtidigt som det 
har bidragit till långsiktiga konkurrensfördelar för företaget (Goldman Sachs, 2014).  

3.3.3 Shared Value 
Enligt Porter och Kramer (2006, s. 81) är delat värde ett resultat av lyckad integration 
mellan hållbarhet och strategi. Moran och Ghoshal (1996, s. 45) framhöll för över 20 år 
sedan att det som är bra för ett samhälle inte nödvändigtvis är dåligt för ett företag, 
samtidigt som att det som är bra för ett företag är inte nödvändigtvis är dåligt för ett 
samhälle. Som vi nämnde i problembakgrunden, menar Porter och Kramer (2006, s. 83) 
att samhället och företag är ömsesidigt beroende av varandra. De menar att ett företag 
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måste förhålla sig till samhället genom två länkar; inifrån-ut och utifrån-in. Den 
förstnämnda länken syftar till företagets affärsaktiviteter, som antingen har positiv eller 
negativ inverkan på samhället. Den andra länken, utifrån-in, innebär att externa faktorer 
påverkar ett företags strategi eftersom att strategin beror på den miljö som företaget 
verkar i. Kombinationen mellan betydelsen av strategi samt en välfungerande konkurrens 
är enligt Porter och Kramer (2006, s. 84) viktig för både företagets och samhällets 
framgång. 
 
Shared Value definieras enligt Porter och Kramer (2011, s. 66) som: ”policies and 
operating practices that enhance the competitiveness of a company while simultaneously 
advancing the economic and social conditions in the communities in which it operates”. 
Med andra ord innebär delat värde att ekonomiskt värde skapas på ett sätt som samtidigt 
skapar miljömässigt och socialt värde. Det handlar inte om att dela på värde som redan 
skapats av företag genom att distribuera om resurser, utan snarare om att utöka det 
aggregerade värdet till fleras fördel (Porter & Kramer, 2011, s. 65). Exempelvis är Fair 
Trade ett hållbarhetsinitiativ som distribuerar om resurser så att jordbrukare i 
utvecklingsländer får högre inkomst av samma vara. Ett delat värde skulle istället öka det 
aggregerade värdet genom att utveckla odlingsteknik, stärka de lokala leverantörerna och 
institutionerna för att främja jordbrukarnas effektivitet, avkastning, kvalitet och 
hållbarhet. Detta skulle kunna leda till högre vinst för både jordbrukarna och de företag 
som köper från dem, samt bidra till positiva sociala effekter (Porter & Kramer, 2011, s. 
65). 

Genom att integrera hållbarhet i sin företagsstrategi kan ett företag vinna 
konkurrensfördelar genom att förse omättade behov, effektivisera sin verksamhet, 
differentiera sig och vinna nya marknadsandelar (Porter & Kramer, 2011, s. 67). Strategi 
handlar om att göra val och det samma gäller för hållbarhet. Därför gäller det att sluta 
söka kortsiktiga fördelar på bekostnad av natur och människor och istället söka 
långsiktiga mål (Porter & Kramer, 2006, s. 92). Porter och Kramer (2006, s. 85) 
framhåller att strategisk CSR genererar störst positiv social och miljömässig påverkan, 
samtidigt som det skapar flest konkurrensfördelar genom att addera en social dimension 
till företagets kundvärde. Vidare menar de att strategisk CSR innebär att göra mer än 
praxis, vilket innebär att omfamna både inifrån-ut och utifrån-in-länkarna. Detta stärker 
företagets konkurrenskraft genom differentiering gentemot konkurrenterna. Porter och 
Kramer (2006, s. 88) poängterar att Samhällets gynnas i högst grad, då ett socialt 
utvecklingsområde och ett företags kärnverksamhet är nära sammankopplat, detta 
eftersom möjligheten till att nyttja företagets resurser är störst. När hållbarhet är fullt 
integrerat i strategin, blir det svårt att särskilja hållbarhet från den dagliga verksamheten 
(Porter & Kramer, 2006, s. 89). 

3.3.4 Karaktärsdrag för små och medelstora företag  
Aghelie (2017, s. 41) menar att motiven och utmaningarna till att arbeta med hållbarhet 
skiljer sig mycket mellan SME-företag och stora företag. Jenkins (2006, s. 241) 
instämmer och poängterar att det är mycket i de två gruppernas företagsstrukturer som 
skiljer sig åt. Ett vanligt, felaktigt antagande är att SME:er är ”mindre stora företag” och 
att framgångsrika hållbarhetsmetoder för stora företag helt enkelt kan skalas ner för att 
passa små och medelstora företag (Tilley, 2000, s. 33). Till skillnad från stora företag 
saknar ofta SME:er tekniska kunskaper, erfarenhet och pengar för att integrera hållbarhet 
i sin kärnverksamhet (Aghelie, 2017, s. 41). 
 
Ett vanligt karaktärsdrag för små och medelstora företag är att ägaren styr eller har stor 
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kontroll över företaget. Samma person har ofta stort personligt inflytande över hur 
företagets resurser skall fördelas vilket påverkar företagets inställning till hållbarhet 
(Jenkins, 2006, s. 242). Enligt Aghelie (2017, s. 42) går hållbarhetsmålen för små och 
medelstora bolag ofta i samma riktning som de personliga målen för ägaren till företaget. 
Jenkins (2006, s. 243) konstaterar att SME:er är väldigt benägna att engagera sig i 
problem som finns lokalt i deras omgivning. Det vanligaste motivet för dessa företag är 
att de anser sig ha en moralisk och etisk skyldighet till att arbeta med hållbarhet (Jenkins, 
2006, s. 249). Vad gäller strategi framhåller Švárová och Vrchota (2014, s. 692) att 
SME:er i störst utbredning skapar värde genom att satsa på kvalitet i de produkter eller 
tjänster som de levererar. 
 
Aghelie (2017, s. 46) menar att hållbarhet kan vara kostsamt för mindre företag men att 
det samtidigt kan var ett sätt nå långsiktig tillväxt. Enligt Simpson et al. (2004, s. 168) är 
SME-företag beredda att investera i hållbara metoder, dock saknar de generellt kunskap 
om att dessa investeringar kan gynna företaget genom konkurrensfördelar och positiva 
finansiella resultat. Aghelie (2017, s. 41) menar att detta är på grund av att det finns 
bristande forskning kring området för hållbarhet och SME-företag. Det finns hinder för 
små och medelstora företag att arbeta med hållbarhet och ett sådant hinder är att resurser 
alltid förblir begränsade. Dock menar Jenkins (2006, s. 252) att styrkan hos mindre 
företag ligger i att de är innovativa, vilket de kan utnyttja för att skapa hållbara lösningar. 
Genom att vara flexibla kan de på ett enklare sätt, till skillnad från större företag, svara 
på förändrade förutsättningar och krav för att skapa ett värde genom hållbarhet. Vidare 
menar Jenkins (2006, s. 253) att platta organisationer där ägarna är en del av 
organisationen underlättar för att influera och implementera sociala och miljömässiga 
värden i organisationen. 
 
3.3.5 Karaktärsdrag för tjänsteföretag  
Ett tjänsteföretag kännetecknas av att de erbjuder sina kunder tjänster snarare än varor. 
Att särskilja tjänsteföretag från andra företag kan vara komplicerat då det inte alltid är 
självklart vad som definieras som en tjänst. Kotler (2017, s. 288-289) beskriver fyra 
egenskaper som en tjänst innehåller. Dessa innebär att tjänster ska vara; 1. immateriella 
(går ej att ta på), 2. Heterogena (en tjänst är olika varje gång beroende på när, var och hur 
den levereras). 3. Ej separerbara (det går inte att skilja tjänsten från den som utför den) 
och 4. Obeständiga (tjänsterna kan ej lagras och användas senare). Eftersom att tjänster 
har dessa karaktärsdrag bör tjänsteföretag ta hänsyn till detta i formuleringen av sin 
företagsstrategi. Mont (2002, s. 238) understryker dock faktumet att tjänsteföretag inte 
per automatik kan ses som mer miljövänliga jämfört med företag från andra sektorer, 
enbart med anledning av att tjänster har ovanstående fyra egenskaper.  
 
Enligt Švárová och Vrchota (2014, s. 689) är tjänsteföretag bättre än tillverkande företag 
på att ta hänsyn till konkurrensfördelar i sin strategi, särskilt vad gäller interna faktorer 
som tjänstens kvalitet. Jenkins (2006, s. 252) menar att dessa företag även har större 
förmåga att inse att deras hållbarhetsarbete leder till högre värde om de nyttjar sina 
befintliga kunskaper och använder de tjänster de redan levererar i ett hållbarhetssyfte. Det 
är viktigt för dem att anpassa sina hållbarhetsaktiviteter efter sina förutsättningar, till 
exempel är tjänsteföretag mindre lämpade att integrera hållbara strategier som leder 
kostnadsbesparingar eftersom att detta passar tillverkande företag bättre (Simpson et al., 
2005, s. 165). 
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3.4 Konceptuell modell och sammanställning av tidigare forskning 
 
Nedanstående modell (se figur 2) ämnar sammanfatta studiens teoretiska ramverk för att 
tydliggöra vad integration mellan hållbarhet och strategi innebär. Den belyser vilka 
faktorer som blir avgörande för att undersöka studiens syfte gällande om företag 
integrerar hållbarhet i sin strategi, samt vilka drivkrafter och utmaningar som finns 
kopplat till detta. 

Figur 2. Konceptuell modell för integration av hållbarhet hos små och medelstora 
tjänsteföretag. 
 
Under litteraturgenomgången av tidigare teorier har vi identifierat forskning som rör 
området för drivkrafter och utmaningar till integrering av hållbarhet i strategi. De kan ha 
likartade syften eller delvis fokusera djupare på områden som rör denna studie. 
Gemensamt för samtliga är att de inledningsvis rett ut antingen begreppet hållbarhet, CSR 
eller båda. I vår konceptuella modell har vi valt att reda ut båda begreppen för att ge en 
förklaring till vilken typ av hållbarhet som åsyftas att undersöka i denna studie. Därför är 
’hållbarhet’ en komponent som integreras med strategi för möjliggöra integration. CSR 
ingår inom hållbarhet, som vi tidigare nämnt, eftersom att begreppen har starka 
kopplingar till varandra och syftar till att skapa bättre ekonomiska, sociala och 
miljömässiga förhållanden. Därför ingår också CSR i modellen ovan. Det är viktigt att 
poängtera att hållbarhet även inkluderar det sociala perspektivet i denna studie. En del av 
den tidigare forskning som vi funnit inom området för integration mellan hållbarhet och 
strategi har koncentrerat sig till att fördjupa sig i integrationen mellan miljömässiga 
affärsverksamheter och strategi (Aghelie, 2017; Bagur-Femenias et al., 2013; Satyro et 
al., 2017; Simpson et al., 2004). 

För att integrationen skall bli möjlig finns ’företagsstrategi’ som en komponent i den 
konceptuella modellen, vilken hållbarhet integreras till. Denna komponent avser att 
förklara vad en strategi innebär och är uppdelad i formulering och implementering. 
Eftersom att denna studie syftar till att undersöka vad integration av hållbarhet innebär 
och inte hur ett SME-företag i tjänstesektorn implementerar hållbarhet i sin strategi, 
belyser modellen strategiformuleringen. I centrum finns de sju stegen vid formulering av 
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en strategi för att förtydliga hur hållbarhet kan vara integrerat i denna. Satyro et al. (2017) 
har liksom denna studie, även behandlat formuleringsprocessen för att beskriva hur 
hållbarhet kan integreras i strategier, dock skiljer sig studierna med avseende på att Satyro 
et al. (2017) undersökt hur ett företag kan integrera hållbarhet enbart ur ett miljömässigt 
perspektiv, oavsett storlek på företaget. I modellen inkluderas även affärsstrategi och 
affärsmodell i enighet med teorin, detta då affärsstrategi och affärsmodell kan komma att 
sammanfalla med företagsstrategi (FitzRoy et al., 2012, s. 10; Seddon & Lewis, 2003, s. 
236-237).  

Vidare i den konceptuella modellen finns den centrala biten i studien där ett SME-företag 
i tjänstesektorn, beroende på sitt strategiska och hållbara arbete, kategoriseras för att inte 
integrera eller integrera hållbarhet i sin strategi. För att förtydliga ytterligare vad 
integration innebär för denna studie, behandlas tidigare forskning kring vad ’delat värde’ 
och ’strategisk CSR’ innebär, vilka båda utgör en fullständig integration. Dessa två delar 
kan uppträda tillsammans, var för sig eller oberoende av varandra. Företag som 
kategoriseras för att inte integrera har i huvudsak avsaknad av delat värde och strategisk 
CSR och har i huvudsak istället ett etiskt eller altruistisk förhållningssätt till hållbarhet. 
Därefter beroende på hur ett företag kategoriseras kommer drivkrafter eller utmaningar 
att analyseras för att kunna besvara studiens syfte och öka förståelsen för hur 
hållbarhetsarbete kan leda till större samhällsnytta. 

Sammantaget är modellen applicerbar på små och medelstora företag inom tjänstesektorn, 
vilket illustreras genom fyrkanten runt modellen. Detta har diskuterats i det teoretiska 
ramverket där små och medelstora företags unika förutsättningar påverkar hur hållbarhet 
integreras med företagsstrategin. Likaså diskuteras även tjänsteföretags karaktäristiska 
drag för integrationen, något som studerats i liten utsträckning inom den tidigare 
forskning som vi granskat. Nedan (se tabell 1) har vi sammanställt liknande forskning 
inom området för drivkrafter och utmaningar till att integrera hållbarhet med 
företagsstrategi. För att underlätta strukturen har vi delat in den tidigare i forskningen i 
tre kategorier med avseende på vilken typ av företag de undersökt. 

Tabell 1. Sammanställning av tidigare forskning. 
 

Små och medelstora tjänsteföretag 

Författare 
& år 

Titel Syfte/ 
Problemformulering 

Metod, Analys 
& Respondenter 

Huvudsakligt resultat 
 

Bagur-
Femenias 
et al. 
(2013) 

Is the adoption 
of environmen-
tal practices a 
strategical 
decision for 
small service 
companies? 

Utforska inverkan av 
valet att adoptera 
miljövänliga 
arbetssätt i små 
tjänsteföretag. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning 
av 448 chefer från 
spanska resebyråer 
med färre än 50 
anställda. 

Adoption av 
miljövänliga 
arbetssätt skapar flera 
fördelar för små 
tjänsteföretag och kan 
öka företagets 
konkurrenskraft och 
resultat. 

Små och medelstora företag 

Författare 
& år 

Titel Syfte/ 
Problemformulering 

Metod, Analys 
& Respondenter 

Huvudsakligt resultat 
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Aghelie 
(2017) 

Exploring 
drivers and 
barriers to 
sustainability 
green business 
practices 
within small 
medium sized 
enterprises: 
Primary 
findings. 

Förstå SME-företags 
drivkrafter och 
utmaningar till att 
implementera 
miljövänliga 
arbetsmetoder, samt 
undersöka avgörande 
faktorer till en hållbar 
approach. 
 

Kvantiativ 
 
Datainsamling av 
variabler från 
litteraturgenomgång 
och från 20 experter 
inom området. 

Identifiering av 21 
drivkrafter och 35 
utmaningar for SME-
företag att bli hållbara 
i sin kärnverksamhet. 

Inyang 
(2013) 

Defining the 
role engage-
ment of small 
and medium-
sized enter-
prises (SMEs) 
in corporate 
social 
responsibility 
(CSR) 

Öka förståelsen av 
drivkrafter och 
utmaningar till att 
SME:er engagerar sig 
inom CSR, vilken 
strategi företag väljer 
för att engagera sig, 
samt förslag till hur 
de överkomma dessa 
utmaningar.  

Kvalitativ: 
Litteraturgenomgång 
av SME-företags 
engagemang inom 
CSR. 

SME:er engagerar sig 
mest i lokal 
samhällsutveckling. 
För att överkomma 
utmaningar med 
implementering av 
hållbarhet behöver 
SME-företag mer 
resurser, 
utbildningsprogram, 
verktyg och guider för 
hur de skall 
implementera 
hållbarhet, samt 
statligt stöd. 

Jenkins 
(2006) 

Small Business 
Champions for 
Corporate 
Social 
Responsibility. 

Utforska 
begränsningar och 
möjligheter för 
SME:er att arbeta 
med CSR. 

Kvalitativ: 
Djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer med 24 
SME-företag.  

Hållbarhet bör vara 
integrerat med 
kärnverksamheten, 
skapa värde ur ett 
intressent-perspektiv, 
samt vara i linje med 
ledningens och 
ägarnas inställning. 

Simpson 
et al. 
(2004). 

Environmental 
responsibility 
in SMEs: Does 
it deliver 
competitive 
advantage? 

Utvärdera 
möjligheten för 
SME:er att skapa 
konkurrensfördelar 
och öka lönsamheten 
genom miljömässiga 
arbetsmetoder. 

Kvantitativ och 
Kvalitativ: 
Enkätundersökning, 
Telefonintervjuer och 
Företagsbesök av 
SME:er i 
Storbritannien 

De flesta företag 
förstår att 
miljöproblem 
påverkar deras 
verksamhet men att 
möta dessa problem 
ses som en kostnad 
utan att medföra 
konkurrensfördelar. 

Stoian & 
Gilman 
(2017). 

Corporate 
Social 
Responsibility 
That “Pays”: A 
Strategic 
Approach to 
CSR for SMEs. 

Förklara hur olika 
CSR-aktiviteter leder 
till olika typer av 
konkurrensfördelar 
och tillväxt, samt hur 
detta är kopplat till 
företagsstrategi. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning 
av 211 SME:er i 
Storbritannien.  

CSR-aktiviteter som 
är i linje med 
företagets strategi 
eller som är kopplade 
till det lokala 
samhället ökar 
tillväxten i företaget. 
Aktiviteter kopplade 
till mänskliga 
rättigheter och 
miljöinriktade 
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strategier försämrar 
tillväxten. 

Samtliga företag 

Författare 
& år 

Titel Syfte/ 
Problemformulering 

Metod, Analys 
& Respondenter 

Huvudsakligt resultat 
 

Engert et 
al. (2016) 

Exploring the 
integration of 
corporate 
sustainability 
into strategic 
management: a 
literature 
review. 

Utvärdering av 
tidigare forskning 
inom fältet för 
integration av 
hållbarhet i 
företagsstrategi. 

Kvalitativ och 
kvantitativ: 
litteraturgenomgång 
av 114 fackgranskade 
artiklar.  

Identifiering av 
drivkrafter och 
utmaningar för att 
integrera hållbarhet i 
företagsstrategin. 

Nathan 
(2010) 

Lighting 
tomorrow with 
today: Towards 
a (strategic) 
sustainability 
revolution. 

Utveckla processen 
om att integrera 
hållbarhet i 
företagsstrategin. 

Kvalitativ Utvecklat Galbreths 
(2009) ramverk om 
hur hållbarhet bör 
vara integrerat i 
företagsstrategin 
genom att utnyttja 
befintlig kunskap från 
ett företags 
kärnverksamhet. 

Satyro et 
al. (2017) 

Process of 
strategy 
formulation for 
sustainable 
environmental 
development: 
Basic model. 

Undersöka hållbarhet 
i 
strategiformulerings-
processen. 

Kvantitativ och 
kvalitativ: 231 
artiklar analyserades 
varav 14 artiklar 
valdes ut för djupare 
analys. 

Utveckling av ett 
ramverk för att 
implementera 
hållbarhet i 
strategiformuleringspr
ocessen. Detta då det 
finns förvirring vid 
implementation av 
hållbarhet i 
strategiformuleringspr
ocessen 
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4. Praktisk metod  
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har samlat in data ur ett praktiskt perspektiv. 
Först beskrivs studiens urval vilket innehåller valet av företag och valet av respondenter 
för att kunna genomföra studien. Kapitlet fortsätter sedan med hur intervjuer förbereddes 
inklusive den intervjuguide som användes och hur intervjuerna sedan genomfördes. 
Därefter följer den praktiska metodens förklaring till hur insamlad data behandlas för 
att sedan leda fram till en empiri- och analysframställning. Kapitlet avslutas med att 
beskriva studiens etiska principer. 
 
4.1 Urval 
 
Saunders et al. (2012, s. 258) beskriver att det är nödvändigt att använda sig av ett urval 
för att besvara en studies frågeställning och syfte, det vill säga för att kunna uttala sig om 
något okänt för en uttalad grupp. Ett urval kan åstadkommas enligt flera metoder, men 
skall vara en del av en population, med andra ord den grupp som studien ämnar att 
undersöka (Saunders et al., 2012, s. 260). Beroende på studiens utformning används olika 
urval där sannolikhetsurval oftast används vid kvantitativ forskning för att generalisera 
en hypotes för en population medan det är vanligare med ett icke-sannolikhetsurval vid 
kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 405). Det finns inga bestämda regler för 
vilket urval som används vid vilken typ av studie, det beror på forskningsfrågan samt de 
metodval som forskaren använder sig av.  
 
I den här studien används ett så kallat riktat eller ändamålsenligt urval, vilket är en typ av 
icke-sannolikhetsurval, eftersom att syftet är att generera ny kunskap inom området för 
drivkrafter och utmaningar med integration av hållbarhet i företagsstrategi. Johansson 
Lindfors (1993, s. 98) menar att ett riktat urval är lämpligt att använda vid kvalitativa 
studier med induktiv ansats, eftersom syftet är att ge en allsidig förklaring till 
problemområdet. Vidare är ett riktat urval lämpligt för denna studie, eftersom att det i 
högre grad säkerhetsställer att respondenterna kan komma med värdefull information som 
kan förklara studiens frågeställning. Ändamålsenliga urval används ofta vid kvalitativ 
forskning för att få tillgång till flera perspektiv, vilket sätter forskningsfrågan i centrum 
snarare än vilka respondenter som finns med i urvalet (Bryman & Bell 2017, s. 405). 
Dessutom är syftet inte att generalisera vårt resultat som tidigare nämnts, snarare ämnar 
studien att förklara faktorer som avgör valet av integrering av hållbarhet i 
företagsstrategier, därför är ett sannolikhetsurval inte lämpligt i detta fall.  
 
4.1.1 Val av företag  
För att finna de mest relevanta respondenterna med värdefull information valde vi i ett 
första skede av urvalsprocessen att identifiera samtliga små och medelstora tjänsteföretag 
i Umeå. Vi valde att använda databasen Business Retriever (BR), som innehåller 
information om samtliga registrerade svenska bolag, för att identifiera lämpliga företag 
enligt våra urvalskriterier. Vi baserade vår sökning enligt BR:s senast uppdaterade siffror 
från 2016. Vi är medvetna om att denna information, exempelvis antalet anställda, kan ha 
ändrats sedan 2016. Dock anser vi att information är tillräckligt uppdaterad för denna 
undersökning samt att BR är en bra metod att använda med tanke på de begränsade 
resurser och tid som står till förfogande för denna studie. 
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Vidare i sökprocessen filtrerades företag med 10 till 250 anställda samt företag 
registrerade i Umeå. Resultatet blev 399 registrerade bolag. Av dessa valdes ideella 
föreningar, filialer, franchisingföretag bort, samt gjordes en bedömning om de tillhör 
tjänstesektorn enligt BR:s verksamhetsklassificering. I några fall gjordes bedömningen 
av sektor genom att söka information från företagens hemsida för att få fram information 
om de i huvudsak erbjöd tjänster framför produkter. Sammantaget identifierades 136 
företag som överensstämmer med kriterierna för denna undersökning.  
 
Samtliga företag har behandlats anonymt med anledning av att öka möjligheten till att 
välja respondenter med värdefull information till studien. Wallén (1996, s. 79) menar att 
en respondent alltid bör ha valet att vara anonym. Därför har företag och respondenter 
inte haft anledning att avböja ett deltagande på grund av att de vill vara anonyma. 
Dessutom, som redogjorts tidigare, är hållbarhet ett ämne som är högst aktuellt och som 
kan bidra till konkurrensfördelar. Därför eliminerar anonymitet risken att respondenter 
ställer upp för egen eller organisationens vinning, genom att ge en snedvriden version om 
sitt hållbarhetsarbete. Genom anonymitet finns möjligheten för respondenten att svara 
ärligt utan att påverkas positivt eller negativt av resultatet, vilket förbättrar kvaliteten i 
informationen för att besvara studiens frågeställning. För att genomgående bevara 
anonymiteten ytterligare presenteras företagens storlek i kategorier om; 10-50, 51-150, 
151-250 anställda enligt BR:s data från 2016.  
 
4.1.2 Val av respondenter  
För att få kontakt med respondenter kontaktade vi de företag som ansågs mest troliga att 
ha representanter som skulle kunna bidra till nyttigast information för studien. Johansson 
Lindfors (1993, s. 99) beskriver att den grupp eller individ som bäst kan ge information 
kring det aktuella fenomenet eller problemet bör undersökas. Därför skickade vi ett 
inledande introduktionsbrev (se Appendix 1) via mail i två omgångar, 25 företag 
kontaktades i det första skedet och 21 företag i det andra skedet. Vi kontaktade några av 
företagen där vi med våra förkunskaper visste att det fanns intressanta personer som kan 
bidra med nyttig information för att besvara studiens frågeställning. Däremot lades inga 
värderingar gällande i vilken grad, på vilket sätt eller hur ett företag arbetar med strategi 
och hållbarhet eftersom att studiens syfte är att undersöka både företag som integrerar 
men också företag som inte integrerar hållbarhet med strategi.  
 
Saunders et al. (2012, s. 284) beskriver fyra urvalsmetoder för att få tag i respondenter 
vid icke-sannolikhetsurval, kvoturval, ändamålsenligt urval, frivilligt urval och 
bekvämlighetsurval. Johansson Lindfors (1993, s. 96) beskriver kvoturval som en metod 
där forskaren drar stickprov från kvoter med bestämda egenskaper för att få ett urval som 
är tänkt att spegla populationen. Dock finns det risker med denna metod eftersom att detta 
inte garanterar att kvotgruppen representerar populationen på ett korrekt vis. Denna 
metod har inte använts för den här undersökningen. Istället har vi som tidigare nämnt 
använt riktat eller ändamålsenligt urval. Denna metod innebär att representanter väljs 
utifrån deras förmåga att bidra till att på bästa sätt svara på studiens frågeställning och 
syfte (Saunders et al., 2012, s. 287).  
 
Den vanligaste urvalsmetoden inom kategorien för frivilligt urval är snöbollsurval, vilken 
syftar till att personer som redan deltagit i studien används för att identifiera och välja 
nya respondenter (Alvehus, 2013, s. 68). Denna metod var inte aktuell i den här studien 
eftersom risken finns att urvalet blir homogent vilket kan försämra kvaliteten av 
informationen. Likaså har inte heller bekvämlighetsurval använts eftersom att risken för 
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bias och partiskhet är stor. Enligt (Saunders et al., 2012, s. 291) innebär ett 
bekvämlighetsurval att man väljer respondenter som finns tillgängliga, vilket gör att dessa 
ofta blir mindre relevanta för studiens frågeställning.  
 
För att få tag i lämpliga respondenter skickades majoriteten av introduktionsbreven till 
företagens allmänna mailadress för att få tag i en person som kunde leda oss vidare till en 
eventuell respondent som matchar kriterierna angivna i brevet (se appendix 1). Då 
kontaktuppgifter fanns tillgängliga till VD:n eller liknande nyckelperson, blev även denna 
kontaktad med samma brev. Sammantaget blev svarsfrekvensen låg (2,9 %) där två 
personer var villiga att ställa upp genom 68 skickade mail. Därför, i en tredje omgång, 
kontaktades relevanta personer direkt via telefon, av de företag som inte svarat via mail. 
Detta eftersom att representanter från de företagen fortfarande ansågs vara mest lämpliga 
som respondenter till studien.  
 
Skälet till att vi ringde upp potentiella respondenter var för att vi antog att svarsfrekvensen 
skulle bli högre och därmed öka sannolikheten för att fler skulle tacka ja till en intervju. 
Genom telefonkontakt blir kommunikationen snabbare och mer lättförståelig eftersom att 
det finns utrymme för ytterligare information, frågor och för att komma överens om en 
tid direkt. Dessutom anade vi att det är mer troligt att någon säger nej genom ett mail än 
på telefon. Denna metod visade sig vara mer effektiv än mailkontakt där sex av 15 
kontaktade personer svarade ja. Sammantaget intervjuades åtta personer från åtta företag 
inom ramen för våra urvalskriterier. Inget bortfall påträffades i utförandet av intervjuer. 
 

4.2 Förberedelse för intervju och intervjuguide  
 
Saunders et al. (2012, s. 374-375) beskriver olika typer av intervjuer; strukturerade 
intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Skillnaden mellan 
de olika metoderna är vilken struktur som ges respondenten. En strukturerad intervju 
kännetecknas av förbestämda frågor och svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer 
kännetecknas av ett förbestämt tema, utan specifika frågor (Saunders et al., 2012, s. 374-
375). I denna studie har semi-strukturerade intervjuer genomförts. Saunders et al. (2012, 
s. 374) menar att semi-strukturerade intervjuer innehåller förbestämda teman samt 
nyckelfrågor. Dessa intervjuer ger möjligheten att addera frågor beroende hur intervjun 
fortlöper för att på bästa sätt besvara studiens problemformulering. Trost (2010, s.71) 
beskriver att det ska finnas en jämförbarhet mellan intervjuguider i olika intervjuer, att 
innehållet ska vara likadant, men att de inte nödvändigtvis behöver vara sammanfallande. 
Saunders et al. (2012, s. 374) menar också att semi-strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer hör till en kvalitativ forskningsstrategi, vilket denna studie ämnar att använda. 
 
Intervjuguiden bestod av elva huvudfrågor (se tabell 2). Dessa inleddes med två 
bakgrundsfrågor utan teoretisk koppling vilket gav oss information om respondentens roll 
på företaget samt grundläggande fakta om företaget. Därefter följde tre frågor gällande 
strategi, först hur respondenten ser på företagsstrategi i allmänhet och sedan hur den 
responderande personens företags strategi såg ut och hur de arbetar med företagsstrategi. 
Resterande fyra frågor handlar om integration mellan hållbarhet och strategi. Vi frågade 
om respondenten ansåg att företaget integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi, vad 
hållbarhet innebär för deras företag, vilka utmaningar de stött på i arbetet med hållbarhet 
och för vem de anser sig skapa värde när de arbetar med hållbarhet. Detta för att 
respondenten själv skulle få beskriva sitt företags engagemang. Intervjuns två sista frågor 
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går ifrån den integrerade aspekten av hållbarhet och strategi och syftar till enbart 
hållbarhet. Svaren på frågorna är dock tänkta att kunna analyseras utifrån huruvida det 
tillfrågade företagets initiativ är integrerat eller ej i företagets strategi. Efter de två 
inledande frågorna följer alltså tre frågeområden; strategi, integration mellan hållbarhet 
och strategi och hållbarhet. Samtliga frågor innehåller underfrågor, dessa finns i kursiv 
text i intervjuguiden. Underfrågorna används om intervjuaren anser att det finns ett behov 
att fylla frågeområdet ytterligare, de kan alltså utelämnas. Trost (2010, s. 71) menar att 
intervjuaren bör ha god kännedom kring dessa frågeområden för att kunna skapa och 
addera frågor för att fylla intervjun. 
 
Tabell 2. Intervjuguide.  
 

 Fråga Huvudtema Teoretisk koppling 

1. Vad gör ditt företag? 
-Ge några grundläggande fakta: storlek, 
anställda, verksamhetsområde.  

Inledande fråga  Inledande fråga  

2.  Vilken roll har du på företaget? 
- Hur länge har du arbetat på företaget?  
- Hur är du involverad när företaget fattar 
nya strategiska beslut?  

Inledande fråga  Inledande fråga  

3.  Vad tänker du på när du hör ordet 
företagsstrategi?  
- Eller affärsmodell/företagsstrategi/ 
affärsstrategi/ strategi i projekt 
- Hur skulle du beskriva en 
företagsstrategi? 

Strategi  Hofer & Schendel, 
1978; Kotler 2000; 
Porter 1996; 2001 
 

4. Hur skulle du beskriva er 
företagsstrategi? 
- Har ni uttalade mål och visioner för lång 
sikt? 
- Hur differentierar ni er? 
- Hur skapar ni värde för kunden? 
- Hur når ni era mål? 

Strategi  Hofer & Schendel, 
1978; Kotler, 2000; 
Mintzberg & Waters, 
1985; Porter, 1996; 
2001 
 
 

5. Hur arbetar ni med strategi?  
- Börjar ni operativt eller vid formulering? 
- Vad tar ni hänsyn till? 
- Hur gick det till när ni beslutade om er 
strategi?  
- Hur går ni tillväga om ni skall lansera en 
ny tjänst eller starta ett nytt projekt?  

Strategi Hofer & Schendel, 
1978; Mintzberg & 
Waters, 1985 
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6. Vad innebär hållbarhet för ert företag? 
- Vad innebär CSR? 
- Vad innebär det för Företaget AB? 
- Ser ni hållbarhet som ett sätt att skaffa 
konkurrensfördelar?  

Hållbarhet Baumgartner & Ebner, 
2010; Carroll, 1979; 
Europeiska 
kommissionen, 2012; 
Dyllick och Hockerts, 
2002; McWilliams et 
al., 2006; Montiel, 
2008; WCED, 1987 

7. Anser du att ni integrerar hållbarhet i er 
strategi?  
- Är det en del i den dagliga verksamheten, 
på vilket sätt? 

Integration 
(Hållbarhet + 
Strategi) 

Baumgartner, 2014; 
Bonn & Fisher, 2011; 
Lantos, 2001; Lloret, 
2016; Porter & 
Kramer, 2006; 2011 

8. Vad har ni stött på för utmaningar med 
ert hållbarhetsarbete?  
- Vad är enkelt och svårt?  

Integration 
(Hållbarhet + 
Strategi) 

Baumgartner, 2014; 
Bonn & Fisher, 2011; 
Porter & Kramer, 
2006; 2011; Satyro, 
2017 

9.  Vilket värde (och för vem) anser ni att 
ert hållbarhetsarbete leder till?  
- För sig själv, för någon annan, för alla 
inblandade? 

Integration 
(Hållbarhet + 
Strategi) 

Lloret, 2016; Lantos, 
2001; Porter & 
Kramer, 2006; 2011 

10. På vilket sätt bidrar ni till ett bättre 
samhälle? 
- Har ni några särskilda aktiviteter eller 
initiativ, projekt, samarbeten? Ex. sponsrar 
ni ett lag? 
- Varför gör ni detta?  
- Vad leder detta arbete till och vem gynnas 
av arbetet (företaget, samhället, båda)? 

Hållbarhet Baumgartner & Ebner, 
2010; Dylick & 
Hockerts, 2002; 
Lantos, 2001; 
McWilliams et al., 
2006; WCED, 1987  

11. På vilket sätt bidrar ni till en bättre 
miljö? 
- Har ni några särskilda aktiviteter eller 
initiativ, projekt, ex. källsorterar? 
- Har ni några rutiner/ aktiviteter för att 
undvika negativ miljöpåverkan? 
- Varför gör ni detta?  
- Vad leder detta arbete till och vem gynnas 
av arbetet (företaget, samhället, båda)? 

Hållbarhet Baumgartner & Ebner, 
2010; Dylick & 
Hockerts, 2002; 
Lantos, 2001; 
McWilliams et al., 
2006; WCED, 1987  

 
4.3 Utförande av intervjuer 
 
I tabell 3 nedan sammanställs fakta från de i studien utförda intervjuerna. Totalt 
genomfördes åtta intervjuer. Intervjuerna pågick mellan ca 25 och 35 minuter. I tabellen 
nedan redogörs vilket företag, den tillfrågade personens befattning på respektive företag, 
tidsåtgång, samt typ och plats för intervjun. Innan varje intervju beslutade vi gällande 
vem som hade huvudansvar för att ställa frågorna, detta för att undvika förvirring hos 
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respondenten. Intervjuerna inleddes alltid med att intervjuaren frågade om tillstånd till att 
spela in intervjun, samt påminde att deltagande i studien är frivilligt.  
 
Tabell 3. Sammanställning av intervjuer. 
 

Företag Respondent Typ av företag Antal 
anställda 

Befattning Tid Plats 

1 R1 Konsultföretag 
(ekonomitjänster) 

10-50 VD 31:16 Företagets 
kontor 

2 R2 Bemanning 51-150 Platschef & 
medgrundare 

34:40 Företagets 
kontor 

3 R3 Kommunikationsby
rå 

10-50 Planner, 
Analys, 
Research 

34:30 Företagets 
kontor 

4 R4 Konsultföretag 
(miljötjänster) 

10-50 VD 34:06 Telefonmöte 

5 R5 Konsultföretg (IT-
tjänster) 

10-50 VD 33:58 Företagets 
kontor 

6 R6 Kommunikationsby
rå 

10-50 vice VD 37:45 Företagets 
kontor 

7 R7 Resebyrå  10-50 Styrelseordf
örande 

26:03 Företagets 
kontor 

8 R8 Fastighets- och 
byggbolag 

51-150 vice VD 26:39 Företagets 
kontor 

 
4.4 Hantering av insamlad data  
 
4.4.1 Transkribering av intervjuer 
Saunders et al. (2012, s. 550) menar att i den kvalitativa forskningen spelas vanligen 
intervjuerna in och därefter transkriberas de. Transkribering innebär nedskrivning av en 
ljudinspelad intervju och Saunders framhäver att det är en fördel att transkribera 
intervjuerna snarast möjligt efter intervjuns genomförande. Bryman och Bell (2017, s. 
465) menar att transkribering underlättar för en noggrann analys. I denna studie 
transkriberades därför samtliga intervjuer, så snabbt som möjligt, för att underlätta 
empiri- och analysframställningen.  
 
4.4.2 Empiri- och analysframställning 
Det finns inget vedertaget sätt för hur en kvalitativ analys bör genomföras (Bryman & 
Bell, 2017, s. 537). Från studiens åtta genomförda intervjuer samlades en ansenlig mängd 
data in. För att lyckas sammanställa denna data genomfördes en tematisk analys (Bryman 
& Bell, 2017, s. 556). Teman från intervjuerna fastställdes. Dessa teman motsvarar de 
beskrivna teman presenterade i 4.2, vilka färgkodades inom dessa områden. Detta för att 
identifiera och sammanfatta det respondenterna sagt på respektive tema. Empirin återges 
i liknande struktur som intervjuguiden, vissa justeringar har dock gjorts, för att kunna 
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presentera den insamlade datan på ett bättre sätt i ett skriftligt format. Liknande har gjorts 
med analysen. Genomgående för båda delar är att företagsstrategi och hållbarhet är 
övergripande teman. För att genomföra denna studie på smidigt vis har författarna haft 
den sammanfattande modellen från det teoretiska ramverket i beaktning vid empiri- och 
analysframställning. Dessutom har framställningen av dessa två konstruerats genom att 
ständigt ta studiens problemformulering och syfte i beaktning.  
 
4.5 Etiska principer 
 
För att en forskare skall kunna fatta välgrundade beslut vid undersökningar är det viktigt 
att denne reflekterar kring etik (Bryman & Bell, 2017, s. 145). Eftersom att studien 
innefattar längre intervjuer och nära kontakt med personer, har det varit viktigt att ha ett 
gott etiskt förhållningssätt så att ingen involverad tar skada. Saunders et al. (2012, s. 227) 
tar upp två etiska förhållningssätt; teologiskt och deontologiskt. Den förstnämnda syftar 
till att ändamålet av forskningen rättfärdigar tillvägagångssättet, det vill säga relevant 
data kan behövas samlas in även på oetiska vis. I kontrast till detta innebär det 
deontologiska förhållningssättet att oetiska handlingar aldrig kan rättfärdigas av 
undersökningens ändamål, vilket också är det förhållningssätt som denna studie omfattats 
av (Saunders et al., 2012, s. 227). Ambitionen har genomgående varit att alltid handla 
etiskt korrekt, inte agera omoraliskt och aldrig skada någon person. Dock menar Bryman 
och Bell (2017, s. 145) att detta är en mycket svår uppgift, om ens möjlig, men att en 
medvetenhet är avgörande för att fatta etiskt riktiga beslut inom undersökningen.  
 
För svensk forskning gäller sex grundprinciper enligt Bryman och Bell (2017, s. 145). De 
benämner den första principen som informationskravet, vilken innebär att berörda 
personer skall få information om studiens syfte samt vilka moment som ingår i 
undersökningen. Kravet har uppfyllts genom tydlig information om syfte och 
tillvägagångssätt. Detta genom introduktionsbrevet som skickades ut i första urvalssteget 
samt med ytterligare detaljerad information vid mail- eller telefonkontakt med svarande 
företag och till respondenten vid intervjutillfället. På samma sätt uppfylldes den etiska 
principen om samtyckeskrav, som innebär att respondenterna upplystes om att 
deltagandet var frivilligt, samt att de kan avbryta deltagandet om de önskar (Bryman & 
Bell, 2017, s. 145). För att garantera detta, informerades alltid respondenten före 
intervjutillfället, trots att information sänts tidigare, dessutom upplystes samtliga 
deltagare om de kunde avstå från att svara helt eller på särskilda frågor.  
 
Det tredje kravet beträffar konfidentialitet och anonymitet. Som tidigare nämnts har 
samtliga respondenter behandlas anonymt för att öka kvaliteten i svaren, dessutom bad 
en respondent att få vara anonym. Med anledning av detta har vi valt att kalla 
respondenterna för R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 och R8, samt endast redogöra för 
grundläggande, viktig information om respondenterna och företagen. Detta för att 
säkerhetsställa att inte avslöja förhållanden som kan röja någons identitet och därmed låta 
respondenterna och företagen förbli anonyma (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). 
Konfidentialitet, innebär att informationen som inhämtats, inte kommer att föras vidare 
till obehöriga (Trost, 2010, s. 61). Detta har studien uppfyllt genom att säkert förvara 
data, både ljudupptagningar och dokument, samt genom att aldrig diskutera 
respondenterna på ett sätt som kan avslöja deras identitet med obehöriga. Citat har 
behandlats genom Trosts (2010, s. 127) rekommendation om att citera på ett sätt som inte 
kan avslöja respondentens personliga identitet.  
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Nästa grundprincip är nyttjandekravet som betyder att uppgifter som samlats in endast får 
användas till forskningsändamålet (Bryman & Bell, 2017, s.141). Inom ramen för denna 
studie har insamlad data enbart använts i syfte att besvara forskningsfrågan, samt att ingen 
obehörig har fått tagit del av lämnade uppgifter. Vidare har studien även uppfyllt de sista 
två principerna om falska förespeglingar och att deltagare inte skall ta skada av 
undersökningen. Dessa innebär att ingen berörd person tilldelats vilseledande eller falsk 
information, samt att de inte besvärats eller lidit på grund av sitt deltagande (Bryman & 
Bell, 2017, s.141). Genom att tillkännage relevant och riktiga uppgifter vid flertalet 
tillfällen, samt att deltagarna uppgett samförstånd med instruktionerna har kravet om 
falska förespeglingar uppnåtts. Vidare har inga indikationer givits av att någon person 
kommit till skada till följd av undersökningen. Undersökningen har genomsyrats av 
transparens men samtidigt värnat om anonymitet och konfidentialitet, givetvis har studien 
även följt gällande regler och lagar.  
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5. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras studiens empiri genom en tematisk indelning. För att ge en 
lättöverskådlig bild över den empiri som genererats från vår datainsamling kommer 
denna att presenteras i enlighet med den konceptuella modell (figur 2) som framställdes 
utifrån studiens teoretiska referensram. Därmed följer empiristrukturen två teman i 
ordningen: strategi och hållbarhet, där varje tema innehåller underliggande kategorier. 
Dessa finns även representerade i intervjuguiden (tabell 2). Inledningsvis inom varje 
tema presenteras gemensamma drag för samtliga respondenter, efterföljt av unika svar 
och egenskaper för respondenterna enskilt.  
 
5.1 Introduktion av respondent och beskrivning av företag 
 
R1 är VD för ett konsultföretag som erbjuder ekonomitjänster, främst inom redovisning 
och revision. R1 har jobbat på företaget sedan tidigt 2010-tal då hen köpte företaget 
tillsammans med sin partner. De äger företaget till 100 %. I rollen som VD är R1 ytterst 
ansvarig för företagets strategiska arbete samt agenda gällande hållbarhetsfrågor. R1 
beskriver sin roll som tredelad med uppgift för befintliga kundrelationer, 
nykundsrelationer samt ansvarig chef på arbetsplatsen (operativ chef).  
 
R2 arbetar på ett bemannings- och rekryteringsföretag. Hen var även med och grundade 
företaget under 2010-talet. Idag är R2 platschef för företagets fyra nordligaste kontor, 
sitter med i företagets ledningsgrupp och är dessutom miljö-, kvalitet- och 
arbetsmiljöansvarig för företaget. I sin roll och med sin erfarenhet har R2 insikt i 
företagets arbete med både strategi och hållbarhet.  
 
R3 arbetar på en kommunikationsbyrå och har arbetat på företaget sedan drygt tio år 
tillbaka. Respondenten ansvarar för strategi, analys och planering. Vidare beskriver R3 
att företagets organisationsstruktur är platt vilket ger R3 möjligheten att påverka och ha 
insyn i företagets strategiska frågor och hållbarhetsfrågor. R3 beskriver också att 
företaget är litet vilket gör att de flesta medarbetare är involverade i företagets strategiska 
frågor. 
 
R4 är sedan tidigt 2000-tal VD och grundare av ett konsultföretag inom miljö- och 
markanvändningsfrågor. Vid starten var R4 ensam ägare på företaget, idag är hen 
huvudägare tillsammans med fyra ytterligare ägare. I rollen som VD driver R4 strategiska 
frågor och frågor gällande hållbarhet.  
 
R5 är VD på ett konsultföretag som levererar IT-lösningar. Företaget säljer, 
implementerar, förvaltar och vidareutvecklar dessa lösningar. R5 har endast arbetat på 
företaget i några år och är i sin roll som VD delaktig i strategiska beslut och övergripande 
frågor som gäller bolaget. 
 
R6 arbetar som vice VD, chef för utvecklingsavdelningen och är kundansvarig på en 
kommunikationsbyrå. Företaget arbetar digitalt med strategi, idé och design. Huvudsyftet 
i detta är att hjälpa sina kunder att öka försäljningen av sina tjänster. Genom R6 roll på 
företaget sitter hen med i företagets ledningsgrupp och involverad i strategiskt arbete och 
beslutsfattande.  
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R7 är styrelseordförande och ägare av en resebyrå. Företagets affärsidé är att effektivisera 
resehanteringen hos företagskunder. I styrelsearbetet arbetar R7 dagligen med strategiska 
frågor för resebyrån och beskriver sina arbetsuppgifter på följande sätt: “I styrelsearbetet 
är det i stort sett bara strategiska beslut, var vi ska va på marknaden och hur vi ska ta 
oss dit”.  
 
R8 är vice VD på ett bygg- och fastighetsbolag. Hen driver bolaget tillsammans med 
företagets VD. I sin position ansvar hen för strategi- och hållbarhetsfrågor, vilket R8 
arbetar dagligen med. Respondenten beskriver företaget som ett tradionellt 
fastighetsbolag med skillnaden att de har ett entreprenadbolag inkorporerat i bolaget. I 
verksamheten ingår förutom entreprenadbolaget som bygger, även förvaltning och 
fastighetsutveckling. 
 
5.2 Strategi 
 
I denna del beskrivs samtliga respondenternas svar gällande företagsstrategi. I huvudsak 
har denna empiri genererats med utgångspunkt från frågorna 3-5 i intervjuguiden (se 
tabell 2). 
 
5.2.1 Definition av företagsstrategi 
När respondenterna svarade på frågan om vad de ansåg att en företagsstrategi är, förklarar 
majoriteten (R1, R2, R3, R4, R6, R8) att det är något som innefattar en långsiktighet. 
Flera av dem nämner långsiktiga mål eller företagets vision likt något som är starkt knutet 
till företagsstrategin. Vidare menar även fem av åtta respondenter (R4, R5, R6, R7, R8) 
att en företagsstrategi visar vägen eller är riktningen till hur företag skall nå sina visioner 
och mål.  
 
R1 förklarar även att en strategi innebär en genomtänkthet och ett behov av uthållighet i 
organisationen. R2 poängterar däremot att en strategi handlar om att bryta ner sina 
långsiktiga visioner till mål, aktivitets- och handlingsplaner. Hen menar att visionen 
fungerar som en grundläggande målbild vilken ska genomsyra ett företag nerifrån upp 
och uppifrån ner.  
 
R3 ser inte en strategi som en del av verksamhetens operativa arbete, utan nämner att det 
mer hör ihop med policys och dokument. På frågan om vad en företagsstrategi innebär 
svarar R4: “Jag tänker på att peka ut den långsiktiga riktningen för sitt företag, sätta en 
handlingsplan”. I samma spår svarar även R5 som är övertygad om att en företagsstrategi 
är företagets vägvisare och roadmap. Respondenten utvecklar att en strategi visar vägen 
vart företaget är på väg, samt hur företaget tar sig dit. Även R6 menar att strategin syftar 
till att peka ut företagets riktning, däremot lägger hen också stor vikt på att en strategi 
talar om vad ett företag gör och hur det ska agera på marknaden. Dessutom tror R6 att en 
företagsstrategi är något föränderligt som behöver uppdateras med tiden.  
 
Både R7 och R8 beskriver också en företagsstrategi som ett företags riktning. “Strategi 
för mig är hur man tar sig från nuläget mot visionen, riktningen mot visionen” säger R8 
som även understryker att riktningen inte är rak, utan snarare kringlig och krokig eftersom 
att vägen dit är oviss. Hen lägger även till att en företagsstrategi kan förverkligas genom 
en affärsplan med aktiviteter så att företaget tar sig konstant framåt.  
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5.2.2 Företagens strategiarbete 
På frågan om hur respektive företag arbetar med sin företagsstrategi svarar en 
övervägande del av respondenterna (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8) att deras 
företagsstrategi i huvudsak utformas av ledningsgruppen. Flera av respondenterna (R2, 
R4, R5, R6, R7, R8) förklarat att strategiarbetet börjar internet inom ledningen där en 
omvärldsbevakning eller analys görs för att kunna sätta långsiktiga mål och peka ut en 
riktning för företaget. Längre fram i processen, berättar majoriteten av respondenterna 
(R2, R4, R5, R6, R7, R8), att personer utanför ledningsgruppen blir involverade. 
Exempelvis tar flera företag in externa konsulter för att hjälpa dem med arbetet, eller 
involveras styrelsen. Respondenterna 4, 5 och 6 poängterar också vikten av att involvera 
medarbetarna i arbetet med företagets strategi.  
 
Något som också är gemensamt för flera av respondenterna, vad gäller företagens 
enskilda strategier, är att medarbetarna får mycket utrymme. Hälften av de som vi 
intervjuade (R1, R2, R4, R5) framställer företagets anställda som en central del av 
företagens verksamhet. Lika många (R2, R5, R6, R8) berättar även att behållningen av 
anställda är avgörande och därför innefattar deras strategiska arbete ett mätinstrument för 
att mäta medarbetarnöjdhet. På så vis kan företaget arbeta strategiskt med sin personal 
för att upptäcka vad som fungerar bra eller vad som behöver förbättras.  
 
Vidare beskriver också hälften av respondenterna (R2, R5, R7, R8) att deras 
företagsstrategi tar sig uttryck i handlings-, aktivitets-, eller affärsplaner. I deras fall rör 
det sig om planer på 2-5 år där mål sätts upp för att ständigt ta sig i riktningen mot mer 
långsiktiga mål. Dock tycker tre av respondenterna (R3, R5, R6) att det är svårt att sätta 
upp mätbara och konkreta mål, R6 beskriver: “Vi har inte satt mätbara, specifika mål 
som vi mäter i fast tidsintervaller, utan vi har uppsatta mål utifrån tidigare 
strategiarbete… Det är i princip omöjligt att sätta mål utifrån marknaden eftersom att 
den förändras”.  
 
R1 beskriver sin företagsstrategi som två komponenter där de har ett traditionellt 
tjänsteutbud utgjort av redovisnings- och revisionstjänster, samt ett proaktivt utbud där 
de behöver anpassa sig till nya förutsättningar i takt med digitalisering och 
automatisering. Hen menar att detta är nödvändigt för att företaget skall existera på längre 
sikt, men berättar även att myndigheter och andra instanser gör utvecklingen mer 
trögrörlig. “I och med digitaliseringen kommer det att gå fort. Så det har känts som att 
de aktiva stegen vi har gjort för att vara proaktiva och ligga i framkanten i den här 
utvecklingen, där har det nästan varit som att vi står och hänger på stavarna men nästan 
ingenting har hänt”, säger R1.  
 
Ett exempel på hur R1:s företag har arbetat med sin strategi för anpassa sig till 
digitaliseringen är de har reviderat sin prissättningsmodell från att debitera timmar till att 
fakturera en månadskostnad för samma tjänst. Dessutom har de utvecklat sina 
medarbetare så att de kan erbjuda fler tjänster i takt med att deras nuvarande 
arbetsuppgifter blir mer automatiserade, “Så kan de leverera mer saker som vi inte 
tidigare har levererat”, berättar respondenten. 
 
På frågan om hur företaget arbetade med att utveckla sin nya prismodell och tjänsteutbud 
svarar R1 att de inledningsvis såg över den nuvarande prismodellen och utbudet, vad som 
kunde effektiviseras och vad som kunde bantas. Därefter såg de över vilka krav som ställs 
från omvärlden, samt vad kunderna efterfrågar och vad de kände sig trygga i. Därefter 
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paketerade de en lösning och ett pris utefter vilka förutsättningar de identifierat, “Hela 
tiden är det som så att, hitta en rimlig kostnad i förhållande till kundens både omsättning 
och resultat. Så man balanserar det”, uppger R1. 
 
R2 beskriver sin företagsstrategi som: “Vår strategi från dag ett har varit att rikta in oss 
på våra medarbetare”. De är ett av företagen som använder ett mätinstrument för att mäta 
sin medarbetarnöjdhet och lägger stor vikt vid att varje medarbetare skall veta vad som 
förväntas av dem samt vad medarbetarna förväntar av arbetsgivaren. De arbetar med 
individuella uppföljningar vilka resulterar i aktivitetsplaner som går i riktning med 
företagets långsiktiga mål och visioner.  
 
Liksom R1, framhäver R2 också att deras strategi går ut på att vara proaktiva för att skapa 
ett mervärde till kunden, exempelvis intervjuar de personer i förebyggande syfte för att 
snabbt kunna lösa kundens behov om de behöver personal. Hen berättar att de har arbetat 
fram en affärsplan, vilken de förhåller sig till: “Vi har haft den ståndpunkten att vi ska 
inte förändra den, vi ska inte ändra inriktning och vi skall inte hoppa mellan saker och 
ting. Vi ska inte kortsiktigt göra saker för vinning, utan ser det som långsiktighet. Vi 
behöver knappt revidera vår affärsplan, den är värdeförankrad och blir ett enkelt 
styrdokument för alla”.  
 
Vid frågan om hur de arbetade fram sin strategi svarar R2 att de först identifierade vilka 
kunder de behövde ha för att nå visionen om att bli marknadsledande, respondenten 
förklarar: “Det är 200 kunder vi behöver jobba med för att vara marknadsledande. Vi 
har tittat på de kunderna utifrån ekonomiska nyckeltal men även utifrån 
arbetsgivarvarumärke och säkerhet”. Därefter arbetade ledningen, tillsammans med 
konsulter, fram målbilder och en riktning för att nå dit. R2 nämner att de till viss del 
arbetar med SWOT-analyser för att forma sin företagsstrategi. Vidare beskriver R2 att 
ledningsgruppen träffas varje månad för att arbeta med långsiktiga frågor men att det är 
främst VD:n som arbetar med det strategiska arbetet, då hen är relativt frikopplad från 
den dagliga verksamheten. 
 
R3 beskriver att deras företagsstrategi handlar om att de arbetar projektbaserat med att 
utveckla kundernas strategier, därför finns det olika förutsättningar för varje enskilt 
projekt vilket gör att strategierna för varje projekt ser olika ut. På frågan om hen kan 
beskriva hur företagets breda strategi, upplever respondenten svårigheter att beskriva 
företagetsstrategin: “Vi håller på att utveckla oss exakt hela tiden, men jag skulle nog inte 
säga att vi har en strategi som jag kan kommunicera här och nu”.  
 
När frågan kom upp om hur företaget arbetar med strategi i ett projekt förklarar R3 att de 
utgår från ett idémöte för att analysera och förstå kundens behov, men att det beror lite 
på vilken typ av projekt som det rör sig om: “Vi har också små, små jobb och då går man 
bara in och gör”. Dock menar hen att det ständigt pågår ett analysarbete, oavsett hur 
projektet ser ut. Vanligtvis leds och ägs arbetet av en projektledare och en analytiker som 
identifierar visioner följt av att de sätter upp mål, sällan mätbara menar respondenten. När 
det är klart förklarar R3 att de: “Sätter vi upp en strategi som vi ändå kanske inte håller 
oss till. För vi jobbar supernära våra kunder, i agila processer”. Vidare beskriver R3 att 
det inte finns någon övergripande tydlig företagsstrategi utan att deras tydligaste modell 
är att de arbetar nära kunden i varje enskilt projekt.  
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R4 beskriver sin företagsstrategi som: “Långsiktiga mål för oss, ekonomiska mål, 
personella mål. Att vi beskriver affärsmodellen och i den ingår val av kunder och val av 
drömkunder, våra erbjudanden, betalningsmodellen och var vi ska befinna oss om 
exempelvis fem år”. På frågan om hur de arbetar med sin företagsstrategi, svarar 
respondenten: “Vi tittar på den strategin vi har idag och utvärderar den. Vi har haft en 
affärsmodell sen två och ett halvt år tillbaka, nu sätter vi den under luppen. Tittar vad 
har vi lyckats med och vad har vi inte lyckats med”. 
 
I och med att företaget som R4 representerar erbjuder konsulttjänster inom miljö och 
markanvändning är miljö en stor del av deras företagsstrategi. Respondenten förklarar att 
de hjälper till att bevara och utveckla naturkapital, vilket respondenten förklarar är ett 
kapital för jorden och naturen precis som ett finansiellt kapital är för pengar. R4 berättar 
att de arbetar med miljöfrågor på ett strategiskt plan för sina kunder så att de kan blir mer 
hållbara och bidra till en bättre värld samtidigt som de får andra konkurrensfördelar av 
sitt hållbarhetsarbete. På frågan om företaget själv kommer att involvera hållbarhet i sitt 
strategiska arbete och hur de arbetar för en bättre framtid, svarar respondenten: “Nej det 
kommer det faktiskt inte, inte vårt eget hållbarhetsarbete. Det tror jag inte det kommer 
att vara utan att vi kommer att jobba med den affärsmodell som vi tog fram för 2,5 år 
sedan och den är ju väldigt mycket inriktad på hur vi kan leverera lösningar till världen”.  
 
Vidare beskriver R4 att de prioriterar sin tid åt att åt att arbeta med sitt tjänsteutbud istället 
för att själva lägga resurser på sitt eget hållbarhetsarbete. Hen beskriver istället hur de 
kan arbeta med hållbarhet genom sin strategi: “Det grundar sig i att vi har väldigt tydliga 
värderingar i bolaget. Vi jobbar väldigt policyinriktat, policyskapande, vi har liksom haft 
en egen agenda att förändra regelverk kring marknanvänding i Sverige och vi har lyckats 
med det. För en sån aspekt äter ju upp dom lilla små vinster vi kan göra genom vårt 
lokala egna arbete. Vi har fått jättestora kunder att börja skydda natur. Genom våra 
kunder så har vi skyddat mer natur än en vanlig svensk nationalpark”.  
 
R5 beskriver sin strategi som företagets vägvisare mot vart de är på väg, men förklarar 
att den är tydlig intern men inte extern. Deras strategiarbete har på senare år främst 
fokuserat på att tydliggöra sin egen strategi och konkretisera den. Respondenten förklarar: 
“Så vårt strategiarbete var lite mer hands-on. Vi hade något att jobba med, vi hade den 
här degklumpen att knåda på något sätt. Så vårt strategiarbete handlade mycket om att 
göra det”.  
 
Vidare berättar R5 att det första steget att förtydliga sin strategi var att definiera sitt 
nuvarande marknadserbjudande. Hen uppger: “Så vi tog den här ganska grå massan som 
var svår att förklara för kunder, medarbetare, rekryter, alla och gjorde den tydlig”. 
Därefter förtydligade de vilken kompetens de behöver och vilken typ av tjänster de skulle 
leverera. Hen förklarar att de gör analyser över dagsläget för att kunna göra 
uppskattningar av femårsperioder, på så sätt kan de utvärdera om de kunder de har idag 
är en framkomlig väg för att fortsätta en hållbar tillväxt. Vidare understryker 
respondenten att deras huvudsakliga strategiarbete går ut på att säkerhetsställa sin strategi 
snarare än att skapa en ny, det vill säga de utvärderar ständigt sin position på marknaden 
för att bedöma om den är framgångsrik eller inte. R5 berättar: “Hade vi kommit fram till 
att den gör kanske inte det, då hade vi nog kanske jobba med, vad gör vi istället? Hur ser 
vi till att komplettera det vi gör så att det håller om fem år? Men nu kom vi fram till att 
den kommer nog göra det”. Respondenten fyller även i att de kommer att ha en pay-off 
genom att investera resurser i det de redan gör.  
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Vidare förklarar R5 att företaget har ett ägardirektiv med tydliga lönsamhetsmål som skall 
nås genom en affärsplan. Hen understryker att affärsplanen är ett levande dokument som 
revideras varje eller vartannat år, men uttrycker att de flesta mål är omfattande: “Vi har 
några väldigt, väldigt övergripande mål. Men om två år kommer vi nog att sätta mer 
konkreta och detaljerade mål. För vi är inte där än”. Vid frågan om det finns någon 
skillnad mellan affärsplanen och strategin, svarar R5 att affärsplanen är “uret” i företaget 
men att det är en del av strategin. Både affärsplanen och strategin skall och ägas av 
ledningsgruppen, enligt R5 som ändå betonar vikten att ta in externa personer för att 
kontinuerligt revidera den: “Du ska ta in andra personer, medarbetare eller extern 
personal för du är inte bäst själv. Man ska prestigelöst kunna jobba med dem men äga 
problemet”.  
 
R6 beskriver att deras strategiarbete har förändrats mycket på senare tiden, särskilt vad 
gäller vilka kunder och uppdrag de har. Tidigare arbetade de främst lokalt, men nu har 
företaget valt att rikta in sig på vilken typ av uppdrag de ska välja istället. I takt med 
digitaliseringen har de kunnat nå ut till fler kunder, både nationellt men även 
internationellt.  
 
På frågan om hur företaget arbetar med att ta fram en ny strategi svarar R6 att 
ledningsgruppen börjar med ett inledande möte, följt av flera möten med externa 
personer. Såhär beskriver respondenten vad de främst diskuterar i de första mötena: “Det 
här ser vi gällande vårt erbjudande, marknaden och vad vi har för konkurrensfördelar. 
Detta syftar egentligen till vad vi ska göra och hur vi ska positionera oss och hur vi ska 
nå dit. Vad har vi för möjligheter?”. För att möta nya förutsättningar och särskilt möta 
den “digitala transformationen” som R6 uttrycker det, har företaget kontinuerliga 
diskussioner och omvärldsbevakningar. Ett annat exempel är att de gjort ett namnbyte 
som en del av sitt strategiska arbete, för att positionera sig bättre på en digitaliserad och 
internationell marknad.  
 
Vidare inom området för digital transformation, beskriver R6 att det är ett område som 
också får mycket utrymme i deras företagetsstrategi. Eftersom att det är en pågående 
utveckling, samt att de hjälper sina kunder med transformationen menar respondenten att 
det är nödvändigt för dem att tänka på frågor som rör området. “Vad är det man använder, 
vad är det man behöver? Vad behöver kunderna idag? Vad kommer efterfrågas för typer 
av kommunikationslösningar i framtiden? Det handlar ju om mycket om att dels titta på, 
vad funkar idag, dels vad tror vi funkar idag? Hur ska vi vrida vårt erbjudande?”. 
Samtidigt betonar R6 att företaget inte kan förändra sig allt för mycket, istället handlar 
det snarare om att hitta en riktning för strategin.  
 
R7 beskriver också sin företagsstrategi som föränderlig, men menar på att förändrat 
konsumptionsbeteende lett till att resebranschen har förändrats mycket på senare tid. Hen 
ger ett exempel: “Tänk så här, vi tar Spotifys inträde på musikbranschen, du skulle inte 
starta upp en skivbutik idag. Jag tror inte att det är så vanligt att man startar upp en 
vanlig resebyrå på gatuplan. Det funkar inte så idag”.  
 
I processen hur företaget arbetar med sin strategi beskriver R7 att det är ett ägardirektiv 
som skickas till styrelsen, vilken i nästa steg diskuteras med ledningen. Ägardirektivet 
bryts då ned i fokuspunkter, där enkelhet prioriteras över komplicerade affärsplaner, även 
om respondenten säger att dessa också finns. Hen beskriver strategiarbetet som: “Det är 
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ständigt pågående, vi blir inte färdiga. Vi jobbar hela tiden med strategin, tittar, ja, ser 
hur konkurrens-kartan ut, är det några trender? Vi försöker titta brett, globalt, är det 
några nya aktörer, är det något nytt köpbeteende. Försöker hålla örat mot rälsen hela 
tiden”.  
 
R8 förklarar att sitt företag har en tydlig vision om att de ska ha en hållbar tillväxt 
tillsammans med Umeå. Vidare förklarar respondenten att strategin är tredelad med fokus 
på: universitetsområdet, ett levande centrum och universitetsnära företagsutveckling. På 
frågan om företaget kommit fram till denna strategi svarar R8 att det är genom dialog 
med intressenter, exempelvis representanter från både näringslivet och offentlig sektor 
samt deras egna hyresgäster. Respondenten beskriver det praktiska strategiarbetet som: 
“Två gånger per år samlar jag den utökade ledningsgruppen, 14 chefer i bolaget för att 
resonera om den dialog vi har haft, vad får vi för insikter om den och hur leder det till 
utveckling för oss. Så det är genom den processen som vi har kommit fram till, prövat, 
testat och känt. Sen har vi också gjort undersökningar, vi har frågat umeborna om 
signaturstyrkorna i Umeå och vad man tror driver Umeås utveckling… Så vi jobbar 
löpande med det, men det där [de tre delarna av strategin] är våra insikter just nu att de 
bidrar mest till Umeås utveckling”.  
 
Ytterligare beskriver R8 att företaget arbetar med en treårig affärsplan som grundar sig i 
om insikterna från strategiarbetet och vart de är på väg. Då tar de fram aktiviteter löpande 
genom att de 14 cheferna arbetar en halvdag per månad med affärsplanen, samtidigt som 
vice VD arbetar med löpande och veckovisa uppföljningar. Respondenten förklarar: “De 
här aktiviteterna ska vi göra och de gör att vi tror att vi tar oss mot målet i linje med 
strategin. Och sen bryts den ner, affärsplanen, i verksamhetsplaner på respektive enhet 
eller verksamhet, och sen bryts den i sin tur ned på enhetsplaner och på enheterna som 
ligger under”. R8 utvecklar resonemanget med att affärsplanen i ett sista steg bryts ner 
till individuella handlingsplaner för samtliga medarbetare, för att alla i företaget skall 
känna en röd tråd. Avslutningsvis förklarar respondenten: “I ett strategiarbete så tittar 
man ju på vad man har och så tittar man på relevanta trender i omvärlden. Jag menar 
globalisering, urbanisering och digitalisering och hållbarhet, är ju såna”.  
 
5.3 Hållbarhet 
 
I denna del presenteras svar som hör ihop med hur respondenterna ser på hållbarhet, samt 
hur företagen som respondenten representerar, arbetar med hållbarhet. Främst kommer 
den insamlade empirin i detta avsnitt från frågorna 6 - 11 i intervjuguiden (se tabell 2).  
 
5.3.1 Definition av hållbarhet 
Samtliga respondenter menar att begreppet hållbarhet innehåller de tre aspekterna; 
ekonomisk, miljömässigt och social hållbarhet. Dock medger ett antal respondenter att 
deras fokus inom hållbarhet syftar mer till den ena aspekten än den andra. Exempelvis 
svarar fyra av åtta respondenter att hållbarhet främst är en fråga gällande miljö (R1, R4, 
R7 och R8). De övriga fyra respondenterna syftar å andra sidan till att det handlar om en 
social aspekt snarare än en miljöaspekt för just deras företag. Vidare menar hälften av 
respondenterna att hållbarhet har med företagens ansvar gentemot samhället och 
intressenter att göra (R1, R3, R5 och R8). För hälften av respondenterna är hållbarhet 
synonymt med långsiktighet (R2, R5, R6 och R7). Tre av åtta respondenter menar att 
hållbarhetsfrågor som de arbetar med delvis kommer som krav från intressenter (R1, R7 
och R8). R3, R6 och R7 menar att de ställer krav på intressenter att vara hållbara.  
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Sex av åtta respondenter menar att deras fokus inom hållbarhet fokuserar på medarbetarna 
och att personalens trivsel är viktigt (R1, R2, R3, R4, R5, R7). Vidare anser tre av 
respondenterna att engagemang inom hållbarhet är viktigt för företaget ska vara en 
attraktiv arbetsgivare (R2, R3 och R8). R3, R4 och R6 benämner hållbarhet som en 
kulturfråga som finns i deras respektive företag och genomsyrar organisationen. Tre av 
respondenterna nämner även certifieringar som verktyg för att arbeta hållbart (R2, R4 och 
R6). R3 och R5 tycker att arbetet med hållbarhet skall vara lönsamt. 
 
R1 menar att de tidigt bestämt sig för att vara i framkant miljömässigt. Respondenten 
medger dock att de inte utforskat begreppet utförligt. Förutom miljöaspekter inom 
hållbarhet lyfter respondenten även fram att det är viktigt att medarbetarna ska ha en 
fungerande arbetssituation i förhållande till privatliv. Vidare menar respondenten att 
hållbarhet handlar om att ta ansvar. Hen anser att eftersom de har möjligheten att hjälpa 
till i samhället så bör de också göra det. Respondenten förklarar också att det inte är 
avgörande för deras företag att säkerställa att de får tillbaka de pengar de satsar på 
hållbarhetsfrågor, så länge de är fortsatt lönsamma i deras övriga verksamhet. R1 
beskriver att arbetet med hållbarhet skapas från möjligheter företaget får i samhället. 
Vidare menar hen att motivet till företags hållbarhetsarbete kommer från respondentens 
egna intresse och passion. R1 utvecklar: “Alltså det lilla vi kanske gör, för att jag är 
intresserad av det. Det finns alltså inte någon annan anledning”. 
 
R2 menar att hållbarhet innehåller tre huvuddelar för deras företag. Det är kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö. Kvalitet innehåller arbetet med företagets kunder, hur de på lång sikt kan 
behålla och attrahera dessa. Miljöaspekten syftar till miljöpåverkan och utsläpp. Enligt 
respondenten saknar företaget utsläpp och har liten miljöpåverkan. Arbetsmiljöfrågor 
syftar till personalens trivsel, respondenten menar att det är viktigt att personalen trivs på 
företaget. Respondenten menar också att de tar ett större socialt samhällsansvar än många 
andra genom deras arbetssätt och sysselsättning av människor som annars skulle stå 
utanför arbetsmarknaden. 
 
R3 menar att deras roll inom hållbarhet förminskas av att de hyr sina lokaler istället för 
att äga dem. Fortsättningsvis menar respondenten att de kan ställa höga krav på sin 
hyresvärd inom ramen för hållbarhet. Detta syftar främst till miljöaspekten. Vidare menar 
hen att hållbarhet ingår i företagets kultur och att samtliga anställda på företaget är 
medvetna inom både sociala och miljömässiga aspekter av hållbarhet. Respondenten 
nämner företagets medarbetare som fokus för att vara hållbara. Hen exemplifierar detta 
genom att beskriva flexibiliteten de anställda erbjuds på företaget i form av arbetstider. 
Detta för att kunna kombinera privatliv och arbetsliv på ett hållbart sätt. Vidare nämner 
respondenten att hållbarhet för deras företag innehåller frågor om mänskliga rättigheter, 
rättvisa, inkluderingsfrågor och diskrimineringsfrågor. R3 menar att de har arbetat en lång 
tid med hållbarhetsfrågor. Respondenten berättar även att deras hållbarhetsarbete är svårt 
att beskriva men att det är en ständigt pågående process, omöjlig att färdigställa. R3 menar 
att de mår bra av att arbeta med hållbarhet. 
 
R4 beskriver företagets arbete kring hållbarhet i termer om miljö och bevarelse av 
naturen. Företagets egna aktiviteter beskrivs som lågt prioriterade i jämförelse med hur 
de kan skapa förutsättningar för hållbarhet genom andra. De interna aktiviteter företaget 
beslutar sig att delta i uppkommer slumpartat och ogenomtänkt, beskriver respondenten. 
Det beskrivs på följande sätt: ”Vårt stora arv är att hjälpa stora bolag i Sverige och 
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världen att vara mer hållbara när det gäller naturens kapital”. Företaget har tidigare haft 
certifiering för sitt arbete inom hållbarhet men valt att inte gå vidare med denna, detta för 
att det inte ansetts vara värdeskapande och att det ”Kostar mer än det smakar”. För social 
hållbarhet har företaget inte några tydliga mål. Detta för att de inte ser något behov av att 
ha det. Respondenten menar att de inte ser några större risker gällande jämställdhet och 
att anställda behandlas lika. R4 menar dock att detta diskuteras internt i företaget. Att 
utveckla arbetet med social hållbarhet hade kunnat vara bra för att öka konkurrenskraften 
för bolaget tror respondenten, samt stärka varumärket, främst gentemot anställda. 
Företagets framtida hållbarhetsarbete inom sponsring kommer syfta till att följa företagets 
kärnverksamhet, att spara naturkapital. Respondenten, som är delägare och grundare, 
poängterar att hens personliga engagemang rörande att värna om naturen är anledning till 
att företaget grundades. Respondenten säger: “Vi har ett existensberättigande, det 
grundar sig i att vi har väldigt tydliga värderingar i bolaget”. 
 
R5 beskriver hållbarhet i deras företag på följande sätt: ”För vår verksamhet så tror jag 
att hållbarhet och långsiktighet är synonymer. För mig är det viktigt att kunna visa upp 
en verksamhet och en affär som jag tror på i längden”. Vidare menar respondenten att 
IT-branschen har problem med långsiktighet. Branschen är föränderlig och de produkter 
och tjänster som är aktuella idag, kanske inte är det om 5-10 år. Men anledning av detta 
förklarar respondenten att de behöver bygga en lönsam och stabil verksamhet och inte ta 
risker som gör att bolaget inte finns kvar om 5-10 år. Detta för att skapa långsiktighet och 
således, hållbarhet. R5 menar att deras företag har ett mer socialt engagemang kring 
hållbarhet än miljömässigt. Detta på grund av vilka de är och vad de arbetar med. För att 
lyckas vara hållbara och framgångsrika på lång sikt inom IT-branschen så kräver företaget 
att de lyckas rekrytera rätt personer och att dessa stannar på bolaget. Respondenten 
beskriver miljöaspekten av hållbarhet som en beteendefråga och att alla människor bör ta 
sitt ansvar genom att exempelvis källsortera. Miljöfrågan är väldigt viktig enligt 
respondenten. R5 menar att de inte bör anse sig själva att vara: ”Extra miljövänliga 
jämfört med andra bolag”. 
 
R6 menar att hållbarhet handlar om att hålla på sikt, både för företaget men också för 
samhället. De anställda på företaget är konsulter och säljer sin tid. Detta innebär enligt 
respondenten att företaget är lika med de anställda. Därför är personalens trivsel central i 
företagets arbete med hållbarhet. De har använt en ISO-certifiering som modell för sitt 
hållbarhetsarbete. Denna har dock inte känts tillräcklig då den inte är kopplad till 
företagets verksamhet, därför befinner de sig i arbetet med att ta fram en ny modell. 
Denna ska innehålla ett tydligare fokus på var företaget tror de kan påverka mest, inom 
ramen för hållbarhet, vilket enligt respondenten görs genom att påverka sina kunder. 
Detta beror delvis på att deras egen verksamhet inte påverkar särskilt mycket. R6 tycker 
att hållbarhetsfrågor genomsyrar hela företagets organisation och att de anställda är 
medvetna inom området. Respondenten menar att hållbarhet innehåller flera aspekter, 
inte bara den miljömässiga aspekten. R6 menar att det är lätt att fokus hamnar på 
miljörelaterade frågor men att det inte är självklart så de ska arbeta, detta på grund av 
deras begränsade påverkan på miljön.  
 
R7 menar att de måste hitta en hållbar affär. Deras verksamhet skall finnas kvar inte bara 
imorgon, utan även kommande år. Respondenten menar att hållbarhetsarbetet är en stor 
utmaning för dem, detta för att marginalerna krymper och användaren och kunden skiljer 
sig åt i deras erbjudande. Det är arbetsgivarens pengar men resenären är sällan 
arbetsgivaren. R7 nämner miljöaspekten, att vi har en gemensam jord att ta ansvar för, 
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tillsammans. Därför försöker företaget vara lyhörda gentemot leverantörer och kunder 
gällande kravställning. Företaget vill göra gott och ta ansvar. Inom den sociala aspekten 
menar R7 att de försöker involvera medarbetarna. Medarbetarna är det viktigaste de har. 
Deras trivsel är central i den sociala aspekten. Medarbetarna engageras i valet av 
engagemang företaget ska göra och vad företaget ska stå för, detta för att kunna göra 
skillnad i samhället.  
 
R8 berättar att deras tillväxt ska ske på ett hållbart sätt. Det finns mycket att göra i 
hållbarhetsområdet menar R8. Därför har de beslutat sig för att arbeta inom de frågor där 
de kan bidra mest. Detta är inom social hållbarhet, snarare än inom fältet för miljö, menar 
respondenten. De vill hjälpa till att skapa förutsättningar för Umeås invånare att leva ett 
hållbart liv. Dels vill företaget bidra till samhället och ge tillbaka men de vill även att 
Umeå ska vara en fantastisk plats att leva på. R8 menar att de har miljömässiga krav på 
sig, miljöcertifieringar exempelvis, därför är de hållbara vare sig de vill eller inte. R8 
menar att hållbarhet för deras företag handlar om att skapa en socialt hållbar stad, en 
jämlik stad, där människor har lika förutsättningar. Respondenten menar också att 
hållbarhet är ett måste för att attrahera arbetskraft. Hen berättar att hållbarhet genomsyrar 
allt de gör och att det är avgörande för framtiden att ett företag har ett syfte och bestämt 
vilken riktning de är påväg i. 
 
5.3.2 Respondenternas syn på integration av hållbarhet 
R1 anser att hens företag inte integrerar hållbarhet i deras företagsstrategi. R4 menar att 
det är tveksamt huruvida de gör det eller inte. Vidare tror R5 att de försöker integrera 
hållbarhet eller åtminstone inte motverka detta. Övriga fem respondenter (R2, R3, R6, R7 
och R8) menar att deras respektive företag integrerar hållbarhet i strategin. R6 menar 
dock att frågan är svår och att hen inte vet hur uttalad denna integration är. R7 är inte nöjd 
med den nuvarande integrationen. 
 
5.3.3 Utmaningar  
På frågan om företagen stött på någon utmaning med sitt hållbarhetsarbete svarar hälften 
av respondenterna (R3, R4, R6, R7) att den utgörs av ekonomiska motiv. R1 menar att 
sitt företag arbetar mycket med ad hoc, vilket har lett till att hållbarhet inte blir en lika 
naturlig del av deras verksamhet. R1 förklarar sitt sätt att arbeta med hållbarhet så här: 
”Med erfarenhet så får man lite grann såhär att, ja vi lägger 10 000 där, vi kommer få 
tillbaks dem. Och får vi inte tillbaks dem så är det inte hela världen… Förr var jag nog 
mer angelägen att räkna och försöka försäkra mig om…”. Både R1 och R2 tycker att det 
till en början var svårt att engagera medarbetare inom hållbarhet men att det är något som 
blivit enklare med tiden. R2 beskriver sitt arbete med att engagera medarbetarna inom 
hållbarhet: “Du måste ha ett grundläggande intresse i det. Nu har vi gjort så att folk fått 
söka de här tjänsterna som en del av sin egen tjänst som man har då i roten. Vilket har 
gjort då att vi har fått ett helt annat fokus på det”.  
 
R3, som tycker att det är en ekonomisk utmaning att tillämpa hållbarhet inom företaget 
beskriver det så här: “Det finns inga pengar att hämta i hållbarhetsbranschen, 
överhuvudtaget egentligen”. Även R4 tycker att det finns en ekonomisk utmaning som 
beskriver att hållbarhetsaktiviteter som ligger utanför kärnverksamheten inte medför 
tillräckligt mycket positivt: “Det kräver mer resurser. Det kostar mer än vad det 
smakar”. R5, som tycker att medarbetarna är den viktigaste aspekten i sitt 
hållbarhetsarbete, förklarar att personalbehållning är en stor utmaning inom hållbarhet. 
Hen tycker att det drabbar långsiktigheten om de inte kan behålla sin personal som menar 



 43 

att det är en stor investering att rekrytera någon ny person som det finns risk för att den 
lämnar i framtiden. R5 säger: “Det här är ett extremt stort hot mot hållbarhet eller 
långsiktighet som jag skulle vilja benämna det som också”.  
 
R6 tycker att den största utmaningen med att arbeta med hållbarhet är att hitta en passande 
modell till företagets verksamhet för att arbeta med frågor inom området. Samtidigt 
menar hen att det blir det en fråga om pengar när företaget skall satsa på hållbarhet och 
ibland blir det svårt att få ihop det. R7 tycker att problematiken kring hållbarhet ligger i 
att kunderna inte har tillräcklig efterfrågan för hållbara tjänster inom deras bransch. 
Utmaningen är således, enligt R7, att företaget ligger lite före marknaden med sina 
hållbara lösningar och beskriver hur kunderna i branschen resonerar: “Där börjar det 
komma lite mer miljöperspektiv och hållbarhetsperspektiv och sådär. Men det är lägst 
pris fortfarande, och det, det går inte riktigt ihop”. Slutligen menar R8 att utmaningen 
ligger i att omgivningen aldrig blir helt nöjd. Hen säger: “Det är så lätt att bli kritiserad 
för det man inte gör istället för det man gör, men jag tycker ju att det blir blasé om man 
tror att man ska vara överallt”.  
 
5.3.4 Värdeskapande 
Samtliga respondenter utom R4 säger att deras företags hållbarhetsarbete skapar värde i 
form av konkurrensfördelar för dem själva. R1 menar att det finns ett affärsmässigt värde 
i att göra bra saker. Vidare menar respondenten att hen vet att kunder valt att arbeta med 
deras företag eftersom de väljer att göra gott i samhället. Framförallt finns ett värde 
internt, för medarbetarna med hållbarhetsarbetet, menar R1. Det skapar en stolthet hos de 
anställda och hos R1, som är VD och ägare. Grunden i att bidra till ett bättre samhälle är 
dock att hjälpa till i de initiativ företaget väljer att engagera sig i. Respondenten tycker 
också att det finns ett miljömässigt värde i att ta hänsyn till miljömässiga aspekter av 
hållbarhet. R1 menar också att det finns ett värde i att arbeta hållbart genom att det kan 
leda till medial uppmärksamhet. 
 
R2 menar att hållbarhet är värdeskapande för att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. 
Medarbetare är inte lika fokuserade på att tjäna bra idag utan det finns många andra 
aspekter. Företagets verksamhetsprocesser skapar värde för de som söker jobb på 
företaget, för företagets anställda, vilket i sin tur skapar värde för kunderna. Att lyckas 
rekrytera långsiktigt, nämns som ett exempel. Respondenten anser att deras 
hållbarhetsarbete är värdeskapande för alla företagets anställda och för alla företagets 
kunder. 
 
R3 säger att: ”Jag tror att vi bidrar till ett bättre samhälle, till tryggare barn, coolare 
föräldrar. Det ökar också produktiviteten det är jag helt övertygad om”. Respondenten 
syftar till företagets anställda när hen pratar om föräldrar. Idag har det blivit en 
konkurrensfördel för företaget att vara framstående inom social hållbarhet då kunder 
söker en leverantör som kan området. Då kan företaget göra både exempelvis en film och 
har kunskap inom social hållbarhet, vilket deras konkurrent kanske saknar. Detta är 
värdeskapande för företaget, menar R3. Respondenten förklarar också att de initiativ 
företaget engagerar sig i, men som i sig inte är värdeskapande, leder till en ökning i 
produktivitet hos den anställda. 
 
R4 menar att de skapar värde genom att hjälpa sina kunder, därför är deras viktigaste 
fråga vad de kan åstadkomma hos sina kunder. Det är genom sina tjänster till dem som 
naturen får ett värde. Vad gäller hållbarhetsaktiviteterna utanför kärnverksamhet förklarar 
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R4 att hen inte tror att de ger särskilt mycket värde, det skulle främst vara till 
medarbetarna. Hen anser att vissa aktiviteter kan suga mycket energi och har valt att 
fokusera på sådant som verkligen skapar ett värde för företaget. R4 berättar om sin 
certifiering som ett exempel: ”Det har varit en konkurrensfördel för oss och att vi är 
certifierade enligt ISO9001. Vi har medvetet valt att inte gått vidare med ISO14001. Det 
har vi övervägt och fattat beslut om för ett år sedan. Vi gjorde en riskanalys kring det, 
kom fram till att vi ska inte gå vidare. Vi kan inte lägga mer intern tid… Vi har inte 
förlorat ett enda uppdrag p.g.a. att vi inte är ISO 14001-certifierade”. 
 
R5 menar att det yttersta i deras hållbarhetsarbete syftar till ett värde för kunderna. 
Respondenten medger dock att det är ganska viktigt att medarbetarna får ett värde också. 
Medarbetarna måste känna att det finns ett värde att stanna kvar på företaget. Om inte, så 
drabbar det slutligen kunderna också. Respondenten menar också att de haft många av 
sina kunder under lång tid och både befintliga och nya kunder förväntar sig att företagets 
tjänsteerbjudande kommer att fortleva en lång tid framöver. Detta skapas ur företags 
hållbarhetsarbete och skapar värde för både kunder och medarbetare. Respondenten 
menar också att hållbarhetsaktiviteter i form av välgörande ändamål skapar ett värde 
genom att stärka företagets marknadsföring.  
 
R6 menar att värde skapas för ”alla” i deras hållbarhetsarbete. Det är ett värde för 
företaget, för medarbetarna på företaget, för företagets kunder samt ett generellt värde för 
planeten. Vidare menar respondenten att det finns ekonomiska och samhällsmässiga 
fördelar av deras hållbarhetsarbete. Det skapas ett miljömässigt värde i de projekt som 
företaget arbetar med, tack vare arbetssättet för hållbarhet i företagets olika uppdrag, 
menar respondenten. Detta skapar ett värde för människor i samhället förklarar 
respondenten.  
 
R7 menar att företagets hållbarhetsarbete skapar ett värde för kunden då köpbeslut inte 
alltid fattas rationellt utan även emotionellt. Vidare menar respondenten att deras 
hållbarhetsarbete främst har ett värde för användaren, kunden. Det finns många vinnare, 
menar respondenten, men i slutändan är det ett värde för kunden. R7 anser att de skapar 
ett värde för samhället genom att expandera sin verksamhet i mindre orter i Sverige. Detta 
skapar främst ett värde för företaget, genom själva affärsmöjligheten, men också för 
samhället i stort och för medarbetare genom anställning. 
 
R8 ser sitt hållbarhetsarbete som ett sätt att differentiera sig och beskriver kopplingen 
mellan hållbarhet och sin strategi som: ”Inte utifrån vad vi ska göra inom 
hållbarhetsområdet, utan snarare ett led i att vart vi ville med strategin och var vi tror 
skapar mest lönsamhet för vårt bolag och där vi kan bidra mest. Det är ju inom social 
hållbarhet, vi känner verkligen att vi kan bidra givet vår strategi”. Vidare anser R8 att 
deras hållbarhet ger ett värde till de projekt som de sponsrar, exempelvis ungdomar eller 
idrottslag. Främst menar respondenten att deras strategi skapar värde i form av effektivare 
byggnader som både är bra för miljön och människor. 
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5.3.5 Hållbarhetsaktiviteter och engagemang  
 
Tabell 4. De studerade företagens identifierade hållbarhetsaktiviteter. 
 

Resp. Aktiviteter & engagemang  

R1 - Stödjer lokalt projekt i syfte att 
ge glädje till behövande barn  

- Inköp av ekologisk produkter  
- Sponsrar kvinnligt idrottande 

(pengar och arbetstid) 

- Elektroniska arbetsrutiner 
- Hybridbil som företagsbil  
- Hjälper idrottsförening med bokslut 
- Sponsrar lokal idrottsförening 

R2 - Elektroniska arbetsrutiner  
- Sysselsätter personer på 

arbetsmarknaden  

- Arbetar aktivt för att inte göra onödiga resor 
- Miljöpolicy. Ex: ta tåg istället för buss 

R3 - Cykelutlåning till anställda 
- Minska resursåtgång: papper och 

el 
- privatliv: Få morgon- och 

kvällsmöten, flexibla arbetstider, 
arbeta hemifrån 

- Avsätter arbetstid åt ett lokalt Pro-bono projekt 
- Avsätter arbetstid åt ett lokalt jämställdhetsprojekt 

inom idrott 
- Uppförandekod 
- Värnar om medarbetarnas 

R4 - Miljövänligt tjänsteutbud - 
miljökonsultation 

- Miljövänliga resepolicys 
- Mäter företagets 

koldioxidutsläpp 
- Sponsrar lokal naturstation 

- Miljöpolicy 
- Arbetar förebyggande mot härskartekniker  
- Sponsrar projekt i syfte att utveckla fattig länder 
- Startat ett utbildningsforum inom miljö 
- Källsorterar 

 

R5 - Fokuserar på medarbetarna: HR-
funktion, förmånspaket m.m. 

- Sponsrar en fond för välgörande 
ändamål 

- Sponsrar lokala idrottsföreningar  
- Miljöpolicy  
- Källsorterar 
- Sysselsätter personer 

R6 - Miljöcertifierade 
- Elektroniska arbetsrutiner  
- Miljövänligt resande  
- Sponsrar välgörande ändamål 

- Sysselsätter personer och bidrar till ett bättre 
företagsmiljö i Umeå 

- Påverkar sina kunders hållbarhetsarbete positivt 
genom sina tjänster 

R7 - Har ett förmånspaket som syftar 
till att kunder uppmuntras 
använda sina bonuspoäng till 
mer miljövänliga resealternativ 

- Sponsrar en by i Indien 

- Ställer krav på leverantörer 
- Påverkar sina kunders hållbarhetsarbete positivt 

genom sina tjänster Samarbetar med partners för 
att kunna erbjuda mer hållbara resor 

R8 - Arbetar aktivt för att minska 
bilkörandet i Umeå genom 
strategisk stadsplanering 

- Skapar förutsättningar för 
bilpooler 

- Sponsrar lokala idrottsföreningar 
och välgörenhetsprojekt 

- Driver ett projekt för att uppmuntra ungdomar att 
idrotta mer 

- Miljöcertifierade 
- Satsar på trygghet i sin stadsplanering 
- Investerar i cykelvänliga lösningar 

 
 
R1 kommenterar att deras sponsring både resulterat i att de fått uppdrag men även 
värdefulla kontakter. Vissa sponsringsprojekt har de åtagit sig för att medarbetare varit 
involverad i en särskild organisation och det kan handla om att denna avsätter arbetstid 
till organisationen, vilket resulterar i uteblivna intäkter enligt respondenten. Dock ser R1 
sponsringen som något positivt och säger exempelvis att en förening har ett bra arbete 
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med ensamkommande flyktingbarn vilket hen tycker är “en bra grej”. Att välja en 
hybridbil kommenterar R1 med att det är ett dyrare alternativ, men mer miljövänligt. R2 
menar att de är hållbara genom att sysselsätta personer vilket hen förklarar som att de 
tillsätter personer som “annars inte hade fått chansen”. Deras resor följer företaget upp 
genom att minska antalet tjänsteresor i förhållande till omsättning. Detta mäts och följs 
upp 4 gånger per år. Tågvalet kommenterar R2 genom att säga att den direkta kostnaden 
förmodligen är högre, men att den indirekta kostnaden är lägre till följd av arbete på tåg. 
Sammantaget beskriver R3 att deras aktiviteter bidrar till att personalen blir mer upplyst 
inom hållbarhetsfrågor, vilket bidrar till att företaget i sig blir mer hållbart. Stor vikt läggs 
även på att majoriteten på arbetsplatsen är småbarnsföräldrar, vilket kräver flexibilitet.  
 
R4 förklarar att de prioriterar aktiviteter där de kan påverka mest i positiv bemärkelse, 
därför är deras huvudfokus på sin kärnverksamhet att hjälpa större företag medan sitt eget 
hållbarhetsarbete kommer i andra hand. Hen menar att samtliga anställda är medvetna 
inom hållbarhet och att de har lite påverkan. Deras tydligaste initiativ, bortom 
kärnverksamheten, är en frivillig bokcirkel där medarbetarna fördjupar sig inom och 
diskuterar härskartekniker för att undvika dessa. Personalen är extremt viktig enligt R5 
för deras långsiktighet och därför är medarbetarna deras huvudfokus. Även de 
idrottsklubbar som de sponsrar är starkt förankrade till medarbetarna genom att någon 
anställd är engagerad inom föreningen. Vad gäller sponsringen till välgörande ändamål 
berättar R5: ”Vi ska nog inte slå oss för bröstet för allt för mycket… alla kan inte göra 
allt. Vi har valt att sponsra detta ändamål”.  
 
R6 förklarar att de anställda på sitt företaget är generellt medvetna vad gäller hållbarhet, 
något som speglar organisationen. Deras huvudsakliga hållbarhetsarbete ligger i att hjälpa 
sina kunder med sitt hållbarhetsarbete och hen säger: ”Det är nog det vi kan påverka på 
bäst sätt”. Hållbarhet är således en del av tjänsteutbudet. Respondenten förklarar: “Vi 
har med det som en aktivitet att lägga in i breefar, att just definiera, tänka till, hur ska vi 
ta ut det här, hur påverkar vi så lite som möjligt”. R7 menar att resebranschen och miljö 
inte är en bra kombination. Hen förklarar att företaget kan påverka mest genom att erbjuda 
bra lösningar till sina kunder. I likhet med flera andra respondenter, förklarar R8 att de 
väljer sina hållbarhetsaktiviteter utefter var de kan göra mest nytta, därför syftar mycket 
av deras arbete till stadsplanering som uppmuntrar befolkningen att leva mer hållbart.  
 
5.3.6 Summering av Empiri  
Nedan följer en sammanfattande tabell över empirin (se tabell 5). Tabellen presenterar de 
huvudsakliga svaren från respektive respondent fördelat på frågorna från studiens 
intervjuguide. För att få en logisk översyn är frågorna från intervjuguiden representerade 
genom siffrorna i översta raden. De inledande frågorna är inte representerade i denna 
tabell då de enbart utgör grundläggande fakta om varje enskilt företag. Fråga tio och elva 
från intervjuguiden, gällande företagens hållbarhetsaktiviteter och engagemang, finns 
redan sammanfattade i tabell 4 ovan och saknas därför i tabell 5 nedan.  
 
Tabell 5. Summering av empiri. 
 

 Definition av 
strategi (3) 

Företagens 
strategiarbete 
(4, 5) 

Definition 
av håll-
barhet (6) 

Utmaningar 
(8) 

Anser du att 
ni inte-
grerar? (7) 

Värde (9) 
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R1 Långsiktighet, 
uthållighet & 
genomtänkthet  

Anpassning till 
digitalisering, 
personalfokus, 
omvärldsbevakni
ng, proaktivitet 

Miljö 
 

> 
 

Socialt 

Formulera & 
Planera  
 
Engagera 
medarbetare 

Nej.  Medarbetare 
Kunder 
Företaget 
Miljö 
Samhället 

R2 Långsiktiga 
visioner som 
bryts ned till 
mål 

Personalfokus, 
affärs- & 
aktivitetsplaner, 
omvärlds-
bevakning 

Socialt 
 

> 
 

Miljö 

Engagera 
medarbetare 
 

Ja.  Medarbetare 
Kunder 
Företaget 

R3 Visioner och 
mål 

Anpassning till 
föränderlig 
marknad, 
övergripande mål 
(konkreta mål 
svårt) 

Socialt 
 

> 
 

Miljö 

Finansiella 
incitament 

Ja.  Medarbetare 
Företaget 
Samhället 

R4 Långsiktig 
riktning  

Miljöfokus, 
Personalfokus, 
omvärldsbevakni
ng, verkställs 
genom 
affärsmodell 

Miljö 
 

> 
 

Socialt 

Finansiella 
incitament 

Nej (osäker).  Medarbetare 
Kunder 
Företaget 
Miljö 

R5 Vägvisare & 
roadmap  

Medarbetarfokus, 
affärsplan, 
omvärlds-
bevakning,  
konkretisering av 
existerande 
strategi,  

Socialt 
 

> 
 

Miljö 

Personal-
behållning 

“Jag tror vi 
försöker”  

Medarbetare 
Kunder 
Företaget 

R6 Riktning & 
långsiktiga 
mål 

Anpassning till 
digitalisering, 
Övergripande 
mål (konkreta 
mål svårt), 
omvärldsanalys, 

Socialt 
 

> 
 

Miljö 

Finansiella 
incitament  
 
Hitta en 
passande 
modell 

Ja (med viss 
osäkerhet)  

Medarbetare 
Kunder 
Företaget 
Miljö 
Samhället 

R7 Riktning Anpassning till 
föränderlig 
marknad, 
ägardirektiv, 
affärsplan, 
omvärldsanalys 

Miljö 
 

> 
 

Socialt 

Finansiella 
incitament  
 
Inte 
tillräcklig 
efterfrågan 

Ja (men inte 
nöjd).  

Medarbetare 
Kunder 
Företaget 
Samhället 

R8 Långsiktighet, 
vägvisare, 
riktning 

Analyserar 
styrkor, 
Identifierar 
trender, 
omvärlds-
bevakning, 
affärsplan 

Miljö 
 

> 
 

Socialt 

Kritik för det 
man inte gör 
 

Ja.  Företaget 
Miljö 
Samhället 
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6. Analys och Diskussion 
 
Detta avsnitt kommer att diskutera empirin i förhållande till teorin och den tillhörande 
konceptuella modellen. Avsnittet följer tidigare använd struktur och börjar med strategi, 
därefter följer hållbarhet och slutligen integrationen mellan dessa två. För resultat 
redogörs en kategorisering för graden av integration av hållbarhet i respektive 
företagsstrategi. Därefter följer en kartläggning av de i studien identifierade drivkrafter 
och utmaningar företagen har till att integrera hållbarhet i sin företagsstrategi för att få 
en djupare förståelse inom området. Avslutningsvis presenteras en reviderad konceptuell 
modell vilken sammanbinder det teoretiska ramverket med empiri och resultaten från 
denna analys. 
 
6.1 Strategi  
 
6.1.1 Förklaring av företagsstrategi 
Som konstaterats finns det ett samband mellan majoriteten av respondenterna som menar 
på att strategi är något som syftar till långsiktighet, detta är i linje med hur Porter (2001, 
s. 71) definierar vad en företagsstrategi är. Likaså beskriver även de flesta respondenterna 
att strategi är en form av riktning eller vägvisare, vilket följer Kotlers (2000, s. 47) 
resonemang om att strategi handlar om riktningen för ett företag att nå sina mål. Däremot 
poängterar Porter (1996, s.68 och s.70) att en strategi handlar om differentiering, om att 
skapa en unik och värdeskapande position med olika aktiviteter som särskiljer sig från 
sina konkurrenter. I denna studie nämner inte respondenterna denna formulering gällande 
strategier i allmänhet. Däremot beskriver samtliga respondenter att sin egen strategi 
utmärker dem gentemot sina konkurrenter, vilket i sig kan ses som en differentiering.  
 
6.1.2 Företagens enskilda strategier 
I enighet med Engert et al. (2016, s. 2834) menar sju av åtta respondenter att deras 
företagsstrategi i huvudsak beslutas av företagets ledningsgrupp. Flera av respondenterna 
vittnar om att de formulerar en företagsstrategi helt eller delvis i enighet med de sju steg 
för strategiformulering framtagna av Hofer och Schendel (1978, s. 47). Detta trots att 
dessa steg inte blivit introducerade för respondenterna. De 7 stegen är: 1. Identifiering. 
Bedömning av organisationens nuvarande strategi och dess komponenter. 2. Miljö och 
omvärldsanalys. Bedömning av konkurrensfördelar, hot och möjligheter som företaget 
har. 3. Resursanalys. Bedömning av interna processer och resurser styrkor/svagheter. 4. 
Analys av gap. Gap mellan steg 2 och 3, interna och externa faktorer, möjligheter och hot 
vs. styrkor och svagheter. 5. Strategiska alternativ. Identifiering av strategiska val som 
den nya strategin kan anta. 6. Utvärdering av strategi. Utvärdering av tillgängliga 
alternativ med hänsyn till inflytelserika intressenter, t.ex. aktieägare. 7. Val av strategi. 
Val av ett eller flera alternativ till strategisk implementering.  
 
En majoritet av respondenterna gör uttryckligen följande; bedömer sin nuvarande strategi, 
gör en analys av omvärlden och bedömer sina interna processer i strategiarbetet, d.v.s. 
steg 1, 2 och 3. R4 beskriver att de ser till den strategin som de har idag och utvärderar 
den (steg 1). R6 menar att de ser till sitt erbjudande, sina konkurrensfördelar för att avgöra 
sin positionering (steg 2). R2 beskriver att de utför en SWOT-analys (steg 1, 2 och 3). 
Nästkommande fyra steg sker mindre uttalat. Inget av företagen nämner att dessa sju steg 
uttryckligen är grunden till deras strategiarbete. Detta bidrar till att vissa steg i 
formuleringsprocessen går att identifiera tydligare än andra. Företagen utför aktiviteter i 
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formuleringen av strategi utan att det ingår i en modell för hur de ska göra. Detta ligger i 
linje med Hofer och Schendel (1978, s. 4) som menar att strategier inte alltid är tydligt 
preciserade. Vidare menar författarna att en planerad strategi är överlägset bättre än en 
ostrukturerad strategi. Några av respondenterna vittnar om att de har svårt att sätta upp 
mätbara mål. R3 berättar att hen har svårt att kommunicera deras strategi.  
 
Vidare syftar ett antal respondenter att de verkar i föränderlig värld och att digitalisering 
bidrar till snabba förändringar. Detta bidrar till strategiarbetet försvåras och att företaget 
tvingas improvisera snarare än att ha en tydligt planerad strategi. Detta ligger också i linje 
med Jassawalla och Sashittal (2001, s. 50) som menar att man bör vara kritisk till 
uppdelningen av formulering och implementering. Några av respondenterna beskriver 
även sitt strategiarbete gällande formulering vad de gör praktiskt snarare än strategiskt. 
R8 beskriver exempelvis hur deras affärsplan grundar sig i företagets strategi och bryts 
ned i olika handlingsplaner, hen beskriver: “...bryts den ner, affärsplanen, i 
verksamhetsplaner på respektive enhet eller verksamhet, och sen bryts den i sin tur ned 
på enhetsplaner… under det är det individuella handlingsplaner för alla medarbetare”. 
Detta syftar snarare till implementation än formulering enligt Kotler (2001, s. 36) då det 
är aktiviteter, det vill säga hur en strategi utförs i praktiken.  
 
Sammanfattningsvis innebär detta att de studerade företagen utför helt eller delvis de sju 
stegen för strategiformulering. Icke överensstämmande med teorin är att turordningen för 
dessa steg kan variera. De planerar detta medvetet eller omedvetet. Företagen tenderar till 
att blanda ihop formulering och implementering beroende på vad verksamheten kräver. 
Ibland utförs två eller flera steg simultant. Formuleringsprocessen existerar till viss 
utsträckning oavsett hur uttalad eller icke uttalad strategiformuleringen är.  
 
6.2 Hållbarhet  
 
Ett tydligt förhållningssätt vad gäller hur respondenterna definierar hållbarhet är att de 
förklarar begreppet på ett sätt som passar sitt företags verksamhet. Samtliga medger att 
hållbarhet innehåller Elkingtons (1998) tre aspekter i the tripple bottom line, dock betonar 
de ett perspektiv som tenderar att passa sin egen kärnverksamhet och där majoriteten 
anser att de gör störst nytta. Exempelvis framhäver R4 den miljömässiga aspekten över 
de andra, vilket ligger i linje med deras kärnverksamhet som miljökonsulter medan R2 
framhåller den sociala aspekten i from av medarbetaransvar och arbetsmiljö, vilket är 
starkt förknippat med deras kärnverksamhet inom rekrytering och uthyrning av personal. 
 
I enighet med Jenkins (2006, s. 242) visar studien att företags inställning till hållbarhet 
påverkas starkt av ägarens inställning, såvida denna har stor kontroll eller styr företaget. 
I tre företag är respondenterna ägare samt har stort inflytande över respektive företag 
vilket direkt reflekterar hur de arbetar med hållbarhet. R1 säger uttryckligen att motivet 
till att arbeta med hållbarhet är: ”För att jag är intresserad av det. Det finns alltså inte 
någon annan anledning”. Det finns ett samband mellan dessa tre ägares personliga mål 
och deras företags hållbarhetsmål, vilket även Aghelie (2017, s. 42) menar är vanligt 
förekommande för små och medelstora bolag. Vad gäller de fem företag som inte är 
styrda av sina ägare, visar studien på att andra motiv än ägarens personliga inställning 
ligger till grund för att vara verksam inom hållbarhet. Exempelvis menar R8 att de arbetar 
med hållbarhet dels som en nödvändighet för att de skall växa och dels för att leva upp 
till krav som ställs på dem. 
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Studien visar även att hälften av företagen arbetar med hållbarhet på grund av att de anser 
att de har ett ansvar gentemot samhället. Detta överensstämmer med Jenkins (2006, s. 
249) studie som syftar till att flera SME-företag anser att de har en moralisk eller etisk 
skyldighet att arbeta med hållbarhet. Jenkins (2006, s. 243) slutsats om att SME:er är 
benägna att engagera sig i lokala problem stämmer även överens med resultatet för denna 
undersökning, då samtliga respondenter uppger att sitt företag bidrar på något sätt till det 
lokala samhället. 
 
Däremot visar respondenternas svar att majoriteten av företagen fokuserar på 
medarbetarna både inom sitt hållbarhetsarbete och inom sitt strategiarbete. Detta är något 
som inte påträffats inom den teoretiska genomgången som ligger i grund för denna studie. 
En anledning till att de fokuserar på medarbetarna kan vara att de studerande företagen 
beskriver sina anställda som sin viktigaste resurs eftersom att det är de som utför 
tjänsterna. Detta poängterar till exempel R5 när hen säger att förlora personal är ”Ett 
extremt stort hot mot hållbarhet”. 
 
6.3 Integration  
 
6.3.1 Gradering för respektive företag 
Eftersom att studiens syfte är att undersöka huruvida företag integrerar hållbarhet i sin 
företagsstrategi kommer följande del analysera i vilken grad varje enskilt företag 
integrerar hållbarhet. Därmed konkluderar resonemangen inte hur duktiga företagen är på 
att bedriva hållbarhetsarbete, hur mycket de bidrar till en mer hållbar värld eller hur de 
presterar i förhållande till varandra. För att kunna fastställa graden av integration används 
den definition av hållbarhet som erlagts i den teoretiska ramverket för att analysera 
utsträckningen av integration. De i studien studerade företagen kommer oberoende av 
varandra att kategoriseras in i tre olika kategorier av integration; låg, medel eller hög.  
 
Bedömningen utgår från det teoretiska ramverket. Främst genom att analysera företagets 
hållbarhetsarbete utifrån Lantos (2001, s. 605) definition av etisk CSR, altruistisk CSR 
och strategisk CSR. Detta i kombination med Porter och Kramers (2006; 2011) definition 
av att skapa delat värde genom att hållbarhetsaktiviteter ska vara kopplade till företagets 
kärnverksamhet. Samt övrig teori från det teoretiska ramverket. För att nå en hög grad av 
integration krävs ett strategiskt hållbarhetsarbete, vilket är mer än praxis, detta i linje med 
Porter och Kramer (2006; 2011). För att uppnå integrationsnivå medel finns strategisk 
CSR och skapande av delat värde hos företaget. Dock gör inte företaget mer än praxis 
samt har inslag av filantropiska initiativ. En bedömning som ger en grad låg integration 
innehåller ett hållbarhetsarbete separerat från företagets strategiformuleringsprocess och 
aktiviteter av främst filantropisk karaktär separerat från företagets kärnverksamhet.  
 
Företag 1  
 
Respondenten utgör ledningen i sitt företag vilket gör att hållbarhet förankras i företagets 
ledning. Detta är i enighet med Engert et al. (2016, s. 2834), författarna menar dock också 
att hållbarhet ska ingå i strategiformuleringsprocessen. Detta saknar företaget. 
Hållbarhetsarbetet implementeras operativt istället för att ingå i strategin, vilket är ett 
vanligt misstag, enligt Bonn och Fisher (2011, s. 13). Respondenten vittnar om att 
företaget engagerar sig inom hållbarhet genom de chanser som dyker upp och beskriver 
arbetet som ”ad-hoc”. Aktiviteterna företaget utför är främst filantropiska och valbara. 
Respondenten säger: “Jag tar hand om andra när jag kan det, så kanske någon tar hand 
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om mig när jag behöver det”. Detta kan enligt Lantos (2001, s. 605) anses vara altruistisk 
CSR vilket är ett exempel på hållbarhet som inte är integrerad i företagets strategi, 
respondenten uttrycker att de vill bidra till ett bättre samhälle och ta ansvar, detta är också 
i linje med icke strategisk CSR enligt Lantos (2001, s. 605).  
 
Aktiviteterna är huvudsakligen inte en del av företagets kärnverksamhet. Porter och 
Kramer (2006, s. 84) menar att hållbarhetsaktiviteter skapar ett högre värde om de har ett 
direkt samband med företagets kärnverksamhet. Respondenten nämner att de hjälper en 
idrottsförening med bokslut, det vill säga ekonomitjänster, vilket är deras 
kärnverksamhet. I övrigt är det dock inga aktiviteter där företagets egentliga kompetens 
utnyttjas. Hållbarhet ingår ej i medarbetarnas dagliga arbete. Förutom att företagets 
hållbarhetsarbetet skapar konkurrensfördelar åt företaget menar respondenten att deras 
hållbarhetsarbete också skapar värde till företagets medarbetare, kunder, miljö och 
samhälle. För att detta ska innebära att hållbarhetsarbetet är integrerat och att företaget 
skapar delat värde så krävs dock att de förankrar sociala och miljömässiga aktiviteter 
strategisk, annars går de miste om långsiktiga fördelar (Porter & Kramer, 2011, s. 64). 
Respondenten menar själv att de inte integrerar hållbarhet i strategin, inte heller finns det 
teoretiskt stöd för att de gör det, därför är graden av integration för detta företag låg. 
 
Företag 2 
 
Inom företag 2 är hållbarhet en del av det strategiska arbetet, vilket främst styrs och ägs 
av ledningen och särskilt VD:n, vilket enligt Engert et al. (2016, s. 2834) är nödvändigt 
för lyckad integration. Deras hållbarhetsarbete leder även till konkurrensfördelar, 
exempelvis starkt arbetsgivarvarumärke och bättre rekrytering, vilket går i linje med 
företagets mål om att bli marknadsledande. Dessutom menar R2 att deras 
hållbarhetsarbete skapar ett långsiktigt värde för både sina intressenter och sig själva, 
vilket enligt Lloret (2016 s. 418) genererar ett högre värde. Huvudsakligen är företaget 
verksamma inom social hållbarhet genom att sysselsätta personer på arbetsmarknaden 
samt att fokusera på en god och trygg arbetsmiljö för sina anställda. De har inga 
filantropiska initiativ, utan riktar sina resurser enbart åt områden som rör 
kärnverksamheten. Detta val skapar ett högre delat värde i enlighet med Porter och 
Kramer (2006, s. 84) där företagets kärnverksamhet gynnas av att de kan rekrytera bättre 
personal och samtidigt gynna samhället genom att fler personer sysselsätts.  
 
R2 anser att sitt företag integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi och detta finns det även 
underlag för i teorin. Dock gör företaget inte mer än praxis vad gäller hållbarhet, utan 
utför främst sina tjänster på ett etiskt och ansvarsfullt sätt enligt sin affärsmodell. Porter 
och Kramer (2006, s. 88) poängterar att strategisk CSR innebär att göra mer än praxis och 
att omfamna både ett inifrån-ut och utifrån-in-perspektiv. Båda dessa perspektiv 
omfamnas inte då företaget främst fokuserar på inifrån-ut, det vill säga hur deras 
verksamhet påverkar samhället. Ur ett miljöperspektiv blir analysen densamma, företaget 
försöker reducera sin miljöpåverkan genom att införa gröna rutiner men misslyckas med 
att väva in utifrån-in länken i sin strategi, genom att inte anpassa sin strategi till externa 
faktorer. Sammantaget integrerar företaget delvis hållbarhet i sin strategi, men gör inte 
mer än praxis, därmed är graden för deras integration medel.  
 
Företag 3  
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R3 beskriver deras hållbarhetsarbete som en del av den dagliga verksamheten genom att 
de har en hållbar kultur, samt eftersom att de hjälper sina kunder med deras 
hållbarhetsarbete genom sina tjänster. Detta är i linje med White (2009, s. 393). Vidare 
anser respondenten även att företagets hållbarhetsarbete lett till flera konkurrensfördelar, 
bland annat beskriver hen att de fått uppdrag på grund av sitt goda hållbarhetsarbete och 
deras hållbarhetsenagemang ökat produktiviteten hos de anställda. Därmed kan företagets 
hållbarhetsarbete betraktas som strategisk CSR eftersom att det skapar värde både för 
företaget samt dess omgivning (Lantos, 2001, s. 605). Dessutom skänker företaget aldrig 
pengar, istället bidrar de med sin kompetens inom området för sin kärnverksamhet till 
välgörenhet, vilket enligt R3 även utvecklar dem på arbetet. Detta menar Porter och 
Kramer (2011, s. 77) är delat värde.  
 
Samtidigt har respondenten svårt att beskriva företagets strategi som säger: “Jag skulle 
nog inte säga att vi har en strategi som jag kan kommunicera här och nu”. Detta ger ett 
intryck av att företagsstrategin varken är uttalad eller tydlig. Därmed finns det ingen 
tydlig strategiformulering, vilket gör att hållbarhet blir mindre integrerat i strategin 
(Nathan, 2010, s. 35). Dessutom saknar företaget tydliga långsiktiga mål, vilket gör det 
svårt för företaget att matcha sina hållbarhetsaktiviteter mot sina mål. Detta är enligt 
Jamali (2007, s. 8) nödvändigt för en lyckad integration. Sammantaget finns det tydliga 
kopplingar till kärnverksamheten, vilket skapar värde för både företaget, dess intressenter 
och samhället. Respondenten tycker att de integrerar hållbarhet i sin strategi, något som 
denna studie även anser. Dock implementeras hållbarhet främst operativt vilket leder till 
att deras aktiviteter distanseras från företagets mål, därmed blir graden för integrering 
medel. 
 
Företag 4  
 
R4 anser inte själv att deras hållbarhetsarbete skapar konkurrensfördelar, men samtidigt 
säger hen att företaget existerar på grund av att det finns ett behov att hjälpa företag att 
värna om miljön. Därmed är hållbarhet affärsmodellen, även om respondenten inte 
uttrycker sig i termer om konkurrensfördelar. Porter och Kramer (2011, s. 77) menar att 
ett företag har en lyckad integration om det finns ett tydligt samband mellan dess 
hållbarhetsaktiviteter och dess kärnverksamhet, vilket är fallet för företag 4 som har 
miljökonsultation som sin kärnverksamhet. Därmed skapas ett högre värde eftersom att 
kärnverksamheten syftar till att gynna miljön (Porter & Kramer, 2006, s. 84).  
 
Hållbarhet kan anses vara integrerat för företag 4 eftersom att det är en del av den dagliga 
verksamheten (White, 2009, s. 393). Hållbarhetsmålen ligger helt i linje med företagets 
mål, har varit en del av företagets strategiformulering och är även starkt förankrade med 
ledningen, något som enligt Engert et al. (2016, s. 2834) är nödvändigt för att bedriva ett 
effektiv hållbarhetsarbete. Dessutom skapar företaget tillväxt genom att hjälpa andra 
företag till att bli mer hållbara och på så sätt skapar de ett långsiktigt värde för sig själva, 
vilket är ett tecken på lyckad integration (Lloret, 2016 s. 418). De bedriver i högsta grad 
strategisk CSR genom att erbjuda tjänster som skapar en win-win situation med positivt 
värde både för företaget, dess intressenter och samhället (Lantos, 2001, s. 605).  
 
Företaget har desto färre sociala hållbarhetsinitiativ och fokuserar inte i lika hög grad på 
hur de själva påverkar miljön. Detta med anledning av att företaget riktar sina resurser åt 
det håll där de kan göra mest skillnad, och det är genom sin kompetens att hjälpa sina 
kunder att bli bättre på att värna om miljön inom sina verksamheter. De har några 
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filantropiska initiativ som de involverat sig i utan större eftertanke, något som enligt 
Porter och Kramer (2006, s. 82) försämrar det delade värdet. Dock skall företaget börja 
sponsra projekt som går i linje med deras kärnverksamhet, enligt R4.  
 
Sammantaget gör företaget mer än vad som Porter och Kramer (2006, s. 88) menar är 
praxis. De omfamnar ett utifrån-in perspektiv genom att anpassa hela sin strategi utefter 
externa faktorer, det vill säga företaget existerar på grund av att de hade en hållbar lösning 
först som de sedan gjorde en affärsmodell av. Samtidigt har de ett inifrån-ut perspektiv 
där de påverkar samhället positivt genom sina tjänster och andra hållbarhetsaktiviteter. 
R4 är själv osäker på om de integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi, dock finns det 
starka teoretiska stöd för detta, med en tydlig koppling till företagets kärnverksamhet, 
vilket enligt Porter och Kramer (2011, s. 77) innebär en lyckad integration. Därmed 
bedöms integrationen av hållbarhet i företagsstrategi för företag 4 som hög.  
 
Företag 5  
 
Det femte företagets huvudsakliga hållbarhetsarbete går ut på personalbehållning och 
medarbetarfokus, vilket är kritiskt för företagets överlevnad. I övrigt arbetar de främst 
med filantropiska initiativ och miljöinriktade arbetsrutiner. Det är dock enbart ansvaret 
för medarbetarna som har varit en del av arbetet med att formulera företagets strategi. 
Därmed är inte majoriteten av företagets hållbarhetsarbete integrerad i 
strategiformuleringprocessen, vilket Nathan (2010, s. 35) rekommenderar för att integrera 
hållbarhet i företagsstrategin. Dessutom saknar hållbarhetsaktiviteterna, förutom arbetet 
med medarbetarna, koppling till ledningen vilket Engert et al. (2016, s. 2834) anser vara 
en framgångsfaktor för lyckad integration.  
 
Företag 5 anser att deras hållbarhetsarbete bidrar till samhällsnytta genom att de 
sysselsätter personal och att företaget vinner konkurrensfördelar genom att kunna behålla 
personal. Däremot ser hen inga särskilda konkurrensfördelar med sitt övriga 
hållbarhetsarbete och menar på att det förmodligen inte varit avgörande för att få uppdrag. 
Främst går det att kategorisera företaget som Lantos (2001, s. 608) indelning av altruistisk 
CSR. Respondenten beskriver exempelvis att de måste ta någon form av socialt ansvar 
och därtill har de flera filantropiska initiativ. Hen beskriver även att de inte är mer 
miljövänliga än andra bolag, utan att de gör det som förväntas av dem, därmed gör de inte 
mer än praxis enligt Porter och Kramers (2006, s. 84) uppfattningar om vad som krävs 
för att skapa ett fullständigt delat värde.  
 
Själv anser R5 att de försöker integrera hållbarhet, men att de heller inte försöker 
motverka att inte integrera det, en beskrivning som kan tolkas som att respondenten själv 
inte är övertygad om att hållbarhet är helt integrerat i företagsstrategin. White (2009, s. 
393) menar att hållbarhet bör vara en del av det dagliga arbetet, vilket det saknas stöd för 
i företaget som R5 representerar. Det hållbarhetsarbete som är strategiskt integrerat är 
företagets arbete mot sina anställda, men det är en relativt liten del av det totala 
engagemanget. De övriga aktiviteterna är av altruistisk karaktär och därför kategoriseras 
företag 5 in i graden låg för hur mycket det integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi.  
 
Företag 6  
 
Respondenten beskriver att hållbarhet finns på agendan för alla medarbetare då företaget 
gör en ”uppdragsbeskrivning” åt en kund. Vidare menar respondenten att detta medför en 
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möjlighet för företaget att påverka sina kunder i positiv bemärkelse genom att ta hänsyn 
till hållbarhet i varje interaktion de har med en kund. Detta innebär att hållbarhet finns i 
med i den dagliga verksamheten, för samtliga medarbetare. Detta ligger i linje med White 
(2009, s. 393). Företaget saknar mätbara och uppskriva mål för sin verksamhet. Enligt 
Lloret (2016, s. 418) krävs det en strategi som går i linje med företagets mål för att kunna 
skapa hållbart värde. Hållbarhet är förankrat i företagets ledning och tas i beaktning i 
strategiformuleringen för företaget vilket ligger i linje med Engert et al. (2016, s. 2834) 
som menar att detta krävs för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.  
 
Företagets aktiviteter är främst icke-filantropiska. Förutom att påverka sina kunder i sitt 
dagliga arbete beskriver respondenten initiativ bland annat genom miljöcertifieringar och 
digitala arbetssätt vilket kan betraktas som integrerat hållbarhetsarbete. Lantos (2001, s. 
605) menar att strategisk CSR, vilket är integrerad hållbarhet i strategi syftar till att skapa 
en win-win situation där positivt värde skapas för både företaget, dess intressenter och 
samhället. Respondenten menar att företagets hållbarhetsarbete skapar 
konkurrensfördelar för dem själva samt värde för medarbetare, kunder, miljön och 
samhället vilket är det som behövs för att skapa delat värde enligt Porter och Kramer 
(2006, s. 82).  
 
Sammanfattningsvis gör företaget en del integrerat men med en viss del filantropiska 
initiativ. Enligt Porter och Kramer (2006, s. 82) är filantropi ett ineffektivt sätt att bidra 
till en hållbar värld då dessa aktiviteter ofta har svårt att väga kortsiktiga kostnader med 
långsiktig effekt. Respondenten menar att företaget integrerar hållbarhet i 
företagsstrategin. Denna studie instämmer men menar att ännu mer integration kan göras. 
Företaget har en ny modell på gång för att arbeta med hållbarhet på en strategisk nivå, 
kanske ökar denna graden av integration för företaget på sikt. Företaget skulle i större 
utsträckning kunna arbeta med hållbarhetsarbete i linje med kärnverksamheten. I nuläget 
gör företaget inte mer än praxis, därför bedöms graden av integration till medel. 
 
Företag 7  
 
Respondenten för företag 7 är styrelseordförande och beskriver ett dagligt arbete med 
strategi och hållbarhetsfrågor. Företagets strategiarbete involverar hållbarhet och 
påbörjas av styrelsen och övergår sedan till ledningen för beslutsfattande, vilket är i linje 
med Nathan (2010, s. 35). Detta innebär att företaget har hållbarhet som en del av 
beslutfattningsprocessen, att hållbarhet är förankrat med ledningen och att det är en del 
av företagets strategiformuleringsfas. Företaget erbjuder möjligheter för sina kunder att 
blir mer miljövänliga genom sina tjänster. De samarbetar med partners för att möjliggöra 
mer miljövänligt resande. De ställer krav på sina leverantörer. Företagets anställda har 
möjlighet att dagligen arbeta med hållbarhet om de erbjuder ett mer miljövänligt 
alternativ. Respondenten beskriver också hållbarhetsarbetet i former av olika val, som 
görs av olika intressenter. Hållbarhetsarbetet är kopplat till företagets kärnverksamhet, i 
sina tjänster, detta skapar också ett högre värde enligt Porter och Kramer (2006, s. 84).  
 
En del aktiviteter är filantropiska, deras sponsring beskrivs av respondenten på följande 
sätt: “Vi satsar flera hundratusen per år, vi har en egen by i Indien som vi sponsrar”. 
Detta är i linje med Lantos (2001, s. 605) definition av altruistisk CSR där en organisation 
gör uppoffringar av resurser för att ge tillbaka till samhället. Företagets expansion av nya 
anläggningar på orter i Norrland är exempel på strategisk CSR. De nya anläggningarna 
öppnas i syfte av att öka företagets lönsamhet men är samtidigt bra för samhället, vilket 
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är en så kallad ”win-win” situation. Detta går i linje med Lantos (2001, s. 605) definition 
av strategisk CSR.  
 
Respondenten anser att värde skapas för medarbetare, kunder, företaget och samhället i 
deras hållbarhetsarbete. Det finns inslag av både altruistisk och strategisk CSR för företag 
7 – därför skapar företaget delvis ett delat värde. De är själv inte nöjda med sin integration 
av hållbarhet och de tycker att de kan göra mer. Företaget försöker, menar respondenten, 
men det mottas inte till fullo från dess intressenter. Detta gör att integrationen inte lyckas 
i den utsträckning de önskar. Företaget verkar i en ohållbar bransch enligt respondenten 
och ligger före branschen. Trots sina försök till integration och att ligga i framkant blir 
effekten av att integrera inte större än företagets faktiska prestation. Detta gör att företaget 
kategoriseras medel. 
 
Företag 8 
 
Företag 8 har hållbarhet som en del av beslutfattningsprocessen, de förankrar hållbarhet 
med ledningen och har det som en del av deras strategiformulering. Detta är i linje med 
Engert et al. (2016, s. 2834). Vidare finns hållbarhet med i det dagliga arbetet hos 
medarbetarna genom företagets strategi, långsiktiga mål och vision. Detta är att deras 
tjänsteerbjudande innehåller hållbar tillväxt via utbyggnaden av Umeå. Deras hållbara 
aktiviteter ingår främst i företagets tjänsteerbjudande inom fastighetsförvaltning och 
bygg, således företagets kärnverksamhet. Bland annat arbetar de aktivt för att minska 
bilkörande genom strategisk stadsplanering, investera i cykelvänliga lösningar, förebygga 
för bilpooler och satsa på ett tryggare samhälle. Detta ska ske genom ekonomisk 
lönsamhet, och beskrivs som ”win-win” av respondenten, hen förtydligar detta genom att 
förklara: “...var vi tror skapar mest lönsamhet för vårt bolag och där vi kan bidra mest”. 
Detta blir således delat värde, enligt Porter och Kramer (2006, s. 84) och strategisk CSR 
i enighet med Lantos (2001, s. 605) vilket båda är exempel på hållbarhet integrerad i 
företagsstrategi.  
 
I företagets hållbarhetsaktiviteter finns det filantropsika inslag i form av sponsring av 
idrottsklubbar och ett eget initiativ för att får unga flickor att idrotta i Umeå. I huvudsak 
finns dock en tydlig koppling mellan företagets hållbarhetsaktiviter och dess 
kärnverksamhet, vilket krävs för en lyckad integration enligt Porter och Kramer (2011, s. 
77). Företaget menar att de skapar värde åt sig själva genom sitt hållbarhetsarbete, vilket 
skapar konkurrensfördelar. Utöver detta skapas även ett värde för miljön och samhället 
menar respondenten. Företaget anser att de integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi, 
denna studie gör också det. Graden av integration för företag 8 bedöms som hög. 
 
6.3.2 Utmaningar  
Respondenterna beskriver flera utmaningar både till att arbeta med hållbarhet men även 
vad gäller sitt strategiarbete. Dessa utmaningar kan även ses som utmaningar till att 
integrera hållbarhet i strategin eftersom att integreringen är beroende av båda 
komponenterna. Utöver dessa, har även utmaningar direkt kopplade till arbetet med 
integration av hållbarhet i företagsstrategi påträffats. I enighet med Satyro et al. (2017, s. 
1302) identifierades många hållbarhetsaktiviteter i studien vilket skapar förvirring vid 
integration av hållbarhet i företagsstrategi hos företagen.  
 
En stor utmaning, som är i linje med Bonn och Fishers (2011, s. 13) resonemang är att 
hållbarhetsaktiviteter tycks implementeras på en operativ nivå istället för i 
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strategiformuleringsprocessen. Därmed blir integrationen av lägre kvalitet eftersom att 
aktiviteterna tenderar att ligga längre ifrån kärnverksamheten. Att hållbarhetsaktiviteter 
införs på en operativ nivå kan även bero på, som vi diskuterat tidigare, att flera företag är 
ovetandes om att de har en strategiformuleringsfas. För de två företag som kategoriserats 
för att ha en låg integrering, menar den ena respondenten att de tar sig an 
hållbarhetsrelaterade projekt när en chans uppstår, vilket ligger väldigt långt ifrån 
strategiformuleringsfasen. Den andra av de två respondenterna förklarar att de gör vad de 
kan och därför har de valt att sponsra organisationer eller föreningar, utan någon vidare 
koppling till kärnverksamheten.  
 
Vidare finns det en påtaglig utmaning för flera företag att anamma både ett inifrån-ut och 
ett utifrån-in perspektiv när det kommet till hållbarhet, vilket är av stor betydelse eftersom 
att samhället och företagen är ömsesidigt beroende av varandra (Porter & Kramer, 2006, 
s. 83). Flera respondenter sätter enbart företagets aktiviteter i fokus och beskriver enbart 
aktiviteter som syftar till hur de kan göra något bättre eller minska sin negativa påverkan. 
Därav uppfylls inte utifrån-in perspektivet i hög utsträckning för majoriteten av företagen. 
Både företag 4 och 8 har överkommit detta problem och har på ett betydande sätt 
inkorporerat externa faktorer till sin strategi, vilket är en av anledningarna till att de har 
kategoriserats till att ha en hög integration. R4 beskriver att sitt företag har ett 
existensberättigande och att de har utformat sin strategi för att lösa ett externt ohållbart 
problem. R8 beskriver att de identifierat efterfrågan för en hållbar stadsplanering, vilket 
de anpassat till en lönsam affärsmodell.  
 
Något gemensamt för större delen av respondenterna är att de uttrycker sig i termer om 
att sin verksamhet är någorlunda hållbar enbart på grund av att de är ett tjänsteföretag, 
framförallt utifrån ett miljöperspektiv. Flera respondenter berättar att de har liten negativ 
miljöpåverkan eftersom att de inte har någon produktion eller för att de kan utföra sina 
tjänster på distans och därmed inte gör betydande mängd resor. Det står i motsats till 
Heiskanen och Jalas (2003, s. 196) som menar tjänsteföretag inte bidrar till särskilda 
miljömässig fördelar endast med anledning av att de är tjänsteföretag. Däremot är det en 
utmaning för företagen att knyta sina hållbarhetsaktiviteter till sin kärnverksamhet, vilket 
också är ett tydligt samband över graden av integration - ju högre integration, desto mer 
knutet är hållbarhet till kärnverksamheten. En anledning till detta kan vara Aghelies 
(2017, s.41) fastställande om att SME kan ha svårt att integrera hållbarhet i sin 
kärnverksamhet på grund av tekniska kunskaper, erfarenhet och pengar. 
 
Denna studie har inte funnit något samband mellan storlek (antal anställda) och förmågan 
att knyta hållbarhet till sin kärnverksamhet. Däremot är det viktigt att poängtera att 
företag 8 är betydligt större än de andra företagen vad gäller omsättning, vilket kan vara 
en bidragande faktor till att de integrerar hållbarhet i högre utsträckning än de andra 
företagen, bortsett från företag 4. Urvalet av SME-företag inom tjänstesektorn för denna 
studie baserades enbart på antalet anställda och inte på omsättning. Därmed har företag 8 
mer resurser och kan på sätt vara bättre jämfört med andra SME:er på att integrera enligt 
Aghelie (2017, s .41) som menar att finansiella medel kan vara avgörande. R8 skiljer sig 
även väsentligt från de andra när hen förklarar att de i huvudsak tillämpar hållbara 
aktiviteter som är lönsamma, det går emot Simpson et al. (2004, s. 168) som menar att 
SME:er generellt saknar kunskap om att hållbara satsningar kan medföra positiva 
finansiella resultat. En anledning till att de besitter denna kunskap kan vara att de har 
starka resurser att investera, har betydande marknadsandelar och mycket erfarenhet, 
några karaktäristiska drag som är ovanliga för de SME-företag som ingår i vårt urval.  
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Aghelie (2017, s. 46) har identifierat 35 utmaningar till att verka inom hållbarhet för små 
och medelstora tjänsteföretag, varav denna studie har återfunnit nio av dessa som 
utmaningar till att även integrera hållbarhet i företagsstrategin: 

• Höga investeringskostnader 
• Låg avkastning på hållbara investeringar  
• Få finansiella incitament 
• Bristande kunskap 
• Krav (legala, intressent m.m.) 
• Bristande intresse från intressenter  
• Kvantifieringsutmaningar  
• Bristande erfarenhet  
• Ägarengagemang 

 
De två översta punkterna är nämnda tidigare där företag 8 har andra förutsättningar. Ett 
företag nämner till och med att det inte finns några pengar att hämta inom hållbarhet, 
vilket även antyder på att kostnader för att arbeta med hållbarhet kan vara ett problem. 
Dock är större investeringar generellt sätt utmanande för SMEs oavsett om det gäller 
hållbarhet eller ej. Det som är anmärkningsvärt är att majoriteten samtidigt nämner att 
deras hållbarhetsarbete leder till konkurrensfördelar, detta bör vara incitament till att 
investera inom hållbarhet.  
 
Få finansiella incitament är också en betydande utmaning som uppmärksammats. Lantos 
(2001, s. 608) menar att organisationer ofta “ger tillbaka” till samhället genom 
uppoffringar av sina resurser. Det finns ett samband där företagen med låg integration har 
filantropi som dominerande hållbarhetsarbete, vilket anses vara deras sätt att ge tillbaka 
till samhället. Ofta beskriver dessa företag att de sponsrar olika organisationer för att de 
vill bidra med vad de kan. Därmed saknas det finansiella incitamentet som Aghelie (2017, 
s. 46) nämner. Detta är däremot mer tydligt för de företag som har högre grad av 
integration, dessa företag beskriver ofta sitt hållbarhetsarbete som lönsamt eller att det 
leder till tydliga konkurrensfördelar för verksamheten.  
 
Vidare har samtliga företag viljan och engagemanget att integrera hållbarhet, men har 
bristande kunskap om hur de bör göra det. Det kan vara att de inte har med hållbarhet i 
strategiformuleringen. I flera företag finns det bristande kunskap om att agera långsiktigt, 
vilket går i linje med Porter och Kramer (2011, s. 64) som menar att flera företag ser snävt 
och kortsiktigt på hållbarhet. Av de företag som kategoriserats för att integrera på en låg- 
eller medelnivå, definierar majoriteten av respondenterna både långsiktighet och strategi 
som något långsiktigt, ändå är det anmärkningsvärt att de arbetar kortsiktigt med 
exempelvis filantropi eller har hållbarhetsinitiativ som går helt utanför deras 
kärnverksamhet.  
 
De sista fem utmaningarna som Aghelie (2017, s. 46) och den här studien har påträffat 
har identifierats som utmaningar till ett eller få företag men är inte lika dominerande som 
de utmaningar som nämnts tidigare. Krav innebär att företag kan vara tvingade till att 
arbeta proaktivt, eller att de måste följa legala krav, något som dock ofta även kan ses 
som en konkurrensfördel för att då uppdrag. Bristande intresse har uttrycks både i form 
av anställdas bristande intresse, men även i from av att det är en svår uppgift att övertyga 
kunden om att välja en hållbar tjänst över en ohållbar. I och med att hållbarhet är svårt 
att kvantifiera och mäta, blir det även problematiskt att integrera det i strategin eftersom 
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att strategin är riktningen för att nå sina mål, enligt hur Kotler (2000, s. 47) definierar 
strategi. Därmed blir det svårt att sätta upp mätbara mål att sträva efter, som i sin tur gör 
det svårt att integrera hållbarhet i riktningen för att nå dessa. Bristande erfarenhet är en 
utmaning för att företagen har begränsade personella resurser, samt att flera företag, 
särskilt de med låg integrering, uttryckt sig i att de gärna vill integrera men att de inte 
besitter alla verktyg för hur de skall integrera hållbarhet. Den sista utmaningen, 
ägarengagemang, är en utmaning till integrering då vi har sett tendenser till att intresset 
från ägaren påverkar i vilken grad företaget integrerar.  
 
6.3.3 Drivkrafter  
Som redogjorts i det teoretiska ramverket är att integration av hållbarhet skapar ett högre 
värde (Baumgartner, 2014; Bonn & Fischer, 2011; Engert et al., 2016; Lloret, 2016, 
Nathan, 2010; Porter & Kramer, 2006; 2011). Nedan kartläggs de studerade företagens 
drivkrafter till att integrera hållbarhet i sin företagsstrategi. Drivkrafter är inget 
motsatsbegrepp till utmaningar. En drivkraft kan också vara en utmaning, och tvärtom.  
 
Den främsta drivkraften identifierad hos de studerade företagen är en vilja av att vara en 
god samhällsmedborgare. De två företag med en hög grad av integration påvisar att de 
gör gott och samtidigt har en egen vinning på att göra det. I de två lägre graderna avtar 
detta, viljan att göra gott finns fortfarande kvar men graden av integration och således det 
strategiska hållbarhetsarbetet minskar. Istället för att ha ett driv att vara en god 
samhällsmedborgare, fokuserar snarare de två lägre graderna på sin huvudsakliga 
verksamhet. Dock skiljer sig ett att av företagen i kategorin låg från de andra då 
respondenten, som även är ägare för företaget, då ägaren har ett brinnande intresse för 
hållbarhet men har trots detta en låg integration. Därmed finns det en betydande drivkraft 
att vara en god samhällsmedborgare men ändå är integrationen låg. Detta har i huvudsak 
att göra med att deras största utmaning är låg kunskap om hur de bör integrera och därför 
är de ett av de företag som har flest icke-integrerade hållbarhetsinitativ, men samtidigt 
väldigt få integrerade initiativ. 
  
Aghelie (2017, s. 45) har identifierat 21 drivkrafter till hållbarhet. I denna studie har 
följande sju drivkrafter också identifierats vilka överensstämmer med Aghelies studie: 

• Legala krav 
• Ägarengagemang och ägarens personliga mål 
• Medarbetarnas välmående 
• Ledningens behov och inställning 
• Kunders/intressenters krav och behov 
• Affärsmöjligheter och konkurrensfördelar 
• Företagets anseende/PR (brand awareness, employer branding) 

 
Företag vittnar om att legala krav kan krävas vid upphandlingar. Detta driver dem till att 
agera hållbart. Detta är även en konkurrensfördel om företagen arbetar proaktivt med 
dessa. Detta då ett företag kan vinna enklare kan vinna en upphandling om de konkurrerar 
med ett företag som inte tagit dessa legala krav i beaktning i samma utsträckning. Av de 
studerade företagen ser vi att en drivkraft kan vara ägarens personliga mål. Det finns ett 
tydligt samband mellan graden av personligt ägande och vem som beslutar i 
hållbarhetsaktiviteter. I stort sett samtliga respondenter stämmer in i att medarbetarnas 
välmående är en drivkraft. De menar att eftersom de är tjänsteföretag blir de anställdas 
välmående ännu mer väsentligt, eftersom de säljer sin tid snarare än en produkt. 
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Ledningens inställning är i linje med ägarengagemang, avgörande för företagets initiativ. 
Likt legala krav kan intressenter ställa krav på företaget, vilket driver dem till aktion.  
 
Konkurrensfördelar är också en drivkraft. Detta beskrivs och påvisas av majoriteten av 
de studerade företagen. Denna drivkraft kan också bli konsekvensen av de andra ovan 
nämnda drivkrafterna. Att adoptera miljövänliga arbetssätt för små tjänsteföretag ökar 
också företagets konkurrenskraft och resultat, menar Bagur-Femenias et al. (2013, s. 41). 
Företagets anseende nämns också av respondenterna. De menar att hållbarhet är viktigt 
för att öka både de anställdas bild av företaget (employer branding) och övriga 
intressenter åsikt och medvetenhet (brand awareness).  
 
Slutligen påpekar flera företag att de drivs av att erbjuda en hållbar tjänst, vilket är i 
enighet med Švárová och Vrchota (2014, s. 692) som menar att värde skapas genom de 
tjänster ett företag erbjuder.  
 
6.4 Integrationsmodell för hållbarhet i företagsstrategi 
 
Analysen av empirin inom den här studien har resulterat i en reviderad version av den 
konceptuella modell som presenterades i det teoretiska ramverket (se figur 3). I modellen 
påvisas att de studerade företagens strategi kan formuleras och implementeras simultant, 
det vill säga att företagen formulerar och implementerar sin företagsstrategi 
överlappandes och ibland ovetandes om var i processen de befinner sig. Därav har de två 
pilarna mellan formulering och implementering tillkommit.  
 
Inom den första versionen av modellen (se figur 2) illustreras integrationen i form av 
icke-integration eller integration, beroende på vilken typ av hållbarhetsarbete ett företag 
arbetar med. Inom ramen för det teoretiska ramverket har företag med etiska och 
altruistiska drag inte integrerat hållbarhet i sin företagsstrategi medan företag som skapar 
delat värde eller arbetar med strategisk csr integrerat de två delarna.  
 
Empirin med tillhörande diskussion har visat att en gradskala är mer lämplig att använda 
jämfört med de två kategorierna icke-integration eller integration. Detta eftersom att 
verkligheten visade sig mer komplex än att hållbarhet antingen är integrerat eller inte, i 
företagets strategi. Därför visar sig integrationen mellan hållbarhet och strategi i en skala 
om låg, medel och hög i den reviderade konceptuella modellen. Empirin har påvisat att 
ett företag som integrerar i hög skala även kan ha etiska drag, samtidigt som en ett företag 
med låg integration kan ha inslag av att skapa delat värde eller arbeta med strategisk csr. 
Likaså gäller för det altruistiska draget som finns inom företag placerade inom samtliga 
grader. Därav har den här studien kommit fram till att företag har en kombination av 
samtliga inslag, men kan domineras av ett eller flera, vilken avgör var på skalan de 
hamnar över hur väl integrerad hållbarhet de har i sin företagsstrategi. Därtill påvisas även 
de främsta drivkrafterna och utmaningarna till en lyckad integration i den reviderade 
modellen. De fyra främsta utmaningarna identifierade är kunskap, finansiella incitament, 
knyta hållbarhet till kärnverksamhet och formulering & planering. Vidare har de fyra 
främsta drivkrafterna till att integrera hållbarhet i företagets strategi identifierats, dessa 
är: Vara en god samhällsmedborgare, medarbetares välmående, företagets anseende och 
konkurrensfördelar. 
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Figur 3. Integrationsmodell för hållbarhet i företagsstrategi (reviderad konceptuell 
modell). 
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7. Slutsatser  
 
I denna del sammankopplas studiens resultat med studiens syfte och problemformulering. 
Vidare följer studiens bidrag, både praktiskt och teoretiskt. Därefter följer de 
begränsningar den genomförda studien har. Slutligen lämnas rekommendationer till 
företag samt förslag till vidare forskning.  
 
7.1 Generella slutsatser 
 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad små och medelstora svenska företag 
inom tjänstesektorn integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi, samt identifiera 
drivkrafterna och utmaningarna till detta. Intentionen är att öka förståelsen för hur nuläget 
ser ut och att förändring och integrering av företags hållbarhetsarbete skulle kunna leda 
till en högre aggregerad samhällsnytta. Sammantaget vill vi skapa en modell som ger 
bättre förutsättningar till företag att bidra till en mer hållbar utveckling och samtidigt 
stärka sin egen verksamhet. Detta genom att belysa möjligheter och svagheter som finns 
kopplat till integrationen mellan hållbarhet och strategi.  
 
Första delen av studiens problemformulering är: I vilken utsträckning integrerar svenska 
små och medelstora tjänsteföretag hållbarhet i sin företagsstrategi? En slutsats i denna 
studie är att samtliga företag anses ha teoretiska förutsättningar till att integrera hållbarhet 
i sin företagsstrategi eftersom att alla har en strategiformuleringsprocess. Dock har 
företagen olika bra förutsättningar eftersom de arbetar medvetet eller omedvetet med sin 
strategiformulering, samt att vissa företag arbetar med formulering simultant med 
implementation. Vidare har utsträckningen bedömts genom att placera in företagen i en 
skala över hur väl de integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi. Resultatet är att av de åtta 
studerade företagen har två stycken en låg grad av integration, fyra företag har en 
integration på nivån medel och ytterligare två företag en hög grad av integration. 
 
Vilka drivkrafter respektive utmaningar har svenska små och medelstora tjänsteföretag 
till att integrera hållbarhet i sin företagsstrategi? är studiens andra del av 
problemformuleringen. Inom området för drivkrafter är företagens vilja att vara en god 
samhällsmedborgare det mest påtagliga motivet till att integrera hållbarhet i 
företagsstrategin. Utöver detta har studien även resulterat i att identifiera drivkrafterna 
legala krav, ägarengagemang, medarbetarnas välmående, ledningens behov och 
inställning, intressenternas behov, företagets anseende, hållbart tjänsteerbjudande, 
affärsmöjligheter och konkurrensfördelar. Dessa sistnämnda sju drivkrafter har tidigare 
identifierats av Aghelie (2017, s. 45) som drivkrafter till att arbeta med hållbarhet.  
 
Vad gäller utmaningarna är slutsatsen att företagen generellt har svårt att knyta sina 
hållbarhetsaktiviteter till sin kärnverksamhet vilket påverkar deras integration negativt. 
Flera företag ser endast till vad de själva göra enligt ett inifrån-ut perspektiv, men har 
svårt för att anamma ett utifrån-in perspektiv och anpassa sin integration till externa 
faktorer. Resultatet från studien påvisar att en av de mest betydande utmaningarna är att 
bortse från hållbarhet i strategiformuleringen och istället implementera initiativ utan 
större planering. Av de 35 utmaningar som Aghelie (2017, s. 46) identifierat till 
hållbarhet, är resultatet från denna studie att nio av dessa även är utmaningar till att 
integrera hållbarhet i företagsstrategin. Dessa är få finansiella incitament, bristande 
kunskap, höga investeringskostnader, låg avkastning på hållbara investeringar, krav, 
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bristande intresse från intressenter kvantifieringsutmaningar, bristande erfarenhet, 
ägarengagemang. De två förstnämnda av dessa nio anses också höra till de mest 
betydande utmaningarna för SME-företag i tjänstesektorn.  
 
Slutligen är en viktig konklusion att en utmaning eller drivkraft till hållbarhet eller 
strategiarbete även kan vara drivkrafter och utmaningar till integration, eftersom att 
integrationen bygger på båda dessa delar. Därtill är det även viktigt att poängtera att 
studiens resultat visat att drivkrafter som identifierats också kan vara utmaningar 
beroende på hur de hanteras, vilket även har påträffats gällande drivkrafter och 
utmaningar till att arbeta med hållbarhet av Aghelie (2017, s. 45-46). Hanteras dessa 
utmaningar som en konkurrensfördel kan de innebära drivkrafter istället för utmaningar 
för ett företag.  
 
7.2 Teoretiskt bidrag 
 
Främst är studiens teoretiska bidrag att identifiera drivkrafter och utmaningar till att 
integrera hållbarhet i företagsstrategi, vilket Engert et al. (2016, s. 2843) har identifierat 
som ett gap inom forskningen. Den här studien har undersökt små och medelstora svenska 
företag i tjänstesektorn, men har bidragit med en grundläggande modell som kan 
utvecklas och testas vidare på företag med andra karaktärsdrag inom andra sektorer. 
Genom djupintervjuer med flera representanter från olika företag har förståelsen för små 
och medelstora företags engagemang inom hållbarhet ökat och därmed bidragit till Inyang 
(2013, s. 123) som eftersträvar djupare förståelse inte om detta område.  
 
Studien har även givit en djupare inblick i huruvida ett företag integrerar hållbarhet på ett 
strategiskt plan. Att företag integrerar mer eller mindre till följd av hur de arbetar och att 
ett företag som integrerar på en hög nivå även kan tillämpa hållbarhetsaktiviteter som inte 
är integrerade, och vice versa. Studien har även medverkat till att utveckla ny teori i form 
av att ge en riktning för att analysera till vilken grad ett företag integrerar hållbarhet i sin 
företagsstrategi.  
 
Denna studie har kompletterat Aghelies (2017) kartläggning av drivkrafter och 
utmaningar, genom att identifiera ytterligare faktorer. Två andra drivkrafter har 
identifierats, vilka är; att vara en god samhällsmedborgare och att vara hållbar genom 
sitt tjänsteerbjudande. Vad avser utmaningar har tre ytterligare identifierats: Strategisk 
implementering, inifrån-ut och utifrån-in perspektiv och långsiktigt perspektiv. Till 
skillnad från Aghelie (2017) ger denna studie en bredare bild av hållbarhet istället för att 
enbart fokusera på miljömässiga aspekter, samt genom att fokusera på integration av 
hållbarhet och strategi. Studien har även bidragit till att utforska hur små och medelstora 
tjänsteföretag kan vara konkurrenskraftiga genom hållbarhet. Detta är något Aghelie 
(2017, s. 47) efterfrågar för framtida forskning. Ny kunskap har därmed tillförts inom 
området för SME-företags konkurrenskraft. De ytterligare identifierade drivkrafter och 
utmaningar överensstämmer även med annan tidigare teori.  
 
Vidare stärker undersökningen Jassawalla och Sashittals (2001, s. 50) kritik om att vara 
tveksam till den tydliga uppdelningen av formulering och implementering för 
strategiarbete, då resultatet visar att dessa två sker samtidigt i flera fall. Slutligen bidrar 
studien även till att utforska hur företag inom tjänstesektorn kan stärka sina 
konkurrensfördelar och skapa en långsiktig strategi, vilket har efterfrågats av Bagur-
Femenias et al. (2013, s. 57). Detta eftersom att identifierade utmaningar och drivkrafter 
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skapar förutsättningar för de studerade tjänsteföretagen att arbeta med integration vilket 
skapar konkurrensfördelar på lång sikt.  
 
7.3 Praktiskt bidrag 
 
Denna studie bidrar till att påvisa att de i studien studerade företagen i större utsträckning 
kan integrera hållbarhet i sin företagsstrategi. Detta skulle antagligen leda till både större 
ekonomisk lönsamhet för företagen men även till en högre samhällsnytta, ur både ett 
socialt och miljömässigt perspektiv. Vidare kan företag ta hjälp av detta resultat för att få 
inspiration, kunskap och insikter i vad de kan göra för att jobba mer strategiskt med 
hållbarhet.  

Studiens slutsats och modellen för integration av hållbarhet i företagsstrategi kan 
användas av företag för att förstå var, när och hur de behöver agera för att integrera 
hållbarhet framgångsrikt i sin strategi. Med hjälp av modellen kan företagen internt 
utvärdera om de går tillväga på rätt sätt och planerar på ett sätt för att skapa rätt 
förutsättningar. Modellen är ett resultat från denna studie vilket gör att den främst är 
applicerbar för små och medelstora tjänsteföretag. Dock skulle modellen kunna vara 
nyttig även för andra företag men med individuella anpassningar till dess storlek och 
sektor.  
 
De drivkrafter och utmaningar som denna studie kartlagt kan användas till underlag för 
berörda företag. Dels kan dessa faktorer vara oidentifierade för företagen själva, det vill 
säga att de inte kommit till samma insikt. Dessutom kan de få en förståelse i att dessa 
drivkrafter och utmaningar även finns hos andra företag och genom detta utöka sin 
förståelse och förbättra framtida arbetssätt. Denna kartläggning skapar förhoppnings 
också en igenkänningsfaktor hos företag och kan på så sätt belysa att det finns 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Slutligen bör insikten om vilka utmaningar företag har hjälpa företagsledare att se sitt 
företags hinder inom området för integrerad hållbarhet, vilket kan hjälpa dem i 
utvecklingen att överkomma dessa. Företagens drivkrafter kan med fördel utnyttjas. Med 
dessa identifierade utmaningar och drivkrafter kan företagsledare sedan genomföra 
åtgärder för att öka integrationen av hållbarhet och på sätt bidra till samhället i större 
utsträckning men även vinna konkurrensfördelar.  
 
7.4 Studiens begränsningar 
 
Nedan redogörs de begränsningar studien har. Detta för att skapa transparens i studien. 
Studien är genomförd i Umeå vilket gör att resultatet för studien hade kunnat se 
annorlunda om den utfördes på en annan plats. Vidare har det funnits en tidsmässig 
begränsning då detta är ett examensarbete skrivet över en termin. Detta har tvingat oss 
författare till vissa prioriteringar för att säkerställa studiens leverans.  
 
De genomförda intervjuerna har i vissa fall haft en tidsbegränsning då respondenten inte 
kunnat delta längre än en viss tid. Detta har bidragit till att svaren från respondenterna 
dessa gånger blivit kortare och således begränsat till innehållet. En av intervjuerna 
genomfördes på telefon istället för ett fysiskt möte. Denna intervju är begränsad då vi 
studerat respondenterna, inklusive kroppsspråk i de fysiska intervjuerna. Utöver detta 
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görs tolkningar av respondentens svar, vilket har bättre förutsättningar vid ett fysiskt 
möte. 
 
Vidare är subjektivitet, vilket diskuterats tidigare i studien, en begränsning. Det är möjligt 
att andra författare hade funnit andra slutsatser och analyserat datan på ett annorlunda 
sätt. Respondenterna i studien har haft olika positioner inom respektive företag. Samtliga 
har innehaft chefspositioner. Dock har det skiljt sig i vilken typ av chefsposition, några 
är VD på sitt företag, andra inte. Dessutom finns en skillnad i ägande. Vissa respondenter 
har varit delägare, andra enbart anställda hos det företag de representerar. Respondenterna 
kan därför på olika sätt försökt att skydda sig själva och företaget. Detta för att bevara 
företagets anseende, avsiktligt eller oavsiktligt.  
 
7.5 Rekommendationer till företag 
 
Nedan redogörs för rekommendationer till företag baserade på studiens resultat. Företag 
bör starta med att göra en strategiformulering medvetet, om den görs omedvetet idag. I 
denna formulering bör hållbarhet tas i beaktning och planeras för. Detta för att lyckas 
skapa en hög grad av integration av hållbarhet i företagsstrategin. Företaget bör sätta upp 
långsiktiga mål för sin verksamhet och låta hållbarhet vara en del av dessa mål. Ett uppsatt 
mål kan uppnås genom ett hållbart arbetssätt. Företag kan också fundera på vilken 
kompetens deras företag redan besitter och hur denna kompetens kan användas för att 
bidra till ett bättre samhälle. Vidare kan de fundera på hur de kan engagera sig utan att 
det sker genom en direkt monetär kostnad.  
 
Nedan följer ett antal exempel på hur små och medelstora företag inom tjänstesektorn, 
både kan tänka och agera för att engagera sig mer strategiskt inom hållbarhet. Genom 
dessa rekommendationer hoppas studien kunna bidra till att minska de fyra huvudsakliga 
utmaningar identifierade för små och medelstora tjänsteföretag; kunskap, finansiella 
incitament, knyta hållbarhet till kärnverksamhet och formulering och planering. 
 
Ett företag i IT-branschen kan låta sina medarbetare starta en programmeringskurs för 
barn där medarbetarna agerar instruktörer. Istället för att använda pengar används tid. 
Kompetens finns i företaget då de jobbar inom IT. Aktiviteten ligger i linje med företagets 
kärnverksamhet. Ett intresseväckande av IT-branschen utvecklar större framtida utbud på 
arbetsmarknaden i framtiden vilket kan vara en fördel för ett företag som kämpar med 
behållning av anställda.  
 
Ett företag i bygg- och fastighetsbranschen skulle kunna använda sin befintliga 
kompetens till att erbjuda stadens hemlösa ett härbärge. Detta skulle kunna skapa en stor 
nytta i ett hållbart samhälle. Samtidigt ligger detta i linje med företagets kärnverksamhet, 
att bygga, förvalta och utveckla fastigheter. Medarbetare kan delta i detta och känna en 
direkt stolthet till sin arbetsgivare. Detta skulle kunna utvecklas till bli självförsörjande 
och drivas med förnyelsebar energi - till allas nytta.  
 
Ett företag inom redovisnings- och ekonomitjänster kan i första hand försöka agera inom 
detta område. Bidra med den befintliga kompetens i större utsträckning genom att 
exempelvis hjälpa entreprenörer i start-up-fasen med ekonomifrågor. Detta utvecklar 
medarbetarnas kompetens, samt ökar chansen till överlevnad hos start-up-företaget. 
Vilket i sin tur ökar chansen till framtida kunder och således framtida intäkter från det 
berörda företag.  
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Ett företag inom resebranschen kan underlätta och hitta resor till människor som söker 
till svårtillgängliga platser för att volontärarbeta. Kompetensen utnyttjas i företaget, en 
miljöaspekt kan tillgodoses och det underlättar för de människor som önskar hjälpa till 
men inte vet hur de skall ta första steget. Företaget säljer resor och tjänar pengar till sig 
själv, marknadsför “miljöresor” vilket gynnar miljön och bidrar till större tillgänglighet 
av volontärarbete vilket stärker samhället.  
 
Ett bemanningsföretag kan stötta människor som idag står utanför arbetsmarknaden till 
att bli mer anställningsbara. Detta kan ske genom att tillhandahålla CV-verkstad, 
språkträning, praktikplats, yrkescoaching m.m. Detta skulle inkludera fler människor i 
arbetslivet samt möjligtvis öka antalet framtida konsulter för bemanningsföretaget.  
 
Ovanstående rekommendationer kan bidra till en högre grad av integration av hållbarhet 
för företag. Dessa förslag går även i linje med de i huvudsakligt identifierade 
drivkrafterna; att vara goda samhällsmedborgare, fokusera på sina medarbetares 
välmående, förbättra företagets anseende och öka konkurrensfördelarna. Samtliga 
rekommendationer är förslag som kan leda till samhällsnytta, tillväxtmarknader, nätverk, 
högre anseende och ökad kompetens, lojalitet och stolthet från anställda.  
 
7.6 Förslag till vidare forskning 
 
I följande del redogörs för förslag till vidare forskning inom ämnet. Dessa förslag skulle 
även kunna fungera kompletterande till denna studie. Som tidigare nämnts har 
undersökningen utförts i Umeå. Framtida undersökningar hade kunnat genomföras på en 
annan plats, i Sverige eller övriga världen, vilket skulle kunna leda till nya insikter. 
Dessutom kan en framtida studie studer företag som inte är små och medelstora 
tjänsteföretag. Det skulle kunna vara stora bolag, företag utanför tjänstesektorn eller i en 
specifik bransch inom tjänstesektorn. En jämförande studie mellan företag från olika 
sektorer eller branscher skulle kunna utföras för att påvisa skillnad eller likheter. 
 
Respondenterna i denna studie har representerat respektive företag från en ledarposition. 
Det skulle vara intressant att utföra denna undersökning ur anställdas perspektiv, kundens 
perspektiv och samhällets perspektiv. Istället för att utföra en kvalitativ forskningsstudie, 
kan en kvantitativ studie inom samma ämne genomföras. Då hade fler företag kunnat 
studeras och resultat generaliseras i större utsträckning. Modellen för att integrera 
hållbarhet i företagsstrategi för små och medelstora tjänsteföretag hade genom vidare 
forskning kunnat utvecklas för företag av annan karaktär. 
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8. Kvalitetskriterier  
 
I denna del beskrivs åtta kvalitetskriterier och hur de är uppfyllda i denna studie. De 
kriterier som presenteras är utvalda för att de bedöms passa in i studiens utformning och 
till studiens valda teori.  
 
Bryman och Bell (2017, s. 278) menar att reliabilitet och validitet är kvalitetskriterier 
relevanta inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Detta gäller dock primärt den 
kvantitativa forskningsansatsen snarare än den kvalitativa. Bryman och Bell (2017, s. 
279) menar att reliabilitet och validitet går att mäta för en kvalitativ forskning. Validitet 
betyder att mäta det som studien avser att mäta, alltså inte noggrannheten i utförandet. 
Reliabilitet mäter noggrannhet, om resultatet är detsamma om studien skulle replikeras, 
oberoende av vem som genomför testet. Eftersom validitet och reliabilitet främst syftar 
till kvantitativa studier och denna studie är kvalitativ, syftar till explorativ undersökning 
och att djupstudera företagen, kommer denna studie att utgå från andra kvalitetskriterier.  
 
Tracy (2010, s. 840) har sammanställt åtta kvalitetskriterier i sin studie. Dessa kriterier 
syftar till att uppnå en kvalitativ forskning av hög kvalité. Dessa åtta kriterier är följande; 
värdigt ämne, rikt innehåll, uppriktighet, trovärdighet, resonans, signifikant bidrag, etik, 
meningsfullt sammanhang. Dessa presenteras nedan. 
 
Värdigt ämne är det första kriteriet. Studien behöver vara relevant, signifikant, intressant 
och tidsenligt för att uppnå detta kriterium (Tracy, 2010, s. 840). Hållbarhet ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv och att studera om företag når sin fulla potential både för 
sin egen skull men också för samhällets skull är relevant, intressant och signifikant. 
Sociala och miljömässiga frågor har aldrig varit mer tidsenligt att studera än nu.  
 
Ett rikt innehåll uppnås genom att studien har god teoretisk uppbyggnad, data, tid, urval, 
kontext, empiriinsamling och analys (Tracy 2010, s. 840). Den teoretiska referensramen 
är noga konstruerad genom en omfattande litteratursökning och av att enbart 
fackgranskade artiklar har använts. Detta har också legat till grund för vidareutvecklingen 
av studien. Intervjuguiden är utformad med hjälp av teorin. För detaljer kring urval, se 
delen för detta i praktisk metod. Vidare har datainsamling gjorts och analyserats genom 
användandet av teori.  
 
Uppriktighet handlar om studiens transparens. Författare har en subjektivitet som uppstår 
genom värderingar (Tracy, 2010, s. 840). Detta har redogjorts för i studien. Författarnas 
förkunskaper och hur vi arbetar har presenterats för att förbli objektiva som i högsta 
möjliga mån. I studiens empiri återges respondenterna i vissa fall genom citering för att 
ge en så objektiv bild som möjligt. Dessutom finns samtliga intervjuer transkriberade. 
Studiens trovärdighet kännetecknas liksom uppriktighet av transparens (Tracy, 2010, s. 
840). Detta uppnås genom inte minst citering av respondenterna och en utförlig 
presentation av empiri. 
 
Resonans är det femte kriteriet och uppnås genom god presentation, lämpliga 
generaliseringar och överförbara slutsatser (Tracy, 2010, s. 840) . Generaliseringar av 
studiens resultat är noggrant överlagda. Dessutom är studien uppbyggd på ett överskådligt 
sätt för läsaren med en akademiskt anpassad disposition. Signifikant bidrag uppnås 
genom att studien har bland annat teoretiskt, praktiskt och moraliskt bidrag. Dessa bidrag 
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redogörs i resultatdelen av studien. Det sjätte kriteriet är etik vilket redogörs för i praktisk 
metod.  
 
Det sista kriteriet, meningsfullt sammanhang, uppnås genom att studiens syfte besvaras. 
Att det finns en genomgående god metodik och att alla delar i studien är genomtänkt 
ihopkopplade (Tracy, 2010, s. 840). Detta är enligt författarna uppnått i denna studie 
genom att problemformulering och syfte följer som en röd tråd och anknyts till genom 
hela arbetet.  
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9. Samhälleliga och etiska aspekter 
 
I denna del avhandlas samhälleliga och etiska aspekter. Eftersom etiska principer 
behandlats för genomförandet av studien tidigare i arbetet, kommer denna del syfta till 
att redogöra för frågor av mer övergripande karaktär. 
 
Det ligger i allas intresse att företag bidrar i större utsträckning till en mer hållbar framtid. 
En högre integration av hållbarhet i företagsstrategin gör både företag själva samt 
intressenter gott. Denna studie påvisar att det finns utrymme till en ökad integration av 
hållbarhet för företag idag, vilket skulle gynna samhället i stort. Denna studie bidrar både 
genom att påvisa att det går att integrera hållbarhet ytterligare för företag genom att 
kartlägga drivkrafter och utmaningar till detta, ett underlag för företag att bidra till ett 
bättre samhälle, både genom att hjälpa sig själva men även genom att stärka samhället. 
Studien kan även fungera som underlag till övriga beslutsfattare i samhället som har 
möjlighet att påverka klimatet som företag verkar i. De kan med hjälp av denna studie 
tydligare navigera i de behov små och medelstora tjänsteföretag har idag och vad som 
driver dem. Både för att hjälpa företagen men också samhället i övrigt. Värt att förtydliga 
är att graden av integration av hållbarhet inte nödvändigtvis avgör hur mycket ett företag 
bidrar till ett bättre samhälle. Inte heller är det säkert att ett företag med högre grad av 
integration av hållbarhet bryr sig mer om samhället än ett företag med lägre grad av 
integration.  
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Appendix 
 
Appendix 1: Introduktionsbrev  
 
Hej, 
Vi är två civilekonomstudenter vid Umeå universitet som önskar intervjua er till vårt 
examensarbete. Dagens forskning visar att strategiskt hållbarhetsarbete ökar lönsamheten 
i företaget. Dessutom leder detta till ett mer hållbart samhälle. Av denna anledning vill vi 
kartlägga drivkrafter och utmaningar gällande strategisk hållbarhet. Syftet är att ta reda 
på om företag kan utnyttja sina resurser på ett mer effektivt sätt, för att främja både 
företaget självt och samhället de verkar i.  
 
Frågorna kommer huvudsakligen att handla om hur ert företag arbetar med miljö och 
samhällsfrågor. Ingen värdering kommer att göras gällande i vilken utsträckning ert 
företag arbetar med hållbarhet och inte heller gällande vilken typ av hållbarhetsarbete ni 
utför. Studien fokuserar snarare på att undersöka drivkrafter och utmaningar med att 
syssla med hållbarhetsarbete oavsett hur dessa initiativ ser ut i praktiken. Om ni önskar 
kompletterande information gällande studien kan vi skicka en mer utförlig beskrivning. 
Om önskemål finns går det även bra att vara anonym. Intervjun innehåller ca 15 frågor 
och tar ca 30-45 min. Vi kan genomföra den enligt era önskemål (plats, tid etc.).  
 
Vi kontaktar er för att studien avser att undersöka små och medelstora företag i Umeå 
med 10 till 250 anställda. Vidare önskar vi att intervjua en person med god insikt i 
företagets historia, strategi och eventuella hållbarhetsinitiativ. T.ex. någon i 
ledningsgruppen eller någon annan med stort inflytande i organisationen som ni anser 
vara lämplig.  
 
Vi skulle vara djupt tacksamma om ni tog er tid att delta i vår studie - givetvis kommer 
ni att delges resultatet som förhoppningsvis kan vara till er användning! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning,  
Gustav Heimdahl Pettersson och Niclas Thulin  
 
 
Gustav Heimdahl Pettersson   Niclas Thulin 
Tel:     Tel:  
Mail:     Mail:  
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