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Sammanfattning 

Hållbarhet är utan tvekan en av vår tids viktigaste frågor. Om vi inte klarar av att ställa 

om till mer hållbara konsumtions- och levnadsmönster kommer konsekvenserna för 

framtida generationer bli förödande. Ansvaret för en hållbar utveckling vilar på en rad 

samhällsaktörer, där konsumenterna uppbär en särskilt viktig roll då de driver 

marknaden genom sin efterfrågan. Men, även företagen måste ta sitt ansvar då de har en 

strategisk och möjliggörande roll i detta. Studier har visat att det finns 

konkurrensmässiga fördelar att vinna genom att ställa om till en hållbarare verksamhet, 

men trots detta sker omställningen mot en hållbarare utveckling inte i tillfredställande 

takt. Marknadsföringspraxis, med tillhörande forskningsfält, har länge varit starkt 

konsumtionsinriktad där strategierna har tagit utgångspunkt i befintliga 

marknadsstrukturer. Men det kan ifrågasättas huruvida drivkraften att lyssna till kunden 

och marknaden är tillräcklig för att främja en hållbar utveckling, eller om det är ett 

större mått av innovationskraft och risktagande som krävs.  

 

Det finns en mängd exempel på hållbara företag som har byggts på entreprenöriella 

grunder. En entreprenöriell orientering i företag skulle kunna, genom den flexibilitet, 

framsynthet och risktagande som det innebär, bidra till att företag i högre utsträckning 

ser möjligheten med att arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor på ett strategiskt plan. 

Samtidigt kan det inte tas för givet att det mer marknadsorienterade företaget inte 

integrerar hållbarhetsfrågan alls i sitt strategiska arbete. Vi har därmed ställt oss frågan: 

 

Hur ser sambanden ut mellan marknadsorientering respektive entreprenöriell 

orientering och hållbarhetsfrämjande attityder, förhållningssätt och konkreta initiativ i 

svenska företag? 

 

Vi har utgått från en arbetshypotes om att en entreprenöriell orientering (EO) har ett 

starkare samband än marknadsorientering (MO) med ett genuint integrerat 

hållbarhetsfrämjande arbete inom svenska företag. Studien har genomförts med en 

kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Med hjälp av en webbaserad enkät har 450 svar 

samlats in från företag i Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län.  

 

Resultaten visar att både MO och EO påverkar företags genuina hållbarhetsarbete. Dock 

är det endast EO-dimensionen ett proaktivt förhållningssätt och MO-dimensionen 

koordinering och planering som visar signifikant påverkan. Vidare är ett proaktivt 

förhållningssätt det som genomgående ger störst utslag i förhållande till samtliga 

hållbarhetsrelaterade aspekter som har mätts, och vi kan därmed verifiera vår 

arbetshypotes. Vår studie konkluderar att för främjandet av en hållbar utveckling är det 

av betydelse att företag balanserar både en stark marknadsorientering och en stark 

entreprenöriell orientering. 
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1. Inledning  

1.1 Val av ämne 
Under vår civilekonomutbildning har vi studerat marknadsföring från grundläggande till 

avancerad nivå. Vår upplevelse är att den huvudsakliga tyngdpunkten läggs på kunden 

och dess efterfrågan samt konkurrenten och deras beteenden. Vårt personliga intresse 

för hållbarhet och etiska frågor, samt en fördjupning inom entreprenörskapsfältet har lett 

oss till att ifrågasätta huruvida den konsumtionsinriktade marknadsföringen är tillräcklig 

för att främja en hållbar utveckling, samt vad en injektion av entreprenörskap i mark-

nadsföringen skulle kunna ha för effekt på hållbart företagande.  

 

1.2 Introduktion 
Våra konsumtions- och beteendemönster dränerar vår värld på begränsade resurser vil-

ket med största sannolikhet kommer att ha förödande konsekvenser för framtida gene-

rationer. Att vi måste ställa om till mer hållbar produktion och konsumtion är ett bråds-

kande faktum. Hållbar utveckling har sedan årtionden debatterats inom det företagseko-

nomiska forskningsfältet. Bland annat kan hållbarhet tillskrivas epitetet ”megatrend” 

som, precis som tidigare paradigmskiften, ger upphov till konkurrensfördelar vilka före-

tagsledare inte har råd att bortse från (Lubin & Esty 2010, s. 2–3). Trots att det finns 

strategiska och konkurrensmässiga fördelar att vinna genom att ställa om till en hållba-

rare verksamhet rapporterar World Economic Forum, eller WEF, (2012, s. 3) att om-

ställningen till en hållbar tillväxt inte sker i tillfredsställande takt och omfattning. Detta 

ansvar vilar på samtliga aktörer i samhället – såväl stat som företag och konsumenter. 

Den sistnämna gruppen är en av de viktigaste aktörerna för att öka den hållbara kon-

sumtionen då det är just konsumenterna som driver efterfrågan och ställer krav på före-

tagen (WEF, 2012, s. 5). Men företagen spelar även en ledande och möjliggörande roll i 

detta. Att skapa konkurrensfördelar i en resursbegränsad värld innebär bland annat att 

efterfrågan måste omformas genom att göra hållbar konsumtion mer personlig och rele-

vant för konsumenten. (ibid, s. 6) Detta antyder att marknadsföring har en strategisk och 

ansvarsbärande roll i främjandet av en hållbar utveckling, och att marknadsförare måste 

omdefiniera sin praxis för att ta ett miljömässigt och hållbart ansvar (Kotler 2011, s. 

132). 

 

1.3 Bakgrund 
Att hållbarhet, eller hållbar utveckling, inte har fått önskvärd och nödvändig genom-

slagskraft bland företagare återspeglas i McKinseys undersökning från 2010. Rapporten 

visar att trots att företagsledare erkänner betydelsen av hållbar utveckling har man inte 

utarbetat strategier där detta tas i beaktning (McKinsey, 2010, s. 1). I en annan studie 

svarar 70% av cirka 1 500 företagsledare att deras företag inte har utvecklat ett tydligt 

affärskoncept för hållbarhet (Berns et al., 2009, s. 7). Hult (2011, s. 3) menar att håll-

barhetskonceptet är intressant för en rad forskningsfält och lyfter fram marknadsföring 

som ett av de viktigare för att utforska konceptets framtida roll för företag. Författaren 

menar att marknadsföring nu har möjligheten att förnya sig genom att expandera fokus 

från att enbart hantera kundrelationer till ett bredare synsätt där även ekonomiska, mil-

jömässiga och sociala dimensioner tas i beaktning. 
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Enligt American Marketing Association (2007) definieras marknadsföring som “the 

activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at 

large”. Med andra ord går marknadsföring bortom de enbart kommunikativa delarna av 

ett företags erbjudande och inkluderar även skapandet av de produkter och tjänster som 

erbjuds på marknaden. Denna definition inkluderar dessutom en samhällelig aspekt vil-

ket tyder på att marknadsföring inte bara påverkar kunden och företagets partners, utan 

även samhället i stort. Vidare är marknadsföring ett föränderligt begrepp som har ge-

nomgått ett antal paradigmskiften i relation till samhällelig utveckling under sin nästan 

hundraåriga historia (Wilkie & Moore, 2012). Idag står hållbarhet på samhällets agenda 

vilket även bör återspeglas i marknadsföringspraxis. Till exempel Kotler (2011, s. 135) 

menar att hållbarhetsbegreppet innebär nya utmaningar för marknadsförare och ställer 

frågan vilka förändringar i marknadsföringspraxis som krävs. 

 

1.4 Problematisering 
Vilka prioriteringar som görs, hur kunden uppfattas samt hur ett företag definierar sin 

egen verksamhet styrs av företagets orientering (Miles & Arnold, 1991, s. 49). Företa-

gets långsiktiga riktning och mål påverkas med andra ord av orienteringen, vilket med-

för att begreppet även kan definieras som strategisk orientering. Idag är marknadsorien-

tering (MO) kanske den mest vedertagna strategiska orienteringen då konceptet befors-

kats i betydande omfattning och har blivit accepterat som den optimala marknadsfö-

ringsfilosofin av såväl akademiker som utövare (Goldman & Grinstein, 2010, s. 1385; 

Houston, 1986, s. 81). MO innebär att företagets verksamhetsmål nås genom att ständigt 

utgå från, och tillgodose, kundens behov och preferenser (jfr Kotler 1997, s. 19; Kohli 

& Jaworski, 1990, s. 1). 

 

Som tidigare nämnts vilar ansvaret för en hållbar utveckling främst på tre aktörer: stat, 

företag och kund. Förutom att lagar och regler tvingar företag att agera mer socialt och 

miljömässigt ansvarsfullt, finns det risk att en stark marknadsorientering gör att företa-

gen underlåter sig att bidra till en hållbar utveckling om inte kunderna efterfrågar det. 

Problemet är dock att kunderna inte alltid vet på förhand vad de vill ha, eller har till-

räcklig kunskap för att efterfråga det som har minimal påverkan på samhället och mil-

jön. Så tidigt som 1960 beskriver Robert Keith, dåvarande VD för spannmålsföretaget 

Pillsbury, hur företagets resa från en produktorienterad företagsfilosofi till en mark-

nadsorienterad sådan har varit knuten till hur förhållandena i företagets omgivning har 

förändrats med tiden, samt konstaterar att: ”The old order has changed, yielding place to 

the new – but the new order will have its quota of changes, too”. (Keith, 1960, s. 38) 

Sett i dagens ljus kan detta tolkas som att trots att samhällets historiska förändringar har 

föranlett marknadsorientering som den huvudsakliga företagsstrategin, kan det finnas 

orsak att omvärdera konceptet utifrån samhällets nu rådande förhållanden. 

 

Enviropreneurial firm, och enviropreneurial marketing är två begrepp som har vuxit 

fram i marknadsföringslitteraturen för att beteckna företag som uppnår sina verksam-

hetsmål genom att eftersträva miljövänlighet i sin företagspolicy och marknadsförings-

praxis (Menon och Menon, 1997, s. 54; Varadarajan, 1992, s. 342). Begreppen innefat-

tar, som hörs på själva namnet, en aspekt av entreprenörskap vilket på många plan är 

synonymt med ord som förändring, risktagande och innovationskraft. Enligt Bjerke och 

Hultman (2002, s. 51) är förändringsbegreppet den största anledningen till varför entre-

prenörskap är ett så pass hett ämne idag. De menar att oavsett hur entreprenörskap defi-
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nieras så rör det sig vanligtvis om att fånga möjligheter, leva i förändring eller till och 

med tillhandahålla förändring. Företag vars strategier är entreprenöriellt orienterade 

karaktäriseras av sin innovationskraft och sitt proaktiva förhållningssätt till marknaden 

samt uppvisar större benägenhet att ta risker (Miller, 1983, s. 771). Då en entreprenöri-

ell orientering (EO) innebär en större flexibilitet, framsynthet och förmåga att tänka i 

nya banor menar Menguc & Ozanne (2005, s. 432) att det skulle kunna bidra till att fö-

retag i större utsträckning både ser möjligheten med, och arbetar med, hållbarhetsrelate-

rade frågor på ett företagsstrategiskt plan. 

 

Det finns ett flertal exempel på lyckade satsningar där just entreprenörskap och hållbar-

hetsfokus har gått hand i hand. Utan att huvudsakligen utgå från kund- och marknadsa-

nalyser har Gudrun Sjödén, med sin egen vision om en hållbarare tillvaro, skapat vad 

som idag är ett av Sveriges exportstarkaste modemärken, med en omsättning på en halv 

miljard kronor (Blomén, 2012; Gudrun Sjödén Design AB, 2013) Även Peattie och 

Crane (2005, s. 364) påpekar att det inte är lätt att hitta exempel på företag vars fram-

gångsrika gröna marknadsföringsstrategier har startat med marknadsundersökningar för 

att ta reda på kundbehov och dylikt. Body Shop lyfts fram som ett utmärkt exempel på 

ett hållbarhetsfokuserat företag som startade som en vision hos en entreprenör snarare 

än som en reflektion av vad marknaden efterfrågade. Samtidigt kan det inte uteslutas att 

många hållbarhetsinitiativ också har drivits av att företag faktiskt tagit hänsyn till kun-

ders preferenser och framtida behov, och därigenom genomfört förändringar i sin verk-

samhet i en hållbarare riktning. Exempelvis kan ICAs egna ekologiska varor ses som ett 

resultat av att företaget identifierat en trend och ett behov hos kunderna och därför tagit 

fram ett eget ekologiskt sortiment för att därigenom ta marknadsandelar och gå med 

vinst. Men är drivkraften att lyssna till kunden och marknaden tillräcklig för att främja 

en gedigen hållbar utveckling? Eller är det risktagande och förmågan att tänka utanför 

boxen som krävs, samt förmågan att se möjligheter istället för risker och kostnader? Hur 

påverkar de här skillnaderna förekomsten av ett genuint integrerat hållbarhetstänk som 

genomsyrar hela verksamheten – från företagets grundläggande värderingar till dess 

struktur och strategier – för att därigenom mynna ut i ett långsiktigt, socialt och miljö-

mässigt ansvarsfullt agerande? 

 

1.5 Frågeställning 
Utifrån ovanstående resonemang ställer vi oss frågan: 

 

Hur ser sambanden ut mellan marknadsorientering respektive entreprenöriell oriente-

ring och hållbarhetsfrämjande attityder, förhållningssätt och konkreta initiativ i 

svenska företag? 

 

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att fastställa i vilken utsträckning svenska företag arbetar utifrån 

en marknads- eller entreprenöriell orientering, samt att analysera hur detta påverkar fö-

rekomsten av hållbarhetsfrämjande arbete, med fokus på attityder, förhållningssätt samt 

konkreta initiativ och åtgärder. Med andra ord vill vi analysera den strategiska oriente-

ringens betydelse för främjandet av en mer hållbar utveckling. Vårt mål är att verifiera 

vår arbetshypotes, härledd ur diskussionen ovan, om att en entreprenöriell orientering 

har ett starkare samband, än marknadsorientering, med ett genuint integrerat hållbar-

hetsfrämjande arbete inom svenska företag. 
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Utöver detta kommer vi även att lämna rekommendationer för framtida forskning samt 

praktiska rekommendationer för relevanta parter som kan beröras av våra resultat. 

 

1.7 Avgränsningar 
Vi har avgränsat vår studie till att endast beröra marknadsorientering och entreprenöriell 

orientering. Vi tar med andra ord inte hänsyn till samtliga strategiska orienteringar som 

förekommer i litteraturen. Exempelvis kan företag sträva mot sina verksamhetsmål ge-

nom att utgå från produkten och dess egenskaper med antagandet att kunden kommer att 

köpa så länge produkten är överlägsen liknande produkter på marknaden. Förutom 

denna produktorientering förekommer begrepp som säljorientering och produktionsori-

entering också i litteraturen. (Kotler, 1997, s. 17-19) Avgränsningen bygger på att 

marknadsorientering mest sannolikt är den vanligast förekommande orienteringen, samt 

på vår tes om att en entreprenöriell orientering har ett starkare samband med ett genuint 

integrerat hållbarhetsfrämjande arbete inom svenska företag.  

 

För att kunna uttala oss om svenska företags strategiska orientering samt hållbarhetsre-

laterade arbete på ett hanterbart sätt har vi tvingats göra en geografisk avgränsning. Vi 

har valt att använda oss av företag belägna i Västerbottens, Norrbottens och Västernorr-

lands län som exempel på svenska företag. 
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2. Utgångspunkter 

Genom att presentera bland annat den förförståelse, verklighetssyn och det vetenskap-

liga förhållningssätt som ligger till grund för vår studie, vill vi i detta kapitel ge läsaren 

full inblick i, samt förståelse för, hur studien har formats. 

2.1 Förförståelse 
Enligt Holme och Solvang (2012, s. 151) är forskarens tillvägagångssätt, oavsett kvanti-

tativt eller kvalitativt, aldrig förutsättningslöst. Med detta hänvisar författarna till vår 

mänskliga natur som försvårar för oss att vara helt värdeneutrala och objektiva i vår roll 

som forskare. Särskilt den kvantitativa forskningsprocessen, som vår studie bygger på, 

sluter sig till idealet att på avstånd observera helt objektivt (ibid). På grund av vår ut-

bildning, och dess inriktning, har vi dock en viss teoretisk förförståelse som kommer att 

färga vår studie. Tillsammans vilar våra ämneskunskaper på en grund av företagseko-

nomi och service management, vilket gör att vår övergripande teoretiska utgångspunkt 

kan sägas tillhöra marknadsföringsfältet. Våra respektive fördjupningsområden innefat-

tar däremot två skilda fält; entreprenörskap och marknadsföring. Inte helt oväntat har 

detta styrt vårt ämnesval i relativt stor utsträckning då vi finner det intressant att kombi-

nera dessa två områden. Vidare har vi båda läst marknadsföringsetik under vår utbild-

ning, vilket via ett personligt intresse också har styrt ämnesvalet i riktning mot hållbar-

hetsfrågor.  

  

I forskningsprocessen påverkar förförståelsen mer än bara ämnesvalet. Allt från fråge-

ställning till teoretisk referensram och analys färgas i viss mån av dessa förutfattade 

meningar och kunskap (Holme och Solvang, 2012, s. 152-153). Vår teoretiska förförstå-

else har resulterat i ett visst förhållningssätt i relation till vad vi väger in i begreppet 

marknadsföring. Den litteratur och de tankeströmningar som vi har bekantat oss med 

under studietiden har gjort att vi ser marknadsföring som en process som genomsyrar 

hela företaget och är utgångspunkt för alla beslut, till skillnad från att utgöra en specifik 

funktion eller aktivitet. Detta gör att vi inte tar hänsyn till andra aspekter som har bety-

delse för vårt ämnesområde. Till exempel kan management- och organisationsteori tän-

kas ha vissa gemensamma kontaktytor med marknadsföring och entreprenörskap som 

kan påverka både den strategiska orienteringen inom en organisation, men även före-

komsten av genuina initiativ till hållbar utveckling. Från vår förförståelse har vi en syn 

på entreprenörskap som något ytterst innovativt, förändrande och positivt bidragande till 

utveckling. Detta, som står i paritet med vår tes om att en entreprenöriell orientering har 

ett starkare samband, än marknadsorientering, med ett genuint integrerat hållbarhets-

främjande arbete inom svenska företag, kan bidra till att vi tolkar in mer i litteraturen 

och resultaten än vad som faktiskt finns där.  

  

Utöver den teoretiska förförståelsen besitter vi båda en annan typ av erfarenheter som 

bidrar till en mer praktisk förförståelse. Framförallt är en av oss själv företagare med 

flerårig erfarenhet av att bedriva verksamhet inom restaurangbranschen. I tillägg till 

detta för den andra med sig erfarenheter från ett större dagligvarubolag till följd av att 

ha genomfört sin högskolepraktik på företagets marknadsavdelning. Tillsammans har vi 

med andra ord ett realistiskt och nyanserat perspektiv på hur företag av olika storlek 

faktiskt fungerar. Dock har dessa tidigare erfarenheter också påverkat hur vi har katego-

riserat vad begreppen marknadsorientering, entreprenöriell orientering och hållbarhet 

innebär. I diskussioner om bakgrunden till frågeställningen samt vid val av teorier har vi 



6 

 

bland annat utgått från oss själva som exempel: “jag som företagare tänker så här” och 

“på större företag fungerar marknadsföring så här”. I linje med Holme och Solvang 

(2012, s. 155) vill vi dock vara försiktiga med att framhålla en bild av att vår problem-

ställning och studie är ett resultat av subjektiva värderingar och tillfälligheter. Tack vare 

vår medvetenhet om den förförståelse vi besitter har vi aldrig låtit den gå före undersök-

ningsresultat eller vedertagen kunskap och praxis. Förförståelsen har snarare agerat led-

stjärna och komplement i de situationer där det har varit nödvändigt. Vidare gör vår 

självinsikt och förmåga till självkritik att vi har försökt ha en realistisk inställning till 

den eventuellt subjektiva snedvridning som vår förförståelse kan bidra till. 

 

2.2 Verklighetssyn  
Det samband vi har undersökt hänvisar till företags strategiska orientering och dess 

hållbarhetsarbete. Vi har med andra ord velat mäta fenomen och samband som existerar 

inom företagen oberoende av de teorier vi valt att utgå från. Exempelvis är entreprenör-

skap en omdebatterad domän avseende huruvida det är ett gediget forskningsfält eller ej, 

men oavsett definitioner och teorier så uppvisar företag de facto olika typer av karak-

tärsdrag och beteenden. Som vi ser det är begreppen och definitionerna av exempelvis 

marknadsorientering och entreprenöriell orientering konstruktioner som människan har 

skapat, oavsett språk och kultur, för att beskriva den observerbara verkligheten. Detta 

innebär att vi sällar oss till den vetenskapliga realismen (Hartman, 2004, s. 137). Med 

hjälp av en teoretisk referensram har vår målsättning, med andra ord varit, att så objek-

tivt som möjligt mäta den verklighet som finns.  

 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt  
I relation till forskning om entreprenörskap menar Hultman och Bjerke (2002, s. 50, 72) 

att det är viktigt att skilja på huruvida vi försöker förstå eller förklara fenomenet då det 

påverkar vår syn av vad entreprenörskap faktiskt är. På liknande sätt vill vi lyfta fram 

hur vi förhåller oss till det valda ämnesområdet, eller närmare bestämt hur vi förhåller 

oss till undersökningen av sambandet mellan de två företagsstrategiska orienteringarna, 

MO och EO, och hållbarhetsfrämjande attityder, förhållningssätt och konkreta initiativ. 

För att förklara sambandet har vi observerat verkligheten utifrån det sätt som den är 

beskaffad utan att göra egna tolkningar. I linje med vår verklighetssyn menar vi alltså 

att svaret på vår frågeställning endast kan nås genom att mäta företeelser som existerar 

oavsett om vi observerar eller aktivt tänker på dessa företeelser (Hartman, 2004, s. 38). 

Tyngdpunkten ligger med andra ord på att beskriva och förklara det fenomen vi har ob-

serverat till skillnad från att huvudsakligen försöka förstå varför sambandet ser ut som 

det ser ut, eller tolka vad som gör att det ser ut på detta sätt. Detta förhållningssätt, där 

vi inte går utöver det observerbara, beskriver enligt Hartman (2004, s. 104-105) en posi-

tivistisk ståndpunkt i relation till hur kunskap förvärvas. Vi gör dock vissa tolkningar då 

vi i analysen försöker att förstå de observerade sambanden. Detta gör att vår hållning 

inte är strikt positivistisk eftersom vi tillåter vissa hermeneutiska inslag. 

 

2.4 Angreppssätt 
Vår studie har förutbestämda begränsningar i form av tid och omfattning vilket gör att 

vi eftersträvar ett djup som vi endast kan nå genom att avgränsa vår studie. Med detta 

menar vi att en deduktiv ansats (Holme och Solvang, 2012, s. 51) är den naturliga vägen 

att gå, då det innebär att bygga upp bättre förståelse och utveckla ny kunskap bit för bit. 

Framförallt motiveras dock den deduktiva ansatsen av vår frågeställning, samt av vår 
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arbetshypotes där vi gör antagandet att en entreprenöriell orientering har ett starkare 

samband, än marknadsorientering, med ett genuint integrerat hållbarhetsfrämjande ar-

bete. Detta gör att vi är intresserade av att studera ett redan avgränsat och specifikt om-

råde. Alternativet hade varit den induktiva metoden som utgår från teorineutrala obser-

vationer i sökandet efter samband och relationsmönster, och vars slutsatser syftar till att 

generera ny kunskap (Hartman, 2004, s. 150-151). Problemet med detta är att det kan 

leda till en ohanterlig mängd observationssatser (ibid, s. 158) vilket begränsningarna för 

vår studie inte inrymmer. Underförstått ställer induktionen också större krav på att den 

verklighet som studeras tolkas för att förstå det som har observerats, vilket antyder en 

hermeneutisk utgångspunkt (Hartman, 2004, s. 106). För att vara konsekventa i relation 

till vårt positivistiska förhållningssätt anser vi alltså att den deduktiva metoden passar 

vår studie bäst. 

 

2.5 Kvantitativ forskningsstrategi 
Då vi ämnar undersöka något som är mätbart (så som graden av entreprenöriell oriente-

ring, eller förekomsten av hållbarhetsinitiativ) föranleder detta en kvantitativ undersök-

ningsmetod (jfr Bjereld et al., 2009, s. 118; Hartman, 2004, s. 205-206). Den kvantita-

tiva metoden är alltså användbar för att beskriva hur utbredda olika förhållanden och 

attityder är (Eliasson, 2010, s. 28), vilket är syftet med vår studie. Vidare har en kvanti-

tativ metod som funktion att generera analyserbara siffror från en liten grupp för att ge 

möjlighet att generalisera resultaten till en större (Eliasson, 2010, s. 28), vilket är en 

förutsättning då vi vill undersöka hur tidigare nämnda samband ser ut i svenska företag 

istället för att uttala oss om enskilda fall. En nackdel med den kvantitativa metoden är 

dock att den ger begränsad möjlighet att undersöka något på djupet (Eliasson, 2010, s. 

28). Dessutom medför kvantitativa undersökningar en aspekt av osäkerhet då det finns 

risk att det i analysen tolkas in mer än det som resultaten faktiskt förklarar. Detta beror 

på den mänskliga faktorn, som med sin förförståelse gör tolkningar av informationen 

efter att den bearbetats statistiskt. (Holme och Solvang, 2012, s. 157) Denna insikt har 

gjort att vi iakttagit försiktighet i vårt analysarbete. 

 

2.6 Litteraturstudie 
För att söka svar på vår frågeställning har den deduktiva ansatsen föranlett oss till att, 

utifrån ett teoretiskt ramverk, bygga mätbara operationaliseringar av relevanta teorier 

för att mäta svenska företags strategiska orientering samt attityder och förhållningssätt 

till hållbarhetsfrågor. 

 

Vårt teoretiska ramverk bygger främst på primärlitteratur i form av vetenskapliga artik-

lar och forskningsrapporter, men även till viss del på sekundärlitteratur i form av böcker 

och annat publicerat material som inte bygger på vetenskapliga studier. Det dessa två 

typer av litteratur har gemensamt är att vi, i våra litteraturval, har utgått från faktorer så 

som att verken är välciterade, att källan består av en eller flera namnkunniga författare, 

att texten är peer reviewed, samt att verken är publicerade i relevanta tidskrifter. Så 

långt som det har varit möjligt har vi uteslutande använt oss av originalkällor. Dock har 

vi exempelvis inte fått tag på Peter Druckers verk från 1954 angående marknadsförings-

konceptet, men då samma citat av Drucker har återfunnits i ett flertal gedigna artiklar 

och tidskrifter anser vi att det är tillräckligt att citera i andrahand. Vidare har vi i undan-

tagsfall valt att citera i andrahand då ursprungskällorna har bestått av böcker som vi inte 

har fått tag på.    

 



8 

 

De databaser vi har använt för litteratursökning är Business Source Premier, Social Sci-

ences Citation Index, Emerald Journals samt Google Scholar. I dessa databaser har föl-

jande sökord använts för att hitta relevanta artiklar: market orientation, marketing con-

cept, entrepreneurial orientation, entrepreneurial marketing, entrepreneurship + marke-

ting, sustainability, sustainable development, social responsibility, ecopreneurial, envi-

ropreneurial. Sökorden har använts initialt, för att sedan söka specifika källor och origi-

nalkällor utifrån det lästa materialet och dess referenslistor.  

 

2.7 Källkritik 
För att säkerställa trovärdigheten av det teoretiska ramverket, samt ge en saklig bild av 

de teorier som presenteras, har vi lyft fram verk från författare med olika perspektiv. 

Gällande exempelvis marknadsorientering har vi tagit hänsyn till de tre dominerande 

definitionerna av begreppet genom att presentera både Narver & Slaters (1990), Kohli 

& Jaworskis (1990) och Deshpandé et als. (1993) perspektiv på marknadsorientering. I 

relation till hållbarhet och socialt och miljömässigt ansvarstagande bland företag har vi 

också presenterat ett flertal synsätt då detta är ett mångfacetterat fält där synsätten till 

viss del går isär. 

 

Eftersom att all existerande litteratur på de områden som berör vår problemställning 

varken kan läsas in eller tas med i referensramen har vi, som tidigare nämnts, sållat ge-

nom att bland annat prioritera originalkällor och väletablerade verk inom respektive fält. 

En sållningsprocess, oavsett dess slag, kan enligt Holme & Solvang (2012, s. 131) ge 

upphov till en systematisk skevhet i det teoretiska materialet. Vår målsättning att an-

vända kända och välciterade forskningsresultat som grund för vårt teoretiska ramverk 

kan ha bidragit till att vi missat ytterligare aspekter av de teorier och forskningsfält som 

rör vår problemställning. Entreprenöriell orientering och marknadsorientering har till 

stor del tidigare beforskats med fokus på business performance. Vår problemställning 

innebär en annan infallsvinkel i relation till de båda orienteringarna, nämligen hållbar-

het. Genom att då ha fokuserat på de stora, ursprungliga verken kan vi ha missat mindre 

välkända studier som tangerar vårt område och som skulle kunna ha bidragit med helt 

andra perspektiv.  

 

Genomgången av för ämnet relevanta teorier har visat sig leda tillbaka till samma fors-

kare ett flertal gånger. Gällande marknadsorientering (MO) och entreprenöriell oriente-

ring (EO) ägnas störst uppmärksamhet åt källor från ca 1990-2005. Vi är medvetna om 

att de vid första anblick kan anses som något gamla, men exempelvis Covin & Slevin 

(1989), Narver & Slater (1990) och Lumpkin & Dess (1996) är mycket frekvent cite-

rade. Genomgången av senare och mer aktuell litteratur har i stor utsträckning visat sig 

vara grundad på källor från denna tid eftersom forskningsfälten formades och utveckla-

des mycket vid denna tidsperiod. Det har visat sig att bidragen från nyare verk inom 

MO- och EO-fälten delvis är små och mycket specifika för det som studerats.  I och 

med att vi har studerat MO och EO ur ett helt nytt perspektiv har därmed den nyare lit-

teraturen varit svår att applicera. Sammantaget gör detta att vi anser att de använda käl-

lorna fortfarande är mycket relevanta, och nödvändiga att grunda det teoretiska ramver-

ket på. Detta för att vår studie ska vila på en solid grund och uppfattas som trovärdig. 

Genomgången av senare studier på MO och EO kan ses som en verifiering av de valda 

källorna.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Genom att belysa befintlig forskning inom studiens problemområde byggs här en teore-

tisk referensram upp med syfte att förbättra kunskapen och förståelsen för problem-

ställningen. Inledningsvis presenteras hållbarhet ur ett företagsperspektiv, med fokus på 

graden av genuinitet i företags hållbarhetsarbete. Vidare redogörs för begreppet mark-

nadsorientering samt innebörden av begreppen entreprenörskap och entreprenöriell 

orientering. Avslutningsvis sammankopplas samtliga begrepp i en diskussion om vad 

som påverkar företag att implementera hållbarhetsfrämjande insatser och åtgärder.  

3.1 Hållbarhet 
Det råder ingen tvekan om att hållbarhet är ett högaktuellt ämne i samhället i stort, men 

också i den akademiska världen. Många forskare är överens om att affärspraxis måste 

förändras och anpassas för att vi ska kunna uppnå en nyare, grönare värld. Detta innebär 

att det kommer att bli nödvändigt att utveckla ny kunskap och kompetens för att vara 

konkurrenskraftig i framtiden. (Menguc & Ozanne, 2003, s. 430) Men trots att det är 

vida känt hur viktigt det är med förändringar, samt att hållbart arbete faktiskt kan vara 

lönsamt, är det som vi sett i McKinseys (2010) undersökning endast ett fåtal som 

anammar ett nytt tänk. Det fåtal som genuint engagerar sig i hållbarhetsstrategier kom-

mer dock, tror ett flertal forskare inom fältet (tex Lubin & Esty, 2010), att ha ett stort 

försprång på framtidens marknader. 

 

3.1.1 Definition av hållbarhet 
Det finns en uppsjö olika definitioner av hållbarhet och hållbar utveckling, men den 

mest vedertagna definierar hållbar utveckling som: "en samhällsutveckling som tillgo-

doser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgo-

dose sina behov" [fritt översatt] (United Nations, 1987). Den här definitionen är uppen-

barligen väldigt bred och det är förmodligen den huvudsakliga anledningen till att den 

fortfarande är gällande. En annan definition lyder: ”ett sätt att göra affärer som genere-

rar vinst och samtidigt undviker att skada människor och planeten” [fritt översatt] (The 

Center for Sustainable Enterprise, 2010, refererad i Hult, 2011, s. 4; Connelly et al., 

2011, s. 86). Det vi kan se är att den senare är konstruerad av en företagarorganisation 

vilket förklarar det affärsinriktade perspektivet. Den är publicerad så sent som 2010 och 

är utvecklad till en mer användbar och konkret definition än den förra. Hållbarhet är 

alltså ett område som genom åren har kommit att bli en väldigt viktig fråga långt utanför 

miljökämparnas sfär, och vetskapen om den stora roll den kommer att spela i framtiden 

har börjat visa sig på allvar även i affärsmässiga sammanhang.  

 

3.1.2 Hållbarhet i företag 

Aktuell forskning är idag relativt överens om att begreppet hållbarhet utgörs av tre 

grundpelare: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Mariadoss, 2011, s. 1306). 

Koncepten triple bottom line och 3E (economic, environmental, equity [social] 

sustainability) är exempel på detta, precis som de tre principerna för organisationer som 

arbetar med hållbarhet: environmental integrity, social equity och economic prosperity 

(Bansal, 2005; Crittenden, 2011). Den första principen innebär att organisationen arbe-

tar för att dess aktiviteter inte bryter ned jordens resurser, det vill säga att utgångspunk-

ten för verksamheten är att resurserna är ändliga. Den andra principen syftar till att före-
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tag aldrig bör göra något som kan skada någon av dess intressenter, det vill säga att de 

måste tänka längre än till vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Den tredje principen 

innebär att hållbart arbete bör leda till ekonomisk framgång men också till förbättring av 

företagets rykte och intressenters lojalitet. (Bansal, 2005, s. 198) För att ett företag ska 

främja en hållbar utveckling, menar Bansal (2005, s. 199) att det är helt nödvändigt att 

inkorporera samtliga tre principer.  

 

Det finns flera sätt att ta sig an de tre ovan nämnda begreppen. Crittenden (2011) till 

exempel, undersöker varför företag väljer att utveckla ett hållbart arbete, det vill säga 

vad som motiverar företag och företagsledare att engagera sig i hållbar utveckling. Vi 

kommer däremot, i enlighet med vårt syfte, att studera vilka attityder och förhållnings-

sätt företag har till hållbart arbete, hur genuina de är i detta arbete, samt vilka praktiska 

åtgärder de faktiskt genomför.  

 

CSR 
Corporate social responsibility – CSR – är idag en självklarhet att arbeta med för många 

företag världen över. Begreppet har dock kritiserats av många forskare. Anledningen är 

att begreppet CSR inte har någon tydlig definition utan tenderar att utformas utifrån 

företagsspecifika förutsättningar och mål, det vill säga att företag anpassar sitt CSR-

arbete till en nivå som passar just dem, vilket gör CSR-begreppet subjektivt och i många 

fall skevt (van Marrewijk, 2003, s. 96). Ett annat sätt att se på samma fråga är att företag 

som bestämmer sig för att ta ansvar utöver sina ekonomiska resultat, måste bestämma 

sig för vilka frågor som är viktiga för just dem, och hur de ska ta sig an dem. Hult 

(2011, s. 2) menar att CSR ofta utgör en gemensam nämnare eller en lägsta nivå av so-

cialt ansvarstagande som företag måste upprätthålla för att konsumenten överhuvudtaget 

ska involvera sig med företaget, och han menar också att CSR inte har någon direkt 

koppling till kunden eller andra intressenter. De här faktorerna kan innebära att CSR 

inte kan ses som en möjlighet att dra konkurrensfördelar av. I motsats till detta visar 

Crittenden et al. (2011, s. 73) på forskare som hävdar att CSR kan skapa konkurrensför-

delar grundat i den differentiering som det kan utgöra. Den differentierade fördelen 

skulle då finnas i företagets kärnvärden och förmåga att anpassa sina resurser och sin 

verksamhet i relation till hållbarhet. Diskussionen om vilken roll CSR egentligen har i 

utvecklingen av ett mer hållbart samhälle anser vi bekräftar vikten av att försöka be-

döma hur genuina företag egentligen är i sitt hållbarhetsarbete. 

 

3.1.3 Att hantera hållbarhet  
Coddington (1993, s. 1-2) hävdar att nya, miljömedvetna tider kräver nya sätt att arbeta 

och lyfter fram begreppet environmental marketing. Begreppet relaterar till marknadsfö-

ringsaktiviteter som tar hänsyn till, och ansvar för, miljöfrågor när det gäller affärsut-

veckling och tillväxtmöjligheter. Författaren menar att en stor andel företag hanterar 

miljöfrågan genom att endast uppfylla minimikrav från myndigheter och andra intres-

senter. Framsynta ledare däremot, klarar av att upptäcka och ta tillvara på miljörelate-

rade affärsmöjligheter, och the environmental marketer låter miljöfrågan bli ett besluts-

kriterie som genomsyrar alla beslut som fattas i företaget. Men för att ett företag på ett 

framgångsrikt sätt ska kunna tillämpa environmental marketing är det nödvändigt att 

högsta ledningen åtagit sig att ha ett fokus på miljöfrågan. Annars, menar Coddington, 

finns det en stor risk att miljöfrämjande marknadsföringsaktiviteter varken blir trovär-

diga eller långsiktigt hållbara. Att just marknadsföraren framhävs som den bäst lämpade 

personen för att driva på och genomföra miljöstyrningen i företaget har flera orsaker; 
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den har en naturlig relation till alla funktioner i företaget; den är företagets specialist på 

kommunikation vilket är bra med tanke på att det kan krävas både smidighet och över-

tygelse för att få med hela verksamheten på samma tåg; och den har ett helhetsperspek-

tiv på verksamheten och dess omvärld som är värdefullt när det gäller att implementera 

miljöstyrning i en hel organisation (ibid, s. 33-34). The environmental marketer måste, 

med andra ord, både lyckas att träffa av kunden med sitt budskap och samtidigt försäkra 

sig om att de interna funktionerna följer samma linje (ibid, s. 3). 

 

Miles & Covin (2000, s. 309) förstärker Coddingtons teori om environmental marketing 

genom sin definition av två filosofier för att hantera hållbarhet: (1) compliance model 

(eftergivenhet/foglighet) och (2) strategic model. Författarna likställer compliance mo-

dellen med en defensiv hållning till hanteringen av hållbarhetsfrågor. Det vill säga att 

företaget i stort sett endast håller sig till regler och lagar. Vidare ses hållbarhetsrelate-

rade utgifter enbart som kostnader. Den strategiska modellen innebär däremot att före-

taget använder hållbarhet proaktivt för att maximera värdet för dess intressenter och 

skapa konkurrensfördelar, antingen genom den kostnadsbesparing det kan innebära, 

och/eller den differentiering som hållbarhetsarbetet kan bidra med. Hållbarhetsrelate-

rade utgifter ses därmed som investeringar för framtiden. Vidare hävdas det att företag 

som i första hand ägnar sig åt vardagliga handelsvaror och i huvudsak konkurrerar med 

pris, tenderar att anamma compliance modellen, medan företag med mer differentierade 

produkter eller tjänster i högre grad arbetar på ett strategiskt plan med hållbarhetsfrågor. 

I linje med detta behandlar Peattie & Crane (2005, s. 363) det de kallar för compliance 

marketing. Författarna menar att många företag vars enda miljövänliga initiativ ämnar 

svara mot regleringar och lagar, ofta också använder dessa initiativ för att marknadsföra 

sig som gröna vilket de menar kan förmedla en falsk bild av företagets grad av “grön-

het”. Vi anser att de här två “modellerna”; compliance och strategic model, tydligt kan 

relateras till huruvida företag låter sig drivas av marknaden och omvärlden eller att själv 

driva på utvecklingen. Detta innebär, med andra ord, att företag som nöjer sig med att 

följa regler och lagar och det som efterfrågas kan sägas agera reaktivt eller responsivt, 

medan företag som arbetar proaktivt istället tar egna initiativ och söker nya möjligheter 

kan därmed sägas driva sin egen utveckling och således även marknaden. Även Bansal 

(2005, s. 199) lyfter fram vikten av att företag måste gå från att agera reaktivt till att bli 

mer proaktiva i relation till hållbar utveckling. Han relaterar ett reaktivt beteende med 

att kontrollera och följa efter, och ett proaktivt beteende med att förändra och skapa 

nytt. 

 

3.1.4 Ansvar för hållbarhet 
För att nå en djupare förståelse för hur hållbarhet kan hanteras, anser vi att det är viktigt 

att diskutera den roll som lagar och regleringar har i förhållande till hållbar utveckling 

samt hur forskningen ser på ansvarsfördelningen i frågan. Den ständigt ökande globali-

seringen kan ses som ett hinder för myndigheter att ta sitt fulla ansvar (Kärnä et al. 

2003, s. 850). Om vi tar EU som exempel kan vi se hur problematiskt det är att utforma 

regleringar som fungerar, och är anpassade så att alla medlemsländer har möjlighet att 

följa dem. Globaliseringen sätter därmed käppar i hjulet för utvecklingen och hållbar-

hetsfrågan riskerar att stanna vid en byråkratisk och många gånger politisk diskussion. 

Detsamma gäller världsomspännande avtal; ofta misslyckas de eller decimeras till något 

oigenkännbart, i och med att en eller flera parter inte vill godkänna de gemensamma 

villkoren. Diskussionen om vem som bär det huvudsakliga ansvaret för en hållbar ut-

veckling handlar således om huruvida den fria marknaden kommer att, eller måste, ta 

hand om problemet själv eller om regleringar och lagar är det viktigaste. Porter & van 
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der Linde (1995, s. 98) menar att rätt sorts regleringar kan driva hållbar innovation och 

därigenom ha ett positivt inflytande på hållbar utveckling. Exempel på sådana regle-

ringar är återvinningskrav som kan leda till upptäckter av nya sätt att använda avfall, 

upptäckter som dessutom kan skapa ett first mover advantage på nya marknader som 

inte är lika utvecklade när det gäller resursbesparing eller andra hållbarhetsrelaterade 

frågor (ibid, s. 100-104). Sheth & Parvatiyar (1995, s. 3) menar å andra sidan att det 

måste till ett skift, dels i marknadsföringen; den måste bli mer hållbar i stället för enbart 

konsumtionsinriktad, men även i myndigheters roll; hårdare lagar och regler måste in-

stiftas för att guida marknaden åt rätt håll. Författarna kallar sitt koncept för “new mar-

keting orientation” där fyra viktiga uppgifter för företag presenteras: (1) att uppmuntra 

återanvändning, (2) att styra konsumentens behov och val, (3) att omvärdera marknads-

föringsmixen (4P), samt (4) att omorganisera företag för att effektivisera de initiativ 

som tas.  

 

3.1.5 Genuin hållbarhet 
För att uppnå syftet med vår studie ser vi det som ytterst viktigt att försöka mäta just hur 

genuina företag är i sitt hållbarhetsarbete. Vi behöver därmed få en helhetsbild av före-

taget och hur integreringen av frågorna ser ut genom hela organisationen, från övergri-

pande företagsfilosofi och värderingar till konkreta initiativ så som prioritering av mil-

jövänliga produkter, annonsering, återvinning och användande av miljöpolicys. För att 

undersöka integreringen av miljöfrågor i företags kärnvärden och i förlängningen före-

tagets marknadsplanering, sammanför Kärnä et al. (2003, s. 853) tidigare beskrivna teo-

rier, det vill säga compliance/strategic model, new marketing orientation samt Porter & 

van der Lindes resonemang kring lagar och regleringar, i en modell. Modellen består av 

tre hierarkiska nivåer för att mäta i vilken grad hållbarhetsfrågor är genuint integrerade i 

ett företags marknadsplanering där beslut fattas gällande marknadsföringsstrategier, -

strukturer och -funktioner. De nämnda strategierna relaterar till de aspekter som rör 

företagets produkter, kunder och konkurrenter; strukturerna relaterar till verksamhetens 

organisation, ledning och planering; och funktionerna består av företagets samlade 

marknadskommunikation och prissättningsstrategi. Kärnä et al. (2003) hävdar att otill-

räcklig integrering av hållbarhetsfrågor i de tre nivåerna leder till ogrundade anspråk på 

hållbar prestation, det vill säga “greenwashing” (ibid, s. 853). Lubin & Esty (2010, s. 5) 

uttrycker sig liknande och menar att de företag som lyckas bäst med hållbart arbete by-

ter ut enstaka, taktiska initiativ mot ett mer systematiskt, strategiskt och integrerat age-

rande.  

 

Kärnä et als (2003) modell (se Figur 1 nedan) tar utgångspunkt i företagets grundläg-

gande värderingar och hur det ser på sitt sociala ansvarstagande. Exempel på detta kan 

vara att undersöka huruvida företaget anser att de har ett ansvar att påverka kunden att 

göra miljömässigt bra val eller om de ser som sin huvudsakliga uppgift att tillfredsställa 

efterfrågan. Som påvisat i diskussionen om CSR kan olika aktörer ha helt olika förhåll-

ningssätt till CSR. En del ser det som ett krav, en lägsta nivå för att attrahera kunder, 

medan andra ser det som ett verktyg för att förbättra relationen mellan företaget och 

dess omvärld.  
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Kärnä et als (2003) modell ämnar mäta huruvida ett företags beslut på den strukturella 

och funktionella nivån grundar sig på målsättningar som satts upp i företagets strategier, 

som i sin tur grundar sig i hela företagets mål och värderingar som bör ha fokus på håll-

barhetsfrågor. Den hierarkiska framställningen av de tre nivåerna innebär att de måste 

behandlas steg för steg och i hög grad är beroende av varandra. För att på ett framgångs-

rikt sätt implementera miljöfrämjande marknadsföringsstrategier är det en förutsättning 

att strukturen inom företaget tillåter detta, det vill säga att organisation, ledning och 

informationssystem är anpassade och behandlar miljöfrämjande frågor som ett priorite-

rat område. Först då kan produkt- och kundstrategier implementeras för att uppnå kon-

kurrensfördelar. Slutligen bör marknadskommunikation och prissättning planeras så att 

de går i linje med de utarbetade strategierna. (Kärnä et al., 2003, s. 853)  

 

Resultaten av Kärnä et als studie påvisar en stor skillnad i attityder och förhållningssätt 

till hållbarhetsfrågor och till vem det är som bär ansvar för att utvecklingen ska gå 

framåt. Studien ger med andra ord en fingervisning om huruvida företagen tenderar att 

låta sig drivas av lagar, regleringar och efterfrågan, eller om de är mer proaktiva och 

drivande i sitt marknadsföringsarbete.  

3.2 Marknadsorientering 

3.2.1 Marknadsföringskonceptet 
Vilken filosofi bör guida ett företags marknadsföring? Hur bör organisationens, konsu-

menternas och samhällets intressen prioriteras? Kotler (1997, s. 17-20) summerar fyra 

huvudsakliga begrepp under vilka företag kan välja att bedriva sin marknadsföring och 

där olika aspekter av företaget sätts i centrum: produktionskonceptet, produktkonceptet, 

 

 

 

 

 
ENVIRONMENTAL BUSINESS VALUES 

- Dimensions of social responsibility 

FUNCTIONS 
- Advertising, Communication 
- Market information 
- Pricing 

ENVIRONMENTAL MARKETING PLANNING 

STRATEGIES 
- Products 
- Customers 
- Competitive advantage 

STRUCTURES 
- Management 
- Organisation 
- Planning and information systems 

Figur 1: Teoretisk modell över genuint integrerat hållbarhetsarbete.  
Baserad på Kärnä et al., 2003, s. 852. 
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försäljningskonceptet samt marknadsföringskonceptet. Av dessa är just marknadsfö-

ringskonceptet den mest vedertagna strategiska verksamhetsinriktningen, och ses av 

många som i stort sett universell (Houston, 1986, s. 81; Goldman & Grinstein, 2010, s. 

1385). Konceptet härleds ofta från Drucker (1954 refererad i Berthon et al. 1999; Bert-

hon et al. 2004; Deshpandé et al. 1993; Han et al. 1998 och Webster 1994) som menar 

att det enda giltiga syftet för företag är att skapa kunder, och på grund av detta har före-

tag två, och uteslutande dessa två, grundläggande funktioner: marknadsföring och inno-

vation. För att praktiskt belysa vad detta innebär förklarar Kotler (1997, s. 19) mark-

nadsföringskonceptet som en företagsfilosofi där verksamhetsmålen antas uppnås ge-

nom att, på ett mer effektivt sätt än konkurrenterna, utröna och tillgodose kunders behov 

och önskemål. I detta antagande sätts konsumenten i centrum och konceptet vilar på 

fyra pelare: kundbehov, målmarknad, integrerad marknadsföring och lönsamhet. Per-

spektivet utgår således från en väldefinierad marknad där fokus ligger på kundens be-

hov, vilket i sin tur genererar vinst genom att hålla kunderna nöjda och tillfredsställda. 

(ibid, s. 20) Implicit betyder detta att ett företags intressenter upplever störst värde för-

utsatt att kunderna är nöjda och tillfredsställda, vilket alltså motiverar betydelsen av att 

ständigt sätta kunden i centrum. Marknadsföringskonceptet innebär således i grund och 

botten en strävan efter att optimera företagets ekonomiska resultat samt nå långsiktiga 

konkurrensfördelar genom att utgå från kundens behov och preferenser.  

 

3.2.2 Definition av begreppet MO 
Begreppet marknadsorientering (MO) används för att syfta till implementeringen av 

marknadsföringskonceptet (Kohli & Jaworski, 1990, s. 1). Efter en genomgång av litte-

raturen om marknadsorientering är det tydligt att utvecklingen av studiet kring MO tog 

fart på 1990-talet, då tre välciterade definitioner av begreppet arbetades fram. Det är 

även dessa ursprungliga definitioner som kommer att ligga till grund för vårt teoretiska 

ramverk. De tre definitionerna kommer inledningsvis att presenteras var för sig, varpå 

vidare utveckling av konceptet kommer att diskuteras.  

 

Definition 1 
Kohli & Jaworski (1990, s. 4) beskriver marknadsorientering utifrån ett beteendemäss-

igt perspektiv där utgångspunkten för tre centrala aktiviteter består av (1) generering av 

marknadsinformation. Med detta avses insamling av information om kunders nuvarande 

och framtida behov och preferenser, samtidigt som hänsyn tas till hur dessa behov och 

preferenser kan påverkas av externa faktorer. Dessa faktorer avser exempelvis statlig 

reglering, ekonomiska faktorer och teknisk utveckling. Ansvaret för informationsin-

samling och generering av kunskap om marknaden vilar inte uteslutande på den avsedda 

marknadsfunktionen utan på samtliga avdelningar inom organisationen (ibid, s. 5). Den 

marknadsinformation som genereras (2) sprids sedan vidare genom hela verksamheten 

då allas engagemang krävs för att på ett effektivt sätt kunna (3) svara mot identifierade 

behov och preferenser på marknaden. Denna respons innebär att beslut fattas angående 

val av målmarknad, och att produkter och tjänster som svarar mot kunders nuvarande 

och förväntade behov designas och produceras, samt distribueras och marknadsförs på 

ett sätt som leder till positivt bemötande från kunderna. (ibid, s. 5-6) Implicit avser ett 

sådant kundbemötande att kunder hålls tillfredsställda och därmed lojala vilket har en 

positiv effekt på företaget. 

 

Kohli & Jaworski (1990, s. 6) definierar således MO enligt följande: “Market orienta-

tion is the organizationwide generation of market intelligence pertaining to current and 

future customer needs, dissemination of the intelligence across departments, and organ-
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izationwide responsiveness to it.” [originalkursivering] Detta sätt att definiera MO för-

utsätter en sekventiell ordning eftersom en organisation inte kan sprida eller agera uti-

från information som inte har samlats in (Oakley, 2012, s. 1096). 

 

Definition 2 
Till skillnad från Kohli & Jaworski (1990) definierar Narver & Slater (1990, s. 21) 

marknadsorientering från ett kulturellt grundat beteende: ”Market orientation is the or-

ganizational culture that most effectively and efficiently creates the necessary behaviors 

for the creation of superior value for buyers and, thus, continuous superior performance 

for the business”. Vidare menar Narver & Slater (ibid) att MO består av tre beteende-

mässiga komponenter, som utgörs av kundorientering, konkurrentorientering och sam-

ordnad koordinering. 

 

Kundorientering syftar till det kontinuerliga skapandet av värde för kunden genom att 

ha tillräcklig förståelse för, och kunskap om, den befintliga såväl som den framtida 

kunden. Detta förutsätter förståelse för alla steg i den värdeskapande processen, samt för 

vilka ekonomiska och politiska begränsningar som förekommer på respektive nivå. 

(ibid) Konkurrentorienteringen innebär enligt Narver & Slater (1990, s. 21-22) förstå-

else för, och kunskap om, befintliga och potentiella konkurrenters kortsiktiga styrkor 

och svagheter, samt deras mer långsiktiga kapaciteter och strategier. Det båda dessa 

komponenter har gemensamt är att de syftar till de aktiviteter som leder till erhållandet 

av information om köpare och konkurrenter på den aktuella målmarknaden, samt sprid-

ningen av denna information inom organisationen Den tredje komponenten, samordnad 

koordinering, bygger på den insamlade informationen om kunder och konkurrenter och 

syftar till ett samordnat nyttjande av företagets resurser för att skapa värde för den av-

sedda målgruppen. Detta innebär att vem som helst inom organisationen, oavsett avdel-

ning eller funktion, kan bidra till att skapa värde för kunden. (ibid, s. 22) 

 

Definition 3 
I kontrast till Narver & Slater (1990) utesluter Deshpandé et al (1993, s. 27) däremot ett 

konkurrentfokus. Istället presenterar författarna en annan syn på MO och behandlar be-

greppet synonymt med kundorientering. Samordnad koordinering, Narver & Slaters 

(1990) tredje komponent, menar dock Deshpandé et al. (1993, s. 27) är helt i linje med 

kundorientering och bör därför utgöra en del av dess innebörd. Detta föranleder den 

tredje definitionen av marknadsorientering: ”…customer orientation [is] the set of be-

liefs that puts the customer's interest first, while not excluding those of all other stake-

holders such as owners, managers, and employees, in order to develop a long-term prof-

itable enterprise” (Deshpandé et al., 1993, s. 27). I relation till de två tidigare presente-

rade definitionerna ser Deshpandé et al. (ibid) kundorientering, och därmed marknadso-

rientering, som en del av en mer övergripande och grundläggande företagskultur. Där-

med menar också författarna att det inte räcker att fokusera på information om befintliga 

och potentiella kunders behov, utan att hänsyn även måste tas till de mer djupt rotade 

värderingar och övertygelser som genomsyrar företaget och som sannolikt förstärker 

kundfokuset. 

 

Trots att de tre definitionerna har skapats oberoende av varandra, samt besitter vissa 

inneboende skillnader, kan vi konstatera att det finns många likheter. Den främsta ge-

mensamma nämnaren är kundfokuset, där kunden alltid sätts i centrum för organisation-

ens verksamhet och där det grundläggande syftet är att uppnå fortlöpande positiva före-

tagsresultat. Andra överlappande aspekter är betydelsen av att marknadsinformation 
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sprids genom organisationen samt att det finns en responsiv inställning i relation till 

marknaden och kundens behov. Sciascia et al. (2006, s. 30) argumenterar dock för att de 

nämnda definitionerna, med tillhörande konstruktioner för mätning av företags grad av 

MO, inte kan appliceras på alla typer av företag eftersom skalorna förutsätter att det 

finns en marknadsavdelning vilket små och medelstora företag sällan har. Kohli & 

Jaworski (1990, s. 3-4) som argumenterar för MO som implementeringen av marknads-

konceptet, väljer att använda just begreppet marknadsorientering istället för marknads-

föringsorientering då det förstnämnda syftar till ett ansvar som vilar på alla funktioner 

inom hela organisationen. Trots att det råder vissa oenigheter om huruvida definitioner-

na med tillhörande mätkonstruktioner kan appliceras på annat än storföretag är dessa de 

mest vedertagna och etablerade inom fältet.     

 

Utveckling av begreppet marknadsorientering 
Sedan de första studierna avseende MO har definitionen och utvecklingen av begreppet 

genomgått ett antal försök till förfining, precisering och förbättring. Exempelvis frångår 

Deshpandé & Farley (1998, s. 226) den kulturella betingelsen och ansluter sig till Kohli 

& Jaworski (1990) som menar att MO består av aktiviteter, eller snarare processer och 

beteenden. Även Jaworski & Kohli (1996, s. 121), som ursprungligen uteslöt kultur-

aspekten, öppnar upp för att både beteendemässiga och kulturella aspekter har betydelse 

för innebörden av begreppet. Med andra ord går meningarna till viss del isär om exakt 

vad som bör inbegripas av begreppet marknadsorientering. Dock kan det konstateras att 

Narver & Slater, Kohli & Jaworski samt Deshpandé et al. alla har bidragit med ett om-

fångsrikt arbete i att utveckla definitioner och konstruktioner för mätning av konceptet 

marknadsorientering inom företag. För att tillvarata styrkorna med dessa respektive per-

spektiv på MO har Oakley (2012, s. 1096) sammanfört dem i en integrerad modell vil-

ket sammanfattar MO i tre dimensioner: 

 

1. Kundfokus syftar till den utsträckning som företaget sätter kunden i fokus och 

ser verksamhetens syfte som att skapa tillfredsställda kunder. Ett bristande kund-

fokus skulle leda företagets samtliga strategier till misslyckanden då marknads-

föringskonceptet bygger på att verksamhetsmålen nås just genom att tillgodose 

kunders behov och preferenser.   

2. Koordinering och planering representerar den utsträckning som företaget orga-

niserar marknadsföringen som en funktion av hela organisationen istället för att 

lägga ansvaret uteslutande hos marknadsavdelningen. För att marknadsförings-

konceptet ska implementeras på ett framgångsrikt sätt krävs att samtliga inom 

organisationen är engagerade. 

3. Externt fokus avser den utsträckning till vilken företaget och dess interna pro-

cesser leder fram till implementeringen av ett marknadsorienterat beteende. 

Detta innebär att, förutom att rikta fokus mot marknaden och kunderna, måste 

organisationen också studera sin omgivning och vara uppmärksam på konkur-

renterna samt kontinuerligt sätta sina idéer i verket.      

 

3.2.3 Effekten av MO på företags resultat och lönsamhet 
Ett företag existerar sällan av altruistiska skäl, utan det finns alltid ett bakomliggande 

syfte som definieras av företagets intressenter. I kommersiella verksamheter är det yt-

tersta målet ofta att vinstmaximera eller åtminstone uppnå en viss nivå av tillfredsstäl-

lande lönsamhet. Även icke vinstdrivande företag har behov av att generera pengar eller 

andra medel för att uppnå sina verksamhetsmål. (Houston, 1986, s. 82) Med bakgrund 

av detta är det alltså relevant att ta hänsyn till företags prestationer, eller snarare eko-
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nomiska resultat, då det i sig kan vara utgångspunkten för vilken strategisk inriktning 

som företaget följer.  

 

Narver & Slater (1990, s. 32), som var bland de första att presentera en studie inom fäl-

tet för marknadsorientering, visade tidigt att det finns ett starkt samband mellan MO och 

verksamheters prestationer och resultat. Detta samband bekräftades även av samma för-

fattare tio år senare (Slater & Narver, 2000, s. 71). Marknadsturbulens (där kundernas 

preferenser ständigt ändras), konkurrensintensitet och teknologisk utveckling är faktorer 

som i ett flertal studier antagits påverka i vilken utsträckning MO faktiskt leder till posi-

tiva företagsresultat. I en meta-analys av empiriska fynd förekommande inom MO-

litteraturen från de senaste 20 åren finner Kirca et al. (2005, s. 36) dock inte tillräckligt 

empiriskt stöd för att relationen mellan marknadsorientering och positiva företagsresul-

tat är starkare på marknader som karaktäriseras av turbulens, intensiv konkurrens eller 

snabb teknologisk utveckling. Kumar et al. (2011, s. 26-27) å andra sidan finner, i en av 

få longitudinella studier avseende marknadsorientering och dess påverkan på företags 

resultat, att marknadsturbulens stärker sambandet mellan MO och företagets försäljning 

respektive vinstintäkter. Författarna menar att detta förhållande gäller på både kort och 

lång sikt, men att effekten avtar med tiden. Konkurrensintensitet uppvisar samma posi-

tiva förhållande och avtagande effekt, medan teknologisk utveckling istället försvagar 

sambandet mellan MO och lönsamhet eftersom hastiga teknologiska språng och fram-

steg innebär en större utsatthet för företag. (ibid) Med andra ord är det ständigt förän-

derliga konsumentbehov och intensiv konkurrens som gör att implementeringen av en 

marknadsorientering leder till positiva företagsresultat. Med tanke på att många mark-

nader idag ser ut på detta sätt är det inte överraskande att MO har blivit en så pass ve-

dertagen företagsstrategisk inriktning. Men som Kumar et al. (2011, s. 26) visar, är den 

positiva effekten avtagande med tiden. Författarna konstaterar alltså att införandet av en 

marknadsorientering inledningsvis fungerar som en konkurrensfördel, men att i takt 

med att fler och fler företag antar samma inriktning blir MO till slut bara ett sätt att fö-

rebygga misslyckanden. (ibid, s. 27-28)  

 

Det underliggande syftet med MO är, som tidigare nämnts, att optimera företagets eko-

nomiska resultat genom att sätta kunden i centrum och därigenom utveckla produkter 

och tjänster som tillgodoser kundens behov bättre än konkurrenterna. Då dagens allt 

mer turbulenta marknader tycks kräva en marknadsorientering för att företag ska över-

leva innebär detta i förlängningen att normen blir att det är kunden som styr. Därigenom 

hamnar ett enormt ansvar på kunden att främja hållbarhet genom sin efterfrågan, men 

även på staten som kan styra genom skatter, straffavgifter och subventioner. Ur ett håll-

barhetsperspektiv krävs alltså något mer.  

 

3.2.4 MO och innovation  
Marknadsorientering är, som vi just har konstaterat, i stor utsträckning förknippat med 

positiva företagsresultat, och med sitt fokus på kunden har det på många sätt blivit en 

grundbult i modern marknadsföringsteori. Dock har det riktats kritik mot synen på MO 

som nyckeln för att uppnå organisatoriska mål. Bland annat konstaterar Christensen 

(2000, s. 4) att många välskötta företag förr eller senare har misslyckats på grund av att 

de har varit allt för upptagna med att lyssna på kunderna, och därmed inte klarat av att 

lansera nya idéer eller produkter på marknaden. Vidare menar Berthon et al. (1999, s. 

39) att det är en överförenkling av marknadsföringskonceptet att uteslutande utgå från 

kundens behov och preferenser eftersom det förminskar betydelsen av innovation som 

skapare av kunder. Med detta menas att kundbehov ofta uppstår efter det att en produkt 
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eller tjänst har skapats, och att kunder inte alltid existerar före produkten eller tjänsten 

existerar. Trots att Berthon et al (1999) är av uppfattning att MO förringar betydelsen av 

innovation, benämner Jaworski & Kohli (1993, s. 56) ursprungligen marknadsoriente-

ring ur perspektivet av ett innovativt beteende, då det i grund och botten handlar om att 

göra något nytt eller annorlunda som svar på önskemål eller behov hos kunderna och 

marknaden. Detta innebär alltså ett visst mått av risk som företagsledningen måste vara 

villig att acceptera för att kunna vara lyhörd för, samt svara mot, kundernas föränderliga 

preferenser (ibid, s. 63). Även Deshpandé et al. (1993, s. 31) menar att kundorientering 

och innovation är avgörande faktorer för företagens framgång och ekonomiska resultat. 

I relation till detta undersöker Han et al. (1998, s. 31) huruvida marknadsorientering och 

innovation samspelar, samt om ett eventuellt samspel påverkar organisatoriska resultat. 

Studien visar att MO till viss del underlättar ett företags innovationsförmåga, vilket i sin 

tur har en positiv inverkan på de ekonomiska resultaten. Den främsta MO-komponenten 

som förmedlar detta förhållande är företagets fokus på kunden. Öppenhet och integre-

ring mellan företagets funktioner, samt fokus på konkurrenten och förmågan att hålla 

takt med eller ligga steget före resten av fältet, visade sig inte påverka företags innovat-

ionsförmåga. (ibid, s. 40) Sammantaget är det tydligt hur innovation uppbär en bety-

dande roll i begreppet marknadsorientering. Men i ljuset av dagens miljö- och hållbar-

hetsfrågor finns det trots allt orsak att ifrågasätta huruvida marknadsorientering och 

tillförliten till kunders uttalade önskemål innebär att företagen uppnår ett ändamålsenligt 

ansvarstagande. 

 

Som svar på den kritik som riktats mot marknadsorientering, där fördelarna med en så-

dan orientering har ifrågasatts, utvecklar Narver et al. (2004) konceptet med begreppen 

responsiv MO och proaktiv MO. Narver et al. (2004, s. 335) menar att proaktiv MO 

innebär att företag försöker upptäcka, förstå och tillfredsställa kunders latenta, ännu 

oupptäckta behov, och att detta är ett av två viktiga beteenden inom marknadsoriente-

ring. Det andra beteendet utgörs av responsiv MO där företaget undersöker och svarar 

mot kunders uttryckta, redan befintliga, behov (ibid). I likhet med responsiv och proak-

tiv MO beskriver Jaworski et al. (2000) två förhållningssätt till marknadsorientering 

som marknadsdrivet och marknadsdrivande beteende. Marknadsdriven MO innebär 

således att företaget tar marknadsstrukturen som given samt accepterar marknadsaktö-

rernas beteenden och agerar eller reagerar därefter. Detta står i skarp kontrast till det 

marknadsdrivande beteendet där företaget istället påverkar strukturerna på marknaden 

och/eller beteendet hos marknadsaktörerna på ett sätt som stärker företagets position på 

marknaden. (Jaworski et al., 2000, s. 53). Till skillnad från Jaworski et al. (2000) argu-

menterar dock Schindehutte et al. (2008, s. 5) för att marknadsdrivande måste särskiljas 

från marknadsdrivet beteende samt från begreppet marknadsorientering. Istället hävdar 

författarna att det marknadsdrivande konceptet återspeglar en stark entreprenörsanda, 

eller entreprenöriell orientering (EO). I kontrast till detta bör vi därför kunna anta att 

företag som låter sig drivas av marknaden istället uppvisar en högre grad av MO. Ett 

sådant icke-entreprenöriellt företag benämns av Miller (1983, s. 771) som “one that in-

novates very little, is highly risk averse, and imitates the moves of competitors instead 

of leading the way”. 

 
Utifrån detta gör vi antagandet att MO inte är tillräckligt för att driva en hållbar utveckl-

ing. Företag måste leda vägen genom att flytta fokus mer mot kunders latenta behov, 

och våga ta risker i större utsträckning för att åstadkomma mer fundamentala skift i re-

lation till hur verksamheter bedrivs samt vilken typ av konsumtion som främjas. 
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3.3 Entreprenöriell orientering 

3.3.1. Entreprenörskap 

Begreppet entreprenörskap är komplext och definitionerna är många. För att ge en 

mångfacetterad bild av begreppet kommer vi inledningsvis att presentera och diskutera 

ett urval av dessa. 

 

Ireland et al. (2001, s. 51) väljer att definiera entreprenörskap på två skilda sätt: (1) som 

en social process där individer och/eller team skapar värde genom att på nya unika sätt 

kombinera resurser och kompetenser för att därigenom utnyttja och exploatera nya af-

färsmöjligheter; och (2) som ett företags helhetsagerande, där företagets benägenhet att 

ta risker, dess innovationskraft och proaktiva beteende öppnar upp för nya möjligheter. 

Menguc & Ozanne (2005, s. 432) menar att de här båda sätten att se på entreprenörskap 

måste kombineras för att skapa en rättvisande bild av begreppet. I liknande ordalag pre-

senterar Shane & Venkatraman (2000, s. 218) en definition av entreprenörskap som 

både inkluderar den nyskapande individen och vikten av att lukrativa nya möjligheter 

existerar: “den vetenskapliga granskningen av hur, av vem och med vad, som möjlighet-

er att skapa nya varor och tjänster upptäcks, utvärderas och utnyttjas” [fritt översatt]. 

Författarna väljer därmed att studera entreprenörskap utifrån ett ramverk som; (1) foku-

serar på existensen, upptäckandet och utnyttjandet av möjligheter; (2) undersöker vilket 

inflytande individen och möjligheten har, snarare än omvärldsfaktorer; samt (3) har ett 

vidare perspektiv än skapande av nya företag. Sammanfattningsvis kan entreprenörskap 

sägas innehålla flera dimensioner som är; individspecifika där vi kan inkludera erfaren-

heter, kunskap och motivationsfaktorer och; situationsberoende, där bland annat mark-

nads- och organisationsklimat påverkar. Ireland et al. (2001, s. 52) sammanfattar be-

greppet genom att hävda att det relaterar både till attityder och beteenden.  

 

Shane et al. (2003, s. 257-258) fördjupar sig i den roll som olika individers motivation 

och sätt att tolka information från omvärlden har, som avgör vilka och på vilket sätt nya 

möjligheter utnyttjas. Författarna menar att individens benägenhet att uppsöka, utforska 

och utnyttja nya möjligheter skiljer sig mycket åt med tanke på att alla individer är olika 

i grunden. Det här innebär att individer som byggt upp specifika kunskaper genom ex-

empelvis utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet har större sannolikhet att upptäcka 

nya möjligheter inom sitt kunskapsområde. Författarna presenterar vidare ett antal mo-

tivationsfaktorer för att illustrera vad som kan påverka entreprenöriellt beteende: need 

for achievement, locus of control, vision, desire for independence, passion, drive, goal 

setting samt self-efficacy. De här faktorerna anses ha stor betydelse i den entreprenöri-

ella processen i kombination med faktorer så som erfarenhet och kunskap. (Shane et al., 

2003, s. 263-269) 

 

Genom att studera de olika variationerna i begreppet entreprenörskap får vi bilden av att 

det utgörs av en rad olika dimensioner. Entreprenörskap kan således sägas innebära är 

mer än att bygga nya företag; det handlar lika mycket om att skapa strategiska föränd-

ringar och genom det åstadkomma förnyelse i redan existerande företag. För att dessa 

förändringar ska bli verklighet krävs att företaget har tillgång till rätt sorts resurser och 

kompetenser.  Detta åskådliggörs bland annat i Shane et als (2003) modell över den 

entreprenöriella processen (se Figur 2). Denna modell visar på ett överskådligt sätt 

komplexiteten i entreprenörskapsbegreppet. Här vägs både motivationsfaktorer, resurs-

baserade faktorer och förmågan att upptäcka och dra fördel av möjligheter in. Med den 

här modellen i åtanke går det att föreställa sig entreprenörskapets roll i företagande och 
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förstå att en mängd faktorer, såväl interna som externa, påverkar eller avgör graden av 

entreprenörskap. 

 

 

 

Figur 2: Den entreprenöriella processen. Baserad på Shane et al., 2003, s. 274. 

 

I relation till entreprenörskapet som en process inom företagande, är Lumpkin & Dess 

(1996, s. 136) av uppfattningen att entreprenörskap är starkt relaterat till new entry, det 

vill säga att nya eller etablerade företag går in på nya/etablerade marknader med nya 

eller befintliga produkter. Författarna vidareutvecklar synen på entreprenörskap genom 

att argumentera för att en entreprenöriell orientering (EO) i ett företag är det som be-

skriver hur en new entry genomförs. EO kan därmed sägas bestå av de strategiska pro-

cesser, det beslutsfattande och de aktiviteter som leder fram till en new entry. Även om 

vi anser att begreppet new entry signalerar en något begränsad syn på entreprenörskap, 

vill vi ansluta oss till Lumpkin & Dess (1996) syn på EO som en strategisk process för 

att genomföra entreprenöriella handlingar i företag. 

 

3.3.2 Entreprenöriell orientering – EO 
Det vi kan se i diskussionen gällande entreprenörskap är att det råder relativt eniga me-

ningar om att begreppet är en komplicerad process där många faktorer interagerar, både 

interna och externa (jfr Shane et als, 2003, modell ovan). För att undersöka huruvida ett 

entreprenöriellt förhållningssätt i ett företag bidrar till mer aktivt hållbarhetsarbete, 

kommer vi att använda oss av begreppet entreprenöriell orientering (EO). En entrepre-

nöriell orientering kan ses som en företagsstrategisk inriktning som kan existera i olika 

grad i olika organisationer, och många är överens om att dagens föränderliga företagar-

klimat, förkortade produkt- och affärsmodellivscykler, gör att företag hela tiden måste 

söka nya affärsmöjligheter. En entreprenöriell orientering kan vara till hjälp i en sådan 

process. (Hamel, 2000, refererad i Wiklund et al., 2009, s. 354) 

 

Entrepreneurial Motivations 
1. General 
 Need for achievement 
 Locus of contol 
 Vision 
 Desire for independence 
 Passion 
 Drive 
2. Task-specific 
 Goal setting 
 Self-efficacy 
  

Entrepreneurial opportunities 
Environmental conditions 

Cognitive factors 
 Vision 
 Knowledge 
 Skills 
 Abilities 

Opportunity 
recognition 

Idea develop-
ment 

Execution 
 Resource assembly 
 Organizational design 
 Market making 
 Product development 
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Miller (1983, s. 771) menar att EO bygger på tre dimensioner: innovationskraft, benä-

genhet att ta risker och ett proaktivt förhållningssätt till marknaden och nya affärsmöj-

ligheter. De här dimensionerna utgör en grundstomme för forskningsfältet inom EO då 

de har använts av åtskilliga betydande forskare som till exempel Covin & Slevin, 1989, 

Namen & Slevin, 1993 och Lumpkin & Dess, 1996. Det är också dessa tre dimensioner 

som Ireland et al. (2001) bygger sin ovan beskrivna definition av entreprenörskap på; 

som ett företags helhetsagerande. Morris et al. (2002, s. 4) menar att dimensionerna 

bidrar till ett synsätt av att entreprenörskap existerar i en viss grad och inte är ett anting-

en-eller begrepp. 

 

Nedan förklaras de tre dimensionerna av entreprenöriell orientering, som ursprungligen 

presenterades av Miller (1983), och de samband de kan antas ha till hållbarhet. 

 

1. Innovationskraft 
Ett företags innovationskraft handlar om dess förmåga och försök att finna nya affärs-

möjligheter och lösningar. Det kan bland annat resultera i nya produkter eller tjänster 

eller förbättrade processer. Innovationskraft kan ses som en av de viktigaste faktorerna i 

en entreprenöriell företagsstrategi. Det finns dock utmaningar med att vara innovativ; 

teknologi och produkter kan ofta på ett relativt enkelt sätt imiteras av konkurrenter; 

forskning och utveckling (FoU) kostar stora pengar; och risken att investeringen i FoU 

inte ger tillfredsställande utdelning är alltid stor. Med det kan sägas att innovationskraft 

kan bidra till stora konkurrensfördelar men är samtidigt förknippat med stora risker. 

(Lumpkin & Dess, 2005, s. 150) 

 

Då innovation innebär skapandet av nya eller förbättrade affärsidéer, företag, produkter 

eller processer, kan existensen av innovationskraft i företag därmed antas ha ett positivt 

samband med upptäckten, insikten och utvecklingen av hållbart arbete som ny affärs-

möjlighet. 

 

2. Proaktivt förhållningssätt ti l l marknaden  
Ett proaktivt företag har omvärlden och marknaden under ständig bevakning för att 

känna av nya trender och behov. Det försöker förutspå framväxande problem eller be-

hov som kan leda till nya affärsmöjligheter. Det proaktiva förhållningssättet involverar 

också viljan och förmågan att faktiskt agera på de upptäckta möjligheterna för att skapa 

försprång gentemot konkurrenterna. Att vara först på marknaden med nya produkter och 

tjänster kan skapa ett så kallat first mover advantage som generellt kan ses som en stor 

konkurrensfördel. (Lumpkin & Dess 2005, s. 151)  

 

Med tanke på att hållbarhet kan ses som dagens megatrend kan vi utifrån ovanstående 

resonemang anta att den proaktive entreprenören är benägen att se möjligheterna i vad 

ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor skulle kunna föra med sig.   

 

3. Risktagande 
Risktagande relaterar till i vilken utsträckning ett företag eller person är villig att ge sig 

in i ett projekt utan att veta huruvida det kommer att lyckas eller inte. Lumpkin & Dess 

(2005, s. 152) har identifierat tre typer av risktagande som företag och dess ledare måste 

hantera: affärsmässigt risktagande, finansiellt risktagande och personligt risktagande. 

Affärsmässigt risktagande handlar exempelvis om företags benägenhet att satsa på nya, 

okända marknader och oprövade teknologier; finansiellt risktagande innebär att ett före-

tag belånar sig till hög grad eller avsätter stora resurser till en satsning för att kunna 
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växa; och personligt risktagande relaterar till de risker en ledare tar genom att hänge sig 

till en viss strategi och i och med det, sätta företagets framtid och sin egen karriär och 

rykte på spel. (ibid) När ett företag ska ta ställning till huruvida ett mer hållbart förhåll-

ningssätt ska implementeras i verksamheten, tror vi att alla tre typer av risktagande vägs 

in, och detta gäller såväl stora som små företag. Dock kan vi anta att i små, entrepre-

nörsdrivna företag har det personliga risktagandet en större inverkan medan det i större 

företag förmodligen utvärderas på en mer finansiell och affärsmässig nivå. 

 

Utifrån genomgången av de tre dimensionerna av EO, sluter vi oss till Menguc & 

Ozanne (2005, s. 432) och menar att en högre grad av EO, genom den flexibilitet, fram-

synthet och förmåga att tänka i nya banor som det innebär, skulle kunna bidra till att 

företag i högre utsträckning ser möjligheten med, och arbetar med, hållbarhetsrelaterade 

frågor på ett företagsstrategiskt plan. 

 

3.3.3 Effekten av EO på företags resultat och lönsamhet 
Forskningen är oense huruvida en hög grad av EO leder till hög lönsamhet. Å ena sidan 

kan sägas att ett ständigt arbete med att söka nya affärsmöjligheter och att vara först ut 

på marknaden med nya produkter, ofta leder till ökad lönsamhet. Å andra sidan kan ett 

högt risktagande medföra att resurser placeras på fel ställe och att satsningen misslyckas 

och därmed blir lönsamheten sämre. (Rausch et al., 2009, s. 4-8) Det vi kan se i genom-

gången av de tre EO-dimensionerna innovationskraft, ett proaktivt förhållningssätt samt 

risktagande, är att de alla i någon form berör ekonomiska aspekter. Att ge sig in på nya 

marknader eller lansera produkter som ingen tidigare efterfrågat kan aldrig göras med 

lönsamhetsgaranti, därmed kan vi säga att entreprenörskap i sig, oundvikligen innefattar 

ett visst mått av osäkerhet och därför kommer det alltid att vara svårt att kategorisera 

EO som antingen positivt eller negativt korrelerat med lönsamt. Det beror helt enkelt på 

omständigheterna. 

 

3.4 MO och EO - hur hänger de ihop?  
I vår frågeställning är vi intresserade av hur företags hållbarhetsfrämjande initiativ rela-

terar till marknadsorientering kontra entreprenöriell orientering. Vi har sett hur innovat-

ion är en viktig aspekt av marknadsorientering, och detsamma gäller även den entrepre-

nöriella orienteringen som bland annat bygger på en dimension av innovationsförmåga. 

Vidare finns det likheter mellan det proaktiva förhållningssättet som karaktäriserar EO 

och det markandsbevakande beteendet inom MO. I relation till detta hävdar Slater & 

Narver (1995, s. 63) att för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar måste företaget hela 

tiden lära sig av kunderna och konkurrenterna och inte vila på sina lagrar, eller fastna i 

gamla mönster. Författarna menar att marknadsorienteringen förvisso är en viktig 

grundsten i detta men att den riskerar att leda till ett för snävt fokus på kundernas redan 

uttryckta behov, och därför behöver den kompletteras av en mer entreprenöriell oriente-

ring (ibid, s. 67-68). Även Baker & Sinkula (2009, s. 456) finner att, åtminstone i små 

företag, finns det en kompletterande effekt mellan MO och EO som har en positiv in-

verkan på företagets lönsamhet. Vidare menar Miles och Arnold (1991, s. 60-61) att 

MO- och EO-begreppen är korrelerade men att de inte bygger på samma underliggande 

affärsfilosofi. Författarna menar att MO kan existera oberoende av EO, men att EO kan 

utvecklas inom en organisation beroende av dynamiken i omvärlden. Det vill säga att 

omständigheter på marknaden, exempelvis hård konkurrens eller snabba förändringar, 

kan bidra till utvecklingen av en mer entreprenöriell orientering. Därmed menar förfat-

tarna att marknadsdrivna, hårt konkurrensutsatta företag med höga förväntningar på 
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lönsamhet, kan komma att anamma en mer entreprenöriell orientering för att kunna leva 

upp till intressenters förväntningar och överleva på lång sikt. (ibid) Detta stärker vår tes 

om att en mer entreprenöriell orientering i företag kan innebära att företag arbetar med 

hållbarhet i större utsträckning, de ser alltså affärsmöjligheten med den megatrend som 

hållbarhet faktiskt utgör idag. 

 

Med bakgrund av denna diskussion vill vi poängtera att det alltså inte förekommer nå-

got motsatsförhållande mellan de respektive orienteringarna, utan att vi ser det som en 

skala där det ena inte utesluter det andra, men där den ena orienteringen kan vara domi-

nerande. Även Kohli & Jaworski (1990, s. 6) och Narver & Slater (1990, s. 32) menar 

att MO, specifikt, bör ses som en skala eller ett kontinuum eftersom att företag inte är 

antingen eller, bara mer eller mindre marknadsorienterade. Vidare menar Morris et al. 

(2002, s. 4) att dimensionerna bidrar till ett synsätt av att entreprenörskap existerar i en 

viss grad och inte är ett antingen-eller begrepp. 

 

3.5 Vad påverkar hållbarhetsrelaterade företagsinitiativ? 

När vi nu diskuterat de tre fälten som vi grundar vår studie på, MO, EO och hållbarhet, 

vill vi knyta samman dessa i en diskussion om vad som får företag att implementera 

hållbarhetsfrämjande åtgärder.  

 

Till att börja med finns det en gemensam nämnare bland begreppen MO, EO och håll-

barhet. Samtliga kan relateras till business performance. Sedan tidigare har vi konstate-

rat att det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och MO (se bl.a. Narver & Slater 

1990). Gällande EO, å andra sidan, finns det ett mått av risk involverat vilket gör att ett 

liknande samband inte alltid kan tas för givet (Rausch et al., 2009, s. 4-8). Dock kan vi 

utgå från att företag som driver sin verksamhet med denna typ av orientering gör det för 

att dra fördel av det. Vidare finns det affärsmöjligheter i att engagera sig i sociala och 

miljömässiga frågor. Menguc & Ozanne (2005, s. 436) menar att en gedigen hållbar-

hetspraxis, som är väl förankrad inom organisationen, leder till positiva företagsresultat. 

I linje med detta menar Lubin & Esty (2010, s. 6) att för att dra fördel av den möjlighet 

som, i det här fallet, ett fokus på hållbarhet för med sig så krävs mer än en vision. För-

ändring krävs på fem nyckelområden: ledarskap, metoder, strategi, management och 

rapportering. Med detta menar författarna att företag måste förändras från att agera tak-

tiskt och med enstaka initiativ till att bli mer strategiska och systematiska.  

 

Utöver att hållbarhetsfrämjande initiativ kan innebära goda affärsmöjligheter kan lagar 

och regleringar ofrånkomligen tvinga företag till att ställa om sin verksamhet i en håll-

barare riktning. De företag som endast sällar sig till att följa de tvingande åtgärderna 

kommer bara att anpassa sig till det som den aktuella lagen föreskriver. Med andra ord 

går mer gedigna initiativ förlorade och den hållbara utvecklingen i samhället begränsas. 

Enligt Bansal & Roth (2000, s. 726-727) grundar sig motivet till denna form av hållbar-

hetsarbete i en önskan om att bevara företagets legitimitet. Syftet med att rätta in sig 

efter lagar och normer handlar alltså om att reducera risker och undvika sanktioner, 

samt om att säkerställa långsiktig överlevnad och ett gott rykte. Då aktörer inom samma 

bransch utsätts för samma regleringar och sociala normer visar Bansal & Roth (2000, s. 

728) att den främsta strategin för att hålla nere kostnader och risker förknippade med 

hållbarhetskrav är att imitera sina jämlikar. Detta passiva förhållningssätt minimerar 

bland annat riskerna det innebär att vara först med att implementera nya produktions-

processer och strategier (ibid). Ett sådant fokus på jämlikar och konkurrenter kan relate-
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ras till MO, och framförallt responsiv MO, där företagets strategier grundar sig i befint-

liga marknadsaktörers agerande. 

 

I enlighet med ett fokus på de negativa konsekvenser som uppstår av att inte möta sam-

hällets och branschens normer, fann Bansal & Roth (2000, s. 728) att dessa företag oft-

ast nöjer sig med att uppfylla standarder och normer istället för att överträffa dem. Detta 

förhållningssätt till hållbarhetsfrågor, som också beskrivs av Miles & Covins (2000, s. 

309) tidigare omnämnda compliance modell, är ofta relaterat till företag vars främsta 

strategi är att konkurrera med pris. Företag som å andra sidan arbetar med hållbarhet på 

ett mer strategiskt plan konkurrerar i högre grad genom differentieringsstrategier (ibid). 

Sammantaget tyder detta på att det finns ett samband mellan företags hållbarhetsinsatser 

och deras konkurrensstrategier. För att uppnå varaktiga konkurrensfördelar definierar 

Porter (1985, s. 11-12) tre grundläggande strategier som är giltiga för de flesta industrier 

och branscher. Dessa inkluderar att vara kostnadsledande eller att erbjuda en differentie-

rad produkt eller tjänst som motiverar ett högre pris, alternativt att fokusera på att an-

passa produkterna efter behoven endast inom ett smalt segment. Att vara kostnadsle-

dande kräver bland annat att insatskostnaderna ses över (ibid). I linje med detta menar 

Bansal & Roth (2000, s. 724) att företags hållbarhetsinsatser som motiveras av ökad 

konkurrenskraft ofta handlar om enklare hushållningsstrategier som leder till kostnads-

reduceringar genom ökad effektivisering. Exempelvis leder reducerad elanvändning till 

miljöbesparing så väl som till kostnadsbesparing. Det är nära till hand att förstå hur 

hållbarhet även genom differentiering- och fokusstrategier kan innebära konkurrensför-

delar och affärsmöjligheter. Genom exempelvis en miljöprofilering kan företag särskilja 

sig från konkurrenterna och erbjuda ett värde som motiverar ett högre pris, eller attra-

hera kunder som inte får sina behov tillfredsställda någon annanstans (Porter, 1985, s. 

14-15).  

 

Då differentiering- och fokusstrategier handlar om att särskilja sig från konkurrenterna 

och erbjuda ett värde som motiverar ett högre pris, eller om att se möjligheter i att rikta 

sig till kunder som inte får sina behov tillfredsställda någon annanstans (Porter, 1985, s. 

14-15), är det nära till hands att förstå hur hållbarhet kan innebära konkurrensfördelar 

och affärsmöjligheter.  

 

En viktig och grundläggande aspekt gällande förekomsten av affärsmöjligheter är att det 

finns en efterfrågan. I främjandet av en hållbar utveckling och konsumtion är just kun-

dens efterfrågan en av de viktigaste komponenterna (WEF, 2012, s. 5). Att som företag 

invänta kunders efterfrågan eller ökade krav på hållbara produkt- och tjänstelösningar 

kan liknas vid innebörden av marknadsorientering där kunden, konkurrenterna och 

marknaden utgör de främsta drivkrafterna till företagets verksamhet. Men vad händer 

om kunden inte ställer krav på hållbarhet? Som vi har nämnt tidigare krävs då ett större 

ansvarstagande från företagen om kundens efterfrågan och statliga regleringar inte räck-

er till.   

 

Personliga värderingar och angelägenhet om miljöns och samhällets välbefinnande har 

en naturlig plats i denna diskussion. Enligt Bansal & Roth (2000, s. 728) kan denna 

etiska aspekt fungera som motivation till implementeringen av hållbarare åtgärder inom 

företag. Vidare påpekar författarna att då detta förekommer är det ofta värderingarna 

hos inflytelserika personer, eller organisationens värden, som är drivkraften i alla beslut. 

Agerandet hos högsta ledningen är en viktig förelöpare till att en marknadsorientering 

såväl som en entreprenöriell orientering uppstår inom företag (Jaworski & Kohli, 1993, 



25 

 

s. 36; Kirca et al., 2005, s. 27, Lumpkin & Dess, 1996, s. 152). Med andra ord kan det 

vara företagsägarens eller ledningens värderingar som sätter tonen för hur genuina ett 

företags hållbarhetsansträngningar är. 
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4. Operationalisering 

I detta kapitel åskådliggör vi hur vi har operationaliserat de teoretiska begrepp som 

ligger till grund för den empiriska studien.     

 

För att mäta marknadsorientering bygger vi operationaliseringen av begreppet på Oak-

leys (2012, s. 1111) integrering av Narver & Slaters (1990), Jaworski & Kohlis (1993) 

samt Deshpandé et als (1993) verk. I sin studie finner Oakley (2012, s. 1101-1102) vali-

ditet för sin integrerade modell, som dessutom överskrider valideten när de tre ur-

sprungliga skalorna testas individuellt. Den integrerade modellen sammanfattar de över-

lappande delarna i de tre definitionerna av MO på ett bra sätt samt underlättar operat-

ionaliseringen av begreppet. Utöver detta anser vi att det är av fördel att modellen är 

skapad och testad i “nutid”, vilket innebär att det finns en anpassning till dagens sam-

hälle. Med bakgrund av detta anser vi att Oakleys (2012) skala för att mäta graden av 

marknadsorientering inom företag är mest relevant att använda. Detta till trots att Oak-

leys (2012, s. 1098) studie genomförts på större amerikanska företag, vilket kan göra att 

frågorna i viss mån kan vara svåra att svara på för mindre företag som inte har samma 

struktur med flera avledningar och hierarkiska nivåer. Eftersom vårt urval till stor del 

består av mindre företag har detta föranlett en språklig modifikation främst av frågorna 

för koordinering och planering för att kunna mäta MO även i företag som inte har for-

mellt uttalade avdelningar eller separata funktioner. I övrigt har Oakleys (2012) skala 

översatts till svenska. 

 

Graden av entreprenöriell orientering har vi valt att mäta genom att utgå från Millers 

(1983) tre dimensioner av EO: innovationskraft, proaktivt förhållningssätt samt riskta-

gande. Dessa dimensioner är använda av många betydande forskare och vi gör därför 

bedömningen att de har hög validitet. Vi operationaliserar dimensionerna genom att 

använda oss av Covin & Slevins (1989, s. 86) strategic posture scale samt Lumpkin & 

Dess (2005, s. 153) konstruktion för att mäta entreprenöriell orientering som baseras på 

Lumpkin & Dess (1996). 

 

Den huvudsakliga operationaliseringen av begreppet hållbarhet grundas på Kärnä et als 

(2003, s. 854-856) studie gällande företags inställning till hållbarhet i relation till mark-

nadsplanering. Vi bedömer att modellen som presenteras täcker in alla de aspekter vi är 

intresserade av för vår studie. Modellen innebär att vi undersöker dels företagets gene-

rella förhållningssätt till dess ansvar i relation till miljömässig och social hållbarhet, och 

dels hur företaget integrerar hållbarhet i sina marknadsföringsstrategier, -strukturer och 

-funktioner. (ibid) 

 

Då vi i det teoretiska ramverket har diskuterat hur högsta ledningen genom sina egna 

värderingar kan påverka förekomsten och karaktären av ett företags hållbarhetsarbete, 

har vi valt att även mäta respondentens, tillika företagarens, attityd och uppfattning om 

hållbarhetsfrågor. Denna operationalisering har gjorts genom att nyttja NEP-skalan 

(new ecological paradigm scale) som mäter respondentens attityd och värderingar i re-

lation till naturens och jordens resurser, samt människans förhållande till dessa (Dunlap 

et al., 2000).   

 

Sammantaget bygger alltså operationaliseringarna av samtliga begrepp på befintliga 

definitioner av begreppen samt redan konstruerade frågor för att mäta dessa begrepp. 
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Med andra ord använder vi oss av beprövade skalor och konstruktioner för mätning, 

vilket innebär att de redan är kvalitetstestade samt att vår undersökning därför kan ses 

som ett komplement till de teorier och studier som vi utgått ifrån. (Bjereld et al., 2009, 

s. 8; Hartman, 2004, s. 220) Dock har vi varit tvungna att välja de frågor inom respek-

tive fält som vi anser bäst hjälper oss att besvara vår frågeställning, eftersom att antalet 

frågor i undersökningen annars hade blivit för stort för respondenterna att hantera. Va-

len av frågor har gjorts utifrån tidigare diskuterad (praktisk) förförståelse, genom vilken 

vi har tagit hänsyn till och anpassat frågorna till svensk företagskultur, det svenska 

språket och det faktum att de undersökta företagen till stor del består av mikro- små och 

medelstora företag. 
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5. Tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras en utförlig beskrivning av det tillvägagångssätt som ligger 

bakom studien. Målet är att ge studien full transparens vilket underlättar granskning 

och värdering av resultaten, likväl som det möjliggör en eventuell replikering av under-

sökningen.  

5.1 Urval och access 
Syftet med vår undersökning har varit att studera strategisk orientering i relation till 

hållbarhetsfrämjande attityder och förhållningssätt samt konkreta strategier och initiativ 

i företag i Sverige. Därmed har populationen utgjorts av samtliga svenska företag, som 

totalt uppgår till 1 214 900 (SCB, 2012). För att på ett praktiskt genomförbart sätt nå ett 

representativt urval ur populationen tog vi kontakt med Företagarna som är Sveriges 

största företagarorganisation med sina cirka 75 000 medlemmar fördelade över landets 

samtliga län. Organisationen representerar en stor mångfald gällande bransch, geogra-

fiskt läge och storlek (Företagarna, 2013) och vi menar därmed att dess medlemmar bör 

kunna ses som typiska för vår population. Värt att notera är att det är den enskilda före-

tagaren eller företagsledaren som är medlem i Företagarna och inte hela företaget.  

 

Målsättningen var att med hjälp av Företagarnas medlemsregister studera företag i hela 

Sverige, men på grund av centralt styrda policys angående medlemsutskick var detta 

inte möjligt. Genom Företagarnas regionkontor i Västerbotten fick vi access till samt-

liga medlemmar i Västerbottens, Norrbottens samt Västernorrlands län.  Med tanke på 

den totala populationens omfattning har vår målsättning med studien varit att i någon 

mån kunna generalisera resultaten till hela populationen, dvs svenska företag. För att ha 

möjlighet att lyckas med våra föresatser har vi utgått från strategin att uppnå så många 

observationer som möjligt. Ett stort antal observationer är dessutom nödvändigt för att 

identifiera sambandsmönster som återspeglar verkligheten i så hög grad som möjligt. Vi 

har därför valt att genomföra en undersökning där vi inkluderat samtliga 5 100 av Före-

tagarnas medlemmar i de tre länen (se Tabell 1). I och med detta har samtliga i urvalet, 

med ett fåtal undantag, fått samma möjlighet att delta i undersökningen. Undantagen 

utgörs av 386 individer som det inte fanns fullständiga kontaktuppgifter till i medlems-

registret. Vårt slutliga urval utgörs därmed av totalt 4 714 individer.  

 
 Antal arbets-

ställen  
Antal medlemmar i 

Företagarna 
Kontaktuppgift 

saknas 
Urval 

Västerbottens län 39 791 1 336 40 1 296 

Norrbottens län 34 535 1 754 134 1 620 

Västernorrlands län 32 408 2 010 212 1 798 

Totalt: 106 734 5 100 386 4 714 

Tabell 1: Urval 

Källa: SCB, 2012 och Företagarna, 2012.  

 
Representativitet 
Med tanke på att vi baserar studien på ett icke-slumpmässigt urval är det viktigt att be-

döma huruvida urvalet trots allt kan anses representativt, för att på ett tillfredsställande 

sätt kunna använda undersökningens resultat till att dra slutsatser gällande hela populat-

ionen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 115). Nedan presenterar vi en översikt av represen-
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tativiteten för vårt urval utifrån den företagssektor som företagen är verksamma i. Se 

Tabell 2 nedan.  

 

Sektor Population Urval 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 23,4 % 3,7 % 

Industri 14,1 % 33,5 % 

Tjänster 62,5 % 62,8% 

Huvudgrupp saknas 1,0 % 0 % 

Totalt:  100 % 100 % 
 Tabell 2: Andel företag per sektor  
 Källa: Ekonomifakta, 2013 och Företagarna, 2012. 

 

För att jämförelsen ska vara överskådlig har vi valt att presentera hur företagen är förde-

lade utifrån den sektor de är verksamma i. Jordbruk, skogsbruk och fiske räknas som en 

egen sektor (jfr Tillväxtverket, 2012) och till industrisektorn räknas företag inom utvin-

ning av mineral, tillverkningsindustri, energi-, värme- och vattenföretag samt även 

byggföretag. Som tabellen visar är företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske underre-

presenterade i urvalet. Detta kan bero på att det finns andra, mer branschspecifika, orga-

nisationer som för med sig ett större mervärde för företag inom denna sektor och som 

därför prioriteras framför ett medlemskap i Företagarna. Företag inom industrisektorn är 

däremot överrepresenterade i urvalet vilket kanske tyder på att Företagarna är en organi-

sation som fyller en värdefull funktion för dem. Båda sektorerna bygger på verksamhet-

er där miljö- och hållbarhetsfrågan på olika sätt är ständigt närvarande, och i det avse-

endet har dessa sektorer vissa likheter. Vidare kan industriföretagen överlag antas vara 

större (sett till antal anställda) än företag inom sektorn för jordbruk, skogsbruk och 

fiske. Detta kan i sin tur innebära att organisationer inom industrisektorn i större ut-

sträckning är indelade i olika avdelningar och funktioner, alternativt att dessa avdel-

ningar och funktioner är fler till antalet i jämförelse med jordbruks-, skogsbruks- och 

fiskeföretag. Med tanke på att vi undersöker den strategiska orienteringen i företagen 

kan dessa organisatoriska skillnader eventuellt bidra till en viss skevhet i resultaten. 

Tjänstesektorn är den dominerande sektorn, både i populationen och i urvalet, och vi 

kan konstatera att urvalet är mycket representativt inom denna sektor. 

 

Fördelen med samarbetet med Företagarna är att vi fått tillgång till ett stort antal företag 

vilket har möjliggjort många observationer. Vårt syfte med studien är inte att kunna dra 

slutsatser utifrån bransch eller sektor, utan ge en övergripande bild av svenska företag. 

Dock innebär den ovan presenterade statistiken att urvalet är någorlunda representativt, 

vilket ger oss möjligheten till generaliseringar, om än försiktiga. 

 

5.2 Undersökningsmetod  
För att söka svar på vår frågeställning har vi valt en så kallad tvärsnittsdesign på vår 

datainsamlingsmetod. Det innebär att vi samlat in data från ett stort antal individer för 

att uppnå en uppsättning kvantifierbara data, som vi sedan har analyserat för att upp-

täcka olika slags sambandsmönster (Bryman & Bell, 2005, s. 65). Då intervjuer kan bli 

kostsamma och tidsödande om de skall hållas personligen har vi valt att samla in ett 

empiriskt underlag med hjälp av en enkätundersökning. Eftersom en enkät gör att vi kan 

täcka in ett stort urval samt ett stort geografiskt område (Ejlertsson, 2005, s. 11), gör 

detta att undersökningsmetoden överensstämmer väl med vårt syfte utifrån vilket vi har 

valt en kvantitativ forskningsansats.   



30 

 

 

För att genomföra undersökningen har vi valt att distribuera enkäten via webben. An-

ledningen till detta är främst den resursbesparing som en webbenkät innebär. På kort tid 

har vi möjlighet att samla in fler svar än en postenkät skulle generera då vi, bland annat, 

inte behöver räkna med postens ledtider. Detta är även den medieform som vår samar-

betspartner, och ägare till medlemsregistret, hade möjlighet att administrera då de 

främst gör sina utskick per e-post. Med andra ord har webbenkäten även varit ett sätt att 

hålla nere ekonomiska kostnader. Ytterligare ett syfte med valet av datainsamlingsme-

tod är att elektroniskt genererade svar eliminerar den manuella inmatningen av resulta-

ten vilket inte bara är tidsbesparande utan även minskar risken för transkriptionsfel 

(Greenlaw & Brown-Welty, 2009, s. 467).       

 

Vidare tillåter en webbaserad enkät att påminnelser kan skickas ut på ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt, vilket är till stor fördel då webbenkäter tenderar att generera lägre 

svarsfrekvenser än postenkäter (Trost, 2012, s. 143). Dock gör urvalets storlek att vi 

förhållandevis enkelt kan komma upp i ett stort antal observationer utifrån vilka vi kan 

uttala oss om de samband som finns mellan marknadsorientering, entreprenöriell orien-

tering och hållbarhet.  

 

5.3 Enkätkonstruktion 
Enkäten (som presenteras i sin helhet i Appendix 1) har konstruerats och distribuerats 

med hjälp av det webbaserade enkätverktyget Texttalk Websurvey. Enkäten består av 

fem frågekategorier och totalt 26 frågor. Inledningsvis ställdes generella frågor om före-

taget, så som företagsstorlek och branschtillhörighet. För att fånga vilken bransch re-

spektive respondent tillhör presenterades olika branscher i enlighet med Företagarnas 

branschindelning, som i sin tur är gjord efter gällande SNI-koder (SCB, 2008b). Vissa 

mindre branschkategorier har Företagarna slagit ihop vilket gjort att samma gruppering-

ar även ingått i enkäten. Därefter följde kategorierna strategisk orientering (operational-

isering av MO och EO), företagets inställning till hållbarhetsfrågor samt konkreta håll-

barhetsåtgärder rörande återvinning, miljöpolicys och certifieringsarbete. Den avslu-

tande frågekategorin rörde respondentspecifika frågor för att kartlägga eventuella för-

klaringsvariabler till variationen i resultaten. Frågornas ordning var noga vald för att 

göra det enkelt för respondenten att besvara enkäten samt för att uppmuntra till, att efter 

varje frågebatteri, gå vidare i enkäten. Vi valde att lägga hållbarhetsfrågorna något se-

nare i enkäten för att inte individer som anser sig sakna relation till den typen av frågor 

tidigt ska tappa intresset att svara. Vidare placerade vi samtliga personliga frågor allra 

sist för att respondenten inte skulle blanda ihop företagets förhållningssätt med egna 

attityder.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa variabler har använts, men tyngdpunkten ligger på den 

senare kategorin då majoriteten av frågorna baseras på femgradiga Likertskalor där re-

spondenten ombeds att instämma eller ta avstånd från en rad påståenden. Vidare är ett 

flertal av frågorna arrangerade i batterier där de ingående frågorna avser att mäta olika 

dimensioner av samma begrepp. Dessa frågebatterier kommer hädanefter att refereras 

till som flerobjektsfrågor där varje fråga utgör ett objekt som på olika sätt avser mäta 

samma variabel. Detta gäller främst frågorna som ställts med syfte att mäta dimension-

erna av MO, EO och hållbarhet. Samtliga frågor i enkäten har betecknats som obligato-

riska vilket gjort att webbverktyget inte tillåtit respondenterna att skicka in enkäten utan 

att fylla i samtliga fält. Syftet med detta har varit att minimera risken för partiella bort-
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fall och därigenom säkerställa värdet av varje inkommet svar. Detta kan dock göra att 

individbortfallet blir större om det upplevs problematiskt för respondenten att fylla i 

enkäten. 

 

Slutna frågetyper har använts genomgående i enkäten med syfte att öka jämförbarheten i 

svaren, men även för att underlätta den praktiska bearbetningen av resultaten (Trost, 

2012, s. 58, 72). Problemet med frågor som har fasta svarsalternativ är dock att det inte 

kan garanteras att svaren är uttryck för respondentens åsikter och tankar då de angivna 

svaren även kan vara en följd av det tillgängliga urvalet av svarsalternativ (Kylén, 1994, 

s. 18). Eftersom alla frågor i vår enkät sattes som obligatoriska kan detta vara ett pro-

blem om respondenterna tvingats att välja bland svarsalternativ som inte korrekt beskri-

ver respondentens upplevda verklighet. Frågorna berör dock till största del i vilken ut-

sträckning olika företeelser förekommer inom de undersökta företagen, vilket innebär 

att respondenterna endast behövt bedöma graden av förekomst på en skala från ett till 

fem, istället för att välja bland mer utförliga och specifika svarsalternativ. Ytterligare ett 

problem med slutna frågor är att de inte tillåter någon indikation på vilken betydelse 

respektive fråga har för respondenten. Ett öppet och obegränsat kommentarsfält sattes in 

sist i enkäten för att kompensera för detta genom att låta respondenterna skriva fritt om 

sina åsikter, kommentarer och tankar kring enkäten och frågorna. 

 

För att väcka intresse att delta i undersökningen formulerade vi ett följebrev där vi in-

formerade om syftet med undersökningen samt även den obligatoriska informationen 

gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet. Därmed anser vi att vi 

uppfyller Vetenskapsrådets principer för urval av försökspersoner (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 84-85). För att ytterligare skapa incitament till att besvara enkäten valde vi att 

lotta ut totalt 20 trisslotter bland de som deltagit, vilket också angavs i följebrevet till-

sammans med en estimerad tidsangivelse om hur lång tid som krävs för att besvara en-

käten (ca 15 min). 

 

5.4 Distribution av webbenkät 
Enkäten har distribuerats med hjälp av enkätverktyget Textalk Websurvey som vi fick 

tillgång till via Umeå Universitet. Som tidigare nämnts, är det den enskilde företagaren 

eller företagsledaren som är medlem i Företagarna och det är således de som mottagit e-

postutskicken innehållandes en länk till enkäten. 

 

Då vi inledningsvis endast hade tillgång till Företagarnas medlemsregister för Väster-

bottens län valde vi att göra ett första utskick den 5 april 2013 till 1 296 individer i Väs-

terbotten. Av dessa var 42 stycken hårda studsar, det vill säga att de på grund av inaktu-

ella eller felaktiga e-postadresser inte mottagit enkäten. 25 stycken registrerades som 

mjuka studsar, vilket innebär att utskicket har nått mottagarens server men inte kommit 

fram på grund av exempelvis en full inkorg. Den 10 april beviljades vi tillgång till med-

lemsregistret för Norrbottens län och gjorde därför ett nytt utskick till ytterligare 1 620 

individer. Ett godkännande att skicka enkäten även till Västernorrlands län dröjde ytter-

ligare några dagar och därför gjordes nästa utskick den 16 april, denna gång till 1 798 

individer (se Tabell 3).  
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Datum 

Utskickade en-
käter 

Hårda studsar Mjuka studsar 

Västerbottens län 5 april 2013 1 296 42 25 

Norrbottens län 10 april 2013 1 620 83 31 

Västernorrlands län 16 april 2013 1 798 96 35 

Totalt:  4 714 221 95 
Tabell 3: Översikt över enkätutskicken 

För att få in ett så stort antal svar som möjligt, och därigenom optimera svarsfrekven-

sen, skickades påminnelser ut till respektive län sex till sju dagar efter de ursprungliga 

utskicken. Till påminnelserna konstruerades ett nytt följebrev med uppmuntran om att 

svara. Av tabellen nedan kan vi konstatera att drygt hälften av det totala antalet svar från 

respektive län inkom efter en påminnelse. 

 
 Datum för 

påminnelse 
Svar före påminnelse 

(andel av totalt antal svar) 
Svar efter påminnelse 

(andel av totalt antal svar) 

Västerbottens län 11 april 2013 78 (52%) 73 (48%) 

Norrbottens län 17 april 2013 68 (44%) 87 (56%) 

Västernorrlands län 22 april 2013 64 (44%) 80 (56%) 
Tabell 4: Översikt över påminnelseutskick och inkomna svar 

Totalt skickades 4714 webbenkäter ut, varav 221 inte kunde levereras pga hårda studsar. 

Av de 4493 enkäter som gick fram återkom 450 komplett ifyllda enkäter fram tills det 

att enkäten stängdes ned den 23 april 2013. Detta innebar en svarsfrekvens på 10%. 

 

5.5 Bortfall & bortfallsanalys  
Den låga svarsfrekvensen indikerar att en klar majoritet av de tillfrågade i urvalet har 

valt att inte svara på enkäten. Det externa bortfallet är med andra ord stort (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 153). Dock har vi inte drabbats av några interna bortfall (ibid) ef-

tersom samtliga frågor har varit obligatoriska att svara på för att överhuvudtaget kunna 

skicka in enkäten. Å andra sidan tycks detta ha påverkat det externa bortfallet då vi har 

mottagit e-post från enstaka individer som ansett att vissa frågor i enkäten inte passar 

deras företag och på grund av att de är obligatoriska har de därför valt att avstå från att 

svara på enkäten. Trots allt anser vi att det stora bortfallet inte är ett avgörande problem 

för huruvida vi kan uttala oss om hur sambanden ser ut mellan de två orienteringarna 

och företags hållbarhetsinsatser eftersom vi, trots den låga svarsfrekvensen, har gjort ett 

stort antal observationer då 450 svar har inkommit.  

 

Trots att syftet inte har varit att generalisera utifrån branschkategori eller företagsstor-

lek, påverkar givetvis en under- eller överrepresentation av vissa branscher de svar vi 

har fått. Karaktärsdragen mellan olika branscher och företagsstorlekar kan nämligen 

skilja sig åt i varierade omfattning beroende på vad det är som studeras. På grund av 

detta har vi jämfört våra inkomna svar mot populationen för att därigenom kunna identi-

fiera var eventuella skevheter kan ha uppstått (Trost 2012, s. 147-148).  

 

Vi kan konstatera att i förhållande till verksamhetssektor finns inga skevheter mellan 

urval och inkomna svar som skulle kunna snedvrida våra resultat. Däremot föreligger i 

stort sett samma förhållande mellan inkomna svar och population som mellan urval och 

population, det vill säga en underrepresentation av jordbruk, skogsbruk och fiske och en 

överrepresentation av företag inom industrisektorn. Som konstaterats i kapitlets början 
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kan denna under- och överrepresentation innebära en motsvarande felfördelning gäl-

lande företagsstorleken bland de svarande.  

 

Sektor Population Urval Inkomna svar 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 23,4 % 3,7 % 5,5 % 

Industri 14,1 % 33,5 % 31,0 % 

Tjänster 62,5 % 62,8 % 63,5 % 

Huvudgrupp saknas 1,0 % 0 % 0 % 

Totalt: 100 % 100 % 100 % 
 Tabell 5: Andel företag fördelat per sektor. Inkomna svar i jämförelse med populationen och urvalet.  
 Källa: Ekonomifakta, 2013. 

 

 

När vi studerar företagsstorleken, mätt utifrån antal anställda (se Tabell 6 nedan), ser vi 

en underrepresentation av enmans- och mikroföretag i våra inkomna svar när vi jämför 

med hur det ser ut i populationen. Däremot är små företag (10-49 anställda) överrepre-

senterade bland de inkomna svaren. Detta följer i stort sett samma mönster som sektor-

fördelningen när inkomna svar jämförs med populationen (jfr Tabell 5). Med tanke på 

att de allra minsta företagen inte svarat i helt representativ utsträckning samt att vi har 

mottagit kommentarer i enkäten om att vissa frågor upplevts svåra att svara på för just 

enmansföretag, skulle detta kunna innebära en snedvridning av vissa resultat. Bland 

annat kan det vara så att vi har fått ett högre värde på MO-dimensionen koordinering 

och planering än vad som egentligen representerar verkligheten, då denna dimension 

relaterar till samordning av olika företagsfunktioner. Trots att vissa enmansföretag har 

uttryckt att det har varit svårt att svara på enstaka frågor måste vi ändå anta att de har 

svarat så sanningsenligt de kunnat.   

 
 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det identifierade bortfallet kan ha medfört en 

viss snedvridande effekt på resultaten och därför har vi iakttagit försiktighet i de slutsat-

ser vi dragit. Dock har vi gjort ett stort antal observationer, i och med de 450 inkomna 

svaren, vilket gör att vi ändå anser att vi har goda förutsättningar för att uttala oss om 

sambandsmönstren mellan strategisk orientering och genuint hållbarhetsarbete i den 

totala populationen. 

 

5.6 Bearbetning av data 
För att svara på vår frågeställning samt uppfylla syftet med studien har det empiriska 

materialet bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Sammanställningen av 

alla enkätsvar samt registreringen av dessa i SPSS underlättades av att enkäten genom-

förts på webben då det innebar att alla svar kunde sparas och öppnas direkt i SPSS, vil-

Företagsstorlek Populationen Inkomna svar  

Enmans- och mikroföretag 96,4 % 79,0 % 

Små företag 3,0 % 18,0 % 

Medelstora företag 0,5 % 2,0 % 

Stora företag 0,1 % 1,0 % 

Totalt: 100 %* 100 % 

Tabell 6: Företagsstorlek efter antal anställda. 
*
Avrundningsfel. 

Källa: SCB, 2012. 
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ket eliminerar risken för att felaktiga data knappas in. Innan överföringen av data påbör-

jades kontrollerade vi dock svaren för eventuella fel. Vi upptäckte fyra dubbla och iden-

tiska svar, men efter att den insamlade datan förts över från webbverktyget till SPSS 

fann vi att dubbletterna trots allt inte följt med det överförda datamaterialet. Vidare upp-

täcktes i kontrollen att på frågan “I vilket län är du medlem i Företagarna?” hade en 

respondent i utskicket till Företagarnas medlemmar i Norrbottens län angett Stockholms 

län, samt att en respondent i utskicket till Västernorrlands län angett Västerbottens län. I 

enkäten hade länen presenterats i bokstavsordning vilket gjorde att de “felaktigt valda” 

svarsalternativen låg bredvid de “korrekta” och vi drog således slutsatsen att det var ett 

misstag från respondenterna och korrigerade därmed svaren. 

 

Eftersom vi, trots ett totalt sett stort antal observationer, endast har ett fåtal observation-

er från vissa branscher, har vi valt att göra en grov uppdelning med industri- och tjänste-

företag som separata sektorer samt jordbruk, skogsbruk och fiske som en egen sektor. 

På så vis kan vi på ett mer hanterbart och överskådligt sätt använda oss av datamateri-

alet. 

 

Många av de faktorer vi har undersökt i enkäten består av frågebatterier med flera frågor 

som alla avser mäta olika dimensioner av samma sak, och där respondenten svarar med 

hjälp av en femgradig Likertskala. En del av frågorna i dessa batterier har mätts på en 

omvänd skala, vilket innebär att om respondenten svarar lågt så indikerar det att den 

aktuella egenskapen som mätts förekommer i stor utsträckning Inledningsvis i databear-

betningen omkodades de variabler som varit omvända för att ge korrekta värden vid den 

statistiska bearbetningen av datamaterialet.  

 

Efter omkodningen skapade vi index av de frågor som avsåg att gemensamt mäta en 

viss variabel. Innan indexen sammanställdes kontrollerade vi att de ingående objekten 

faktiskt speglar samma förhållande. Detta innebär att vi för respektive index har analy-

serat huruvida frågorna är korrelerade till varandra, och således har hög intern konsi-

stens vilket talar för god reliabilitet. (Ejlertsson, 2005, s. 104) Metoden vi har använt för 

detta är ta fram ett Cronbach’s alpha för varje index och säkerställa att de överstiger ett 

värde på 0,6. Cronbach’s alpha kan variera mellan 0 och 1, men 0,7 brukar ses som den 

nedre gränsen för acceptabel intern konsistens (ibid). Enligt Ejlertsson (2005, s. 104) 

bidrar dock ett större antal frågor till att Cronbach’s alpha, rent matematiskt, blir högre. 

Då vi för respektive index har ställt relativt få frågor (i genomsnitt 3-6 stycken) har vi 

därför valt att sänka gränsen för acceptabel intern konsistens från 0,7 till 0,6.    

 

Vid reliabilitetsanalysen upptäcktes två index vars värden inte uppgick till den nedre 

gränsen 0,6. Framförallt indexet för socialt ansvarstagande hade ett lågt alphavärde (α = 

0,353) vilket tyder på att de ställda frågorna inte uteslutande mäter socialt ansvarsta-

gande. För att kontrollera detta genomförde vi en explorativ faktoranalys (principal 

component analysis med varimax rotation) som visade att indexet kunde delas upp i två 

faktorer; socialt respektive miljömässigt ansvarstagande. Endast faktorn för miljömäss-

igt ansvarstagande uppvisade ett tillfredsställande alpha över 0,6 medan faktorn för so-

cialt ansvarstagande istället fick ett negativt alphavärde, och har därför uteslutits från 

vidare analyser. Det andra indexet vars värde inte nådde den acceptabla gränsen var 

NEP-skalan (personlig inställning till hållbarhet), med ett ursprungligt alpha på 0,594. 

Att värdet hamnade just under 0,6 kan beror på att fyra av de fem frågorna mätts på en 

omvänd skala. Genom att utesluta den fråga som inte ställts på detta sätt höjdes nämli-
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gen alpha till 0,621, vilket är acceptabelt. Som framgår av Tabell 7 nedan uppvisar 

samtliga index god reliabilitet, då de flesta indexen gott och väl överstiger α = 0,7.  

 
Index Cronbach’s α Antal frågor 

MO 0,813 13 

    Koordinering och planering 0,767 5 

    Externt fokus 0,682 4 

    Kundfokus 0,733 4 

 

EO  0,872 11 

    Risktagande 0,651 3 

    Innovation 0,739 4 

    Proaktivt förhållningssätt 0,872 4 

 

Hållbarhet 0,932 15 
    Miljömässigt ansvarstagande  0,711 3 

    Hållbarhet i Strategier 0,884 3 

    Hållbarhet i Strukturer 0,942 3 

    Hållbarhet i Funktioner 0,874 6 

 

NEP-skalan 0,621 4 

Lönsamhet 0,794 2 

Återvinning 0,747 3 
 Tabell 7: Reliabilitetsanalys av index 
 
Deskriptiv statistik har tagits fram för att få en övergripande bild av hur respondenterna 

har svarat. Ur datamaterialet har medelvärden och standardavvikelser använts för att 

redogöra för hur de teoretiska koncepten tar sig uttryck i stickprovet. Vidare har 

ANOVA-tester genomförts för att identifiera huruvida det förekommer skillnader mel-

lan de nämnda medelvärdena som beror på variabler så som företagsstorlek, sektorstill-

hörighet, huvudsaklig kundtyp, samt respondentens ålder, kön och position i företaget. 

Testerna visar att det inte förekommer några signifikanta skillnader, förutom bland sek-

torkategorierna där två sektorer skiljer sig signifikant åt gällande hållbarhetsarbetet. De 

samlade resultateten av ANOVA-testerna bidrar dock inte i någon betydande mening till 

att svara på vår frågeställning eller uppfylla syftet med studien. Därför kommer vi inte 

att analysera resultaten vidare. 

 

För att kunna identifiera hur sambanden ser ut mellan de strategiska orienteringarna, 

MO och EO, samt hållbarhet har vi genomfört en korrelationsanalys där styrkan och 

riktningen på sambanden undersökts. För att vidare kunna fastställa vad som faktiskt 

påverkar graden av hållbarhetsfrämjande insatser har vi även genomfört stegvisa multi-

variata regressioner. En regressionsanalys förutsätter att det inte förekommer multikol-

linearitet mellan de oberoende variablerna, vilket betyder att det inte får finnas stark 

korrelation mellan två eller fler av dessa variabler i regressionsmodellen (Field, 2005, s. 

170, 174). För att förvissa oss om att detta inte var fallet i våra modeller har vi studerat 

variance inflation factor (VIF) för samtliga oberoende variabler. Som framgår i Appen-

dix 2 visar ingen oberoende variabel tecken på multikollinearitet i och med att VIF-

faktorerna inte överskrider det kritiska värdet 2,5 (Djurfeldt et al., 2010, s. 366) Vi kan 

därmed sluta oss till att multikollinearitet inte påverkat utfallet av vår regressionsanalys. 
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Vid samtliga statistiska tester har det förinställda konfidensintervallet i SPSS på 95% 

använts. Detta innebär att signifikansnivån har varit satt till 0,05 nivån. Det vill säga att 

i endast fem fall av 100 skulle det observerade värdet bero på slumpen (Djurfeldt et al., 

2010, s. 186). I våra statistiska analyser har dock en majoritet av resultaten varit giltiga 

vid en ännu lägre signifikans nivå; p = 0,01. 
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6. Resultat 

I detta kapitel följer en redogörelse av resultaten från enkätundersökningen. Inled-

ningsvis ges en övergripande bild av de empiriska fynden med hjälp av deskriptiv sta-

tistik över de svar som har samlats in. Vidare redogörs för vilka samband som påträf-

fats mellan företagens strategiska orientering och hållbarhet. Vi kommer att redovisa 

de resultat som visat signifikanta värden vid den statistiska bearbetningen, och som har 

relevans för vår studie utifrån frågeställningen och syftet. Vi kommer även att löpande 

presentera de kommentarer som respondenterna lämnat i enkäten i de fall där dessa 

relaterar till resultaten. 

6.1 Deskriptiv statistik över de svarande 
Av de 450 företag som besvarat enkäten kommer 34% från Västerbotten, ytterligare 

34% från Norrbotten och 32% från Västernorrland. Majoriteten av de svarande företa-

gen är små företag då ca 46% svarade att de har färre än 10 anställda, och 33% att de är 

ensamma i företaget. Endast 1% svarade att de har fler än 250 anställda. 

 

 
 Figur 3: Företagens storleksfördelning (efter antal anställda) 

Vidare visar resultaten att 58% av respondenterna har andra företag som sina huvudsak-

liga kunder (B2B), medan 32% vänder sig främst till konsumenter (B2C) och resterande 

10% till offentlig förvaltning (B2G). 

 

Gällande de svarande företagens branschtillhörighet har vi, som tidigare nämnts, valt att 

dela in branscherna i verksamhetssektorer för att möjliggöra en mer överskådlig bild. 

Resultaten i Figur 4 nedan visar att tjänstesektorn dominerar med 64% av totalt antal 

observationer. 
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 Figur 4: Fördelning enligt branschsektor 

 

Bland de svarande består 70% av män och 30% av kvinnor. Angående utbildningsnivån 

har 52% eftergymnasial utbildning. Endast 2% är yngre än 30 år och lika många är över 

70 år, medan 63% av respondenterna är mellan 40 och 59 år, och 22% mellan 60 och 69 

år. Med tanke på att vi i enkätutskicken riktat oss till företagaren återspeglar sig detta 

även i resultaten då 71% av respondenterna uppger att de är ägare i företaget och 20% 

att de är VD. Resterande 9% uppger att de innehar andra positioner så som ekonomichef 

eller avdelningschef, och några uppger att de är både ägare och VD. 

Företagens lönsamhet 
Vi har tidigare konstaterat att den gemensamma nämnaren för MO, EO och hållbarhet 

kan relateras till business performance, och därmed till företagens lönsamhet. Vi har 

mätt den subjektiva lönsamheten i företagen genom att be respondenterna ta ställning 

till företagets lönsamhet i jämförelse med konkurrenterna. Medelvärdet uppgår till 2,91, 

vilket ligger nära skalans mittpunkt. 

 

6.2 Företagens orientering; MO respektive EO  
Vi har undersökt förekomsten av marknadsorientering och entreprenöriell orientering i 

de tillfrågade företagen. Nedan presenteras det deskriptiva utfallet för respektive kom-

ponent inom varje orientering med hjälp av medelvärden.  

 
Marknadsorientering  
Samtliga faktorer har mätts med hjälp av femgradiga Likertskalor, där 1 indikerar “in-

stämmer inte alls med påståendet” och 5 indikerar “instämmer fullständigt med påstå-

endet”. I Tabell 8 kan vi se att medelvärdena för de tre MO-faktorerna alla överskrider 

skalans mittersta värde. Att sätta kunden i centrum och fokusera på kundtillfredsstäl-

lelse tycks prioriteras i stor utsträckning då medelvärdet för kundfokus ligger strax över 

4. Standardavvikelsen på 0,67 indikerar att respondenternas svar ligger nära medelvär-

det 4,07. Att kunden är viktig för företagen indikeras särskilt av att 77% svarar 4 eller 5 

på påståendet om att kundernas intressen alltid kommer först, även före maximal lön-

samhet, och 71% svarar 4 eller 5 på påståendet att deras organisation existerar främst 

för att tillfredsställa kunders behov. 
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 Medelvärde Standardavvikelse 

Kundfokus 4,07 0,67 

Externt fokus 3,58 0,72 

Koordinering och planering 3,45 0,80 

 

MO index 3,70 0,56 
 Tabell 8: Deskriptiv statistik av MO-faktorer 

Externt fokus visade sig också vara en relativt viktigt komponent för företagen med ett 

medelvärde på 3,58. Detta innebär att respondenterna, i relativt stor utsträckning, även 

riktar sitt fokus utåt mot marknaden och omgivningen i vilken man agerar för att på 

bästa sätt tillfredsställa sina kunder. Detta återspeglas bland annat av att 50% anger en 

fyra eller femma på påståendet att de är snabba på att svara på betydande förändringar i 

konkurrenternas produkt- eller tjänsteerbjudanden. 

 

Även koordinering och planering (medelvärde 3,45) förekommer i relativt stor ut-

sträckning, vilket betyder att de svarande företagen i viss mån engagerar flera funktion-

er inom företaget i marknadsföringsarbetet istället för att lägga allt ansvar hos den 

marknadsföringsansvarige. 56% svarar 4 eller 5 på att gemensamma ansträngningar av 

berörda ansvarsområden görs för att bemöta nya önskemål från kunden, och 63% svarar 

4 eller 5 på påståendet att uppgifter om kundtillfredsställelse sprids mellan alla nivåer i 

organisationen. 

 

Entreprenöriell orientering  
Medelvärdena för alla de tre EO-faktorerna kretsar nära det mittersta värdet (3) på de 

femgradiga skalorna. Innovationskraft, med vilken företaget skapar nya eller förbättrar 

befintliga processer och produkter, har högst medelvärde (3,11), och 64% instämmer 

(anger 4 eller 5) på påståendet att kreativitet och experimentlusta uppmuntras i företa-

get. Däremot anger endast 24% en fyra eller femma på att förändringar i produkter och 

tjänster är radikala snarare än obetydliga. 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Innovationskraft 3,11 0,86 

Proaktivt förhållningssätt 3,04 1,00 

Risktagande 2,93 0,82 

 

EO index 3,02 0,74 
 Tabell 9: Deskriptiv statistik av EO-faktorer 

Faktorn ett proaktivt förhållningssätt, som innebär ständig bevakning av omvärlden i 

jakt på nya affärsmöjligheter, har ett medelvärde på 3,04, vilket återspeglar att 39% sva-

rar en fyra eller femma på påståendet att företaget agerar proaktivt genom att ständigt 

söka möjligheter för nya produkt- eller tjänsteerbjudanden och 29% svarar en etta eller 

en tvåa på samma påstående. 

 

Risktagande är den EO-faktor som uppvisar lägst medelvärde, 2,93. På påståendet att 

företaget generellt sett ser risktagande som något positivt, och att projekt med osäker 

utgång uppmuntras, svarar 28% att de instämmer (anger en fyra eller femma), och 38% 

att de inte instämmer (anger en etta eller två). Detta indikerar att de svarande företagen 

inte tycks vara särskilt villiga att ta sig an projekt som inte har hög sannolikhet att lyck-

as. 
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När vi sätter värdena för MO och EO i förhållande till varandra bekräftar ett t-test att de 

båda orienteringarna är statistiskt skilda från varandra (p < 0,001).  Från figuren nedan 

kan vi därför sluta oss till att företagen främst är marknadsorienterade eftersom dessa 

medelvärden genomgående är högre. Gällande EO tas inte avstånd från riskhantering, 

innovationskraft och ett proaktivt förhållningssätt, men vi kan konstatera att responden-

terna inte huvudsakligen arbetar utifrån en entreprenöriell orientering.   

 

 
 Figur 5: Sammanställning av medelvärden för MO- respektive EO-faktorer och index 

6.3 Företagens hållbarhetsarbete 

6.3.1 Det genuina hållbarhetsarbetet 
För att ett företag ska anses genuint hållbart utifrån Kärnä et als (2003) modell för envi-

ronmental marketing planning, bör de grundläggande värderingarna och attityderna i 

företaget utgöra ett fundament för de hållbarhetsrelaterade beslut som tas gällande 

marknadsföringsstrategier, -strukturer och -funktioner. För att mäta hur genuint hållbara 

företagen är har vi därför ställt frågor rörande respondenternas allmänna förhållningssätt 

till sitt sociala och miljömässiga ansvar, samt huruvida hållbarhet ligger till grund för 

beslut som tas i relation till företagets marknadsföringsstrategier, -strukturer och -

funktioner. Det är detta som vi hädanefter kommer att syfta till när begreppet hållbarhet 

används.  

 

Med tanke på att vi av reliabilitetsskäl valt bort de frågor som relaterar till det sociala 

ansvarstagandet, kommer vi endast att presentera resultaten för de miljörelaterade frå-

gorna. Det samlade medelvärdet för dessa frågor ligger på 3,53. 63% svarar alternativ 4 

eller 5 på frågan om företag bör påverka sina kunder att konsumera mer miljövänligt 

och hållbart, och 56% svarar 4 eller 5 på frågan om företag bör använda sin marknads-

föring till att påverka kunden att konsumera mer miljövänligt och hållbart. En respon-

dent kommenterar följande:  

 

“Hållbarhetsperspektivet ser jag som en viktig faktor i att kunna rekrytera rätt individer 

till företaget. Våra kunder är inte så intresserade av hållbarhetsfrågor, vi tror på att 

förändra företag inifrån.” (Resp. id: 5309602) 

4,07 

3,58 3,45 
3,11 3,04 2,93 

3,7 

3,02 

MO EO
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Dock visar resultaten att respondenterna anser att myndigheters agerande också är vik-

tigt för en hållbar utveckling. 70% instämmer inte på frågan om att den fria marknaden 

kommer att ta hand om globala miljöproblem utan inblandning av myndigheter. Detta 

återspeglas i följande kommentar: 

 

“Vi säljer ingenting, vi spränger berg i tätort, vi har begränsad möjlighet att påverka 

valet av sprängmedel. Anser att staten ska stå för ev kurskostnader då vårt företag ändå 

är överlupet med nödvändiga kurser var tredje/femte och tionde år [...]” (Resp. id: 

5308598) 

 

I förhållande till huruvida hållbarhetsfrågor genomsyrar de beslut som tas gällande före-

tagens marknadsföringsstrategier och -strukturer ligger medelvärdena på 3,23 respektive 

3,55. Till exempel svarar 45% 4 eller 5 på påståendet att produktens miljövänlighet är 

en viktig faktor vid strategiska produktbeslut och 61% anger en fyra eller en femma i 

förhållande till påståendet att hållbarhet är en viktig del av företagets filosofi och värde-

ringar. 

 

Resultaten för det fjärde måttet för genuin hållbarhet, marknadsföringsfunktionerna, 

visar på ett lägre medelvärde än de andra; 2,73. Detta återspeglas bland annat i resulta-

ten på påståendet om att miljörelaterade frågor påverkar inköp och försäljning, där 32% 

svarar 4 eller 5 och 28% svarar 1 eller 2. På påståendet att hållbarhets-/miljöfrågor har 

stort inflytande på annons- och kommunikationskampanjer svarar 18% 4 eller 5, och 

51% 1 eller 2. 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Miljömässigt ansvar 3,53 0,79 

Strategier 3,23 0,96 

Strukturer 3,55 1,05 

Funktioner 2,73 0,90 

 

Hållbarhet index 3,26 0,78 
 Tabell 10: Deskriptiv statistik för hållbarhetsbegreppet 

6.3.2 Konkret hållbarhetsarbete 
För att undersöka i vilken grad företagen arbetar konkret med hållbarhetsfrågor har vi 

ställt frågor gällande certifiering, återvinning och policys relaterade till el- och vatten-

förbrukning. På frågan om huruvida företaget är, eller är i processen att bli miljö- eller 

hållbarhetscertifierat genom exempelvis ISO 14001, CSR 26001, KRAV eller Svanen, 

svarar 53% att de överhuvudtaget inte diskuterat frågan. 26% av respondenterna har 

dock diskuterat frågan men har fortfarande inte fattat några beslut, och är därmed inte 

heller certifierade. 12% har svarat att de har någon form av miljö- eller hållbarhetscerti-

fiering. Följande kommentarer återspeglar att certifieringar upplevs som kostsamma, 

och att de inte nödvändigtvis står för ett genuint engagemang för hållbarhetsfrågan. Vi-

dare tycks företagsstorleken ha betydelse för utsträckningen av miljöcertifieringar i fö-

retag.  

 

“Man kan arbeta i enlighet med ISO 14000 utan att ha tagit ställning för om man fak-

tiskt ska skaffa ett intyg på detta, dvs de facto certifiera sig. Det är som bekant tämligen 

kostsamt att certifiera sig. det kan i vissa fall vara mera "miljövänligt" att lägga peng-
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arna på det faktiska miljöarbetet istället på att skaffa papperscertifikatet.” (Resp. id: 

5299154) 

 

“[...] är återförsäljare åt kända märken i verktygsbranschen. Dessa tillverkare jobbar 

mycket med certifieringar, men vi som återförsäljare har inte den kapaciteten.” (Resp. 

id: 5285693) 

 

“Jag tror på äkta engagemang för miljöarbete på företagsnivå mer än på certifieringar 

som jag upplever ofta är en papperstiger.” (Resp. id: 5310197) 

 

När det gäller policy för el- och vattenanvändning har 47% av de svarande företagen 

inte diskuterat frågan om att införa en företagspolicy där förbrukningen av el och vatten 

hålls till en minimal nivå. Dock svarar 19% att de redan har en sådan policy som de 

arbetar aktivt med. 

 

I förhållande till återvinning har vi delat upp frågan i i tre delar; kontorsmaterial, avfall 

från kök/lunchrum, och övrigt avfall. En femgradig skala har använts där 1 indikerar att 

det återvinns i liten utsträckning och 5 indikerar i stor utsträckning. På frågan i vilken 

utsträckning företagen återvinner kontorsmaterial ligger medelvärdet på 3,87, för åter-

vinning av avfall från kök och lunchrum ligger medelvärdet på 3,26 och för övrigt avfall 

(så som emballage etc.) på 4,25 där 57% av respondenterna svarar att de återvinner öv-

rigt avfall i stor utsträckning.  

 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Kontorsmaterial 3,87 1,345 

Avfall från kök/lunchrum 3,26 1,594 

Övrigt avfall  4,25 1,087 
 Tabell 11: Deskriptiv statistik för återvinningsinsatser 

6.3.3 Vad skulle hjälpa företagen att agera mer hållbart? 
För att ta reda på vad företagen själva anser skulle påverka dem att agera mer hållbart, 

med tyngdpunkt på socialt och miljömässigt ansvarstagande, ställdes frågan i vilken 

utsträckning ett antal faktorer skulle hjälpa företagen till ett mer hållbart agerande. En-

ligt respondenterna är det subventioner och skattelättnader, samt en ökad efterfrågan, 

som i störst utsträckning skulle få dem att ändra sitt agerande. Följande respondent 

kommenterar att både efterfrågan och ekonomin i företaget styr hållbarhetsengage-

mangets utsträckning:  

 

“Marknaden styr som regel förändring av företagens syn på bl.a miljöhänsyn etc. Trots 

allt är det ekonomin som styr för att kunna utveckla verksamheten.” (Resp. id: 

5299706) 

 

Konkurrenternas agerande har även en viss inverkan på företagen, men att öka kunskap-

en inom företaget eller ha anställda som brinner för frågan tycks inte vara lika avgö-

rande. Dock bör det påpekas att standardavvikelsen för samtliga faktorer är relativt höga 

vilket betyder att resultaten bör tolkas med viss försiktighet (se Tabell 12 nedan).  
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 Medelvärde Standardavvikelse 

Subventioner eller skattelättnader för att ställa om till en 
hållbarare verksamhet. 

3,34 1,33 

Ökad efterfrågan på hållbara produkter/tjänster 3,27 1,24 

Allt fler konkurrenter ställer om till en hållbar verksam-
het.  

3,02 1,26 

Engagemang för hållbarhetsfrågor bland de anställda. 2,90 1,22 

Ökad kunskap/utbildning inom området. 2,64 1,18 
Tabell 12: Deskriptiv statistik över faktorer som skulle kunna hjälpa företagen att agera mer hållbart 

 

6.3.4 Företagarens egen attityd till hållbarhetsfrågan 
Företagarens attityd och inställning till hållbarhetsfrågan kan påverka i vilken utsträck-

ning företaget integrerar hållbarhet som en faktor i marknadsplaneringen. Därför har vi 

undersökt företagarens personliga inställning till hållbarhetsfrågan genom att använda 

ett antal frågor ur NEP-skalan (Dunlap et al., 2000). När svaren på frågorna samman-

ställs, får vi ett medelvärde på 3,86 (standardavvikelse 0,745). Resultaten indikerar att 

hållbarhetsfrågor överlag berör och oroar svenska företagare. Det talar dock inte om 

huruvida företagaren verkligen påverkar förekomsten av hållbarhetsinsatser i verksam-

heten. Det testas längre fram i en regressionsmodell. 

6.4 Hur starka är sambanden mellan MO, EO och hållbarhet? 
För att ta reda på hur de två strategiska orienteringarna, MO och EO, korrelerar till 

varandra samt till hållbarhet har vi i en korrelationsanalys testat hur starka sambanden 

är mellan de olika faktorerna, samt i vilken riktning de är relaterade.  

 

Vi har använt oss av Pearson’s korrelationskoefficient r för att mäta styrkan och rikt-

ningen i faktorernas effekt på varandra. Detta värde kan variera från -1 till 1, där 0 indi-

kerar att variablerna inte påverkar varandra och att det således inte finns något samband 

dem emellan. Ett svagt samband brukar representeras av en korrelationskoefficient 

kring ± 0,10 och ett mellanstarkt samband från ± 0,30 samt ett starkt samband från ± 

0,50. (Field, 2005, s. 32, 111) I Appendix 3.1 kan vi se att korrelationen mellan MO och 

EO är signifikant (vid p < 0,01) och stark då Pearsons koefficient r är 0,49. Detta indi-

kerar att trots att orienteringarna är statistiskt skilda från varandra så samvarierar de 

vilket tyder på att det finns något i de båda begreppen som överlappar. Genom att stu-

dera korrelationen mellan dimensionerna inom respektive orientering (Appendix 3.3) 

framgår det att det främst är MO-faktorerna koordinering och planering samt ett externt 

fokus som korrelerar starkt med EO-faktorerna innovationskraft (r = 0,475 resp. r = 

0,388; båda p < 0,01) och ett proaktivt förhållningssätt (r = 0,447 resp. r = 0,459; båda 

p < 0,01). Mellan övriga dimensioner av de två orienteringarna är sambanden signifi-

kanta vid p < 0,01, men endast svaga då korrelationskoefficienterna aldrig överstiger 

0,30. Utöver att MO och EO korrelerar starkt till varandra har respektive orientering 

även ett relativt starkt samband med hållbarhet. Korrelationen mellan EO och hållbarhet 

uppgår nämligen till 0,370 (p < 0,01) medan den uppgår till 0,379 (p < 0,01) mellan MO 

och hållbarhet (se Appendix 3.2). För att få en mer nyanserad bild av hur dessa samband 

ser ut har vi även studerat hur var och en av dimensionerna inom de två orienteringsbe-

greppen korrelerar till hållbarhet. 

 

I Appendix 3.3 framgår att samtliga MO- och EO-faktorer är signifikant korrelerade 

med hållbarhet, men endast fyra faktorer uppvisar relativt starka samband då de har kor-

relationskoefficienter som överskrider 0,30. Dessa utgörs av MO-faktorerna externt 
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fokus och koordinering och planering, samt EO-faktorerna innovation och ett proaktivt 

förhållningssätt. Det kanske mest distinkta karaktärsdraget för marknadsorientering, att 

hela tiden utgå från kunden, uppvisar den svagaste korrelationen till hållbarhet då korre-

lationskoefficienten för kundfokus endast uppgår till 0,14 (p < 0,01). Gällande entrepre-

nöriell orientering korrelerar risktagande också mycket svagt med hållbarhet då koeffi-

cienten når 0,17 (p < 0,01). Dessa två faktorer har således ingen betydande inverkan på 

utsträckningen av företags hållbarhetsarbete. 

 

EO-faktorn ett proaktivt förhållningssätt har en positiv och stark korrelation till hållbar-

het med en koefficient på 0,40 (p < 0,01). Detta är också det starkaste sambandet till 

hållbarhet bland variablerna för strategisk orientering. Resultaten indikerar alltså att 

ansträngningarna att identifiera nya affärsmöjligheter, samt viljan och förmågan att 

agera på nyupptäckta möjligheter för att skapa konkurrensfördelar, har ett positivt sam-

band med företags hållbarhetsarbete. Ytterligare en faktor som är relaterad till EO och 

som har ett positivt, om än ett något svagare, förhållande till hållbarhet är faktorn inno-

vationskraft, då korrelationskoefficienten uppgår till 0,33 (p < 0,01). 

 

Ett annat starkt och positivt samband med hållbarhet återfinns hos MO-faktorn koordi-

nering och planering. Korrelationskoefficienten uppgår till 0,38 (p < 0,01) och parallellt 

med EO-faktorn proaktivitet, som redogjorts för här ovan, är det en av de starkare korre-

lationerna till hållbarhet. Med andra ord har den utsträckning som företaget organiserar 

marknadsföringen som en funktion av hela organisationen relativt stor inverkan på före-

komsten av ett gediget hållbarhetsarbete.  Ett externt fokus, som innebär att uppmärk-

samhet riktas mot marknaden och företagets omgivning för att så effektivt som möjligt 

svara till kundens behov, uppvisar också en relativt stark och positiv korrelation till 

hållbarhet. Denna MO-faktor har en korrelationskoefficient på 0,32 (p < 0,01). 

 

Sammantaget kan vi konstatera att de två starkaste korrelationerna återfinns hos en EO- 

och en MO-variabel. Det samma förhållandet gäller för de två näst starkaste och de två 

svagaste korrelationerna till hållbarhet.  

 

  

 

 

 

 
 

KP = koordinering och planering 
EF = externt fokus 
KF = kundfokus 
 
PF = proaktivt förhållningssätt 
IK = innovationskraft 
RT = risktagande 

 

  

HÅLLBARHET 

MO EO 

+ KP stark 
+ EF medium 
+ KF svag 

+ PF stark 
+ IK medium 
+ RT svag 

r = 0,49 

r = 0,379 r = 0,370 

Figur 6: Översikt över korrelationerna mellan MO, 
EO och hållbarhet 
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6.5 Regressionsanalyser - vad påverkar hållbarhet? 

6.5.1 Förklaringar till genuint hållbarhetsarbete  
Korrelationsanalysen talar om för oss att det finns statistiska samband mellan MO re-

spektive EO och hållbarhet, och den talar också om hur starka sambanden är. Det korre-

lationsanalysen inte talar om för oss är vad som faktiskt orsakar en förändring i hållbar-

het (Field, 2005, s. 127-128), vad som alltså får graden av hållbarhet att öka eller 

minska inom företagen. Eftersom att syftet med studien är att på ett så detaljerat sätt 

som möjligt, förklara hur sambanden mellan strategisk orientering och hållbarhet ser ut, 

har vi valt att ta analysen ett steg vidare genom att utföra en multivariat regressionsana-

lys. Med hjälp av regressionen kan vi pröva hur stor del av variationen i hållbarhet som 

kan föras tillbaka på MO och EO samt huruvida denna variation är slumpmässig eller 

om den avspeglar de faktiska förhållandena i populationen (Djurfeldt et al., 2010, s. 

262).  

 

När hållbarhet sätts som beroendevariabel i en regressionsmodell med MO och EO som 

prediktiva variabler visar resultaten att, förutom att de två orienteringarna korrelerar till 

hållbarhet, bidrar de även positivt till ökad hållbarhet. Med ett adjusted R
2
 på 0,185 in-

nebär det att MO och EO tillsammans förklarar 18,5% av förändringen i hållbarhetsbe-

greppet. Betavärdena som presenteras i tabellen nedan indikerar dessutom att respektive 

orientering bidrar i stort sett lika mycket till denna förändring. 

 
 Tabell 13: Multivariat regressionsanalys med hållbarhetsindex som beroendevariabel 

  B SE B β 

Constant        1,138            0,226     
 EO         0,256            0,052      ,242**  

MO         0,365            0,069      ,260**  

 adj. R² = 0,185 
   **p < 0,001 
    

För att undersöka vad inom de båda orienteringarna som har störst påverkan på hållbar-

het har vi valt att dela upp begreppen MO och EO i dess ursprungliga delar, där MO 

innefattar kundfokus, externt fokus samt koordinering och planering, och där EO inklu-

derar innovation, ett proaktivt förhållningssätt samt riskhantering. Vi har också inklu-

derat vårt mått för NEP-skalan samt indexet för lönsamhet som ytterligare oberoende 

variabler för att se om de har någon påverkan på hållbarhet. Därefter har vi gjort en 

stegvis multivariat regression för att identifiera de variabler som har störst påverkan på 

hållbarhet. 

Resultaten av regressionen visar att ett proaktivt förhållningssätt, koordinering och pla-

nering samt indexet för NEP-skalan är signifikanta. Med ett adjusted R
2
 på 0,215 kan vi 

med dessa tre faktorer förklara 21,5% av vad som påverkar hållbarhet. Lönsamhet och 

de övriga faktorerna för MO och EO visar ingen statistiskt signifikant påverkan på håll-

barhet. Ett proaktivt förhållningssätt är den faktor som påverkar hållbarhet i störst ut-

sträckning med ett betavärde 0,290. Detta indikerar att företag som bevakar omvärlden 

och marknaden för att kunna förutspå framväxande problem eller behov och därigenom 

upptäcka nya affärsmöjligheter, är benägna att arbeta med hållbarhet på ett integrerat 

och genuint sätt. Vidare visar resultaten att koordinering och planering bidrar i nästan 

lika stor utsträckning till påverkan på hållbarhet i och med sitt betavärde på 0,260. Ko-
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ordinering och planering syftar till att företag arbetar för att sprida information genom 

hela verksamheten för att på ett samordnat sätt kunna bemöta förändringar på mark-

naden. Slutligen bidrar företagarens personliga värderingar (NEP) i liten utsträckning, 

med ett betavärde på 0,083. 

 
Tabell 14: Multivariat regressionsanalys med hållbarhetsindex som beroendevariabel 

  B SE B β 

Constant        1,370            0,232     
 Proaktivt förhållningssätt (EO)        0,227            0,037      ,290**  

Koordinering/planering (MO)        0,253            0,046      ,260**  

NEP        0,087            0,044      ,083*  

 adj. R² = 0,215 
   **p < 0,001, *p < 0,05 
    

Vi vet nu att ett proaktivt förhållningssätt och koordinering och planering i företag bi-

drar till ett genuint hållbarhetsarbete. För att nå ytterligare förståelse för hur sambanden 

ser ut mellan entreprenöriell orientering, marknadsorientering och hållbarhet har vi 

också utfört multivariata regressioner genom att dela upp hållbarhet till fyra beroende-

variabler: miljömässigt ansvar, marknadsföringsstrategier, -strukturer samt -funktioner, 

och testat de var för sig genom att sätta MO- och EO-faktorerna, NEP-skalan och in-

dexet för lönsamhet som oberoende variabler (se Appendix 4). 

 

Resultaten visar att ett proaktivt förhållningssätt är den mest betydelsefulla faktorn i 

samtliga regressioner förutom i förhållande till strukturer, där koordinering och plane-

ring visar sig vara den variabel som bidrar mest till hållbarhet. Begreppet strukturer i 

vår hållbarhetsmodell relaterar till huruvida ett företag styrs, organiseras och planerar 

sin verksamhet med utgångspunkt i hållbarhetsfrågor. Att detta påverkas av företagets 

koordinering och planering, som relaterar till kommunikationen och samspelet inom 

organisationen, kan därmed anses logiskt. Vidare styrker resultaten från dessa regress-

ioner att ett proaktivt förhållningssätt verkligen är den faktorn i vår studie som i störst 

utsträckning påverkar hur hållbara företag är.  

 

Ytterligare intressanta resultat är att den MO-relaterade variabeln kundfokus visar sig ha 

en viss påverkan i förhållande till den grad hållbarhet är integrerat i marknadsförings-

funktionerna. Betavärdet för kundfokus är lågt och negativt (β = -0,092, p < 0,05), vilket 

skulle kunna innebära att om ett företags kundfokus ökar, minskar hållbarhetsarbetet i 

företaget. 

 

Sammanfattningsvis 
Sambanden mellan marknadsorientering respektive entreprenöriell orientering och ett 

genuint hållbarhetsarbete åskådliggörs i Figur 7 nedan. Den visar hur marknadsoriente-

ring och entreprenöriell orientering samvarierar trots att resultaten visar att de är statist-

iskt skilda från varandra. Vidare finns det ett positivt samband mellan respektive orien-

tering och det genuina hållbarhetsarbetet, och detta förmedlas i första hand av faktorer-

na ett proaktivt förhållningssätt (EO), och koordinering och planering (MO). Dessutom 

har dessa två faktorer ett positivt samband till samtliga dimensioner av hållbarhetsbe-

greppet. Dock uppvisar MO-komponenten kundfokus ett negativt samband till den ut-

sträckning som hållbarhet integreras i besluten gällande marknadsföringsfunktionerna. 

Företagarens personliga attityder och inställning till hållbarhetsfrågan har en positiv 
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inverkan på företagens hållbarhetsarbete, vilket åskådliggörs i figuren genom högsta 

ledningen.  
 

 

Figur 7: Detaljerad översikt över påverkanssambanden till genuint hållbarhetsarbete 

 

6.5.2 Förklaringar till konkret hållbarhetsarbete 
För att bilda oss en så bred bild som möjligt av hur företag arbetar med hållbarhet har vi 

även undersökt i vilken grad företag arbetar med det vi kallar konkret hållbarhetsarbete. 

Vi har gjort detta genom att fråga hur företaget arbetar med olika former av återvinning, 

om de har någon fastställd policy för el- och vattenanvändning samt huruvida de har 

någon miljö- eller hållbarhetscertifiering.  

 

Frågorna gällande återvinning har vi sammanställt till ett index som, i en stegvis multi-

variat regression, utgör den beroende variabeln. För att testa vad som förklarar det kon-

kreta hållbarhetsarbetet har vi ställt detta index mot samtliga MO-faktorer, EO-faktorer 

och NEP-skalan. Av regressionen (se Appendix 4) framgår att endast MO-faktorn koor-

dinering och planering är signifikant och uppvisar en adjusted R
2
 = 0,046 och ett beta-

värde på 0,219.  

 

Vidare har vi testat om någon av de oberoende variablerna påverkar förekomsten av 

miljöpolicys. Resultaten visar att även i detta fall påverkar koordinering och planering 

(β = 0,123), dock i kombination med ett proaktivt förhållningssätt (β = 0,133). Tillsam-

mans har de en adjusted R
2
 på 0,043 (se Appendix 4). 

 

I en sista regressionsmodell har vi testat samma oberoende variabler mot miljö- och 

hållbarhetscertifiering som beroende variabel. Här skiljer sig resultaten från ovan då 

både koordinering och planering, kundfokus, innovation och proaktivitet ger utslag. 

Tillsammans förklarar dessa faktorer 6,5% av vad som påverkar certifiering av företag. 

Det som är uppseendeväckande är att betavärdena för MO-faktorn kundfokus och EO-

faktorn innovation är negativa. Trots den totalt sett låga förklaringsgraden anser vi att 

detta skulle kunna indikera att företag med fokus på innovation certifierar sig i lägre 

grad, samt att företag som framhåller kunden som dess viktigaste påverkansfaktor, inte 

certifierar sig om inte kunden efterfrågar det. 
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 Tabell 15: Multivariat regressionsanalys med miljö- och hållbarhetscertifiering som beroendevariabel 

  B SE B β 

Constant 2,057 0,425 
 Proaktivt förhållningssätt (EO) 0,336 0,089 ,245** 

Kundfokus (MO) - 0,305 0,099 - ,150** 

Koordinering och planering (MO) 0,290 0,094 ,169** 

Innovationskraft (EO) - 0,274 0,105 - ,171* 

 adj. R² = 0,065 
   **p < 0,01, *p < 0,05 
    

 

Sammanfattningsvis 
Sammantaget har koordinering och planering och ett proaktivt förhållningssätt även 

visat sig påverka de konkreta hållbarhetsinsatserna. Att samma två faktorer genomgå-

ende visat sig förklara det hållbarhetsfrämjande arbetet i störst utsträckning, anser vi 

ytterligare stärker de samlade resultaten av regressionsanalyserna. 
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7. Diskussion 

Hittills har vi studerat hur sambanden ser ut mellan marknadsorientering, entreprenö-

riell orientering och hållbarhetsrelaterade insatser i svenska företag. I detta kapitel tas 

resultaten ett steg vidare för att analysera vilken betydelse de båda orienteringarna har 

i relation till en mer hållbar utveckling. Vi kommer att erbjuda vår tolkning av resulta-

ten med stöd av den teoretiska referensramen och tidigare forskning. 

7.1 Svenska företags strategiska orientering 

Baserat på den teoretiska referensramen har vi undersökt i vilken utsträckning svenska 

företag arbetar utifrån en marknads- eller entreprenöriell orientering. Av dessa två är 

det, enligt våra resultat, marknadsorientering som är den tydligast framträdande strate-

giska orienteringen bland svenska företag. Detta återspeglar således det faktum att just 

MO är den idag mest vedertagna och väletablerade strategiska orienteringen (Goldman 

& Grinstein, 2010, s. 1385; Houston, 1986, s. 81). Vidare står våra resultat för MO (M = 

3,70) dessutom i paritet med resultaten av Kumar et als (2011, s. 23) longitudinella stu-

die (1997: M = 3,03; 2001: M = 3,39 och 2005: M = 3,88). Då vårt medelvärde för MO 

överensstämmer som bäst med Kumar et als senaste mätning, från 2005, visar det att 

vårt resultat är pålitligt och aktuellt.  Kumar et al. (2011, s. 22) använder sig dock ute-

slutande av Jaworski & Kohlis (1993) konstruktion för att mäta MO, men då den modell 

vi nyttjat (Oakley, 2012) delvis bygger på just denna, samt då en närmare analys visar 

att vi till viss del har ställt identiska frågor, är resultaten trots allt jämförbara. Utöver 

detta riktas så väl vår som Kumar et als studie mot företagsledare inom ett flertal 

branscher, vilket ytterligare visar på att våra resultat är gedigna och tillförlitliga. 

   

Av de MO-relaterade dimensionerna vi har undersökt är det framförallt kundfokus som 

framstår vara prioriterat då företagen i stor utsträckning anser sig finnas till för kunder-

na och att de sätter kundens intressen först. Dessa resultat tycks spegla att det idag är 

allmän praxis att sätta kunden i centrum och bygga verksamheten kring densamme, vil-

ket är föga överraskande om hänsyn tas till Houston (1986, s. 81-82) och Deshpandé et 

al. (1993, s. 27) som menar att begreppet kundorientering kan användas synonymt med 

marknadsorientering.      

 

Trots att företagen i vår undersökning i första hand uppvisar drag av marknadsoriente-

ring tas ändå inte avstånd från de EO-relaterade dimensionerna risktagande, innovat-

ionskraft och ett proaktivt förhållningssätt. Vårt medelvärde 3,02 för den entreprenöri-

ella orienteringen hamnar i stort sett mitt på skalans medelpunkt, och är jämförbart med 

Covin & Slevins (1989, s. 79) resultat där medelvärdet 4,33 uppnås, men på en sjugra-

dig skala. Vid en jämförelse av resultaten uppgår våra, så väl som Covin & Slevins re-

sultat, till cirka 60 % av skalans maxvärde.    

 

I jämförelse med MO-begreppet ligger medelvärdena för de tre EO-dimensionerna kon-

tinuerligt lägre, och framförallt risktagande tycks förekomma i relativt liten utsträckning 

i jämförelse med övriga EO-dimensioner. Andra studier har visat att benägenheten att 

anta risker varierar beroende på om individen bakom entreprenörskapet är inkomstori-

enterad i försörjningshänseende, eller snarare mer fokuserad på höga vinster och tillväxt 

i företaget (Stewart Jr. & Roth, 2001, s. 150). Vidare kan åtskillnaden i definitionen 

mellan en småföretagare och en entreprenör avgöra huruvida riskbenägenheten är hög 
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eller låg (Stewart Jr. et al., 1999, s. 204). I vår studie har vi både undersökt företagens 

storlek, i relation till antalet anställda, samt vilken position respondenten har i företaget, 

men dessa variabler förklarar ingen variation i faktorn för risktagande. Dock består ma-

joriteten av respondenterna av mikroföretag (färre än tio anställda), och med tanke på att 

inställningen till risk kan vara personligt betingad och att vi inte har undersökt de 

bakomliggande orsakerna till respondenternas företagande, är det trots allt sannolikt att 

risktagandet likställs med personliga risker (Lumpkin & Dess, 2005, s. 152) där det 

finns för mycket att förlora.   

 

Att innovationskraft inte heller förekommer i lika framträdande utsträckning som MO-

dimensionerna kan bero på att även innovationer innebär ett visst mått av risktagande, 

men i ett mer finansiellt avseende (Lumpkin & Dess, 2005, s. 152). Vidare kan innovat-

ioner, främst av det mer radikala slaget, ta lång tid att utveckla vilket gör att vår studie 

kanske inte fångar innovationsdimensionen på ett helt rättvisande sätt. Resultaten kan 

även återspegla att kombinationen av att vara småföretagare och inom tjänstesektorn 

(vilket är den typ av företag som är mest förekommande bland svaren) innebär att det är 

svårt att vara hur innovativ och riskbenägen som helst. Trots allt är det just innovations-

begreppet (M = 3,11), som förekommer i störst utsträckning av de tre EO-faktorerna 

vilket kan återspegla att innovation även har betydelse för marknadsorienterade företag 

(Jaworski & Kohli, 1993; Han et al., 1998). Detta framgår av korrelationsanalysen där 

faktorn innovationskraft korrelerar starkt med MO-komponenterna koordinering och 

planering (r = 0,475) samt ett externt fokus (r = 0,388). Dessa resultat står i skarp kon-

trast till Han et als (1998, s. 40) resultat där kundfokus istället visar sig vara den kompo-

nent som starkast samspelar med företagens innovationsförmåga. De divergerande re-

sultaten kan vara en konsekvens av att Han et als studie bygger på data från banksek-

torn, medan vi har studerat företag i ett flertal branscher, vilket bör göra våra resultat 

mer allmängiltiga. Vår studie visar även att EO-faktorn ett proaktivt förhållningssätt 

korrelerar starkt till samma två MO-komponenter. Detta talar alltså för att ett fokus rik-

tat utåt, bland annat mot konkurrenterna, samt förmågan att engagera och interagera 

över avdelningarna inom organisationen, samspelar med innovationskraften och den 

proaktiva inställningen i företaget. 

 

7.2 Hur hållbara är svenska företag? 
Med hjälp av Kärnä et als (2003) modell för environmental marketing planning har vi 

undersökt i vilken utsträckning miljö- och hållbarhetsaspekter finns med i företagets 

grundläggande värderingar och attityder, samt hur dessa i sin tur ligger till grund för de 

beslut som tas i relation till marknadsföringsstrategier, -strukturer och -funktioner. Detta 

ger med andra ord en bild av hur genuint integrerad hållbarhetsfrågan är i organisation-

en. I vår studie uppgår det samlade medelvärdet för de frågor som ställts angående dessa 

hållbarhetsrelaterade aspekter till 3,26. I Kärnä et als (2003) studie uppgår motsvarande 

medelvärde till 3,31 (egen bearbetning), vilket gör att våra resultat är jämförbara och 

trovärdiga. 

 

Vår studie visar att svenska företag, i en relativt utbredd omfattning, anser att de själva 

spelar en viktig roll och har ett ansvar att bära när det gäller främjandet av en miljö-

mässigt hållbar utveckling. Samtidigt framhålls dock även vikten av myndigheters in-

blandning då respondenterna i stor utsträckning instämmer om att den fria marknaden 

inte kan ta hand om miljöproblem helt på egen hand.  
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Att det överlag ändå finns en medvetenhet om företags ansvar för den sociala och mil-

jömässiga utvecklingen lyser även igenom i företagens marknadsplanering. Våra resul-

tat visar nämligen att hållbarhetsaspekter, i viss mån, tas i beaktande när strategiska 

beslut gällande företagets produkter, kunder och konkurrenter fattas. Detsamma gäller 

även de organisatoriska aspekterna av företaget där hållbarhet visar sig vara en relativt 

viktig faktor för företagets ledning och verksamhetsplanering. Dock är den hållbarhets-

mässiga betoningen inte lika tydlig bland marknadsföringsfunktionerna som bland annat 

avser företagets marknadskommunikation och prissättningsstrategier. (Kärnä et al., 

2003, s. 852). Vår bedömning av detta är att företagen i relativt stor utsträckning anser 

att hållbarhet är viktigt att ta hänsyn till, samt att frågan finns med som en faktor i styr-

ningen av företaget och i de strategier som utarbetas, men faller lite på målsnöret ef-

tersom frågan inte får motsvarande uppmärksamhet när det kommer till företagets mer 

konkreta marknadsföringsfunktioner. Det skulle även kunna tyda på att det som företa-

gen erbjuder inte är miljö- eller hållbarhetsanpassat i någon större utsträckning, och att 

de således inte har någon anledning att förmedla detta externt. Exempelvis tillhör majo-

riteten av de tillfrågade företagen tjänstesektorn, och det är enkelt att fråga sig hur håll-

bar en tjänst kan vara. Däremot kan företaget utarbeta interna strategier där hänsyn till 

hållbarhet tas i det arbete som sker back office. Ytterligare en tolkning av resultaten 

skulle kunna vara att företagen helt enkelt inte vill kommunicera det hållbarhetsarbete 

de gör, för att undvika att bli sammankopplade med green washing. Vi menar att den 

här försiktigheten med att framhålla sitt hållbarhetsengagemang kan sammankopplas 

med den låga riskbenägenheten bland respondenterna i vår studie.      

 

I tillägg till att hållbarhetsfrågan finns inkluderad i företagets grundläggande värdering-

ar visar våra resultat att även företagarna själva är angelägna om, och hyser en oro för, 

miljöns och samhällets välbefinnande. Medelvärdet på NEP-skalan uppgår till 3,86 vil-

ket i jämförelse med Jansson et als (2011, s. 54) resultat indikerar en relativt stark om-

tanke om miljön då motsvarande värde för NEP i den studien uppgår till 4,04 för indivi-

der som köpt miljövänliga fordon och 3,75 för individer som inte gjort det. Att resulta-

ten är jämförbara, samt att båda studierna bygger på observationer gjorda i Sverige talar 

för att våra resultat är tillförlitliga. 

 

7.3 Den strategiska orienteringens betydelse för ett genuint hållbarhets-

arbete 
Som argumenterats för i teoriramverket ser vi det inte som en förutsättning att MO och 

EO står som motpoler till varandra, utan att den ena orienteringen kan – som i ett konti-

nuum – vara mer framträdande än den andra. I vårt fall är MO den dominerande oriente-

ringen och våra resultat visar även att MO och EO korrelerar starkt till varandra (r = 

0,49) trots att de är statistiskt skilda från varandra. De överlappande dimensioner inom 

de båda orienteringarna kan, som vi tidigare konstaterat, tillskrivas till marknadsoriente-

ringens externa fokus samt och koordinering och planering, och de entreprenöriella dra-

gen innovationskraft och ett proaktivt förhållningssätt. Att dessa fyra komponenter kor-

relerar starkt till varandra bekräftar att det inte föreligger något motsatsförhållande mel-

lan MO och EO. I linje med detta har även Miles & Arnold (1991, s. 60) funnit att de 

båda begreppen är korrelerade. Dessutom finner Slater & Narver (1995, s. 63, 67-68) i 

sin studie att en entreprenöriell orientering är ett viktigt komplement till MO för att 

uppnå varaktiga konkurrensfördelar. Med bakgrund av detta är det tydligt att de båda 

orienteringarna har betydelse för svenska företags framgång och överlevnad. Men då vi 

inte bara finner att MO och EO korrelerar till varandra, utan att respektive orientering 
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även uppvisar ungefär lika starka, och positiva, korrelationer till hållbarhet (MO: r = 

0,379, och EO: r = 0,370) framgår det från våra resultat att de båda har en betydelsefull 

roll även i främjandet av en hållbar utveckling. Detta gäller inte bara när de två oriente-

ringarna studeras var för sig, utan en regressionsanalys visar att MO och EO (med ett 

adjusted R
2
 = 0,185) tillsammans förklarar 18,5% av förändringen i hållbarhetsnivån. 

Med andra ord finns det nödvändiga beståndsdelar inom respektive strategisk oriente-

ring, och det kan vara ett resultat av att de två orienteringarna inte helt utesluter 

varandra vilket gör det svårt för företag att antingen vara renodlat marknadsdrivna eller 

entreprenöriella. 

 

När sambanden mellan MO, EO och hållbarhet studeras på en mer detaljerad nivå är det 

främst dimensionerna ett proaktivt förhållningssätt samt koordinering och planering 

som påverkar hållbarhet. I samma regressionsmodell visar det sig att, tillsammans med 

dessa två faktorer, har även företagarens personliga oro och omtanke om miljön en viss 

inverkan på hållbarhetsnivån i företaget. Detta talar alltså för, precis som Bansal & Roth 

(2000, s. 728) menar, att värderingarna hos inflytelserika personer i organisationen på-

verkar i vilken utsträckning företaget ägnar sig åt hållbarhetsrelaterade frågor. I vår stu-

die hade vi dock väntat oss ett större utslag från frågorna som relaterar till företagarens 

egen attityd och inställning, vilket vi troligtvis hade fått om dessa frågor getts mer ut-

rymme i enkäten. Nedan kommer vi att koncentrera analysen kring de övriga två fak-

torerna som, enligt regressionsmodellen, har störst inverkan på hållbarhet.   

   

Proaktivitet 

Det proaktiva förhållningssättet är ett av karaktärsdragen av den entreprenöriella orien-

teringen och innebär att företagen håller marknaden under ständig bevakning för att 

identifiera nya affärsmöjligheter (Lumpkin & Dess 2005, s. 151). Att just detta visar sig 

ha den främsta inverkan på hållbarhet, i vår studie, går i linje med Kärnä et als (2000, s. 

869) resultat som visar att företag som agerar proaktivt på hållbarhetsfrågan även är de 

företag som är mest genuina i sitt hållbarhetsarbete.  

 

Istället för att drivas av de befintliga strukturerna på marknaden möjliggör det proaktiva 

förhållningssättet för företagen att leda vägen genom att hitta nya förutsättningar för att 

lyckas (Schindehutte et al., 2008, s. 5; Miller, 1983, s. 771). Våra resultat talar alltså för 

att hållbarhetsrelaterade insatser bland annat implementeras som en följd av ett proak-

tivt förhållningssätt vilket indikerar att det finns en syn på att sådana insatser kan inne-

bära affärsmöjligheter eller konkurrensfördelar. Att ett proaktivt förhållningssätt de 

facto har ett positivt förhållande till hållbarhetsinsatser i företag framgår även i en studie 

av McKinsey (2010, s. 7). Denna visar att 88% av företag som har satt hållbarhetsfrågan 

högt på agendan är proaktiva och söker aktivt hållbarhetsrelaterade investeringsmöjlig-

heter, medan endast 23% av mindre engagerade företag agerar i samma proaktiva be-

märkelse.  

 

När svenska företag integrerar hållbarhet i sin marknadsplanering tycks det alltså göras i 

linje med Miles & Covins (2000, s. 309) strategiska modell som syftar till att beskriva 

hur företag använder hållbarhet på ett proaktivt sätt, antingen som en differentierande 

åtgärd eller som en kostnadsbesparing, för att maximera värdet för sina intressenter eller 

skapa konkurrensmässiga försprång. Då våra resultat visar att företagarens personliga 

inställning till miljöns och samhällets välmående också påverkar i vilken utsträckning 

företagen agerar hållbart kan detta dessutom tolkas i linje med Coddington (1993, s. 2) 
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som menar att mer framsynta ledare är bättre på att identifiera och tillvarata miljörelate-

rade affärsmöjligheter.  

 

Koordinering och planering 
Som ovan nämnts har den marknadsorienterade dimensionen koordinering och plane-

ring också en betydande inverkan på den utsträckning som företag tar hänsyn till håll-

barhet i sin marknadsplanering. Detta innebär att företagets förmåga att sprida informat-

ion om marknaden och kunden genom hela organisationen, samt engagera alla avdel-

ningar eller funktioner i företaget så att vem som helst kan bidra till värdeskapandet för 

kunden (jfr Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Oakley, 2012), påverkar 

utsträckningen av hållbarhetsinsatser inom företaget. Att det föreligger ett samband 

mellan dessa två faktorer tolkar vi i ljuset av Coddington (1993, s. 3) som menar att just 

marknadsföringsfunktionen har en viktig roll att spela i främjandet av en hållbar ut-

veckling, då det krävs att kommunikation även vänds inåt i organisationen för att säker-

ställa att de interna funktionerna ligger i linje med de miljömässiga ansträngningarna. 

Detta innebär alltså att det måste förekomma en viss koordinering av aktiviteter över ett 

flertal avdelningar eller funktioner inom organisationen. De upptäckter marknadsföraren 

gör i relation till de konsekvenser som ett uteblivet hållbarhetsansvar innebär, eller till 

de affärsmöjligheter som ett ökat hållbarhetsfokus kan föra med sig, måste alltså spridas 

genom organisationen för att på ett samordnat och effektivt sätt skapa värde för företa-

gets kunder och intressenter. Koordinering och planering tycks, med andra ord, utgöra 

en förutsättning för att kunna integrera ett genuint hållbarhetsarbete i en hel organisat-

ion. I relation till just hållbarhetsbegreppet indikerar den här dimensionen av marknads-

orientering att det finns en miljö- eller samhällsmedvetenhet som genomsyrar organisat-

ionen och de beslut som tas, vilket enligt Coddington (1993, s. 1-2) är en förutsättning 

för implementeringen av det han kallar environmental marketing. 

Övriga MO- och EO-dimensioner 
Som vi har sett finns det ett relativt starkt samband mellan hållbarhet och både MO och 

EO, men det är endast en dimension inom respektive orientering som förmedlar detta 

samband. Då en majoritet av det som karaktäriserar marknadsorientering och entrepre-

nöriell orientering alltså inte påverkar hållbarhet, trots det relativt starka sambandet, är 

det nödvändigt att även diskutera innebörden av dessa resultat.   

 

Kundfokus och Externt fokus  
Att MO-komponenten kundfokus inte ger utslag när hållbarhet sätts som beroendevaria-

bel tolkar vi som att ett fokus på kunden, med därtill hörande förståelse och kunskap för 

denna, varken leder till ökade eller minskade hållbarhetsinsatser. Trots att denna kom-

ponent inte påverkar förändringen i det samlade hållbarhetsbegreppet visar våra resultat 

att kundfokus har ett negativt, om än svagt, samband till integreringen av hållbarhet i 

marknadsföringsfunktionerna. Då dessa funktioner syftar till direkta kontaktytor mot 

kunden, så som annonsering och prissättning (Kärnä et al., 2003, s. 852), indikerar våra 

resultat att ett ökat kundfokus leder till att annat än hållbarhet förmedlas till kunden och 

att det är annat än hållbarhet som får prioritet i de beslut som relaterar till marknadsfö-

ringsfunktionerna. Med andra ord kan det vara så att det starkt kundfokuserade företaget 

inte ser hållbarhet som ett konkurrensmedel som nödvändigtvis behöver kommuniceras 

för att attrahera kunder. Att externt fokus, som riktas utåt från företaget mot bland annat 

konkurrenterna, inte heller påverkar hållbarhet skulle också kunna indikera att företagen 

inte ser hållbarhetsinvesteringar som avgörande för fortsatt konkurrenskraft på mark-

naden. Detta indikerar alltså en avvaktande inställning till hållbarhetsfrågan, men behö-

ver inte betyda att företagen inte erkänner den strategiska betydelsen som hållbarhetsa-
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spekten för med sig, utan att det fortfarande ses som outforskad mark som är riskfylld 

att beträda (Lubin & Esty, 2010, s. 2).     

 

Den avvaktande inställningen som MO-faktorerna kundfokus och externt fokus tycks 

innebära i relation till hållbarhetsfrågan, återspeglas även när vi frågar företagen vad de 

själva anser skulle hjälpa dem att agera hållbart i större utsträckning. Till stor del är det 

en ökad kundefterfrågan som skulle förmedla detta förhållande. Vidare skulle subvent-

ioner och skattelättnader underlätta för företagen att agera mer hållbart, men även kon-

kurrenternas omställning till hållbarare verksamheter skulle till viss del påverka. En 

inställning att konkurrenterna måste agera först tolkar vi i linje med Bansal & Roth 

(2000, s. 728), som ett sätt att minimera riskerna med att vara först ut med nya verk-

samhetslösningar. Samtliga faktorer som företagen anser, i första hand, skulle hjälpa 

dem att agera mer hållbart utövar sitt inflytande genom företagens externa miljö. Detta 

indikerar således att företagen hellre låter sig drivas av marknaden och att det snarare 

finns ett responsivt förhållningssätt till att föra in hållbarhetsrelaterade insatser i organi-

sationen (Bansal, 2005, s. 199). Som vi tidigare konstaterat anser företagen att de har en 

viss ansvarsbärande roll i främjandet av en hållbarare utveckling. Trots detta har företa-

gen ändå förhållningssättet att kunden måste visa sin efterfrågan samt att myndigheter, 

genom incitament och regleringar, måste bidra för att de ska agera hållbart i större ut-

sträckning. Vi menar att våra resultat visar på komplexiteten i hållbarhetsfrågan där 

ansvaret inte vilar huvudsakligen på en samhällsaktör, vilket också är det som Sheth & 

Parvatiyar (1995, s. 3) syftar till när de menar att marknadsföringen måste få större håll-

barhetsfokus i stället för att enbart vara konsumtionsinriktad, samt att hårdare lagar och 

regler måste instiftas för att guida marknaden åt rätt håll. 

 

Sammantaget talar de uteblivna sambanden mellan de två MO-komponenterna, kundfo-

kus samt externt fokus, och hållbarhet för att det krävs ett inre driv hos företagen för att 

de ska agera på ett hållbarhetsmässigt ansvarsfullt sätt. Detta gäller dock så länge de 

ovan nämnda yttre faktorerna inte gör sig gällande. Med andra ord blir alltså betydelsen 

av marknadsorienteringen större i takt med att exempelvis efterfrågan på hållbara pro-

dukter och hållbart företagande ökar. 

 

Innovationskraft och Risktagande 
Bland EO-komponenterna visar vår studie inga påverkanssamband till hållbarhet bland 

faktorerna innovationskraft och risktagande. Att innovationskraft inte har det är över-

raskande då innovationsbegreppet i relation till hållbar utveckling är rätt väsentligt. 

Bland annat visar Tillväxtverket (2012, s. 4, 33) att det är vanligare att företag som ar-

betar med miljöfrågor även är mer innovativa. Våra resultat kan tolkas som att hållbar 

utveckling inte nödvändigtvis måste vara relaterad till innovationer och företags inno-

vationskraft. Dock kan innovativa lösningar, som ofta syftar till att skapa konkur-

rensmässiga försprång, ändå föra med sig positiva effekter på miljön. Bland annat me-

nar Bansal & Roth (2000, s. 724) att företags hållbarhetsinsatser många gånger är en 

följd av enklare hushållningsstrategier sprungna ur effektiviseringar och kostnadsredu-

ceringar. Dessutom finns det ytterligare andra möjligheter för företag att agera socialt- 

och miljömässigt ansvarsfullt. Förutom att söka innovativa hållbara lösningar kan före-

tag exempelvis välja leverantörer och transportlösningar med omsorg, eller nyttja be-

fintliga material och produktionsprocesser som håller en hållbarhetsmässigt hög stan-

dard. 
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Som ovan nämnts har risktagande, som också är ett entreprenöriellt karaktärsdrag, inte 

heller någon påverkan på variationen i svenska företags hållbarhetsinsatser. Detta kan 

tolkas i enlighet med Bansal & Roth (2000, s. 726), vars resultat indikerar att om miljö-

forskningen resulterade i mer definitiva bedömningar av olika aktiviteters ekologiska 

effekter, samt om konsumenterna ställde högre krav, så skulle fler företag ta hållbarhets-

frågan i större beaktande. Trots att sociala och miljömässiga aspekter kan innebära af-

färsmöjligheter, och till och med tillskrivas epitetet megatrend (Lubin & Esty, 2000, s. 

2), tycks företag med andra ord relatera detta med ett oattraktivt risktagande. Vidare har 

vi även konstaterat att innovationer innebär ett visst mått av risktagande, och då företags 

innovationskraft inte heller uppbär ett orsakssamband i relation till hållbarhetsbegreppet 

förefaller resultaten vara logiska.   

 

7.4 Konkret hållbarhetsarbete 
Då studien även syftar till att analysera hur de två strategiska orienteringarna påverkar 

mer konkreta hållbarhetsinsatser kommer vi nedan att diskutera detta utifrån den ut-

sträckningen som företagen ägnar sig åt återvinning, certifieringsarbete och implemente-

ring av företagspolicys gällande el- och vattenanvändning. De respektive komponenter-

na i MO och EO förklarar väldigt lite av samtliga tre aktiviteter, men även här är det just 

koordinering och planering och ett proaktivt förhållningssätt som visar sig ha en signi-

fikant positiv inverkan på det konkreta hållbarhetsarbetet.  

 

Gällande förekomsten av miljö- och hållbarhetscertifieringar har våra resultat visat att 

en klar majoritet varken diskuterat eller fattat några beslut kring frågan att inleda ett 

certifieringsarbete. Detta kan vara en följd av det stora antalet mikro- och småföretag 

som har svarat, då Tillväxtverket (2012, s. 20) har funnit att större företag arbetar med 

miljöcertifiering, främst ISO 14001, i större utsträckning. Trots allt tycks koordinering 

och planering samt ett proaktivt förhållningssätt till viss del bidra positivt till förekoms-

ten av certifieringsarbetet, men det föreligger även vissa negativa samband till denna 

variabel. Återigen visar sig MO-dimensionen kundfokus ha en negativ inverkan på en 

hållbarhetsrelaterad aspekt inom svenska företag, men även den EO-förknippade inno-

vationskraften uppbär här ett negativt samband till certifieringsarbetet. I linje med tidi-

gare diskussion kring företagets fokus på kunden tolkar vi (med viss försiktighet då ad-

justed R
2 

för regressionsmodellen endast uppgår till 0,065) resultaten i enlighet med att 

en utebliven efterfrågan på innehavet av en miljö- eller hållbarhetscertifiering leder till 

att företagets resursallokering riktas till andra aktiviteter. Att ett certifieringsarbete är 

resurskrävande framförs av respondenterna själva som kommenterar att certifieringar är 

kostsamma och onödigt byråkratiska och därmed svåra att applicera i små företag. Även 

Tillväxtverket (2012, s. 21) påpekar att det är tveksamt om miljöcertifieringar (ISO 

14001 i första hand) är ekonomiskt försvarbara för små företag. Vidare framhålls det av 

respondenterna att de riktlinjer och policys som certifieringar består av, kan implemen-

teras utan att ett formellt dokument måste finnas som bevis. Med andra ord behöver 

förekomsten av certifieringar inte nödvändigtvis vara den bästa indikatorn av konkret 

hållbarhetsarbete. Trots de identifierade sambanden mellan MO- och EO-

komponenterna och certifieringar är det alltså svårt att uttala sig om den strategiska ori-

enteringens egentliga betydelse för denna typ av hållbarhetsinsatser. 

 

Då de båda orienteringarna förklarar väldigt lite av de tre konkreta hållbarhetsaktivite-

terna vill vi vara försiktiga även i tolkningen av sambanden som finns till återvinnings-

arbetet och implementeringen av el- och vattenanvändningspolicys. Vi menar därför att 
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vi inte kan dra slutsatsen att den strategiska orienteringen har någon avgörande bety-

delse för vilken utsträckning av konkret hållbarhetsarbete som förekommer i svenska 

företag. Det som däremot är intressant är att det just är ett proaktivt förhållningssätt 

samt koordinering och planering som även här uppvisar ett positivt påverkanssamband, 

trots att det är svagt. Detta stärker med andra ord våra resultat om att det faktiskt före-

ligger ett samband mellan just dessa två dimensioner av både MO och EO och ett genu-

int hållbarhetsarbete i svenska företag. 
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8. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka vilken betydelse den strategiska orientering-

en har för främjandet av en mer hållbar utveckling. Målet har varit att verifiera vår 

arbetshypotes om att en entreprenöriell orientering har ett starkare samband, än mark-

nadsorientering, till ett genuint integrerat hållbarhetsfrämjande arbete inom svenska 

företag. Vi kommer nu att presentera de mest grundläggande slutsatserna samt åskåd-

liggöra studiens teoretiska bidrag. Vi kommer även att presentera förslag till framtida 

forskning och lämna praktiska rekommendationer till de parter som berörs av våra 

resultat. 

8.1 Svar på vår frågeställning 
Som omnämnts i inledningskapitlet har vi arbetat utifrån följande frågeställning:  

 

Hur ser sambanden ut mellan marknadsorientering respektive entreprenöriell oriente-

ring och hållbarhetsfrämjande attityder, förhållningssätt och konkreta initiativ i 

svenska företag? 

 

Våra resultat visar att det finns en stark korrelation mellan MO och EO, samt att respek-

tive orientering har en positiv inverkan på förekomsten av genuint hållbarhetsarbete i 

svenska företag. Dock är det endast en dimension inom respektive orientering som för-

medlar dessa samband; koordinering och planering (MO) och ett proaktivt förhållnings-

sätt (EO). Dessa två har genomgående varit de två faktorer som har visat påverkan på de 

hållbarhetsrelaterade aspekter som mätts, vilket visar på robustheten i resultaten. För 

främjandet av en hållbar utveckling är det därför av betydelse att företag balanserar 

både en stark marknadsorientering och en stark entreprenöriell orientering. Dock har vi 

kunnat konstatera att MO’s betydelse för en mer hållbar utveckling tycks öka i takt med 

att kundefterfrågan på hållbara produkt- och tjänstelösningar ökar, samt i takt med att 

konkurrenterna ställer om i mer hållbar riktning.    

 

Ett proaktivt förhållningssätt är den dimension som uppvisar det starkaste sambandet 

till företags hållbarhetsarbete, och vi anser därmed att vi kan verifiera vår arbetshypotes 

om att en entreprenöriell orientering har ett starkare samband än marknadsorientering 

till företags integrering av genuint hållbarhetsarbete. 

 

8.2 Studiens teoretiska bidrag 
Ju mer vi har studerat litteraturen inom marknads- och entreprenöriell orientering desto 

mer har vi upptäckt att tidigare forskning i stor utsträckning är begränsad till ett busi-

ness performance perspektiv. Genom att sätta de två orienteringarna i ett nytt perspek-

tiv, och testa vilka samband som finns mellan MO, EO och ett genuint integrerat håll-

barhetsarbete, lämnar vår studie ett gediget bidrag till befintlig forskning. Vi har funnit 

signifikanta korrelationer mellan de tre begreppen, och således visat att (och hur) de 

strategiska orienteringarna kan mätas i ett hållbarhetsperspektiv. Detta innebär att vår 

studie har bidragit till en nyansering av begreppen och därigenom öppnat upp för att 

studera MO och EO-fälten utifrån ett flertal andra ämnesområden. På detta sätt har 

marknadsföringsfältet möjlighet att utvecklas till att få en mer välbalanserad och sam-
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tida karaktär och därigenom bidra till att marknadsföringspraxis kan ta ett nödvändigt 

kliv framåt.  

 

Tidigare studier har konstaterat att det finns ett samspel och en kompletterande effekt 

mellan marknadsorientering och entreprenöriell orientering (Baker & Sinkula, 2009, s. 

456; Miles & Arnold, 1991, s 81; Slater & Narver, 1995, s. 67-68). Vår studie bekräftar 

detta samband då vi kan visa att det finns en stark korrelation mellan fyra överlappande 

dimensioner av de båda begreppen; externt fokus (MO), koordinering och planering 

(MO), innovationskraft (EO) och ett proaktivt förhållningssätt (EO). De två dimension-

erna som i vår studie inte bidrar till en överlappning av de två orienteringarna, det vill 

säga kundfokus (MO) och risktagande (EO), kan istället innebära en komplettering mel-

lan orienteringarna. Vår studie bidrar därmed till en bekräftelse av det framväxande 

forskningsfältet entrepreneurial marketing (EM) (jfr Kraus et al., 2012; Morris et al., 

2002; Mort et al, 2012), och öppnar upp för en omvärdering av distinktionen mellan de 

två orienteringarna.  

 

I och med våra resultat har vi fastställt kopplingarna mellan olika strategiska förhåll-

ningssätt hos företag och dess hållbarhetsengagemang. Till exempel visar Kärnä et als 

(2003, s. 869) studie att proaktiva företag är mer genuina i sitt hållbarhetsarbete. Detta 

kan nu verifieras då vi kan bekräfta att EO-komponenten ett proaktivt förhållningssätt 

har en stark korrelation till ett genuint, integrerat hållbarhetsarbete i svenska företag. 

Vidare bidrar vår studie genom att visa hur en god koordinering och samordning av fö-

retagets funktioner och resurser också har ett starkt samband till hållbarhetsarbetet i 

svenska företag. 

 

Precis som att tidigare MO-forskning har utgått från ett business performance perspek-

tiv har fokus i stor utsträckning legat på att studera stora företag. Vi har fått indikationer 

om att de allra minsta företagen har haft svårt att svåra på vissa frågor i webbenkäten. 

Därför visar vår studie att de mest vedertagna och etablerade mätskalorna för MO behö-

ver utvecklas för att på ett bättre sätt fånga orienteringen även i mindre företag. Med 

andra ord krävs en teoretisk utveckling av begreppet, vilket även Sciascia (2006, s. 30) 

har varit inne på. Detta är framförallt av vikt med tanke på att 99,9% av Sveriges samt-

liga företag utgörs av små- och medelstora företag (SCB, 2008a, s. 1).  

 

8.3 Framtida forskning 

Hållbarhet är utan tvekan en av de viktigaste och mest etiska frågorna av idag. Dess 

aktualitet är också en av anledningarna till att vi valde att studera en aspekt av just detta 

ämne. Den ständigt pågående samhällsdebatten tyder på att åsikterna kring hur hållbar-

hetsfrågan ska hanteras är många och divergerande. Att det finns en polarisering åter-

speglas även i vår undersökning där några respondenter poängterar hur viktig frågan är 

för framtidens företagare, medan andra anser att myndigheter bör ta ett större ansvar, 

och ytterligare en åsikt är att hela debatten är snedvriden och missvisande. Denna pola-

risering visar på vikten av att fortsätta studera de bakomliggande orsakerna till att före-

tag engagerar sig i miljö- och samhällsfrågor. Då exempelvis MO framförallt har stude-

rats ur ett kvantitativt perspektiv (Goldman & Grinstein, 2010, s. 1403-1404) menar vi 

att en kvalitativ studie skulle kunna bidra med en djupare förståelse för hur företagsle-

dare egentligen resonerar kring, och tar beslut gällande hållbarhet, och hur detta relate-

rar till den strategiska orienteringen i företaget.  
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Vidare ser vi att vår studie skulle kunna utvecklas genom att specifikt undersöka hur 

den strategiska orienteringen i tydligt hållbarhetsprofilerade företag skiljer sig åt från 

mindre hållbarhetsengagerade företag, exempelvis inom samma bransch. Även här 

skulle ett kvalitativt perspektiv kunna ge djupare insikter om de fundamentala skillna-

derna.   

 

8.4 Rekommendationer 

Våra resultat indikerar att företag som vill uppnå ett genuint integrerat hållbarhetsarbete 

bör fokusera på att skapa en kultur där ett ständigt informationsutbyte tar plats mellan 

samtliga funktioner eller avdelningar. Med företagets hållbarhetsrelaterade värderingar 

som grund underlättar detta koordineringen av företagets ansträngningar i en gemensam 

riktning. Vidare måste det finnas en proaktiv inställning såväl till miljöns och sam-

hällets välmående, som till företagets fortsatta utveckling och framtida resultat. Med ett 

framsynt perspektiv är möjligheterna större att upptäcka hållbara investeringsmöjlighet-

er. Då vi har sett att MO och EO korrelerar med varandra är det alltså av vikt att företag, 

av alla storlekar, fostrar och balanserar både en stark marknadsorientering och en stark 

entreprenöriell orientering. Detta då de båda orienteringarna även har relativt starka 

samband till ett genuint hållbarhetsarbete.  

 

Såväl vår studie som tidigare forskning har kunnat konstatera att ansvaret för en hållbar 

utveckling inte vilar uteslutande på någon enskild samhällsaktör, vilket innebär att det 

krävs ett engagemang från både näringslivet, staten och marknaden. Vidare visar vår 

studie att marknadsorienteringens betydelse för en hållbarare utveckling ökar i takt med 

att kunder ställer högre krav på företagen, samt i större utsträckning efterfrågar hållba-

rare produkter eller tjänstelösningar. I och med detta bör det ligga i regeringens intresse 

att uppmuntra till samhällsdebatt och att öka kunskapsnivån och medvetenheten om 

hållbarhetsproblematiken i samhället. Vidare bör myndigheter utarbeta långsiktiga stra-

tegier för hur de genom regleringar, lagar och incitament, ska kunna guida företag och 

marknad mot en mer hållbar utveckling. 

 

För att svenska företag ska integrera hållbarhetsfrågan i sin marknadsplanering i större 

utsträckning åligger det även ett ansvar hos utbildningsväsendet att tillhandahålla goda 

förutsättningar för att detta ska kunna bli verklighet. Våra resultat visar tydligt hur ett 

proaktivt förhållningssätt till marknaden har ett positivt samband till utsträckningen av 

företags hållbarhetsengagemang. I marknadsföringsutbildningar på högre nivå bör där-

för entreprenörskapsfältet få större utrymme, för att skifta fokus från den traditionsen-

liga konsumtionsinriktningen. Sökandet efter affärsmöjligheter bör uppmuntras, där 

man vågar bryta mönstren och utmana strukturera på marknaden på ett kreativt sätt. 

Samtidigt måste hållbarhetsfrågan integreras i marknadsföringsutbildningen för att 

långsiktigt skapa förutsättningar för ett hållbarare företagande. Bland annat är mark-

nadsföringsetiska frågor av stor betydelse för att åskådliggöra företagens samhälleliga 

ansvar samt för att fostra ett större samhällsengagemang bland framtidens företagare. I 

detta har även grundskolan en viktig roll att spela för att tidigt introducera denna an-

svarskänsla och lägga grunden för det entreprenöriella tänk som bland annat krävs för 

att föra den hållbara utvecklingen framåt. 
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9. Begränsningar & Sanningskriterier 

9.1 Begränsningar  

Som med de flesta andra studier finns det vissa begränsningar med vår studie. Att vi har 

gjort ett icke-slumpmässigt urval gör att vi inte kan generalisera våra resultat fullt ut till 

alla svenska företag. Dock har vi gjort ett stort antal observationer i och med att vi har 

undersökt 450 företag. Vi anser därför att våra resultat ändå bidrar med en förståelse för 

hur sambanden mellan de strategiska orienteringarna och genuint hållbarhetsarbete kan 

se ut i svenska företag.  

 

Den identifierade överrepresentationen av små företag (10-49 anställda), samt underre-

presentationen av enmans- och mikroföretag kan ha föranlett en snedvridande effekt av 

resultaten. Vår bedömning är att detta främst gäller MO-dimensionen koordinering och 

planering då dessa frågor i viss mån tar utgångspunkt i aktiviteter som förekommer 

mellan olika funktioner inom företaget. Denna begränsning som innebär att studien inte 

är helt anpassad till enmans- och mikroföretag skulle kunna ha medfört att vi har fått ett 

för högt värde på dimensionen koordinering och planering. Å andra sidan kan bortfallet 

även ha påverkat andra resultat. Till exempel kanske EO-faktorerna hade varit mer 

framträdande om de minsta företagen svarat i mer representativ utsträckning.  

 

Då begreppet hållbarhet är av mångfacetterad karaktär begränsas vår studie av att vi 

inte, på ett fullständigt sätt, täcker in begreppets alla dimensioner. Till att börja med kan 

hållbarhet syfta till att hänsyn tas till miljön och naturens resurser, men även till grund-

läggande mänskliga behov och stärkandet av ett långsiktigt hållbart samhälle. Dessutom 

utgör ekonomisk hållbarhet ytterligare en aspekt av begreppet. I vår studie har vi lagt 

fokus vid de första två aspekterna, men oavsett vilken av aspekterna som företag väljer 

att lägga sitt engagemang på så kan det göras på ett mängd olika sätt. Att engagera sig i 

miljöarbete kan exempelvis innebära allt från att utveckla en miljöpolicy i företaget till 

att utveckla miljöanpassade produkter eller ta fram ny miljöteknik (Tillväxtverket, 

2012, s. 6). Vidare kan företagsstorlek och branschsektor ge helt olika förutsättningar 

och motiv för företag att agera hållbart. Exempelvis är det sannolikt att hållbarhetsinsat-

serna i stora industriföretag skiljer sig kraftigt åt från motsvarande arbete i små tjänste-

företag. På grund av detta är det svårt att i en studie av denna omfattning fånga hållbar-

hetsbegreppet på ett fullödigt sätt. Dock har vi med hjälp av Kärnä et als (2003) modell 

täckt in integrering av hållbarhetsfrågan i allt från företagets grundläggande värderingar 

till det strategiska marknadsföringsarbetet och de direkta kontaktytorna mot kunden. 

Som ett komplement till detta har vi dessutom undersökt mer konkreta hållbarhetsinsat-

ser för att få en än mer nyanserad bild av företagens hållbarhetsengagemang.  

 

9.2 Sanningskriterier 

Eftersom vår studie bygger på en kvantitativ metod är det viktigt att redogöra för i vil-

ken utsträckning den är pålitlig och går att återupprepa med samma resultat samt 

huruvida vi verkligen mäter det vi ämnar mäta (Djurfeldt et al., 2010, s. 104). 

9.2.1 Validitet 
God validitet innebär att frågorna i undersökningen verkligen mäter det som ämnas mä-

tas (Ejlertsson, år, s. 99). När vi mätt våra huvudsakliga faktorer marknadsorientering, 

entreprenöriell orientering och hållbarhet, har vi använt oss av mätskalor som är beprö-
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vade och validerade av experter. Därmed har vi försäkrat oss om att de operationella 

definitionerna överensstämmer med vårt teoretiska ramverk och att den så kallade över-

ensstämmelsevaliditeten är god (Olsson & Sörensen, 2011, s. 125). Måttet för företaga-

rens personliga värderingar, NEP-skalan, skulle kunna förbättras genom att inkludera 

fler frågor från den ursprungliga skalan. 

9.2.2 Reliabilitet 
För att försäkra oss om vår studies reliabilitet har vi vidtagit några praktiska åtgärder. 

Hög reliabilitet är viktigt för att andra ska kunna kontrollera de data som undersökning-

en och dess slutsatser bygger på, för att därigenom kunna bedöma studiens trovärdighet 

(Eliasson, 2011, s. 14-15). Som tidigare beskrivits, har vi genomfört vår studie med 

hjälp av en webbenkät och därefter fört över och bearbetat datat i ett statistikprogram. 

Genom detta förfaringssätt har vi minimerat risken för överföringsfel eftersom vi inte 

själva har hanterat resultaten före den statistiska bearbetningen. Detta gör också att vi 

kan garantera undersökningens objektivitet (Trost, 2005, s. 62). Vidare har vi varit ut-

förliga i presentationen av studiens genomförande med syfte att säkra replikerbarheten. 

För att vara säkra på att vi mäter, till exempel MO-komponenten koordinering och pla-

nering, på ett nyanserat men precist sätt, har vi ställt ett flertal frågor för att fånga kom-

ponentens alla dimensioner. Vi har bekräftat att frågorna faktiskt mäter samma sak ge-

nom att säkerställa att Cronbach’s alpha för samtliga frågor uppnår en godtagbar nivå. 

Eftersom samtliga värden överskrider minst 0,6 kan vi konstatera att den interna konsi-

stensen är hög, vilket också talar för god reliabilitet (Ejlertsson, 2005, s. 104). Samman-

fattningsvis menar vi att vi genom dessa praktiska åtgärder har försäkrat oss om att vår 

studie är pålitlig och i stor mån replikerbar. 
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Appendix 2: Multikollinearitetstest 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Externt fokus ,719 1,390 

Kundfokus ,930 1,075 

Risktagande ,766 1,305 

Innovationskraft ,467 2,142 

Proaktivt förhållningssätt ,466 2,145 

Lönsamhet ,925 1,081 

NEP ,959 1,043 

a. Dependent Variable: Koordinering och planering  

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Koordinering och planering ,674 1,483 

Kundfokus ,817 1,148 

Risktagande ,777 1,287 

Innovationskraft ,446 2,241 

Proaktivt förhållningssätt ,484 2,066 

Lönsamhet ,943 1,061 

NEP ,975 1,483 

a. Dependent Variable: Externt fokus 

 

  

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Koordinering och planering ,636 1,573 

Externt fokus ,635 1,574 

Risktagande ,765 1,307 

Innovationskraft ,448 2,233 

Proaktivt förhållningssätt ,464 2,155 

Lönsamhet ,927 1,079 

NEP ,961 1,573 

a. Dependent Variable: Kundfokus 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Koordinering och planering ,596 1,678 

Externt fokus ,645 1,552 

Kundfokus ,871 1,149 

Innovationskraft ,476 2,100 

Proaktivt förhållningssätt ,468 2,136 

Lönsamhet ,924 1,082 

NEP ,958 1,044 
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a. Dependent Variable: Risktagande 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Koordinering och planering ,623 1,606 

Externt fokus ,635 1,576 

Kundfokus ,874 1,144 

Risktagande ,817 1,225 

Proaktivt förhållningssätt ,656 1,525 

Lönsamhet ,923 1,083 

NEP ,962 1,039 

a. Dependent Variable: Innovationskraft 

 

 
Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Koordinering och planering ,600 1,667 

Externt fokus ,664 1,506 

Kundfokus ,873 1,145 

Risktagande ,774 1,292 

Innovationskraft ,633 1,580 

Lönsamhet ,924 1,082 

NEP ,956 1,046 

a. Dependent Variable: Proaktivt förhållningssätt 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Koordinering och planering ,597 1,676 

Externt fokus ,649 1,541 

Kundfokus ,875 1,143 

Risktagande ,767 1,304 

Innovationskraft ,447 2,239 

Proaktivt förhållningssätt ,464 2,156 

NEP ,969 1,032 

a. Dependent Variable: Lönsamhet 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Koordinering och planering ,596 1,676 

Externt fokus ,647 1,546 

Kundfokus ,875 1,143 

Risktagande ,766 1,305 

Innovationskraft ,449 2,227 

Proaktivt förhållningssätt ,463 2,162 

Lönsamhet ,934 1,071 

a. Dependent Variable: NEP 
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Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Strategier ,396 2,528 

Strukturer ,505 1,980 

Funktioner ,464 2,156 

a. Dependent Variable: Miljömässigt ansvarstagande 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Miljömässigt ansvarstagande ,570 1,754 

Strukturer ,570 1,756 

Funktioner ,653 1,530 

a. Dependent Variable: Strategier 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Miljömässigt ansvarstagande ,607 1,648 

Strategier ,415 2,412 

Funktioner ,479 2,087 

a. Dependent Variable: Strukturer 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Miljömässigt ansvarstagande ,601 1,663 

Strategier ,447 2,238 

Strukturer ,517 1,934 

a. Dependent Variable: Funktioner 
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Appendix 3: Korrelationstabeller  

 

3.1  
 EO MO 

EO 1 ,493
**

 

MO ,493
**

 1 
**

 Korrelationen är signifikant 
vid 0,01-nivån. (2-tailed) 

 

 

3.2 
 HH MO EO 

Hållbarhet 1   

MO ,379
**

 1  

EO ,370
**

 ,493
**

 1 
**

 Korrelationen är signifikant vid 0,01-
nivån. (2-tailed) 

 

 

3.3 
  HH KP EF KF RT IK PF 

 (HH) Hållbarhet  1       

MO 

(KP) Koordinering och planering  ,385
**

 1      

(EF) Externt fokus  ,321
**

 ,514
**

 1     

(KF) Kundfokus ,137
**

 ,341
**

 ,211
**

 1    

EO 

(RT) Risktagande ,165
**

 ,230
**

 ,289
**

 ,075
**

 1   

(IK) Innovationskraft ,331
**

 ,475
**

 ,338
**

 ,188
**

 ,454
**

 1  

(PF) Proaktivt förhållningssätt ,400
**

 ,447
**

 ,459
**

 ,139
**

 ,405
**

 ,696
**

 1 
**

 Korrelationen är signifikant vid 0,01-nivån. (2-tailed) 
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Appendix 4: Multivariata regressioner 

 

Dependent Variable: Miljömässigt ansvar 
    B SE B β 

Constant        1,314            0,286     
 Proaktivt förhållningssätt (EO)         0,207            0,038      ,260** 

Koordinering och planering (MO)         0,196            0,050      ,198**  

NEP        0,122            0,046      ,115**  

Kundfokus (MO)        0,109            0,054      ,093*  

 adj. R² = 0,182 
   **p < 0,01, *p < 0,05 
   

    

    Dependent Variable: Strategier 
     B SE B β 

Constant        1,001            0,293     
 Proaktivt förhållningssätt (EO)         0,250            0,046      ,259**  

Koordinering och planering (MO)         0,287            0,057      ,240**  

NEP        0,126            0,055      ,098*  

 adj. R² = 0,179 
   **p < 0,01, *p < 0,05 
   

    

    Dependent Variable: Strukturer 
     B SE B β 

Constant        1,905            0,212     
 Koordinering och planering (MO)         0,290            0,064      ,222**  

Proaktivt förhållningssätt (EO)         0,212            0,052      ,203**  

 adj. R² = 0,127 
   **p < 0,01 
   

    

    Dependent Variable: Funktioner 
     B SE B β 

Constant        1,698            0,262     
 Proaktivt förhållningssätt (EO)         0,233            0,044      ,260** 

Koordinering och planering (MO)         0,240            0,057      ,215**  

Kundfokus (MO) -0,123        0,062     -,092*     

 adj. R² = 0,146 
   **p < 0,01, *p < 0,05 
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Dependent Variable: Återvinning 
     B SE B β 

Constant 2,754 0,225 
 Koordinering och planering (MO) 0,303 0,064 ,219** 

 adj. R² = 0,046 
   **p < 0,01 
   

    

    Dependent Variable: Policy för el- och vattenanvändning 
   B SE B β 

Constant 0,866 0,233 
 Proaktivt förhållningssätt (EO) 0,209 0,081 0,133* 

Koordinering och planering (MO) 0,241 0,101 0,123* 

 adj. R² = 0,043 
   *p < 0,05 
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