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Sammanfattning&

Titel: Hållbarhetsrapporten som ett styrmedel - Hur företag kan styra sina medarbetare 

mot miljömässig hållbarhet 

Författare: Emelie Davidsson och Pernilla Larsson 

Handledare: Robert Jonsson 

Nyckelord: Hållbarhetsrapport, ekonomistyrning, medarbetare, motivation 

Bakgrund: Enligt en studie av Svensk Handel (2015) ökar konsumenters krav på 

företagens hållbarhetsarbete. Första december 2016 trädde en ny lag om 

hållbarhetsrapportering i kraft (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). Den innebär att 

stora bolag blir tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa vad företaget 

gör för social och miljömässig hållbarhet. 

Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelse för hur företag kan använda sin 

hållbarhetsrapport som ett strategiskt styrmedel för att motivera medarbetare att arbeta 

mot en mer miljömässigt hållbar organisation.  

Metod : Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. En 

kvalitativ metod har använts med fallstudie på IKEA Linköping och nio semistrukturerade 

intervjuer med chefer på varuhuset, hållbarhetskoordinator och medarbetare på operativ 

nivå.  

Slutsats: Hållbarhetsrapporten kan användas som informationsdokument för att göra 

medarbetarna medvetna om vad företaget gör för miljömässig hållbarhet och för att göra 

hållbarhet till ett kärnvärde inom organisationen genom kultur, produkter och 

arbetsrutiner. Stolthet om företagets insatser gör dem motiverade att arbeta mer mot 

miljömässig hållbarhet. Använd hållbarhetsrapporten som huvudkälla för information och 

gör informationen relevant för medarbetarna för att undvika informationsöverflöd. 

Involvera medarbetarna och utforma lokalt relevanta mål utifrån hållbarhetsrapportens 

globala mål.  
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Abstract&

Title: Sustainability report as a management control tool - how comapanies manage their 

co-workers towards environmental sustainability 

Authors: Emelie Davidsson and Pernilla Larsson 

Supervisor: Robert Jonsson  

Keywords: Sustainability report, management control, co-workers, motivation  

Background: According to a report from Svensk Handel (2015) consumers requirements 

on swedish companies’ sustainability work increases. The first of December 2016 a new law 

about sustainability reporting came into force (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). The 

law requires big companies to execute a sustainability report to show what the company 

does for social and environmental sustainability. 

Purpose: The purpose with this study is to contribute with understanding about how 

companies can use their sustainability report as a strategic management control tool to 

motivate co-workers to work for a more sustainable organisation.   

Research method: The study is based on a hermeneutical perspective  and an abductive 

approach. A qualitative method has been used together with a case-study at IKEA 

Linköping and nine semistructured interviews with managers at the store, the sustainability 

coordinator and co-workers at the operating level.  

Conclusion: The sustainability report can be used as a document for information to make 

the co-workers aware of the environmental sustainability work the company does, but also 

to make environmental sustainability to a core value within the organisation. Pride of the 

company’s work makes the co-workers motivated to work more with environmental 

sustainability. Use the sustainability report as a main source for information and make the 

information relevant for the co-workers to avoid information overload. Involve the co-

workers and use the global goals in the sustainability report to set targets that are relevant 

for the local business. 
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1"Ökade"krav"på"svenska"företags"miljöarbete""

Konsumenter börjar i större utsträckning än tidigare efterfråga hållbara produkter (Svensk 

Handel, 2015). Enligt en studie från Svensk Handel (2015) blir konsumenter allt mer 

medvetna om vad de köper och försöker ändra sina konsumtionsvanor till att bli mer 

långsiktigt hållbara. I studien anger nästan hälften av de tillfrågade konsumenterna, att de 

under de senaste 12 månaderna valt bort en vara eller ett varumärke som de anser kan ha 

negativ inverkan på samhället (Svensk Handel, 2015). 

 

I linje med detta anger ungefär lika många att de medvetet valt att köpa varor från företag 

som arbetar med hållbarhet. Idag vill många företag gärna stoltsera med att de tar ansvar, 

både miljömässigt men även inom andra aspekter (Svensk Handel, 2015). Det har blivit 

viktigt för företag att kunna profilera sig som hållbara: 

 

De företag som inte fångat upp sitt bredare värdeskapande utifrån social, 

miljömässig och ekonomisk hållbarhet riskerar att få problem när det 

gäller att möta sina intressenters förväntningar, såsom finansiärers krav, 

kunders önskemål samt befintliga och blivande medarbetares 

förhoppningar 

(Hahn, Hök och Jannesson, 2016, sida 15) 

 

Svensk Handels studie (2015) visar även att 63% av de undersökta företagen redan jobbar 

med hållbarhetsfrågor. Nästan alla större handelsföretag kommunicerar sitt arbete på sin 

hemsida. Anledningen till arbetet med hållbarhetsfrågor är dels på grund av 

konsumenterna - företaget vill ha fler nöjda kunder och anser sig få ett bättre rykte genom 

att arbeta med etiska frågor, och dels på grund av att de vill bidra till en hållbar utveckling. 

Dessutom visar Brauer (2011) på att företag som jobbar för hållbarhet redan nu tenderar att 

ha en högre konkurrenskraft både nu och i framtiden. En tredjedel av företagen arbetar mer 

med hållbarhetsfrågor nu än för bara ett år sedan, nästan inget företag har minskat sitt 

engagemang för frågan, vilket enligt Svensk Handel kan ses som ett tecken på att företagen 

tycker att arbetet lönar sig (Svensk Handel, 2015). Numera är det dock inte bara en fråga 

om att marknadsföra sig som hållbara, utan det är också ett lagstadgat krav för större 

svenska företag (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554).  
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1.1#Krav#på#transparens##

En ny lag som bygger på direktiv från EU om krav för större företag att hållbarhetsredovisa 

trädde i kraft den 1 december 2016 (Sandow, 2016; Sveriges riksdag, 2016; Fransson och 

Mueller, 2016). Den innebär att det inte längre är frivilligt att upprätta en 

hållbarhetsrapport, utan numera ett krav:  

 

Stora företag ska vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Rapporten ska innehålla information om hur företaget arbetar med 

miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption.  

(Sveriges riksdag, 2016) 

  

Lagändringen innebär att företag som uppfyller två eller fler av villkoren; (1) fler än 250 

medelanställda under de två senaste räkenskapsåren (2) att företagets årliga redovisade 

balansomslutning under de två senaste åren varit mer än 175 miljoner kronor samt (3) en 

omsättning på minst 350 miljoner kronor per år under två års tid, måste producera en 

hållbarhetsrapport i samband med att de publicerar årsredovisningen 

(Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554).  

1.2#Ett#företag#i#framkant##

Ett företag som är noggranna med att marknadsföra sig som miljömässigt hållbara är IKEA 

(IKEA Group, 2016). IKEA:s första hållbarhetsrapport är från år 2009 vilket innebär att de 

har hållbarhetsredovisat innan kraven från den nya lagen angående 

hållbarhetsrapportering kom. År 2016 års hållbarhetsrapport är nästan 100 sidor lång och 

behandlar IKEA:s hållbarhetsarbete, där de presenterar åtgärder och mål angående detta. 

IKEA visar både vilka aktiviteter de genomfört och vilka mål de har för framtiden. De visar 

vilka mål de nått upp till och vilka mål de fortfarande jobbar med att uppnå (IKEA Group, 

2016). År 2016 vann IKEA pris för “Årets bästa hållbarhetsredovisning” i kategorin stora 

bolag. Att de vann var framförallt för att de satt höga mål angående hållbarhet och att de 

även tydligt visat med siffror hur långt de har kvar att nå för att nå upp till dessa mål 

(Boman, 2016). IKEA hävdar att hållbarhet är en av grundpelarna i sin affärsverksamhet:  
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Sustainability is central to the way we work, and one of the cornerstones 

of our business strategy. To achieve our ambition of creating a sustainable 

business that has a positive impact on people and the planet, we need to 

bring all of our co-workers on board. We can have a much greater impact 

when we work with others. We create strategic partnerships and listen to 

our stakeholders to make sure that we are always improving.  

(IKEA Group, 2016, sida 82) 

 

IKEA har satt upp flertalet mål angående miljömässig hållbarhet. Ett mål är att till augusti 

2017 ska 95 procent av medarbetarna se hållbarhet som en naturlig del i sitt dagliga arbete. 

År 2016 var andelen 78 procent. Andelen medarbetare som ser IKEA som ett socialt och 

miljömässigt ansvarstagande företag var år 2016 83 procent mot målet 95 procent i augusti 

2017. IKEA hade även målet att 70 procent av kunderna ska se IKEA som ett företag som 

tar socialt och miljömässigt ansvar till augusti 2015. År 2016 var andelen 43 procent (IKEA 

Group, 2016). I sin hållbarhetsrapport trycker IKEA på att medarbetarna är viktiga för 

företagets hållbarhetsarbete: 

 

Our co-workers are the face of our business, and the best people to engage 

our customers. The more they know about our products and services, the 

better they can inspire customers to live a more sustainable and healthier 

life. 

(IKEA Group, 2016, sida 19) 

1.3#Studiens#kunskapsbidrag#

Tidigare studier har bidragit med hur hållbarhet kan integreras i styrning av verksamheten 

(Figge, Hahn, Schaltegger och Wagner, 2002; Maas, Schaltegger och Crutzen, 2016), hur 

hållbarhet bör redovisas (Gray och Bebbington, 2001; Fagerström och Hartwig, 2016; 

Stacchezzini, Melloni och Lai, 2016) och vad för typer av styrmedel företag använder sig av 

för hållbarhetsstyrning (Crutzen, Zvezdov och Schaltegger, 2017; Villiers, Rose och Kerr, 

2016).  

 

I dagsläget finns det begränsad forskning rörande hållbarhetsrapportering kopplat till 

praktiken (Adams och Larrinaga-Gonzaléz, 2007). Det behövs fler studier nära företag för 

att ta reda på hur styrsystem kan främja hållbarhet. Riccaboni och Leone (2010) har genom 
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en fallstudie studerat hur styrning kan användas för att implementera hållbarhetsstrategier 

i en organisation. De intervjuade både chefer och personal på sitt fallföretag för att se om 

sociala och miljömässiga strategier var integrerade i företagets planering, redovisning och 

aktiviteter. Engert och Baumgartner (2016) har gjort en liknande studie och listat olika 

faktorer som behövs för att implementera en hållbarhetsstrategi i verksamheten och fylla 

gapet mellan strategi och praktik.  

 

Flera forskare (Polman och Bhattacharya, 2016; Merriman, Sen, Litzky och Felo, 2016; 

Temminck, Mearns och Fruhen, 2015; Thomas, 2009) har skrivit om hur medarbetare kan 

motiveras till att tänka mer på miljöfrågor eller bli mer positivt inställda till företagets 

miljöarbete.  

 

Vad forskningen dock inte berör är hållbarhetsrapportens del och hur företaget kan utgå 

från den för att engagera medarbetarna. Det framkommer i Polman och Bhattacharyas 

(2016) artikel att rapporter av olika slag kan användas, men detta analyseras inte ingående 

utan nämns endast kort. Frostenson, Helin och Sandström (2013) menar att det saknas “en 

mer specifik diskussion om hur detta slags instrument [hållbarhetsrapporten] kan vara 

ett innovativt hjälpmedel i arbetet med ökad hållbarhet för just handelsföretag” 

(Frostenson, Helin och Sandström, 2013, sida 11). De har undersökt hållbarhetsrapportens 

roll i hållbarhetsarbetet med syfte att identifiera dess betydelse för ökad hållbarhet i 

organisationen, och hur företag går tillväga för att länka samman hållbarhetsrapporten med 

interna processer.  

 

Frostenson, Helin och Sandström (2013) ger förslag på vidare studier om ”vilka effekter 

användandet av vissa styrsystem eller indikatorer för hållbarhet får i olika delar av 

verksamheter” (Frostenson, Helin och Sandström 2013, sida 46). Craig och Allen (2013) 

har genomfört en kvantitativ studie där ett av resultaten var att de mest informerade 

medarbetarna använde sig utav hållbarhetsrapporten som informationsmaterial. Dock har 

de inte gått in djupare på denna specifika del och deras förslag för framtida forskning är att 

genomföra liknande studier utanför USA.  

 

Domingues, Lozano, Ceulemans och Ramos (2017) har studerat hur hållbarhetsrapporten 

kan hjälpa till att genomföra organisatoriska förändringar mot hållbarhet inom 

organisationen. De föreslår att framtida studier kan fokusera på hur hållbarhetsrapporten 

kan användas som ett verktyg för dessa förändringar genom hela organisationen. Då alla av 
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deras respondenter var direkt involverade i framtagningen av hållbarhetsrapporten 

(Domingues m.fl., 2017) väcker det intresset av att undersöka hur medarbetarnas 

uppfattning av hållbarhetsrapporten ser ut, de som endast får en färdig rapport att läsa och 

direktiv från chefer.   

 

Med bakgrund av denna tidigare forskning och med utgångspunkt i Frostenson, Helin och 

Sandströms (2013) samt Domingues m.fl. (2017) förslag på vidare studier - vilka effekter 

styrsystem för hållbarhet får i olika delar av verksamheten och hur hållbarhetsrapporten 

kan vara ett verktyg för organisatorisk förändring - kommer vi genom en fallstudie 

undersöka hur medarbetare på operativ nivå uppfattar styrning av hållbarhet. Vi kommer 

även undersöka hur styrningen, med hjälp av hållbarhetsrapporten, skulle kunna förbättras 

och få medarbetarna motiverade att arbeta med hållbarhet. Det framgår även i de tidigare 

studierna att lite uppmärksamhet har getts till medarbetare på operativ nivå. Det har inte 

undersökts vad medarbetarna har för synpunkter på styrning av miljömässigt 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapporten, varför vår studie kommer att fokusera på dem. 

1.4#Syfte#

Syftet med studien är att bidra till förståelse för hur företag kan använda sin 

hållbarhetsrapport som ett strategiskt styrmedel för att motivera medarbetare att arbeta 

mot en mer miljömässigt hållbar organisation. Därmed får företagen mer användning för 

den information som de numera är tvungna att kommunicera ut.  

1.4.1$Forskningsfråga$

● Vilka strategier kan företag använda för att med hjälp av, den numera lagstadgade, 

hållbarhetsrapporten styra medarbetarna mot miljömässig hållbarhet? 

1.5#Avgränsningar#

Då syftet med denna studie är att undersöka hur hållbarhetsrapporten kan användas i 

styrningen av organisationen för en mer miljömässigt hållbar organisation, har vi valt att 

avgränsa oss genom att endast beröra den miljömässiga aspekten i hållbarhetsrapporten. 

Både för att studien skulle bli för bred och omfattande i förhållande till syftet om alla delar i 

hållbarhetsrapporten inkluderades, men också för att det är just miljödelen som intresserar 

oss mest. Vidare har vi valt att endast undersöka styrningen angående miljömässig 

hållbarhet på ett IKEA-varuhus i Sverige, detta på grund av begränsad tidsram.  
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1.6#Hållbarhetsrapport#och#hållbarhetsredovisning#F#en#definition#

En hållbarhetsrapport definieras med hjälp av Svensk Handel (2015) och 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) som en rapport med “de hållbarhetsupplysningar 

som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och 

konsekvenserna av verksamheten” (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). Den ska 

innehålla förklaringar för hur företaget “arbetar med en rad hållbarhetsfrågor - 

miljöfrågor, sociala frågor, mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö, respekt för mänskliga 

rättigheter, antikorruption och mutor” (Svensk Handel, 2015).  

 

Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) måste en hållbarhetsrapport innehålla 

information om företagets affärsmodell, vilken policy som tillämpas i de frågor som tas upp 

i hållbarhetsrapporten och vilka medel som används för att följa upp och granska att 

policyn följs. När det är relevant ska även resultatet av företagets policy inkluderas och vilka 

risker den innebär för företagets verksamhet. Enligt Årsredovisningslagen är det relevant 

att ange detta när riskerna berör “företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster” 

(Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). 

 

Olika källor använder sig både av begreppet “hållbarhetsrapport” och 

“hållbarhetsredovisning” (se till exempel Svensk handel, 2015 och Sandow, 2016). I lagen 

används enbart begreppet “hållbarhetsrapport”. Det kan konstateras att de båda begreppen 

är synonymer. I denna uppsats kommer begreppet “hållbarhetsrapport” användas. 

1.7#Disposition##

Kapitel två kommer beröra valet av perspektiv och metod. Även motivering av fallföretag 

och valda teorier samt vilken metod som har använts i analysen.  

 

Kapitel tre innehåller den teoretiska referensram som har använts för att få den kunskap 

som krävs för att kunna utforma intervjuer och göra empiriska undersökningar. 

Referensramen behandlar framförallt teorier om motivation, hållbarhetsrapportering och 

ekonomistyrning, valda för sin relevans.  

 

Kapitel fyra behandlar studiens empiriska referensram och där presenteras det för studien 

relevanta materialet från dokumentstudier och intervjuer med medarbetare och 
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avdelningschefer från fallföretaget.  

 

Kapitel fem behandlar studiens analys, vilket innebär att det empiriska material som 

insamlats och presenterats tidigare kommer att analyseras med stöd av den teoretiska 

referensramen. Analysen är strukturerad utefter de i slutsatsen identifierade strategierna.  

 

Kapitel sex presenteras de strategier företag bör använda sig av för att styra och motivera 

medarbetarna med hjälp av sin hållbarhetsrapport. 

 

I kapitel sju ges praktiska implikationer samt förslag på vidare studier.  

"

" "
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2"Metod#

2.1#Forskningsstrategi#!

Hermeneutik beskrivs av Lundin (2008) som ett upplevelseperspektiv. Det används för att 

undersöka personers subjektiva verklighetsuppfattning och hur de vet saker (Lundin, 

2008). För att kunna bidra med förståelse för hur hållbarhetsrapporten kan användas som 

styrmedel har vi undersökt medarbetares och chefer på varuhusets uppfattning om styrning 

och miljömässig hållbarhet. Vi var intresserade av vad de visste om företagets miljöarbete 

och på vilket sätt de fått information om det, samt hur de vill bli styrda mot miljömässig 

hållbarhet. Detta var en bidragande del till att utveckla strategier som fungerar på 

varuhusnivå. Det hermeneutiska perspektivet är hypotesgenererande istället för 

hypotestestande (Lundin, 2008). Då vårt syfte är att bidra med förståelse inom ämnet 

istället för att pröva befintlig teori passar det bra att använda i vår studie.  

 

Vi har använt oss av en abduktiv ansats, vilket beskrivs som att “forskaren är öppen och 

sensitiv gentemot data men avvisar inte teoretiska förföreställningar” (Fejes och 

Thorberg, 2011, sida 27). Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver abduktion som att 

teorier används “som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse” 

(Alvesson och Sköldberg, 2008, sida 56). Då det redan finns mycket kunskap inom ämnet 

styrning var det nödvändigt att ha kunskaper om de befintliga teorierna för att kunna förstå 

vårt empiriska material och skapa nya teorier (Lundin, 2008). Vi har skapat oss en 

förförståelse både genom genomförda kurser inom utbildningen och genom att läsa tidigare 

forskning. Eftersom en av oss, Pernilla Larsson, arbetar på fallföretaget har vi en 

förförståelse även för det. Genom förförståelsen har vi kunnat skapa intervjufrågor till 

empiriinsamlingen.  

 

Inom det hermeneutiska perspektivet tillåts empirin ta stor plats framför teorier (Lundin, 

2008) och teorins roll i uppsatsen har främst varit att föra analysen framåt. Då 

hermeneutiken är användbar för att generera ny teori istället för att bekräfta befintlig har vi 

i den första tolkningen och analysen av vår empiri lagt teorier åt sidan för att lyfta blicken 

och se nya mönster i det insamlade materialet (Lundin, 2008). Vi har dock i andra 

analysfasen jämfört analysen av vårt empiriska material med befintlig teori för att undvika 

att skapa en helt isolerad del i forskningen. Genom att använda en abduktiv ansats har vi 

tillåtits en växelverkan mellan teori och empiri (Fejes och Thorberg, 2011). 
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Under skrivandeprocessen har vi gått tillbaka till samtliga delar av uppsatsen och 

genomfört successiva ändringar, med målet att skapa en enhetlig uppsats som leder fram 

till svar på syfte och forskningsfråga. Det kan därför konstateras att vi använt oss av en 

iterativ process, då vi ständigt har gått igenom materialet, ändrat och förbättrat för att 

kunna presentera en studie med god kvalité (Bryman och Bell, 2013). 

2.2#Forskningsmetod##

Inom företagsekonomisk forskning skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

(Bryman och Bell, 2013). Då vi i denna studie önskade skapa en djupare förståelse för hur 

hållbarhetsrapporten kan användas som styrmedel i organisationen var en kvalitativ metod 

att föredra (Ahrne och Svensson, 2015B). Vi ville även få en nyanserad bild av 

undersökningsfenomenet vilket stärker argumenten för att använda en kvalitativ metod 

(Alvesson och Sköldberg, 2008).  

2.2.1$En$intrinsik$fallstudie$

För att på ett djupare plan undersöka hur styrning av hållbarhet går till i ett företag och hur 

djupt det når i organisationen har ett fallföretag valts ut (David och Sutton, 2016). Vi var 

inte intresserade av att jämföra företag med varandra, utan önskade förstå på djupet ur ett 

enskilt företags perspektiv. Genom att genomföra en fallstudie kan både fenomen och dess 

miljö studeras. Det är en fördel när det är svårt att skilja fenomen från kontext (Yin, 2004). 

Fallstudien innebar att vi kunde komma nära och analysera åsikter och uppfattningar ur 

specifika perspektiv och förutsättningar, vilket hade varit svårare om flera företag eller 

statistik undersökts (Ejvegård, 2009). För vår frågeställning och syfte var det viktigt att 

fallföretaget redan arbetade med hållbarhetsfrågor, för att det skulle finnas en befintlig 

hållbarhetsrapport att utgå från samt ett redan utvecklat hållbarhetsarbete med uppsatta 

mål. Stake (2000) delar in fallstudier i tre olika typer. Författaren beskriver en intrinsik 

fallstudie som att fallföretaget är intressant eftersom det är unikt i sammanhanget. Syftet 

med att välja just det företaget är då att analysera ett specifikt fall och ta reda på dess 

specifika förutsättningar. I den instrumentella fallstudien är syftet att kunna generalisera 

en slutsats. Fallföretaget i sig är inte viktigt förutom att det ska vara representativt i 

sammanhanget. Den tredje formen är en kollektiv fallstudie där flera fallföretag väljs ut för 

att studera ett fenomen. Fallen väljs ut efter sin representativitet som i den instrumentella 

fallstudien. 
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Val av fallföretag 

Det valda fallföretaget är IKEA. Då vi önskade ett “djup” i studien snarare än en jämförelse 

eller bredd valde vi att endast fokusera på ett IKEA-varuhus snarare än flera (Svensson och 

Ahrne, 2015). Eftersom IKEA är en stor koncern och varje varuhus i viss mån är unikt har vi 

även av praktiska skäl valt att fokusera på varuhuset i Linköping. Fallet kan i 

sammanhanget hållbarhetsarbete ses som intrinsikt då företaget ligger i framkant med sitt 

hållbarhetsarbete och sedan länge självmant upprättar en hållbarhetsrapport. Det valdes ut 

av flera anledningar. År 2016 vann IKEA priset ”Årets bästa hållbarhetsrapport” i 

kategorin stora bolag (Boman, 2016). Efter att noggrant ha gått igenom andra stora svenska 

möbelföretags hemsidor kan det konstateras att inget av dem, i skrivande stund (2017-02-

26), har valt att offentliggöra någon enskild hållbarhetsrapport. JYSK och MIO nämner en 

del om hållbarhet i sina årsrapporter (JYSK, 2016; MIO, 2016) men inte i närheten av den 

omfattning som IKEA:s hållbarhetsrapport gör. Den slutsats som kan dras är att IKEA idag 

ligger i framkant bland de svenska möbelföretagen gällande denna typ av rapportering och 

transparens om miljömässig hållbarhet.  

 

IKEA upprättar sedan 2009 en hållbarhetsrapport och är därmed rutinerade i sitt 

hållbarhetsarbete. De arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och ser hållbarhet som ett sätt 

att växa (IKEA Group, 2016). IKEA anger i flera av sina offentliga dokument (IKEA Group, 

2016; IKEA Group, 2014) att de anställda är viktiga för IKEA:s hållbarhetsarbete, då 

företaget har som mål att både anställda och kunder ska se IKEA som ett företag som 

jobbar med hållbarhet. Ledningens ambition är alltså att medarbetarna ska vara medvetna 

och de vill styra mot hållbarhet. Denna ambition gjorde företaget intressant för vår 

forskningsfråga och vårt val att fokusera på medarbetare på operativ nivå. IKEA har nyligen 

uppdaterat sina värderingar till att även innefatta “värna om människor och vår planet” 

vilket ytterligare visar på vilket fokus miljöfrågor har för företaget. 

 

En annan stark anledning till att IKEA Linköping valdes ut som fallföretag var av praktiska 

skäl. Då en av oss arbetade på företaget under tiden uppsatsen skrevs var det lättare att få 

tag på relevanta personer att intervjua, än om ett annat företag hade valts. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) kan det vara tidskrävande att både få kontakt och lära känna 

miljön som studeras. Eftersom att en av oss redan kände till miljön, företagets kultur, hur 

företaget jobbar idag och redan hade etablerad kontakt med nyckelpersoner och en bra 

kommunikationsväg med dessa, underlättades empiriinsamlingen. Det var även lättare att 

ställa relevanta frågor som berörde forskningsfrågorna, istället för att använda tid och 

resurser för att förhöra sig om företagets kultur och på vilket sätt de jobbar.  
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2.2.2$Intervjuer$

Som metod för datainsamling valdes intervjuer. Vi har utgått ifrån det hermeneutiska 

perspektivet där syftet är att förstå intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning 

(Lundin, 2008). Att istället genomföra en kvantitativ undersökning, som till exempel 

enkätundersökning, hade gett undersökningsmaterialet en större bredd då vi kunnat fråga 

fler personer. Det hade passat bra för att undersöka hur stor kunskapen var om hållbarhet 

på operativ nivå. Att få en övergripande bild på hela varuhuset var dock inte vårt syfte. 

Istället ville vi förstå intervjupersonerna på ett djupare plan och få dem att berätta mer om 

sina tankar kring vad som kan göras bättre eller hur det kommer sig att intervjupersonen 

har en viss åsikt (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). En ytterligare anledning till att 

göra intervjuer var på grund av frågornas innehåll. Syftet med många av intervjufrågorna 

var att se hur mycket intervjupersonerna vet och har uppfattat av saker som sker i 

varuhuset och som IKEA säger sig kommunicera ut. Denna fakta är i sig inte svår för en 

anställd att ta reda på, men eftersom bra kommunikation går ut även till en mindre 

intresserad medarbetare var det viktigt att intervjupersonerna inte kunde förbereda sig på 

frågorna. Genom att göra intervjuer förhindrades att intervjupersonerna förskönade sina 

svar genom att ta reda på saker de inte hade kunskap om.  

 

För att få en mer nyanserad bild av vilken kultur som råder på IKEA har även extern 

information hämtats från Salzers (1994) avhandling, vilket jämförts med uppsatsförfattare 

och medarbetare på IKEA Linköping, Larssons1, egna uppfattningar.  

Urval anställda att intervjua 

För att få olika perspektiv har vi intervjuat personer på olika positioner och avdelningar. Vi 

började med att intervjua hållbarhetskoordinatorn på IKEA Linköping, för att få 

övergripande information om vad som händer i varuhuset. Därefter kunde vi anpassa 

fortsatta intervjuer efter den information som framkommit (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2015). Vi valde att använda oss av ett målstyrt urval, vilket innebär att de personer 

som kan ge mest användbar information efter studiens syfte väljs ut (Bryman och Bell, 

2013). I vår studie innebär det att vi valde att inrikta oss på medarbetare på operativ nivå, 

deras chefer samt hållbarhetskoordinator, eftersom vi anser dem vara mest relevanta för 

vårt syfte. Inom de utvalda grupperna tillämpades ett bekvämlighetsurval (Bryman och 

Bell, 2013). Det innebär att intervjupersoner valdes ut efter tillgänglighet. I vårt fall var det 

medarbetarnas schema som styrde, vilka som hade tid att bli intervjuade. Intervjuer har 

gjorts med fem medarbetare på operativ nivå, två avdelningschefer, en funktionschef och 

                                                             
1 Pernilla Larsson säljare IKEA Linköping, intervju den 23 februari 2017  
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varuhusets hållbarhetskoordinator. De tillhör olika avdelningar och arbetar alla på 

fallföretaget IKEA Linköping. Antalet intervjuade personer bestämdes dels av 

genomförbarhet då det ibland var svårt att få tag på intervjupersoner. Antalet styrdes också 

av att vi efter några intervjuer upplevde mättnad i materialet, och att marginalnyttan av 

ytterligare intervjuer sjönk drastiskt. Syftet var att undersöka deras uppfattning om hur 

IKEA:s hållbarhetsarbete kommuniceras till dem från högre nivåer i företaget, och vad de 

själva tror skulle motivera dem att arbeta mer med miljömässig hållbarhet.  

 

Chefer har intervjuats i syfte att undersöka hur miljömässig hållbarhet kommuniceras 

uppifrån och hur den kommunicerar vidare till medarbetare på operativ nivå. Vid intervju 

av avdelningschefer gjordes en förfrågan till alla avdelningschefer där två avdelningschefer 

och en funktionschef ställde upp på intervju. Därför använde vi oss utav det som Bryman 

och Bell (2013) benämner som bekvämlighetsurval vid urval av cheferna i studien. Vi valde 

att intervjua de chefer som gjorde sig tillgängliga.  

 

Intervjuguide 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att de utgjordes av ett antal på förhand 

förberedda frågor. Ytterligare frågor ställdes sedan efter vad intervjupersonen svarade och 

vi själva tyckte var intressant för vår studie att veta mer om. Vår intervjuguide bestod av en 

blandning av öppna och stängda frågor. “Kan du berätta om vad IKEA gör för aktiviteter 

för att främja miljön?” är ett exempel på en öppen fråga, där syftet var att få en bild av hur 

mycket intervjupersonen uppfattat av den kommunikation som finns inom företaget. 

Stängda frågor i syfte att få en förförståelse för intervjupersonens utgångspunkt följdes av 

öppna frågor för att få en djupare kunskap om bakomliggande orsaker. Ett exempel är den 

stängda frågan “Har du läst IKEA:s hållbarhetsrapport förut?” följt av den mer öppna 

frågan “Hur kommer det sig att du läst/inte läst den?”.  

 

Öppna frågor ställdes för att få intervjupersonens spontana åsikt. Frågan kunde följas av 

mer specifika frågor om vad intervjupersonen tyckte om olika saker som vi fått med från 

referensramen. Ett exempel är “Vad skulle få dig att bli mer motiverad att arbeta mer med 

hållbarhet?” följt av frågor om vad intervjupersonen tycker om mål, provision och mer 

information. 

 

För att undersöka intervjupersonernas åsikter om hållbarhetsrapporten visade vi upp en 

utskriven kopia av rapporten. Vi valde att göra så för att höra spontana åsikter från varje 
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intervjuperson, vilka vi ställde följdfrågor på. 

Genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna testades intervjuguiden först på en medstudent. 

Detta för att kontrollera ordningen, hur formuleringarna uppfattades och vad vi kunde 

förvänta oss att få för svar. Eftersom denna student också läst kursen Ekonomisk styrning 

på Linköpings universitet kunde denne även ge oss sina åsikter och diskutera frågorna ur 

ett styrningsperspektiv. Efter det formulerade vi om frågorna och förbättrade dem. För att 

testa intervjufrågorna ännu en gång valde vi att intervjua en annan medstudent som jobbar 

på IKEA Linköping. Då detta enbart var ett test valde vi att inte inkludera informationen vi 

fick fram i vår empiridel. Intervjun gav oss istället bättre förståelse för vilken information vi 

kunde förväntas få fram via våra kommande intervjuer. Vi upptäckte att en del frågor var 

överflödiga samtidigt som vi såg att en semistrukturerad intervju var det bästa 

tillvägagångssättet. Anledningen är för att alla personer som intervjuas är olika och behöver 

olika mycket uppmuntran. 

 

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och med en person i taget. Vi var intresserade av 

varje persons enskilda åsikter och idéer. Därför var fokusgrupper inte relevant då syftet 

med en sådan är att skapa en diskussion kring ämnet (David och Sutton, 2016). I vår studie 

hade en fokusgrupp medfört risken att deltagarna inte vågar säga vad de vet och inte vet 

eller endast håller med andra deltagares förslag. Det innebär att vi inte hade fått rättvisa 

svar på våra frågor (David och Sutton, 2016). Genomförande av enskilda intervjuer 

garanterade intervjupersonerna anonymitet i den mån att ingen läsare vet vilken person 

som sagt vad (David och Sutton, 2016). 

 

Vi deltog båda två i intervjuerna där en av oss ledde intervjun och den andra satt med och 

lyssnade och kom med följdfrågor. Att båda deltog gav möjlighet till djupare intervjuer med 

fler följdfrågor då man lägger märke till olika saker och uppfattar saker olika. Enligt Patel 

och Davidson (2011) ökar reliabiliteten när fler är med och tolkar vid intervjun. 

Intervjupersonerna informerades i förväg om studiens syfte men blev inte tilldelade frågor i 

förväg. Som diskuterats ovan var detta ett sätt att förhindra förskönande av svar. För att få 

samtalet att flyta på bra spelades varje intervju in istället för att antecknas ner. 

Etiskt förhållningssätt 

Vi har valt att använda oss utav ett deontoligiskt synsätt på etik i vår uppsats. Ett 

deontologiskt synsätt innebär att “en etisk handling följer en regel eller en plikt” (Svensson 
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och Ahrne, 2015, sida 28) I vår uppsats innebär det att alla våra respondenter är anonyma 

och att ingen personlig information kommer att avslöjas även om det innebär att 

“spridning av viktig kunskap förhindras” (Svensson och Ahrne, 2015, sida 29). Detta för 

att vi lovat våra respondenter anonymitet innan intervjuerna inleddes. Intervjupersonerna 

benämns i uppsatsen som Hållbarhetskoordinator, Chef 1,2,3 samt Medarbetare 1,2,3,4,5. 

Hållbarhetskoordinatorn gav sitt godkännande till att bli benämnd som just 

hållbarhetskoordinator, då denne är möjlig att identifiera efter sin position. 

Intervjupersonerna fick även veta i förväg att de var anonyma för att få dem att vilja svara 

så ärligt som möjligt på frågorna, vilket är viktigt för studiens resultat. Det var möjligt att 

utlova anonymitet då de medverkandes enskilda identitet inte var intressant för studiens 

syfte (Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011). De intervjuade blev tillfrågade om 

medverkan. Vid de intervjuer som spelats in har intervjupersonerna gett sitt godkännande 

och givits information om hur ljudfilen kommer att behandlas. Detta var ett sätt att följa de 

principer som tagits fram av Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011).  

 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det viktigt att reflektera över hur intervjuaren 

påverkar intervjupersonen under intervjun. De menar att det är viktigt att “skapa ett 

fördomsfritt rum där intervjupersonen kan uttrycka sig fritt och känna sig trygg” 

(Justesen och Mik-Meyer, 2011, sida 55). En åtgärd för att få intervjupersonerna att känna 

sig trygga var som vi tidigare beskrivit att garantera anonymitet. Vi var medvetna om att 

vissa frågor i vår intervjuguide kunde skapa obehag hos våra intervjupersoner, om de till 

exempel inte kände till saker som de själva tycker att de borde känna till. För att mildra 

detta obehag småpratade vi lite innan intervjun började för att intervjupersonerna skulle få 

en känsla för vilka vi var och känna sig trygga med oss. Vi inledde intervjun med att ställa 

enkla frågor för att intervjupersonen skulle hinna komma in i situationen. Vi var även noga 

med att genom ordval och kroppsspråk uppträda neutralt för att påverka den intervjuade så 

lite som möjligt med vårt agerande under intervjun. 

 

För att få en mer professionell stämning medverkade inte uppsatsförfattaren Pernilla 

Larsson vid intervjuer av personer som jobbar på hennes egen avdelning.  

2.2.3$Dokumentstudie$utifrån$ett$realistiskt$perspektiv$

Utöver intervjuer har vi genomfört en dokumentstudie bestående av offentliga dokument 

från IKEA:s hemsida samt interna dokument och broschyrer. Till skillnad från intervjuerna 

har vi i vår dokumentstudie utgått från det realistiska perspektivet. Det innebär att 

dokumenten som studerats har lästs på ett objektivt sätt och den information som använts 
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presenteras utan att författarna tolkat den med egna värderingar (Justesen och Mik-Meyer, 

2015). Då vår studie handlar om hållbarhetsrapporter var det naturligt att inhämta 

empiriskt material från IKEA:s hållbarhetsrapport. Det var även väsentligt att se på vilka 

sätt hållbarhet kan kommuniceras ut i företaget och därför har vi tittat på dokument som 

både anställda och externa intressenter har tillgång till. Många av intervjufrågorna bygger 

på information inhämtad från hållbarhetsrapporten. Där står bland annat om vad för 

miljömässigt hållbarhetsarbete IKEA utför. 

2.3#Databehandling#och#analysmetod##

Varje inspelad intervju transkriberades ordagrant i efterhand. Transkriberingarna samt 

insamlade dokument har varit underlag för empiritolkning. Till vår analys har vi inspirerats 

av Rennstam och Wästerfors (2015) analysmetod av kvalitativ data som förespråkar 

kategorisering och reducering av materialet. 

 

Vi började med att skaffa oss en översiktlig bild av det insamlade materialet. Det gjordes via 

genomläsning. Efter att ha fått en generell överblick av materialet delade vi in det efter 

olika huvudkategorier som i enlighet med forskningsfrågan var intressanta att studera 

närmare. Detta i syfte att få en bättre förståelse och kunna jämföra intervjupersonernas 

åsikter. Exempel på dessa kategorier är “Spontana åsikter på hållbarhetsrapport” och 

“Motivation”. Material som inte var intressant för vår frågeställning utelämnades. Därefter 

gick vi noga igenom de kategorier vi funnit för att identifiera olika uttalandens betydelse, 

samt att se vad som var representativt för flera intervjupersoner och vilka uttalanden som 

stack ut. Både representativa och avvikande citat valdes ut för att för oss själva kunna 

illustrera olika åsikter.  

 

Återgivna citat har redigerats något för att göra dem mer lättförståeliga (Ahrne och 

Svensson, 2015A).  Talspråk har reviderats och felsägningar korrigerats. 

2.4#Motivering#av#vald#teori##

De frågor vi har ställt oss själva och intervjupersonerna härrör från den 

litteraturgenomgång vi gjort innan studiens början. De teorier vi har valt berör ämnen som 

motivation, hållbarhetsrapportering, miljömässig hållbarhet och ekonomistyrning. Detta 

för att ge kunskap nog att svara på forskningsfrågan. Även teori angående engagemang hos 

medarbetare tillsammans med styrning och miljömässig hållbarhet är inkluderat. De valdes 
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för att skapa förståelse kring vad forskningen har kommit fram till för strategier angående 

att engagera medarbetarna i miljömässig hållbarhet. För att kunna se hur tidigare forskning 

anser att företagen bör använda sina hållbarhetsrapporter och för att kunna ställa de frågor 

som krävdes för att få användbar information från våra intervjuer.  Då vi använt oss av en 

iterativ process har vi även gått tillbaka till teorikapitlet och både tagit bort delar som inte 

tillfört något för vårt syfte och lagt till teori som hjälp oss att uppfylla syfte och svara på vår 

forskningsfråga.  Information och kommunikationsdelen i teorin är en sådan del som 

tillkommit efter att intervjuerna var genomförda. Anledningen är att flertalet intervjuade 

upplevde ett informationsöverflöd samtidigt som de upplevde att det var svårt att hitta 

specifik  information ibland.  

 

Teorin har även valts ut utifrån fallföretaget som används i studien. Då företaget till stor del 

använder sig av kulturell styrning har fokus lagts på kulturell styrning. Då det även 

framkom i våra intervjuer att många av medarbetarna inte tror att provision motiverar och 

att de istället blir motiverade av att “göra någonting bra”, har mycket fokus lagt på inre 

motivation.  

 

Eftersom att vi ämnar skapa ny teori snarare än att testa befintlig har vi fokuserat på teori 

som hjälpt oss utveckla de slutliga strategierna snarare än att testa och kritisera redan 

befintlig teori. Den teori som talar mot det empiriska materialet har tagits med för att ge en 

nyanserad analys och en mer trovärdig slutsats.  

 

Le Grand (2010) har gjort forskning inom offentliga organisationer, men vi anser att den 

ändå kan användas på vårt fall, då de delar vi använder behandlar medarbetare och vad de 

motiveras av, och inte huruvida organisationen är statlig eller ej.  

2.5#Trovärdighet#och#generaliserbarhet##

För att öka studiens trovärdighet har vi gett intervjupersonerna möjlighet att läsa vår 

empiridel innan uppsatsens färdigställande (Svensson och Ahrne, 2015). Det har gett dem 

en möjlighet att kommentera om de känner igen sig i våra uppfattningar. Genom detta 

tillvägagångssätt ökar trovärdigheten på vårt material (Svensson och Ahrne, 2015). Då 

Pernilla Larsson jobbar på företaget finns anledning att tro att hon önskar ge en överdrivet 

positiv bild av företaget, därför har allting som skrivits lästs igenom och diskuterats med 

och av Emelie Davidsson.  
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En svaghet med kvalitativa studier är svårigheten att generalisera resultatet (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Anledningen är att det vanligen eftersöks ett djup, vilket gör att bredden 

på undersökningen bortprioriteras (Denscombe, 2004). Då vi endast intervjuat nio 

personer på varuhuset kan det vara svårt att generalisera de strategier som tagits fram som 

slutsats i studien. Dock kan medarbetarna som varit med i studien antas vara 

representativa för medarbetarna på företaget i sin helhet, då det var schemat som styrde 

vilka som var tillgängliga för intervjuer. De var även spridda på flera olika avdelningar i 

varuhuset. Det var alltså ingen som valdes ut på grund utav ett särskilt intresse för 

miljömässig hållbarhet, och inte heller för ett särskilt ointresse, vilket vi anser vara den 

största faktor som skulle kunna bidra till att studien inte går att generalisera på andra 

varuhus. Bland cheferna kan det däremot vara svårt att generalisera, just på grund utav att 

de själva hade större möjlighet att bestämma huruvida de ville ställa upp på en intervju. 

Där kan det finnas anledning att anta att de representerar de chefer som är mest 

intresserade av miljömässigt hållbarhetsarbete. Då syftet är att skapa teori, anser vi ändå 

att resultatet, våra strategier, är generaliserbart, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är 

meningen med resultatet med kvalitativ forskning. Även med avseende på vår 

forskningsfråga, att undersöka hur hållbarhetsrapporten kan användas för styrning mot 

miljömässig hållbarhet, finns det i sig inget som kräver ett helt representativt urval bland 

chefer då det är medarbetarna vi i första hand är intresserade av. Snarare är det till studiens 

fördel att chefer med större intresse valde att vara med, just för att de troligtvis tänkt efter 

lite extra och ser andra möjligheter att styra medarbetarna mot miljömässig hållbarhet än 

de chefer utan intresse.  

 

2.6#Överförbarhet##

Överförbarhet innebär i detta fall huruvida studiens resultat, i detta fall strategier, går att 

applicera på andra företag (Denscombe, 2004). IKEA ett intrinsikt fallföretag och valdes ut 

just för att det är unikt. Då IKEA har en unik styrande kultur och ett unikt tankesätt att 

styra med värderingar och inte med provision i någon större utsträckning, går det inte helt 

att överföra studiens resultat till alla företag som upprättar en hållbarhetsrapport. Däremot 

hävdar vi att resultatet skulle kunna överföras på företag med en liknande sätt att styra 

medarbetarna. Företag som till stor del använder kulturell styrning. Det bör även kunna 

användas på företag där medarbetarna till stor del drivs av en inre motivation, i likhet med 

vårt fallföretag.  
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2.7#Metodkritik#

Metoden som använts medför saker att kritisera. Nackdelen med att bara studera ett 

företag är att representationen av verkligheten blir liten (Ejvegård, 2009). Då studien är 

gjord på ett fallföretag är det därför värt för läsaren att beakta att det inte helt kan motsvara 

verkligheten. Detta är något vi tar hänsyn till i vår slutsats då vi inte generaliserar till alla 

typer av företag utan belyser att IKEA har en speciell och stark kultur och sätt att arbeta. 

Nackdelen med intervjuer är att det ger en begränsad bild av verkligheten (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2015).  

 

Efter att vi erhållit tillstånd att intervjua anställda på varuhuset valde vi att skicka ut mail 

till samtliga varuhuschefer med förfrågan om att få intervjua dem och/eller deras 

medarbetare. Alla som blev tillfrågade hade inte möjlighet att bli intervjuade eller att skicka 

någon medarbetare för att bli intervjuad. Vad som bör beaktas här är att de chefer vi 

intervjuade troligtvis är de som är mest intresserade av miljömässig hållbarhet. Detta 

innebär att det finns en möjlighet att svaren sett annorlunda ut om vi haft möjlighet att 

intervjua de chefer som inte var intresserade av att ställa upp på intervjuer eller avsätta tid 

för sina medarbetare att ställa upp (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Många av de 

intervjuade medarbetarna valdes ut av chefer. Vi har dock ingen anledning att tro att 

speciella medarbetare valdes ut på grund av ett extra stort intresse för miljömässig 

hållbarhet. Anledningen är att schemat och tillgängligheten till stor del bestämde vilka 

specifika medarbetare på avdelningen som vi fick intervjua (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2015). Vi har även reflekterat över risken att intervjupersonerna vill ge en bättre bild 

av sig själva och företaget än den sanna bilden (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). 

 

Då vi tittat på material som IKEA själva är utgivare till kan vi utgå ifrån att de är 

tillförlitliga angående uppgifter om företaget. Vi kan däremot inte utesluta att dokumenten 

är vinklade för att ge en positivare bild av verkligheten, så även fast vi använder oss av ett 

realistiskt perspektiv är vi ändå medvetna om att informationen kan vara framställd på ett 

för företaget positivt sätt.  

 

Svårigheten med hermeneutik är att helt och hållet lägga idéer och fördomar åt sidan 

(Lundin, 2008). Lundin (2008) menar att risken är att analysen snarare blir en process av 

att bekräfta fördomar. Det finns därför alltid en risk att ny data förbisetts även att vi gjort 

vårt bästa för att ha ett öppet sinne. 
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2.8#Summering#av#metodkapitel#

Vi har utgått från det hermeneutiska perspektivet då studiens syfte är att bidra till 

förståelse för hur företag kan använda sin hållbarhetsrapport som ett strategiskt styrmedel, 

för att motivera medarbetare att arbeta mot en mer miljömässigt hållbar organisation. 

Litteraturstudier och förförståelse har underbyggt empiriinsamlingen. Empiri har fått ta 

mycket plats i analysen. Ansatsen har därmed varit abduktiv vilket innebär att vi bejakat 

vår förförståelse för de fenomen vi studerat, då vårt syfte framförallt har varit att skapa 

teori snarare än att testa redan befintlig, även om det i sig är oundvikligt vid analys.  

 

För studien valdes fallföretaget IKEA Linköping. Fallstudien var intrinsik vilket innebär att 

det valdes ut på grund av att det var unikt i sammanhanget, då det ligger i framkant 

angående miljöarbete och hållbarhetsrapportering (Stake, 2000). IKEA arbetar fokuserat 

med miljömässig hållbarhet och har sedan 2009 givit ut en hållbarhetsrapport. I fallstudien 

genomfördes nio semistrukturerade intervjuer med anställda på olika positioner på IKEA 

Linköping. Därutöver gjordes en dokumentstudie med syfte att få bakgrundsinformation 

om företagets hållbarhetsarbete och mål. 

 

Då det var viktigt för studien att få en förståelse för intervjupersonernas tankar samt att de 

inte skulle kunna ta reda på svaren i förväg passade en kvalitativ metod med intervjuer 

bäst. Detta då vi även önskade få en tydligare helhetsförståelse för hur den enskilde 

medarbetaren uppfattar styrningen mot miljömässig hållbarhet och dennes åsikter om 

hållbarhetsrapporteringen. Vi undersökte även chefers och hållbarhetskoordinatorns syn 

på styrningen mot miljömässig hållbarhet för att kunna jämföra deras uppfattningar med 

medarbetarnas och för att få en tydligare bild av hur styrningen faktiskt ser ut och är tänkt 

att fungera. 

 

Varje intervju transkriberades ordagrant och var sedan underlag för vår empiritolkning. Till 

databehandlingen hämtades inspiration från Rennstam och Wästerfors (2015). Materialet 

tolkades genom att läsas igenom och delas upp i kategorier som var av intresse.  

 

De valda teorierna berör ämnen som motivation, hållbarhetsrapportering, miljömässig 

hållbarhet och ekonomistyrning. Då vi använt oss av en iterativ process har teorin formats 

inte bara efter studiens syfte, utan även efter den information som framkommit efter våra 

intervjuer. Eftersom att vi ämnar skapa ny teori snarare än testa befintlig har vi fokuserat 
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på teori som hjälpt oss utveckla de slutliga strategierna.  

 

Den kritik som kan riktas mot vårt val av kvalitativ metod är att strategierna är svåra att 

generalisera på grund av få intervjupersoner samt att vi endast intervjuat medarbetare på 

ett varuhus. Det finns även en risk att det intervjuade överdrivit till exempel sitt intresse för 

miljöfrågor och sin kunskap inom dessa för att framstå som bättre vetande.  

 

"

" "
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3."Teoretisk"referensram#

3.1#Hållbarhetsrapportering##

Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2013) kan hållbarhetsrapportens roll ses på olika 

sätt. De menar att den snäva betydelsen av den är att den lägger grunden för 

hållbarhetsarbetet. Den bredare betydelsen av den är att den är en del av hållbarhetsarbetet 

och det är denna betydelse som enligt Frostenson, Helin och Sandström (2013) ofta 

förekommer i praktiken.  

 

Hållbarhetsrapporten i sig ökar inte hållbarheten i företagen utan det är användningen av 

den som gör företagen mer hållbara (Frostenson, 2013). Domingues m.fl. (2017) hävdar att 

det är ett användbart verktyg för att implementera och förbättra hållbarhet i hela 

organisationen. Frostenson, Helin och Sandström (2013) hävdar att hållbarhetsrapporten 

har tre roller. Den fungerar dels som “hållbarhetsmotor” genom att den för in 

hållbarhetsfrågor i ljuset och dels som ett “profilieringsdokument” som visar företagets 

eftersträvade identitet. En annan roll är som “uppföljningsdokument”. Då 

hållbarhetsrapporteringen ofta sköts externt blir den endast en summering av årets 

hållbarhetsarbete istället för en fortlöpande redovisning.   

 

Higgins och Coffey (2016) menar att hållbarhetsrapportens betydelse är att den 

kommunicerar med intressenter, samhället och inom ledningen. Den visar perspektiv och 

prestationer och kan driva förändringar genom att göra hållbarhetsutmaningar synliga. 

Författarna hävdar att värdet av hållbarhetsrapporten skulle öka om man lät intressenter 

vara engagerade i företaget. Enligt Polman och Bhattacharya (2016) fungerar synliggörande 

av hållbarhetsarbetet som motiverande och påverkar medarbetarnas beteende. Det ska 

tydliggöras vilka förändringar och prestationer som åstadkommits samt inför vilka 

utmaningar företaget står (Polman och Bhattacharya, 2016).  

 

Hållbarhetsrapporten är ett bra sätt att kommunicera ut och påverka medarbetarnas 

synsätt på miljömässig hållbarhet. Den ger en tydlig och enad bild av företagets 

hållbarhetsarbete till de anställda (Craig och Allen, 2013).  
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Internally, sustainability reports are among the most widely utilized, 

significant, communication channel that highly informed employees use to 

gain information on company-specific sustainability initiatives  

(Craig och Allen, 2013, sida 303) 

 

Detta resultat får även stöd av Gill, Dickinson och Scharls (2008) forskning. Författarna har 

sett hållbarhetsrapporten som enbart ett sätt att kommunicera ut information, medan 

andra forskare (Frostenson, Helin och Sandström, 2013; Domingues m.fl., 2017) ser på 

hållbarhetsrapporten som ett verktyg.  

 

I sin studie ger Frostenson, Helin och Sandström (2013) förslag på åtgärder för att företag 

ska få mer användning för sin hållbarhetsrapport i ett styrningsperspektiv. Företagen kan 

(1) använda indikatorer och nyckeltal till prestationsmätning och (2) sammankoppla 

hållbarhetsrapporten med andra organisatoriska mål och strategier och ge den en tydlig roll 

i organisationen.  

 

Domingues m.fl. (2017) menar att om företaget kontinuerligt framställer en 

hållbarhetsrapport kan den användas att identifiera mål och dess utmaningar, för att sedan 

utveckla en strategi för att uppnå dem. Detta bör integreras i företagets planer för 

organisatorisk förändring för att vara effektivt (Domingues m.fl., 2017). 

Hållbarhetsrapporten ska utformas så att den öppnar upp för diskussion med 

intressenterna, istället för dagens envägskommunikation, om aktiviteter, tillvägagångssätt 

och prestation (Higgins och Coffey, 2016).  

 

Ett problem i utformningen av hållbarhetsrapporter är enligt Stacchezzini, Melloni och Lai, 

(2016) att kvantitativa resultat av de hållbarhetsfrämjande aktiviteterna är sällsynta. 

Företag väljer även ut indikatorer som är lätta att mäta och genom vilka de framstår 

framgångsrika, vilket gör att de flesta indikatorer är kvalitativa och diffusa (Frostenson, 

Helin och Sandström, 2013).  

3.2#Olika#typer#av#styrning#

Malmi och Brown (2008) menar att ekonomistyrning “include[s] all the devices and 

systems managers use to ensure that the behaviours and decisions of their employees are 

consistent with the organisation’s objectives and strategies, but exclude[s] pure decision 
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3.2.1$Informella$styrsystem$$

Ett informellt styrsystem innebär att styrningen sker genom delade värderingar och 

liknande uppfattningar inom organisationen. Istället för att de anställda blir tillsagda att 

tycka och handla efter uppsatta stadgar skall de själva känna att de handlar utifrån 

organisationens bästa. Detta för att de är övertygade om att det är rätt sak att göra 

(Riccaboni och Leone, 2010). Faror med detta system är att det ofta råder oklarhet för 

avdelningschefer vad ledningen egentligen vill och har för mål, samt vilket tillvägagångssätt 

de önskar använda. Det positiva med detta system är att det är lättare att styra 

organisationen åt rätt håll och implementera förändringar, än med formella styrsystem 

(Anthony och Govindarajan, 2007). 

 

En typ av informell styrning är kulturell styrning som bygger på normer och värderingar för 

hur medarbetarna ska agera, att kontrollera medarbetarnas tankar (Salzer-Mörling, 1998). 

I Malmi och Brown (2008) definieras kulturell styrning som att “the values, beliefs and 

social norms which are established influence employees behaviour” (Birnberg och 

Snodgrass, 1988; Dent, 1991; Pratt och Beaulieu, 1992 genom Malmi och Brown, 2008, sida 

292).   

 

Styrning genom kultur kan uppfattas som ett mjukare styrsätt, där individen uppfattar en 

hög grad av självständighet, även om den i själva verket är mindre (O'Reilly, 1989). De 

normer och synsätt som följer med en viss organisationskultur överförs på medarbetarna 

för att de med tiden skall börja se dessa som självklara. Det är ledarens roll att påverka 

medarbetarna genom olika verktyg för att forma deras tankesätt. Ett exempel på ett sådant 

verktyg kan vara ett företags värderingar (Salzer-Mörling, 1998). Enligt Merchant och Van 

der Stede (2012) kan det ibland även ersätta formella styrsystem. Kultur skapas på flera 

olika sätt; uppförandekoder, gruppbelöningar och tonen från ledningen. Oftast är det ett 

effektivt sätt att styra en organisation då det skapar en homogenitet och gemensam syn på 

hur man som medarbetare skall handla (Enligt Merchant och Van der Stede, 2012).  

3.2.2$Formella$styrsystem$

Formell styrning innebär att anställda blir kontrollerade med regler, satta stadgar, mätning 

av prestationer jämfört med budget och uppsatta mål (Riccaboni och Leone, 2010). Att 

styra med hjälp av regler och andra satta stadgar, innebär att för varje gång en förändring 

sker behöver dessa regler och liknande ändras vilket kan bli både kostsamt och 

tidskrävande (Anthony och Govindarajan, 2007). Ett formellt styrsystems största styrka är 

att det ger tydliga direktiv hur mål skall uppnås (Simons, 1994).  
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Planeringsstyrning är en typ av formell styrning och innebär att mål för organisationen och 

en tydlig handlingsplan för hur de skall uppnås sätts upp. Detta för att uppnå 

målkongruens inom hela organisationen (Malmi och Brown, 2008). Malmi och Brown 

(2008) skiljer i planeringsstyrning på kortsiktiga, medellånga och långsiktiga mål. De 

kortsiktiga målen har mer taktisk fokus medan de långsiktiga är mer strategiska. Systemet 

skapar kongruens genom att klargöra önskvärda aktiviteter och styra dem (Malmi och 

Brown, 2008).   

 

Administrativ styrning utövas genom att strukturera och övervaka organisationen och 

processer, för att kunna kontrollera individer och gruppers beteende (Malmi och Brown, 

2008). Merchant och Van der Stede benämner det som “styrning av handlingar”. Denna 

typ av styrning specificerar vilka aktiviteter som är önskvärda och hur de ska genomföras, 

vilket tydliggör förväntningarna på individen. Det innebär att styrningen passar bäst i 

sammanhang där arbetsuppgifterna går efter tydliga rutiner (Simons, 1994; Merchant och 

van der Stede, 2012). En negativ aspekt är att den motverkar innovation och eget tänkande 

hos individen, vilket kan innebära att den istället främjar passivitet (Merchant och van der 

Stede, 2012).  

3.3#Styrning#mot#miljömässig#hållbarhet#

Riccaboni och Leone (2010) visar att både formella och informella styrsystem är viktiga vid 

styrning av hållbarhet. Det informella styrsystem författarna nämner är kultur, där 

ledningen gör medarbetarna medvetna om företagets hållbarhetsarbete. Enligt Brunton, 

Eweje och Taskin (2017) är det ett bra sätt att främja medarbetarnas engagemang i 

hållbarhetsfrågor och känslan av samhörighet inom organisationen. Har företaget en kultur 

som uppmuntrar till miljömässig hållbarhet gör det att medarbetarna själva blir bättre på 

att agera på ett mer miljömässigt hållbart sätt (Norton och Zacher, Ashkanasy, 2014; 

Polman och Bhattacharya, 2016). För att uppmuntra säljare till förändring måste cheferna 

vara engagerade och intresserade (Asherman och Asherman, 1990). 

 

Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) definierar olika konstellationer av styrmedel 

företag använder i praktiken vid styrning av hållbarhetsarbete: Ett sätt är att använda 

övervägande informella styrsystem. Fördelen med det är att medvetenheten om hållbarhet 

är hög. Informella styrsystem stöter heller inte på så mycket motstånd som formella. 

Anledningen till att det informella styrsystemet är vanligt tror författarna kan vara att 
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cheferna antar att när medarbetarna är motiverade och involverade i hållbarhetsarbetet 

kommer de att ändra struktur och system senare. Författarna menar att det informella 

styrsystemet skulle kunna vara startskottet för hållbarhetsarbetet. Det kan dock vara svårt 

att följa mål som inte speglas i ett formellt styrsystem (Crutzen, Zvezdov och Schaltegger, 

2017).  

 

Ett annat sätt är att använda enbart formella styrmedel. Detta innebär en klar struktur och 

uppdelat ansvar och tydliga mål. Det kan dock vara svårt att implementera formella 

styrsystem utan stödet av informella styrsystem. Speciellt på områden som är svåra att 

mäta med hjälp av formella system kan problem uppstå på grund av bristen på motivation 

och förståelse för hållbarhet (Crutzen, Zvezdov och Schaltegger, 2017).  

3.3.1$Styrsystem$beroende$på$motivation$

Enligt Le Grand (2010) har människor olika typer av inre drivkraft som motiverar dem till 

att göra ett bra jobb. Eftersom de blir motiverade av olika saker bör de styras på olika sätt. 

Le Grand (2010) ger förslag på olika styrmodeller att använda.  

 

För de medarbetare som har en inre drivkraft lämpar sig bäst en styrmodell som går ut på 

att medarbetarna inte behöver styras, eftersom arbetsgivaren litar på att de är så hängivna 

att de kommer att göra det som är bäst för organisationen (Le Grand, 2010). De blir 

motiverade av inre belöningar som känslan av att klara ett mål, eller av att göra något 

meningsfullt (Merchant och Van der Stede, 2012). I hållbarhetsarbete kan det innebära att 

individer som är intresserade av hållbarhetsarbete “styr sig själva” mot att jobba mer med 

miljömässig hållbarhet (Temminck, Mearns och Fruhen, 2015). Thomas (2009) menar att 

uppbyggandet av känslan av meningsfullhet är en viktig del i att få medarbetarna 

engagerade. Ett sätt att göra det är genom meningsfulla arbetsuppgifter (Thomas, 2009). 

 

Vidare finns det medarbetare som motiveras av möjlighet till egen vinning, av yttre 

belöningar (Le Grand,2010). Exempel på yttre belöningar kan vara monetära belöningar 

som till exempel bonusar eller befordran (Merchant och van der Stede, 2012). Bischak, 

Arvai och Dugar (2016) hävdar att prestationsbaserade monetära belöningar (yttre 

belöningar) ökar både motivationen och prestationen oavsett om personen i fråga 

motiveras av något externt, eller av en inre drivkraft. Inre motivation och 

prestationsbaserade externa belöningar verkar kompletterande till varandra. De kan 

tillsammans öka arbetsprestationen (se även Malik, Butt och Choi, 2015).  
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3.4#Förändring#mot#miljömässig#hållbarhet##

Enligt Brauer (2011) kännetecknas en bra implementering av hållbarhetskultur av att 

företagets ledning och andra intressenter är engagerade, att hållbarhet är ett “kärnvärde” 

för organisationen och att alla processer genomsyras av hållbarhetsperspektivet (se även 

Engert och Baumgartner, 2016). Det är viktigt att hållbarhet blir en del av “kärnvärdet” just 

för att det skall bestå även om organisationen struktureras om eller andra förändringar, 

både externa och interna sker. (Brauer, 2011; Jóhannsdóttir, Ólafsson och Davidsdottir, 2015; 

Temminck, Mearns och Fruhen, 2015).  Detta gäller också vid implementering av 

hållbarhetsstrategier (Jóhannsdóttir, Ólafsson och Davidsdottir, 2015). Riccaboni och Leones 

(2010) åsikter går i liknande banor då de hävdar att det är viktigt för implementeringen att 

hållbarhet behandlas som något som är tätt knutet till verksamheten och att hållbarhet 

integreras i planeringsprocessen och i styrsystemen. De menar att det möjliggör för 

nedbrytning av långsiktiga mål till mer konkreta.  

 

Därför bör företagets långsiktiga mål tydligt definieras för att implementera hållbarhet på 

lång sikt. Då vet medarbetare såväl som andra intressenter och chefer vad de har att 

förhålla sig till (Polman och Bhattacharya, 2016). Mål spelar även på människors önskan att 

göra någonting meningsfullt. Detta går dock emot en studie av Merriman m.fl. (2016) som 

istället påvisar att hållbarhetsarbete kopplat till företagets värderingar inte har någon effekt 

på medarbetarnas inställning.  

 

De viktigaste verktygen för att lyckas med förändringsprocessen är enligt Palmer (2003) en 

klar ledare som ger tydliga direktiv, samt kommunikation för att få alla att förstå varför 

förändringen behövs och vad målet med förändringen är (se även Coch och French, 1948; 

Engert och Baumgartner, 2016; Kotter, 2009; Appelbaum och Wohl, 2000). Ledningen ska 

även vara motiverad och kunnig inom området hållbarhet för att vara förebilder för de 

anställda (Engert och Baumgartner, 2016). Paillé och Mejía Morelos (2014) hävdar att om 

medarbetare märker att ledningen tycker att miljö är viktigt, är de mer benägna att tänka 

på miljön i sitt dagliga arbete (se även Temminck, Mearns och Fruhen, 2015).  

 

När en förändring är genomförd menar Palmer (2003) att det är viktigt att alla delar i 

organisationen är i linje med det nya arbetssättet. Förändringen måste förankras i kulturen 

och underbyggas i struktur, utbildningar och belöningar. Carnall (2007) menar att det är 

viktigt att ge medarbetarna information som de kan förstå och på så sätt göra dem säkrare 

på att de klarar av de nya kraven. För att medarbetarna skall kunna agera på ett mera 
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hållbart sätt, samt göra detta på rätt sätt och att det skall bli en del av företagets sätt att 

sköta sin verksamhet på, måste de ha tillräcklig kunskap och förmåga att agera och tänka 

hållbart (Haugh och Talwar, 2010; Polman och Bhattacharya, 2016). Det räcker inte heller 

med att cheferna är engagerade i hållbarhet, utan varje medarbetare måste också engagera 

sig (Polman och Bhattacharya, 2016).  

 

Att engagera medarbetarna i samskapande aktiviteter bidrar även till att engagemanget 

ökar (Guerci, Radaelli, Siletti, Cirella och Shani, 2015; Choi och Yu, 2014). Även kunskapen 

ökar när medarbetarna får engagera sig i praktiskt miljöarbete (Haugh och Talwar, 2010). 

Ett exempel som Polman och Bhattacharya (2016) tar upp är att genomföra förändringar på 

medarbetarnas förslag. Känner sig medarbetarna inkluderade och att organisationen 

lyssnar på dem blir de mer positivt inställda till förändringar.  Att uppmuntra till hälsosamt 

tävlande är enligt Polman och Bhattacharya (2016) ett effektivt sätt att få medarbetare mer 

positivt inställda till förändringar som nya mål kan innebära. Det blir ett sätt att skapa en 

mer “taggad” stämning på arbetsplatsen.  

 

För att förändringen skall fungera på lång sikt krävs motivation. Motivation bland 

medarbetarna kan uppnås via belöningssystem och tävlingar. Ledare kan genom sina 

handlingar och yttranden påverka de anställdas verklighetsbild. På det sättet kan de skapa 

en mening som de anställda har som rättesnöre i sina egna handlingar (Smircich och 

Morgan, 1982). Ledarens roll är att övertyga andra om att acceptera meningar (Salzer-

Mörling, 1998). Samtidigt är alla inom organisationen med och skapar mening, inte bara 

ledarna (Armands och Josephson, 1995; Salzer-Mörling, 1998). Kommunikation, träning 

och uppmuntran för medarbetarna samt mätbara mål är viktigt för att implementeringen 

ska fungera på lång sikt (Brauer, 2011; Samiee,1990).  

3.4.1$Motstånd$till$förändring$$

“A strategy cannot be implemented successfully without motivated employees” (Engert och 

Baumgartner, 2016, sida 831). Om en organisatorisk förändring misslyckas beror det oftare på 

personalens motvilja till förändring än på den tekniska biten i att förändra (Palmer, 2003). Det kan 

även bero på att medarbetarna blir rädda att de inte kan leva upp till de nya kraven, att de blir osäkra 

på grund av bristande information och att det är mycket nytt att lära sig, vilket kräver tid och energi 

(Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 2014). Jóhannsdóttir, Ólafsson och Davidsdottir (2015) menar att 

hur mycket acceptans till förändring mot hållbarhet som finns hos medarbetarna beror på huruvida 

medarbetarnas personliga åsikter är i linje med företagets, om de är stolta över att arbeta på ett 

företag där miljöfrågor är viktiga. Det är också viktigt att lyssna på medarbetarnas synpunkter 
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och involvera dem vid arbete mot miljömässig hållbarhet. Det skapar större engagemang 

och minskar motståndet, genom att medarbetarna bättre förstår sig på förändringen och 

varför den genomförs (Polman och Bhattacharya, 2016). 

3.5#Mål#

3.5.1$Målformulering$

För att medarbetarna inom organisationen skall gå att styra behövs någon form av mål, för 

att veta vart organisationen är på väg (Merchant och van der Stede, 2012). Vidare krävs att 

ledningen faktiskt formulerar mål och att dessa mål kan översättas ned till lägre nivåer 

samt att målen följs upp (Merchant och van der Stede, 2012). Enligt Hirst (1988) och Erez 

och Kanfer (1983) presterar personer som får ett uppsatt mål av sin chef bättre och de är 

mer entusiastiska än de som inte får något mål, förutsatt att medarbetarna har accepterat 

målet. Framförallt för att det leder till bättre prestationer och större måluppfyllelse bland 

medarbetarna, därför att de är mer motiverade att faktiskt uppfylla målen om de accepterat 

dem från början (Schaffer, 2013). Hirst (1988) menar att ett uppsatt och tilldelat mål spelar 

på medarbetarnas inre motivation, att prestera bra och uppfylla målet, att känna sig 

kompetent, då det ger medarbetarna en tydlig bild av vad som räknas som bra prestationer.  

 

Samtidigt som mål behövs för att styra organisationen åt något håll, bör det även finnas 

motivation för att kunna uppnå målen (Merchant och van der Stede, 2012). Det viktiga när 

mål för medarbetare utformas är att de är i enlighet med organisationens övergripande mål 

samt att de är både lång- och kortsiktiga (Merchant och van der Stede, 2012; Locke, 2004).  

3.5.2$Målkongruens$$

I en organisation är det viktigt att alla inom den strävar mot samma mål, att ledningens 

uppsatta mål överensstämmer med medarbetarnas personliga mål och intressen, vilket 

innebär att det råder målkongruens (Anthony och Govindarajan, 2007; Merchant och van 

Stede, 2012). Oftast är det utmanande för en organisation att få alla att sträva mot samma 

mål och i hög grad spelar medarbetarnas engagemang en viktig roll (De Clercq, 

Bouckenooghe, Raja, och Matsyborska, 2014)  

 

En annan utmaning är att få alla uppsatta mål inom organisationen att stämma överens för 

att de inte skall motverka varandra (Schaffer, 2013). Därför måste företagen fråga sig vad 

som krävs för att motivera sina anställda och vilka åtgärder som är bäst för organisationen 



31 

(Anthony och Govindarajan, 2007).   

 

Det bör även vara klart för de anställda hur de skall gå tillväga för att nå målen (Anthony 

och Govindarajan, 2007). Detta för att undvika att det görs egna tolkningar av vilka 

åtgärder som bör vidtas, vilket kan leda till att det genomförs icke önskvärda åtgärder som i 

slutändan motverkar de uppsatta målen (Anthony och Govindarajan, 2007). 

3.6#Information#och#kommunikation!

För att kunna jobba mot mål och veta genom vilka åtgärder som dessa skall nås måste det 

finnas tillgänglig information. Denna information kommuniceras ut på antingen formella 

sätt som genom till exempel budgetar och officiella dokument eller genom informella sätt 

som diskussioner och samtal (Schaffer, 2013). 

 

A key premise is that as an organization’s goals, originally developed with 

top management, travel through communication channels to front line 

employees, the intended message is susceptible to significant distortion.  

(Schaffer, 2013, sida 22)  

 

För att överkomma utmaningarna med målkongruens bör målen och riktlinjerna för att nå 

målen kommuniceras ut på ett tydligt sätt. Det eliminerar problem som förvrängning och 

missförstånd (Schaffer, 2013). Dock är det vanligt att det ändå inte framkommer tydligt vad 

ledningen egentligen menar och att informationen som skickas ut ibland motsäger något 

annat som sagts eller att direktiv är öppna för egen tolkning. Det är därför ovanligt att det 

råder hel klarhet i vad som bör genomföras (Anthony och Govindarajan, 2007). Det som 

främjar kommunikationen är workshops och möten (Engert och Baumgartner, 2016).  

 

Ett annat problem som kan uppstå är så kallat “informationsöverflöd” inom organisationer 

vilket innebär att individerna uppfattar att de får för mycket information. När individen 

upplever sig få för mycket information kan det leda till sämre prestationer då denne har 

svårt att urskilja vilken information som är mest användbar. Istället för att ge ut mindre 

information, skulle en lösning kunna vara att anpassa informationen till situation och 

mottagare (O'Reilly, 1980). 
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3.7#Strategier#utifrån#den#teoretiska#referensramen#

Utifrån teorin har vi här samlat de strategier en organisation bör använda sig av för att 

lyckas styra medarbetarna mot miljömässig hållbarhet, och kunna använda sig utav 

hållbarhetsrapporten som en del i styrningen.  

3.7.1$Styrsystem$$

● Både informella och formella styrsystem är fördelaktiga för styrning mot 

miljömässig hållbarhet. 

● Övergripande mål angående miljömässig hållbarhet kan översättas till lägre nivåer 

för att medarbetare skall kunna jobba efter dem. Tydliggör hur medarbetarna skall 

gå tillväga för att uppnå målen, för lättare måluppfyllelse.  

● Använd indikatorer och nyckeltal ur hållbarhetsrapporten till prestationsmätning. 

Använd även mål i hållbarhetsrapporten och utveckla strategier för  att uppnå dem. 

3.7.2$Information$och$kommunikation$$

● Hållbarhetsrapportens roll är som profileringsdokument, uppföljningsdokument 

och hållbarhetsmotor. Ge den en framträdande roll och använd den för att 

synliggöra företagets hållbarhetsarbete.  

● Kommunicera med fördel ut anpassad information till medarbetarna för att  

undvika information overload. 

3.7.3$Motivation$och$engagemang$$

● Motivera medarbetarna att jobba mot miljömässig hållbarhet genom 

kommunikation, träning och uppmuntran. 

● Låt medarbetarna vara delaktiga för att göra dem engagerade att jobba mot 

miljömässig hållbarhet. Till exempel genom att vara med och ta fram mål och se till 

att de accepterar dem för ett ökat engagemang och högre måluppfyllelse.  

● Utnyttja medarbetarnas stolthet och vilja att göra gott. Detta för att främja 

medarbetarnas engagemang i hållbarhetsfrågor och känslan av samhörighet inom 

organisationen.  

● Se till att chefer är engagerade för att på så sätt motivera medarbetarna och göra det 

tydligt vad som ska uppnås. 

● Integrera hållbarhet som ett kärnvärde i organisationen.  

 

" "
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4."IKEAB"En"fallstudie"

4.1.#Vilka#är#IKEA?#

IKEA:s affärsidé är att “erbjuda ett brett sortiment av form-och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem” (Inter 

IKEA systems, 2017C). Företaget är med sina 389 varuhus i 48 länder världens största 

möbelföretag (IKEA Group, 2016). År 2016 uppgick den totala försäljningen till 34,2 

miljarder euro och i sortimentet finns 9500 produkter (IKEA-koncernen i Sverige, 2016). 

IKEA-koncernen, IKEA Group, ägs av den nederländska stiftelsen Stichting Ingka 

Foundation. De flesta varuhusen ägs av IKEA Group och övriga av franchisetagare. 

Företaget är inte börsnoterat utan vinsten kan antingen återinvesteras i företaget eller 

skänkas till välgörenhet (IKEA-koncernen i Sverige, 2016). Enligt grundaren, Ingvar 

Kamprad, är det för att IKEA vill ha ett långsiktigt perspektiv på sin tillväxtplan, utan press 

från aktieägare om snabb lönsamhet (IKEA-koncernen i Sverige, 2016).  

4.2#Hållbarhetsrapporten#idag##

4.2.1$IKEA:s$hållbarhetsrapport$$

Årets utgåva av IKEA:s hållbarhetsrapport är 97 sidor lång och skriven på engelska. IKEA 

uppger att de jobbar med hållbarhet på många plan och rapporten är strukturerad efter 

fokusområden. Inom miljömässig hållbarhet arbetas mycket med trä och papper, bomull, 

energi och vatten. Inom varje fokusområde står skrivet vad de arbetar med i nuläget och 

hur målsättningen för framtiden ser ut. Hållbarhetsrapporten handlar även om social 

hållbarhet och de välgörenhetsprojekt IKEA arbetar med och hur de värdesätter 

medarbetarna. Målen som tas upp i rapporten är kvantitativa och behandlar IKEA-

koncernen globalt (IKEA Group, 2016).  

 

IKEA uppger i hållbarhetsrapporten att all bomull kommer från mer hållbara källor. Målet 

är även att 100 procent av det inköpta materialet av trä, papper och kartong ska komma 

från hållbara källor år 2020 (IKEA Group, 2016). Inom arbetet med energi har IKEA ersatt 

all sin belysning i varuhusen med energieffektiva LED-lampor och säljer endast LED-

lampor. Ett mål är även att alla varuhus ska vara 100 procent energioberoende, vilket 

innebär att de själva genererar den energi de behöver. Detta genom exempelvis solceller på 

taket och vindkraftverk. Målet uppnåddes för alla varuhus i Norden år 2015 (IKEA Group, 



34 

2016; Hållbarhetskoordinatorn IKEA Linköping, intervju). Olika åtgärder görs för att 

minska vattenåtgången till de material som används till produkterna, ett exempel är att ta 

tillvara på regnvatten för att vattna trädplantor. 

 

Rapporten tar också upp konceptet “demokratisk design”. Det innebär att “vad vi än 

utvecklar så måste funktion, design, kvalitet och hållbarhet vara bättre än tidigare 

version. Till ett pris som alla har råd med” (Inter IKEA systems, 2017A). De lyfter fram 

vikten av att samarbeta med sina leverantörer för att kunna producera på ett effektivare, 

billigare och miljövänligare sätt. Detta genom att använda råvarorna på ett bättre sätt, att ta 

tillvara på allt och låta så lite som möjligt gå till spillo, men även genom att använda sig av 

material som är miljöcertifierat (IKEA Group, 2016; Inter IKEA systems, 2017A). Vidare 

använder sig IKEA av konceptet “platta paket” för att minska transportkostnaderna och 

underlätta transporter och hantering för både sig själva såväl som kunderna. Med 

effektivare transporter sparar de inte bara in pengar, utan även koldioxidutsläpp (Inter 

IKEA systems, 2017B). IKEA använder sig av olika material som är mer miljövänliga än 

andra på olika sätt. Bland annat bambu som är mer snabbväxande än andra träslag (IKEA 

Group, 2016). IKEA:s mål är att 90 procent av försäljningen ska bestå av mer hållbara 

produkter till år 2020 (IKEA Group, 2016).  

 

I slutet av rapporten finns övergripande mål kring hållbarhet för koncernen. Det finns en 

målsättning att 70 procent av kunderna ska se IKEA som ett miljömässigt och socialt 

ansvarstagande företag till augusti 2015, något som år 2016 dock ännu inte var uppnått. En 

annan målsättning är att 95 procent av medarbetarna ska se hållbarhet som en naturlig del 

i sitt dagliga arbete till augusti 2017. 95 procent av medarbetarna ska även se IKEA som ett 

socialt och miljömässigt ansvarstagande företag till augusti 2017. De har ännu inte nått upp 

till några av dessa mål (IKEA Group, 2016).  

4.2.2$Användning$av$hållbarhetsrapporten$på$IKEA$Linköping$

Tre av de fem intervjuade medarbetarna visste inte om att hållbarhetsrapporten fanns. 

Anledningar till detta var att ingen talat om att den fanns eller att medarbetarna inte 

eftersökt den. Ingen av de tillfrågade medarbetarna har läst rapporten. Detta eftersom de 

prioriterar annat på jobbet eller att de inte upplevt rapporten som tillgänglig. Samtliga 

medarbetare menar att det inte finns någon tid att läsa hållbarhetsrapporten medan de är 

på jobbet. “Ska man göra sådana här saker så tycker jag att man kan göra det på jobbet” 

menar medarbetare 1. Det som prioriteras högst är att ta hand om kunderna och andra 

saker kommer sen.  
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Delar av innehållet är dock känt för många av medarbetarna. Flera av medarbetarna blir 

även positivt inställda till att läsa rapporten och tillgodogöra sig den information som finns 

där. Medarbetare 5 tycker att hållbarhetsrapporten är bra uppbyggd med diagram och 

utseende “Jag tycker den känns ganska inspirerande”.  

 

Samtliga chefer vet om att hållbarhetsrapporten finns och många har läst delar av den men 

ingen har läst den i sin helhet. Chef 2 tror att det är bra att den finns som informationskälla 

för medarbetarna. Denne tror att det finns ett intresse av att veta det som står i rapporten. 

Cheferna tror även att rapporten kan utgöra en bra grund för att sätta mål för 

medarbetarna. “Den är ju extremt täckande och det finns ju verkligen hur många mål som 

helst” säger chef 3. Enligt hållbarhetskoordinatorn är rapporten även lätt att läsa av då den 

är uppdelad i fokusområden. Det upplevs som att den är bra för att tillgodogöra sig generell 

information. Ett problem med hållbarhetsrapporten är dock enligt chef 2 att den är så 

global och att det då blir svårt att relatera till informationen. “Samtidigt blir det på lite för 

hög nivå tror jag. För att den här är ju jättesvår för medarbetarna att jobba för att 

uppnå”.  

 

Chef 1 upplever att hållbarhetsrapporten används för att kommunicera ut information till 

medarbetarna. De andra cheferna menar att den inte används i någon större utsträckning. 

Chef 2 använder hållbarhetsrapporten för att förmedla information om demokratisk design. 

När hållbarhetsrapporten används bryts den ner eftersom ingen skulle läsa den i sin helhet. 

“Sen kanske man inte kan dra iväg hela den här, för det kanske inte är så många som 

läser igenom den” menar chef 1. 

4.3#Styrning#mot#miljömässig#hållbarhet##

4.3.1$Informell$styrning 

Värderingar 

Enligt Inter IKEA systems (2017C) styrs företaget av sin vision och sina värderingar. 

Visionen “att skapa en bättre vardag för de många människorna” ska genomsyra alla 

aktiviteter. IKEA menar att visionen inte enbart innefattar heminredning. Istället vill de 

förbättra vardagen för alla som påverkas av företaget (Inter IKEA systems, 2017C). 

Värderingarna har dessutom nyligen uppdaterats. I figur 1 visas IKEA:s uppdaterade 
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värderingar från 2017. En av de nya värderingarna är “värna om människor och vår 

planet” (Inter IKEA systems, 2017D).  

 

 

Figur 1: IKEA:s uppdaterade värderingar sedan 2017 (Inter IKEA systems, 2017D) 

 

Stor vikt läggs vid värderingen “föregå gott exempel”. Värderingen innebär att chefer och 

medarbetare skall föregå med gott exempel mot sina kollegor, för att inspirera och genom 

sitt engagemang styra medarbetarna (Salzer, 1994; Inter IKEA systems, 2017D) 

 

Nästan alla medarbetare upplever att de arbetar utifrån värderingarna indirekt i sitt 

vardagliga arbete. Medarbetare 3 uttrycker sig “Jag tror inte att det går att undvika. Jag 

upplever att de är så djupt rotade här, så att allting vi gör kan alltid kopplas till en 

värdering”. Två av medarbetarna tror att de kommer tänka mer på miljömässig hållbarhet 

med den nya värderingen, medan två upplever att att de redan tänker mycket på miljön 

idag och att värderingen inte kommer förändra något för dem. Medarbetare 5 upplever det 

ändå som positivt att det numera finns med i värderingarna eftersom denne ser det som “en 

bra värdering”. Cheferna menar att den nya värderingen “värna om människor och vår 

planet” innebär förändringar på sverigenivå vilket påverkar varje enskilt varuhus. Ett 

exempel är införandet av hållbarhetsambassadörer som kommer beskrivas nedan. Cheferna 

tror även att det kan bli lättare att knyta hållbarhet till vardagen nu när det finns 

dokumenterat, även om de redan idag tänker på miljön. Hur mycket varje enskild 

medarbetare påverkas är dock upp till personligt intresse menar chef 3. 

  

IKEA:s uppdaterade värderingar 
 

Tillsammans 

Värna om människor och vår planet 

Kostnadsmedvetenhet 

Enkelhet 

Förnya och förbättra 

Annorlunda av en anledning 

Ge och ta ansvar 

Föregå med gott exempel  
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Kultur  

Enligt Salzer (1994) är kulturen så stark på IKEA att det blir till en livsstil, att leva enligt de 

värderingar som IKEA har. Majoriteten av de intervjuade anser att kulturen på företaget 

uppmuntrar till att tänka på miljömässig hållbarhet i någon mån. Exempelvis genom 

värderingar, tävlingar, kampanjer och kollegornas intresse. Chef 2 menar att miljömässig 

hållbarhet ligger i värderingarna medan hållbarhetskoordinatorn menar att det kan vara 

omvärlden som ligger bakom kulturen.  

 

Chef 3 berättar att IKEA försöker inspirera medarbetarna och få dem att leva mer 

miljömässigt hållbart genom till exempel projekt som medarbetarna får anmäla sig till. 

Dessa projekt kan innebära att byta ut alla glödlampor hemma mot LED-lampor. 

Medarbetare 4 var med i ett sådant projekt och fick sedan skriva i personaltidningen 

Kanalen och berätta om det för att inspirera andra kollegor. Denne upplever att IKEA styr 

mot hållbarhet indirekt. Chef 3 tycker dock att ledningen på IKEA Linköping skulle kunna 

bli bättre på att inspirera medarbetarna att leva mer miljömässigt hållbart. “Vi jobbar 

otroligt miljömedvetet när det gäller vår förbrukning i fastigheten. Vi jobbar med att 

minska vatten och el och sådana saker. Så mer att vi är duktiga där skulle jag säga. Än på 

att påverka medarbetarna”.  

 

På IKEA Linköping finns en utsedd person som har rollen som hållbarhetskoordinator. 

Tjänsten är tio timmar i veckan och arbetet går till stor del ut på att koordinera och 

medverka i olika hållbarhetsprojekt med samarbetspartners. En annan del i 

hållbarhetskoordinatorns arbete är att förankra medarbetare i hållbarhetsarbetet genom att 

kommunicera ut vad som händer lokalt angående hållbarhet och hitta medarbetare som vill 

vara med i hållbarhetsprojekten. Ett mål för IKEA är att hjälpa kunderna att leva hållbart 

hemma. Det försöker hållbarhetskoordinatorn uppnå tillsammans med medarbetare.  

 

Då det är svårt att nå ut med information har ett beslut fattats på Sverigenivå om att varje 

avdelning på varuhusen skall ha en hållbarhetsambassadör. Hållbarhetsambassadörens 

specifika ansvarsområde är ännu ej beslutat, men tanken är att denne skall fungera som en 

kanal från hållbarhetskoordinatorn ut till medarbetarna. Detta skulle enligt 

hållbarhetskoordinatorn vara ett sätt att engagera medarbetarna inom hållbarhet. “En 

ambassadör på varje avdelning gör ju att gruppens engagemang blir större och det blir ju 

klart lättare att ha kanaler till varje avdelning. Så jag tror på det här med 

ambassadörskap”.   
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Chef 1 och hållbarhetskoordinatorn trycker på att det bästa för en miljömässigt hållbar 

verksamhet är att integrera det i allt inom organisationen, att det blir en naturlig del i 

vardagen, något som de menar kan ske genom konceptet “demokratisk design”. Det gör att 

de som inte är intresserade inte behöver tänka specifikt på miljömässig hållbarhet då alla 

produkter är miljömässigt hållbara. Enligt chef 1 bidrar demokratisk design till en 

uppmuntrande kultur mot miljömässig hållbarhet. Den är genomgående på alla 

avdelningar och får igång diskussioner och prat om det enligt denne.  

4.3.2$Formell$styrning$$

Varuhuset har en affärsplan med fem olika fokusområden där ett är hållbarhet. Chef 2 

berättar att det är upp till varje funktion att ta fram handlingsplaner för varje fokusområde. 

Vidare berättar chef 2 att de mål som finns i affärsplan jobbar man strategiskt med i 

vardagen. Även medarbetarna jobbar efter affärsplanen enligt chef 2.  På dennes avdelning 

innebär det att medarbetarna har som mål att  vara delaktiga i hållbarhetsprojekt på 

varuhuset. Chef 2 tror att det skulle vara bra att ha någon form av mer kvantitativt 

hållbarhetsmål där resultat kan mätas, antingen på medarbetarnivå eller på varuhusnivå 

för att göra det lättare att mäta resultatet: “Antingen uppnår vi det eller också uppnår vi 

det inte”. Detta är något som chef 3 håller med om. Chef 2 tror att det finns ett intresse hos 

medarbetarna att ha mätbara hållbarhetsmål och att de skulle motiveras av det. Övriga två 

chefer nämner inget om affärsplanen och ingen av deras medarbetare har mål gällande 

miljömässig hållbarhet.  

 

Ingen av de intervjuade medarbetarna upplever att de får några direktiv angående 

miljömässig hållbarhet. Medarbetare 4 har chef 2 som chef och upplever att: “På 

avdelningen kommer man tillsammans överens om vad man strävar mot och ska 

informera kunderna om, men man har inga personliga mål”. 

 

På frågan om tvång skulle engagera i miljömässig hållbarhet tror vissa av de intervjuade 

medarbetarna att det skulle det. De blir mer engagerade om de blir pushade, det fungerar 

ungefär som mål. Andra menar att det inte skulle vara en bra väg att gå. Medarbetare 5 

menar att tvång skulle engagera men inte motivera. “Om man bara känner att det är ett 

måste så kanske det inte blir roligt på samma sätt som det kan vara annars”. För att 

motivera fungerar pepp och tävlingar bättre tror medarbetare 5. Medarbetare 3 menar att 

det är viktigt att få alla att förstå att miljömässig hållbarhet är viktigt. Denne menar vidare 

att utbildning och kunskap är viktigt och kan göra att folk “får upp gnistan” vilket skulle 

göra det roligare och motivera dem att själva söka upp mer information.  
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Samtliga chefer tror att medarbetarna enbart skulle se positivt på att få fler direktiv 

angående miljömässig hållbarhet. Även medarbetarna uttrycker att de skulle se positivt på 

att få direktiv angående miljömässig hållbarhet. Några medarbetare önskar få direktiv 

angående miljömässig hållbarhet nedskrivet medan andra önskar få det både nedskrivet 

och samtal och diskussioner om det.  

4.4#Information#och#kommunikation#

4.4.1$Information$till$medarbetarna$

Informationen kommer till chefer och medarbetare från olika håll. IKEA:s hemsida 

innehåller information om IKEA:s miljömässiga hållbarhetsarbete för såväl medarbetare 

som för kunder. Företagets hållbarhetsstrategi och hållbarhetsrapport finns att ladda ned 

på hemsidan. Det finns även begränsad, miljömässig information om vissa produkter på 

hemsidan. Till exempel finns det information om vilken del av produkten som består av 

återvunnet material eller huruvida den är återvinningsbar eller ej (Inter IKEA systems, 

2017A). Larsson2 berättar att varje medarbetare på IKEA årligen får en broschyr som heter 

“Sälj detta”. I broschyren finns information om demokratisk design och vilka produkter 

som utifrån det är hållbara. 

 

I intervjun berättar hållbarhetskoordinatorn att en kommunikationsväg är 

personaltidningen Kanalen där information på Sverigenivå tillsammans med IKEA 

Linköpings lokala information kommuniceras. En annan kommunikationsväg som denne 

använder mycket är den interna facebookgruppen som många medarbetare är med i, “Där 

läggs det ju upp lite mer lokalt, vad som händer i huset. Och där lägger jag upp massa 

roliga bilder och galna upptåg”. En tredje kommunikationsväg är den informationsvägg 

som finns i personalkorridoren där hållbarhetskoordinatorn sätter upp lappar med 

information. Hållbarhetskoordinatorn värdesätter även “mun-till-mun” - kommunikation 

och ger som exempel att denne kan kommunicera med enskilda medarbetare i 

lunchrummet.  

 

Till chefer sker kommunikation på samma sätt som till medarbetarna. Dessutom får de gå 

utbildningar. Chef 1 som är relativt nyanställd upplever sig få mycket information gällande 

miljömässig hållbarhet, bland annat genom utbildningar. Även medarbetare 3 som går en 

chefsutbildning upplever att det läggs stor vikt vid miljömässig hållbarhet i utbildningen. 

                                                             
2 Pernilla Larsson säljare IKEA Linköping, intervju den 23 februari 2017  
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Chef 1 kommunicerar inte direkt ut någon information till medarbetarna utan uppfattar det 

som något hållbarhetsambassadören på avdelningen skall göra i framtiden, men nämner 

också att medarbetarna redan får så mycket information av IKEA, att det räcker med det. 

Även fast chefer och medarbetare får samma slags information gällande miljömässig 

hållbarhet upplever chef 2 det istället som dennes ansvar att driva på det: “De har samma 

möjligheter som jag att leta på intranätet och hitta vad som finns där. Men annars så 

kommer informationen till mig och sen är det mitt jobb att driva det vidare ut mot mina 

medarbetare och då gör vi det oftast via våra veckobrev”. 

4.4.2$Kunskap$och$intresse$för$miljömässig$hållbarhet$$

Alla tre intervjuade chefer menar att de är intresserade av miljöfrågor privat och upplever 

att de har god kunskap om de miljöåtgärder som IKEA gör. Chef 3 uttrycker sig såhär: “Men 

någon övergripande kunskap har man ju ändå för vi får ju återkommande dragningar. 

Den svenska hållbarhetskoordinatorn har pratat för chefsgruppen här några gånger om 

IKEA:s inriktning och varför vi ska dit vi ska”.  

 

Majoriteten av medarbetarna upplever sig ha bra kännedom om lokala projekt och åtgärder 

för att främja miljömässig hållbarhet. De är även intresserade av miljöfrågor privat. Alla 

medarbetare kunde nämna minst en en åtgärd som IKEA gör globalt för att främja 

miljömässig hållbarhet. Främst kände de till de stora fokusområdena som att IKEA jobbar 

med bomull och trä. Här är kunskapen dock mer begränsad och vissa medarbetare fick 

tänka en stund för att kunna nämna något som görs. Vad gäller IKEA:s målsättning har 

medarbetarna ingen kännedom om de mål som satts upp för framtiden.  

 

I vardagen påverkar medarbetarna det miljöfrämjande arbetet genom källsortering och att 

tänka på hur mycket papper som skrivs ut. Chef 2 menar att medarbetarna själva drivit 

frågan och påverkat mängden papper som skrivs ut. Något annat som görs av medarbetarna 

är att försöka återbruka varor och slänga så lite som möjligt. Två medarbetare nämner 

också att de lånar ut cyklar så att kunderna kan transportera hem sina varor mer 

miljövänligt.  Dock nämner medarbetarna inte att de aktivt försöker påverka kunderna att 

leva mer miljömässigt hållbart hemma. Den enda som nämner det är medarbetare 3 som 

tänker mycket på att många kunder uppfattar IKEA som slit och släng och försöker påverka 

dem att använda sina produkter längre:  
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Jag pratar mycket om de olika fördelarna med de olika produkterna 

faktiskt, att det inte bara finns det här användningsområdet, rådet att du 

kan göra det här med den, så att den skall få leva kvar lite längre hos varje 

kund, för jag tänker att det ganska mycket slit-och slängkänsla över IKEA  

       (Medarbetare 3) 

 

När medarbetarna får frågan vilka produkter på avdelningen som klassas som extra 

hållbara svarar två av de tre medarbetare som jobbar med sälj att de känner till 

demokratisk design, även om bara en av dem namnger det. “IKEA försöker ju 

implementera i så mycket produkter som möjligt att de skall vara hållbara” säger 

medarbetare 1. Ingen av dem nämner dock någon specifik produkt. 

4.4.3$Informationsöverflöd$

Många av medarbetarna upplever ett överflöd av information. “Man får ju hela tiden så 

mycket information som man skall sortera och mitt i det här sorterandet skall man också 

ta hand om kunderna” säger medarbetare 1. Cheferna upplever den information som 

kommuniceras ut kring miljömässig hållbarhet som tillräcklig. “Vi blir ju pumpade med 

information hela tiden” säger chef 1. Generellt menar de att det är ett informationsöverflöd, 

inte bara gällande miljömässig hållbarhet utan överlag. Det gör det svårt att greppa allt, 

både för chefer och medarbetare. Cheferna upplever att det är svårt att ge ut lagom mängd 

information till medarbetarna. Chef 3 upplever att det gör att den viktigaste informationen 

försvinner i mängden, och att det blir svårt att veta vad som är viktigt eller inte för 

medarbetarna. 

 

Huruvida informationen angående miljömässig hållbarhet faktiskt når ut både till chefer 

och medarbetare handlar framförallt om eget intresse upplever chef 2 och 3. Men även tid 

är en bidragande faktor till hur mycket information som når ut upplever chef 2. Samtliga 

medarbetare uttrycker att de inte har tid att ta till sig all information men att de skulle göra 

det om de får mer tid att göra det. Chef 2 önskar sig mer tid att hinna sätta sig in mer i 

miljömässiga hållbarhetsfrågor då det denne vet från informationen på intranätet är det 

den läst från förstasidan på intranätet där det brukar postas nyheter, men inte haft tid att 

fördjupa sig mer.  

 

Chef 1 anser att det är viktigt med kortfattad och korrekt information till medarbetarna då 

det annars kan bli för mycket. Chef 2 och hållbarhetskoordinatorn tycker också  att det är 
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viktigt att informationen skall vara lätt att ta till sig och att det inte skall bli ett överflöd av 

information: “Det är väldigt utmanande att hitta en bra kommunikation som är lagom”.  

 

Även medarbetarna upplever att det skulle vara lättare att ta till sig information om det var 

en mindre mängd. Chef 2 försöker lösa problemet genom att samla informationen “Oftast 

så försöker vi samla informationen så det inte blir så himla många informationsvägar ut 

till medarbetarna”. Samtidigt vill de använda olika kanaler för att säkerställa att alla 

medarbetare har chans att få den berättar chef 2. Chef 2 reflekterar dock över att de 

kommunikationsvägar som används idag kanske inte är rätt sätt för att få ut den viktigaste 

informationen. Detta då alla medarbetare inte läser allt utan det är blandat vilka kanaler 

som fungerar bäst beroende på individ. Som medarbetare 3 uttrycker sig om informationen 

som står i varuhusets personaltidning: “Man mest läser och sen bara, ja, typ, läser, ser, 

går vidare”.  

 

Ett uppskattat sätt från medarbetare 3:s sida att få information på är vid utbildning. Denne 

deltog i en utbildning om miljömässig hållbarhet som hölls på företaget för några år sedan. 

Hållbarhetskoordinatorn pratade om vad IKEA har för mål och hur de tar ansvar i 

hållbarhetsfrågorna. Den utbildningen var enligt medarbetare 3 för alla medarbetare.   

Medarbetare 1 uppskattar också att få information via möten. Denne var på ett 

informationsmöte angående ett miljöprojekt som gjorts, därifrån kommer dennes 

övergripande kunskap om miljömässig hållbarhet. Medarbetare 1 har även fått viss kunskap 

genom att prata med tygleverantörer. Även de andra medarbetarna uttrycker att de gärna 

får information via möten, diskussioner och utbildningar. Många av medarbetarna upplever 

att det är lättare att ta till sig informationen när man pratar om det, vilket även 

hållbarhetskoordinatorn upplever: “Jag skulle vilja ned på individnivå och prata med 

medarbetarna, det är klart att man ger bättre avtryck, än att man ska sätta upp tusen 

lappar i korridoren”.  

 

Chef 1 får relativt ofta frågor av både medarbetare och kunder om miljömässig hållbarhet 

men känner att det oftast inte är några problem att svara på frågorna, men att det ibland 

kan ta lite tid att hitta informationen, något som även chef 3 upplever.  Frågorna som oftast 

handlar om material ses inte som ett problem utan snarare som ett tillfälle att kunna 

berätta lite extra. Men det är inte alltid att det går att spåra innehållet i produkterna på ett 

snabbt sätt.  
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Bland medarbetarna är det spridda uppfattningar om var de hittar information, om den är 

tillgänglig och huruvida den hjälper dem. Vissa medarbetare upplever att de vet var de skall 

hitta information om miljömässig hållbarhet om de skulle få en fråga medan medarbetare 3 

upplever det svårt att hitta specifik information om en produkt och svara på specifika 

frågor. Som exempel på informationskällor nämns framförallt intranätet och kollegor. Det 

går även att fråga chefen men det är olika om denne kan svara på frågorna eller inte.  

4.5#Vad#motiverar#och#engagerar#medarbetare?##

4.5.1$Inre$motivation$

Flera av de intervjuade medarbetarna pratar om att de känner en inre motivation till att 

jobba med miljömässig hållbarhet. De talar om ett inre driv att göra något bra. Chef 3 

berättar om ett tillfälle då denne kände sig extra motiverad då det visades en film om vilket 

hållbarhetsarbete IKEA gjorde:  

 

Det var nästan så man fick tårar i ögonen för det var så “wow” liksom. [...] 

Och det fick ju mig att bli mer benägen att prata om det också. För jag 

tyckte verkligen att “det här är ju helt fantastiskt, varför var jag inte 

medveten om allt det här?”.  

        (Chef 3) 

 

Chef 3 berättar vidare att det är svårt att veta vad som behövs för att varje medarbetare ska 

känna så. Två chefer nämner i likhet med detta att stolthet kan ge medarbetarna 

motivation. Att medarbetarna känner att de arbetar på ett företag som gör något bra. Chef 1 

upplever även att flera medarbetare har ett genuint intresse för miljömässig hållbarhet. För 

att medarbetarna ska känna stolthet behövs information som fastnar och som de verkligen 

kommer ihåg menar chef 1. Informationen kan göra att medarbetarna känner ödmjukhet 

för produkterna. Även personligt intresse nämns för att känna sig motiverad. 

 

De intervjuade medarbetarna menar att kulturen på avdelningen kan påverka 

engagemanget för miljömässig hållbarhet. Om andra, både chef och kollegor, är engagerade 

blir man själv mer engagerad. Medarbetare 5: “Jag blir inspirerad av andra som gör något 

mer än vad jag gör”. Finns redan ett eget intresse spelar det enligt medarbetare 4 ingen 
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roll om de andra kollegorna inte är intresserade. “Nej för jag är en ganska driven person, 

så jag gör nog vad jag själv vill i alla fall”. En driven kollega kan istället påverka andra. 

Om chefen skulle vara ointresserad tycker inte medarbetare 4 att det skulle påverka 

negativt på det egna miljöintresset.  

 

Flera medarbetare nämner att det skulle vara bra att prata mer om miljömässig hållbarhet, 

både mellan kollegor och på möten. Medarbetare 5 menar att det säkert ofta läggs upp 

saker om miljömässig hållbarhet på intranätet men det är lätt att man missar det och att det 

därför behövs pratas mer om det. Ett exempel är att det tas upp på avdelningsmöten. Det är 

bra att det händer saker lokalt i varuhuset som medarbetarna märker av. Det gör att det 

pratas mer om det, jämfört med något som händer på global- eller sverigenivå. 

Medarbetarna menar att de skulle bli motiverade om de fick mer information både om vad 

som görs inom miljömässig hållbarhet och hur det går. Ett sätt kan vara att få 

måluppföljning presenterat på möten för att se hur det går för företaget på olika plan.  

4.5.2$Yttre$motivation$

Några medarbetare menar att de skulle bli motiverade av att ha uppsatta mål för 

miljömässig hållbarhet. “Jag tycker mål är roligt. Att följa upp och se vad man kan göra 

tillsammans” säger medarbetare 5. Vidare menar medarbetare 5 att med mål syns framsteg 

tydligt. Som ett alternativ till mål nämner flera medarbetare att IKEA jobbar med tävlingar 

vilket verkar ses som positivt hos flera av dem. Medarbetare 5 menar att “om man vet att 

man har någon tävling och man vet att det mäts och… det kan göra att man känner sig 

motiverad och man kanske vill göra det lilla extra”. 

 

För att motivera IKEA-medarbetarna att sälja och jobba effektivt har IKEA ett 

belöningssystem. Salzer (1994) anser att medarbetarna inte verkar reflektera speciellt 

mycket över den potentiella bonusen i sitt dagliga arbete. Larsson3 håller med om det och 

det märks i intervjuerna där ingen av medarbetarna tar upp bonusen. Medarbetarna tror 

inte att provision skulle fungera på IKEA. Eftersom de inte jobbar med det och har det i 

kulturen menar medarbetare 5 att det är svårt att få in “på ett företag som IKEA”. 

Medarbetare 4 är den enda som uttrycker sig positivt kring provision och menar att det kan 

få en att anstränga sig lite extra men att det inte motiverar på riktigt. Denne menar att det 

som motiverar är den inre motivationen, “Man behöver inte alltid ha någonting tillbaka”.  

 #
                                                             
3 Pernilla Larsson säljare IKEA Linköping, intervju den 23 februari 2017  
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4.6#Hållbarhetsrapportens#relevans#för#medarbetarna#

För att göra hållbarhetsrapporten mer tillgänglig tror samtliga intervjuade att den skulle 

behöva översättas till svenska. Några av dem har själva problem med engelskan medan 

andra menar att de inte har problem med den, men att det ändå blir enklare för dem att 

läsa på svenska. Chef 3 menar att “Jag tror de flesta av oss klarar av engelskan, det är inte 

det, men det blir ett trappsteg till att ta”. Eller som medarbetare 1 uttrycker: “Jag skulle 

absolut kunna tänka mig att läsa den om den fanns på svenska, men på engelska vet jag 

inte om jag kan tillgodogöra mig så mycket.”  

 

Flera av intervjupersonerna menar att den är något tjock “Den är ju så stor, det är ju det 

som skrämmer” säger medarbetare 3 och föreslår att hållbarhetsrapporten skulle kunna 

brytas ner till en kortare version som är smidigare att läsa. “Någon lite mer lätthanterlig 

broschyr eller folder, där man väljer ut de stora grejerna, och lite trevliga bilder, rubriker 

och siffror”. Detta är något flera medarbetare uttryckt en önskan om. Medarbetare 1 vill 

även att det ska tas upp avdelningsspecifik information ur hållbarhetsrapporten på 

avdelningsmöten och menar att det skulle vara lättare att ta till sig, då rapporten i dagsläget 

är väldigt omfattande. Detta är något som även föreslås av hållbarhetskoordinatorn. 

Medarbetare 4 menar att för att få anställda att läsa den krävs förutom att rapporten är 

lättläst, att den blir mer lättillgänglig, att man vet att den finns, samt uppmaning från 

chefer. 

 

Hållbarhetsrapporten skulle enligt medarbetare 3 kunna vara ett sätt för medarbetare att 

tillgodogöra sig information. “Jag tänker att man hittar vissa saker som betyder mer för 

en själv, och som är lättare att göra i vardagen kanske. Att bli mer motiverad att jobba 

med det.” Denne önskar sig information om produkternas tillverkningsprocesser och på 

vilket sätt de är miljömässigt hållbara, för att kunna förmedla det till kunderna. “Vi behöver 

mer kunskap tror jag, om våra produkter, om tillverkningsprocesser och vad som är 

hållbart eller inte, så att vi kan prata för det, för att kunna stå för det”. Medarbetare 3 

hittar vissa siffror som denne kan koppla till sin avdelning och vardag. Ett förslag från flera 

av intervjupersonerna är dock att hållbarhetsrapporten ska göras mer relevant för 

medarbetarna, för att de ska kunna tillgodogöra sig informationen. Medarbetare 3 säger att 

“den är för här uppe, högt upp, någonstans,  [...] det låter jättebra, men vad ska jag göra 

här, på min arbetsplats, på min avdelning?”. Medarbetare 3 menar att det är en bra källa 

till information men att det inte räcker för att “det måste betyda någonting för mig“. Chef 3 

håller med och föreslår: “Jag tänker att man behöver bli lokalt relevant för att det ska 
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kännas relevant för våra medarbetare”.  

4.7#Strategier#utifrån#empirin##

Här har vi samlat de strategier en organisation, enligt vår empiri, bör använda sig av för att 

lyckas styra medarbetarna mot miljömässig hållbarhet och kunna använda sig utav 

hållbarhetsrapporten som en del i styrningen.  

4.7.1$Styrsystem$

● Låt hållbarhetsrapporten innehålla kvantitativa mål som är lätta att mäta och följa 

upp.  

● Gör målen relevanta och påverkbara för medarbetarna och kommunicera ut dem.  

● Ha tydliga direktiv nedskrivna för vilka mål som skall nås och hur medarbetarna 

skall gå tillväga.  

● Engagera även de icke intresserade genom att göra miljömässig hållbarhet till ett 

kärnvärde. Detta genom rutiner, kultur, värderingar och hållbara produkter. 

4.7.2$Information$och$kommunikation$

● Använd utbildningar och workshops för att involvera medarbetarna i målsättning 

och för att säkerställa att informationen når ut till alla. 

● Hållbarhetsrapporten kan användas som ett dokument för att kommunicera ut 

information. Anpassa kommunikationskanalerna så att informationen går ut till alla 

samtidigt som informationsöverflöd undviks. 

● Utnyttja medarbetarnas intresse. Gör hållbarhetsrapporten tillgänglig genom att 

prata om den och informera om var den finns. Översätt den till medarbetarnas 

modersmål för att öka läsbarheten. Gör en förkortad version med information som 

medarbetarna har nytta och intresse av i sitt dagliga arbete. 

● Avsätt tid så att medarbetarna har möjlighet att ta till sig information angående 

miljömässig hållbarhet.  

4.7.3$Motivation$och$engagemang$

● Utnyttja medarbetarnas kunskap och driv och använd tävlingar och personliga mål 

för att involvera dem att uppfylla varje avdelnings respektive varuhusets mål.  

● Engagera medarbetarna genom att cheferna är engagerade. Deras engagemang 

tillsammans med medarbetarnas hjälper till att skapa en kultur som styr mot 

miljömässig hållbarhet.   

● Utnyttja medarbetarnas inre motivation och vilja att göra gott. Använd 
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hållbarhetsrapporten som ett kommunikationsmedel för att göra medarbetarna 

stolta över hållbarhetsarbetet.  

● Kommunicera ut måluppföljning för att visa medarbetarna hur det går för dem att 

uppnå sina mål och motivera dem att fortsätta. 

"

" "
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5."Analys"
Analysen är uppdelad efter de strategier som framkommit i referensramen och de 

intervjuer och dokumentstudie som utgör empirikapitlet. Syftet är att skapa förståelse för 

hur företag kan använda sin hållbarhetsrapport för att styra och motivera medarbetarna.  

5.1#Styrsystem#

5.1.1$Inse$att$hållbarhetsrapporten$kan$användas$i$styrningen$

I hållbarhetsrapporten finns mycket information om IKEA:s miljömässiga 

hållbarhetsarbete. Då intervjuerna visat att chefer och medarbetare har tillgång till samma 

information om miljömässig hållbarhet kan det därför ifrågasättas varför andelen 

medarbetare som känner till hållbarhetsrapporten är relativt låg. Detta då samtliga 

intervjuade chefer känner till och dessutom har läst delar av den. Då hållbarhetsrapporten 

enligt Craig och Allen (2013) är ett bra dokument för att både kommunicera ut ett enhetligt 

perspektiv och påverka medarbetarnas syn på miljömässig hållbarhet, kan det ifrågasättas 

varför den inte används för att styra medarbetarna mer. Rapporten ger en enad bild av 

företagets hållbarhetsarbete (Craig och Allen, 2013) vilket är något IKEA skulle kunna 

använda    då de önskar att medarbetarna inte bara ska kommunicera ut och inspirera 

kunder att leva mer miljömässigt hållbart, utan även själva betrakta IKEA som ett 

miljömässigt hållbart företag. Därför bör hållbarhetsrapporten vara ett bra dokument ur 

styrningssynpunkt att låta alla medarbetare läsa och ta till sig. I nuläget går informationen i 

hållbarhetsrapporten enbart ut till medarbetarna genom andra kanaler än själva rapporten. 

Den fråga som dyker upp är då, varför? 

 

Kan det bero på chefernas intresse? Chef 2 upplever att denne har ett ansvar att förmedla 

informationen i hållbarhetsrapporten medan chef 1 verkar anse att det är 

hållbarhetsambassadörernas kommande roll. Då chef 2 pratar mer om hållbarhet och 

reflekterar mer över det än de andra cheferna, känns det rimligt att anta att intresse spelar 

en stor roll. Men skall verkligen någonting som är så pass viktigt för företaget enligt de 

själva, utelämnas till varje chefs intresse? Då ingen av medarbetarna har läst 

hållbarhetsrapporten och endast två visste att den fanns ges intrycket att IKEA Linköping ej 

förstått hållbarhetsrapportens potential.  

 

För potential att använda rapporten i styrningen finns. Det kan anses att 

hållbarhetsrapporten, precis som Domingues m.fl. (2017), Frostenson (2013), Frostenson, 
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Helin och Sandström (2013) och Gill, Dickinson och Scharl (2008) hävdar, har ett bredare 

användningsområde än att vara ett informativt dokument, för externa och interna 

intressenter som Higgins och Coffey (2016) hävdar är hållbarhetsrapportens betydelse. 

Hållbarhetsrapporten kan användas till att kommunicera ut information på ett tydligt och 

enat sätt till medarbetarna (Craig och Allen, 2013) för att använda sig av planeringsstyrning 

och skapa målkongruens (Malmi och Brown, 2008). Den kan även, i enlighet med 

Domingues m.fl., (2017) forskning, användas som ett verktyg för att sätta mål. Ett annat 

användningsområde är till att implementera miljömässig hållbarhet i organisationen då det 

enligt Polman och Bhattacharya (2016) behövs rätt verktyg för att kunna göra det. Det 

verktyget skulle kunna vara hållbarhetsrapporten. Domingues m.fl. (2017) forskning stödjer 

den idén. Detta istället för att bara se hållbarhetsrapporten som ett dokument med 

information (Higgins och Coffey, 2016) som företaget måste publicera. Då 

hållbarhetsrapporten uppdateras varje år kan den också användas till att identifiera målen, 

utmaningarna med dessa för att sedan utveckla strategier för att nå upp till dem 

(Domingues m.fl., 2017). Eftersom IKEA:s hållbarhetsrapport innehåller samlad kvantitativ 

information om företagets miljömässiga hållbarhetsarbete skulle hållbarhetsrapporten 

kunna vara ett användbart verktyg.  

5.1.2$Förankra$hållbarhetsrapportens$kvantitativa$mål$till$den$lokala$
verksamheten$

Kvantitativa resultat är enligt Stacchezzini, Melloni och Lai (2016) sällsynta i 

hållbarhetsrapporten och enligt Frostenson, Helin och Sandström (2013) är de flesta 

måtten kvalitativa och diffusa. IKEA:s hållbarhetsrapport däremot innehåller nästan enbart 

kvantitativa resultat och mått, där de följer upp och presenterar var de är idag och hur långt 

de har kvar innan de har uppnått sina mål. De tidigare nämnda forskarnas kritik verkar 

därför inte vara befogad när det gäller IKEA. Eftersom det tidigare konstaterats att IKEA 

ligger i framkant gällande sitt miljöarbete, kan det också vara så att de ligger i framkant 

gällande sin hållbarhetsrapport? Eller beror det istället på att forskarna inte har hunnit 

med i utvecklingen av hållbarhetsrapporterna? Då Frostenson, Helin och Sandströms 

artikel är från 2013 kan det vara så att den inte är uppdaterad, men då Stacchezzini, 

Melloni och Lais artikel är från 2016 känns det inte som ett helt rimligt antagande att 

forskningen ligger efter. Troligen är det så att IKEA ligger i framkant gällande sin 

hållbarhetsrapport. Argumentet styrks ytterligare av det pris de vann år 2016 för “årets 

bästa hållbarhetsredovisning” (Boman, 2016).  

 

Frostenson, Helin och Sandström (2013) ger förslag på åtgärder företag kan genomföra för 

att ge hållbarhetsrapporten mer relevans ur ett styrningsperspektiv: använda indikatorer 
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och nyckeltal till prestationsmätning och  sammankoppla hållbarhetsrapporten med andra 

organisatoriska mål och strategier, samt ge den en tydlig roll i organisationen. IKEA skulle 

kunna ha nytta av dessa strategier ur ett medarbetarperspektiv. Att IKEA kan ha nytta av 

att använda indikatorer och nyckeltal för prestationsmätning blir tydligt när medarbetarna 

menar att det är kul med mål och att de gärna vill se hur det går för IKEA i 

hållbarhetsarbetet. Det blir även tydligt med anledning av att chef 2 menar att det kan 

finnas ett intresse av att ha  mätbara hållbarhetsmål för att tydliggöra resultat.  

 

Det verkar vid första anblick vara en god idé att använda hållbarhetsrapporten  som grund 

för att sätta mål för IKEA Linköping. Speciellt då det upplevs att medarbetarna blir 

motiverade av mål. Även Hirst (1988) och Erez och Kanfer (1983) menar att mål gör att 

medarbetare presterar bättre och blir mer entusiastiska. De nyckeltal, mål och indikatorer 

som beskrivs i IKEA:s hållbarhetsrapport är dock på så global nivå att det är svårt för 

medarbetare på operativ nivå att relatera till. Medarbetare 3 och chef 2 betonar vikten av 

att mått och mål skall kännas relevanta för medarbetarna, att de skall vara lokalt relevanta 

så att de känner att de själva har möjlighet att påverka dem. Detta är även någonting som 

Merchant och van der Stede (2012) belyser som viktigt för att faktiskt nå upp till målen. Då 

målen i hållbarhetsrapporten nu är för globala för att kännas relevanta på varuhusnivå 

skulle dessa mål kunna användas som grund för att sätta mer lokala mål, vilket även 

Frostenson, Helin och Sandström (2013) föreslår. Det skulle då kunna hjälpa IKEA att 

implementera och förbättra hållbarheten i organisationen (Domingues m.fl., 2017).  

 

Riccaboni och Leone (2010) hävdar att det är viktigt att hållbarhet integreras i styrningen 

och att stora mål bryts ner till konkreta. Den affärsplan som görs på varuhusnivå kan ses 

som ett sätt att göra globala mål mer lokala. I den är målen mer anpassade till lokal nivå 

och enligt chef 2 lätta att relatera till. Denna affärsplan nämns dock endast av chef 2 och 

hållbarhetskoordinatorn och innehåller endast en strategi angående miljömässig 

hållbarhet. Övriga chefer nämner den inte och den verkar inte vara känd av medarbetarna. 

Vad som skulle behövas är att medarbetarna involveras mer i vilka mål varuhuset har 

angående miljömässig hållbarhet och att denna affärsplan synliggörs mer vilket enligt 

Polman och Bhattacharya (2016) är motiverande för medarbetarna.  

 

IKEA skulle kunna använda ett dokument liknande affärsplanen strategiskt till det som 

Malmi och Brown (2008) benämner planeringsstyrning. De skulle kunna sätta upp mål för 

organisationen och skapa en tydlig handlingsplan för hur de skall uppnås. Detta för att 

underlätta målkongruens och öppna upp för ett liknande förhållningssätt för alla varuhus 
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inom koncernen, då alla enheter utgår från hållbarhetsrapporten. Det skulle ge 

medarbetarna kunskap om IKEA:s övergripande mål och hjälpa företaget att nå upp till 

dem. Det skulle kunna genomföras genom att medarbetarna själva är med och utformar en 

handlingsplan. Genom att engagera medarbetarna i affärsplanen och diskutera den blir det 

även tydligt för medarbetarna vad de kan göra för att nå företagets mål. Både Polman och 

Bhattacharya (2016) och Higgins och Coffey (2016) belyser vikten av att engagera 

medarbetarna och låta dem komma med förslag. Därför skulle IKEA kunna använda sig av 

workshops. På dessa workshops skulle de övergripande målen i hållbarhetsrapporten 

presenteras av cheferna och sedan skulle medarbetarna kunna vara delaktiga i 

målformuleringen. Då blir medarbetarna både informerade och får dessutom känna sig 

involverade, vilket skulle kunna öka engagemanget och därför även måluppfyllelsen 

(Polman och Bhattacharya, 2016; Schaffer, 2013). Idén styrks även av att det efterfrågas av 

medarbetarna att prata mer om miljömässig hållbarhet på exempelvis möten och att det 

enligt Engert och Baumgartner (2016) är ett bra sätt för att främja kommunikationen 

angående uppsatta mål. Detta för att undvika oklarheter kring vad ledningen vill och vilka 

mål som skall nås. 

 

Kan företaget skapa målkongruens leder det enligt Schaffer (2013) till både bättre 

prestationer och större måluppfyllelse, vilket får antas är någonting som IKEA faktiskt vill 

sträva efter med tanke på deras övergripande mål gällande miljöfrågor. Då affärsplanen i 

dagsläget dock endast innehåller en strategi angående miljömässig hållbarhet finns det 

potential att utveckla den. Den skulle kunna utvecklas genom att antingen fokusera mer på 

miljömässig hållbarhet, eller att det skapas en separat plan för just miljömässig hållbarhet 

på varuhusnivå. Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) menar dock att det kan vara svårt 

att styra mot hållbarhet enbart med hjälp av formella styrsystem. Det kan då avhjälpas 

genom att även använda sig av informella styrsystem. Detta då det ökar förståelsen och 

motivationen att arbeta med miljömässig hållbarhet på områden som är svåra att mäta 

(Crutzen, Zvezdov och Schaltegger, 2017). Av denna anledning kan det anses att 

miljömässig hållbarhet även bör integreras genom informell styrning.  

5.1.3$Gör$miljömässig$hållbarhet$till$ett$kärnvärde$

Kultur och värderingar 

Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2013) skall hållbarhetsrapporten sammankopplas 

med andra organisatoriska mål och strategier för att göra den användbar ur 

styrningssynpunkt. Eftersom att IKEA själva uppger att hållbarhet är en av grundpelarna i 

hur de arbetar bör det inte vara ett stort steg för dem att integrera hållbarhetsrapporten 
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ytterligare i styrningen. IKEA hävdar även att det är viktigt att hela organisationen 

samarbetar för att nå ett mål. Detta synsätt, att de skall jobba tillsammans, stämmer väl 

överens med deras företagskultur och värderingar. Att därför använda 

hållbarhetsrapporten för att sammankoppla företagets nuvarande värderingar tydligare 

med hållbarhet skulle kunna vara en lösning. Men hur mycket styrs medarbetarna av 

värderingarna idag?   

 

Många medarbetare och chefer ser värderingarna som något viktigt som påverkar de som 

jobbar på IKEA Linköping, om än olika starkt. Då företagskulturen inom IKEA är stark, 

skulle det kunna vara en bra väg att gå genom värderingarna för att styra organisationen 

mot att jobba mer och integrera mer miljömässig hållbarhet i verksamheten, som de nu 

försöker göra genom att uppdatera dem. Det framkommer dock att inte alla, vare sig chefer 

eller medarbetare, kan värderingarna utantill. Samtidigt som de flesta hävdar att det formar 

dem i det arbete de gör, och i olika beslutssituationer (chefer). Därför kan det diskuteras 

huruvida det spelar stor roll för just medarbetarna att företaget uppdaterar sina 

värderingar till “vi värnar om människor och miljö”. Ett rimligare antagande skulle kunna 

vara att det är cheferna det är viktigt för, för att de i sin tur skall kunna styra medarbetarna 

mot miljömässig hållbarhet. Många av de intervjuade anser att kulturen med hjälp av 

värderingarna på företaget uppmuntrar till miljömässigt hållbarhetstänk, vilket rimligen 

innebär att IKEA använder sig av kulturell styrning i dagsläget för att implementera 

miljömässigt hållbarhetstänk. Då Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) lyfter fram att 

det är fördelaktigt med informell styrning för implementering av miljömässigt 

hållbarhetsarbete kan det ändå ses som att IKEA är på god väg. Speciellt med tanke på att 

Norton, Zacher och Ashkanasy (2014) och Polman och Bhattacharya (2016) förespråkar 

kulturell styrning för att det engagerar medarbetarna. Då även  Brunton, Eweje och Taskin 

(2017) hävdar att det är ett bra sätt att engagera medarbetarna i just hållbarhetsfrågor 

stärker det argumenten ytterligare.   

 

En annan typ av informell styrning som används är att IKEA låter medarbetarna vara med i 

hållbarhetsprojekt för att sedan sprida information om det vidare. Att låta medarbetarna 

vara involverade själva är något som Polman och Bhattacharya (2016) hävdar är viktigt, just 

för att det ökar intresset och skapar engagemang hos medarbetarna. Samtidigt är det oklart 

hur mycket av det som går vidare till övriga medarbetare då medarbetaren som var med i 

projektet fick skriva om det i personaltidningen Kanalen, medan medarbetare 3 berättar att 

informationen som fås därifrån inte alltid fastnar. En fördel med ett sådant här projekt är 

att medarbetaren själv berättar om det för andra, vilket i sin tur innebär att det sprids 
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“mun-till-mun”. Hållbarhetskoordinatorn och flera av både medarbetare och chefer anser 

det vara den bästa metoden och även rekommendation från Brauer (2011) och Samiee 

(1990). Därför skulle det kunna vara en vinnande metod, att engagera medarbetarna ännu 

mer i projekt och på så sätt använda sig mer av informell styrning för att implementera 

miljömässig hållbarhet i organisationen.  

 

Då ett informellt styrsystem innebär att styrningen sker genom delade värderingar och 

liknande uppfattningar inom organisationen (Riccaboni och Leone, 2010) skulle IKEA 

kunna använda sig av hållbarhetsrapporten för att sprida just delade uppfattningar. Det 

skulle dessutom kunna motverka de negativa aspekterna med informell styrning, som att 

den kan skapa oklarheter i mål och ledningens önskan om hur medarbetarna skall agera för 

att nå upp till dessa, vilket Anthony och Govindarajan (2007) nämner.  Att de dessutom 

skulle börja använda sig av hållbarhetsrapporten skulle i sin tur kunna öka 

hållbarhetsarbetet, då det är själva användningen av den som gör företaget mer hållbart 

(Frostenson, 2013). För att kunna göra det bör de dock involvera den informationen som 

hållbarhetsrapporten innehåller mer i styrningen och ge rapporten en tydligare roll som 

Frostenson, Helin och Sandström (2013) föreslår.  

Styrning av handlingar 

En kontinuerligt framställd hållbarhetsrapport kan användas för att identifiera mål och 

utmaningar, för att sedan utveckla en strategi för att klara av dessa (Domingues m.fl., 

2017). Detta är något som tidigare förespråkats att IKEA skulle kunna göra när de utvecklar 

lokalt relevanta mål utifrån hållbarhetsrapportens mål. Dessa strategier bör enligt 

Domingues, m.fl. (2017) integreras i företagets planer för en organisatorisk förändring, för 

att kunna integrera dessa strategier och då åstadkomma en förändring. Förändringarna 

skulle innebära att medarbetarna jobbar mer mot miljömässig hållbarhet och når uppsatta 

mål. För att göra det behövs tydliga direktiv, vilket är ett formellt styrsystems största styrka 

(Simons, 1994).  

 

Det verkar som att IKEA i Linköping redan idag använder sig utav formell styrning, av det 

som Malmi och Brown (2008) benämner som administrativ styrning, eller “styrning av 

handlingar” (Merchant och van der Stede, 2012). Den typen av styrning kan ses i 

medarbetarnas dagliga arbete då de källsorterar eller när de lånar ut cyklar till kunder. 

Detta passar bra vid rutinmässigt arbete (Simons, 1994; Merchant och van der Stede, 2012) 

vilket gör att möjligheten egentligen finns för cheferna att utvidga den styrningen 

ytterligare för att få in mer miljömässigt hållbarhetsperspektiv i kundmöten. Som det redan 
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konstaterats görs det i väldigt liten utsträckning idag. Dock kan det vara positivt att den 

administrativa styrningen inte är mer utvidgad, då nackdelen kan vara att den hämmar 

innovation och “eget tänkande” (Merchant och van der Stede, 2012) vilket går helt mot 

företagets värderingar: “förnya och förbättra”, och “ge och ta ansvar”. Samtidigt nämner 

ju medarbetarna att de är positiva till direktiv, vilket ändå tyder på att det skulle kunna 

fungera väl.  

 

IKEA har ett mål att inspirera kunderna att leva miljömässigt hållbart och medarbetarna 

ses som en viktig del i det. Då endast tre av de fem medarbetarna som intervjuats 

framhåller att de på något sätt inspirerar kunderna till att leva mer miljömässigt hållbart, 

kan det ses som att deras ambitioner inte riktigt har nått fram till medarbetarna. Det som 

åsyftas är att de lånar ut cyklar till kunderna och även om det påverkar kunden, är det inte 

en åtgärd som direkt påverkar och inspirerar kunden att leva mer miljömässigt hållbart 

hemma. Däremot kan det påverka kundens syn på IKEA:s miljöarbete till det positiva. Den 

enda medarbetare som nämner att den påverkar kunderna är medarbetare 3 som försöker 

påverka kunderna att använda varorna lite längre. Samtidigt uppger chef 2 att dennes 

medarbetare själva driver en del frågor, vilket ändå kan uppfattas som att styrningen mot 

miljömässig hållbarhet har fungerat väl då medarbetarna kommer med egna initiativ. Dock 

nämns detta bara av chef 2 att dennes medarbetare gör. Det förefaller därför rimligt att 

tolka det som att styrningen av medarbetarnas handlingar för att inspirera kunderna till att 

tänka mer på miljömässig hållbarhet inte fungerar helt på det sätt som IKEA vill påskina att 

det gör, eller ska göra i framtiden. 

 

Skulle det därför bli tydligare för medarbetarna vad som förväntas av dem om de fick 

tydligare direktiv angående miljömässig hållbarhet? Det skulle kunna vara ett alternativ, då 

det inte verkar finnas någon större motvilja hos medarbetarna angående direktiv och att 

tänka mer på miljömässig hållbarhet.  Även på grund av brist på just tydlighet kring vad 

som förväntas av medarbetarna globalt och var sådan information finns.  

Produkter   

Enligt Jóhannsdóttir, Ólafsson och Davidsdottir (2015) beror engagemanget i miljömässigt 

hållbarhetsarbete mycket på eget intresse hos medarbetarna, något som flera av intervjupersonerna 

håller med om. Brauer (2011) och Engert och Baumgartner (2016) hävdar att det är viktigt att 

integrera hållbarhet i kärnverksamheten vilket IKEA gör genom sitt koncept “demokratisk 

design”. Detta gör, vilket vissa av de intervjuade också påpekar, att de som inte är 

intresserade av miljön ändå påverkar miljöarbetet positivt utan att tänka på det. Frågan är 
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dock om det räcker med att sälja hållbara produkter. Medarbetare 3 menar att kunderna ser 

IKEA som slit och släng, vilket inte är miljömässigt hållbart. Detta avhjälps inte genom att 

sälja demokratiskt designade produkter. Säljarna måste även ha kunskap om, och kunna 

förmedla vidare information om miljömässig hållbarhet och produkter (Haugh och Talwar, 

2010; Polman och Bhattacharya, 2016) vilket ingen av medarbetarna uppger att de gör idag. 

Medarbetare 3 anser att mer information om tillverkningsprocesser och produkter behövs 

för att de skall prata om det. Därför skulle IKEA Linköping kunna använda sig av tydligare 

direktiv kring just hållbarhet och hur medarbetarna skall förhålla sig till det idag.  

 

Då hållbarhetsrapporten innehåller tydliga mål om att medarbetarna skall inspirera kunder 

att leva mer hållbart hemma och sälja produkter som möjliggör detta kan det återigen 

hävdas att hållbarhetsrapporten skulle kunna användas för att sätta tydliga direktiv för en 

högre måluppfyllelse (Frostenson, Helin och Sandström, 2013; Simons, 1994). Då 

medarbetarna dessutom önskar få direktiv nedskrivna stödjer det resonemanget mer att 

använda hållbarhetsrapporten för att skapa ett informationsdokument.  

Hållbarhetsrapporten skulle även kunna användas för att ge information om produkterna, 

vilket medarbetare 3 menar kan vara ett bra sätt att motivera till säljande. 

5.2#Information#och#kommunikation#

5.2.1$Hjälp$medarbetarna$sortera$informationen$för$att$undvika$

informationsöverflöd$

De intervjuade nämner att de får mycket information och att det kan vara svårt att hinna ta 

till sig allt. Detta kan enligt Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) ha en negativ inverkan på 

medarbetarnas inställning till arbetet. Den fråga som väcks är om detta 

informationsöverflöd kan handla om de olika kanalerna som används, då det sprids 

information via både facebook, intranätet, personaltidningen och veckobrev. Det nämns 

även av medarbetarna att informationen inte riktigt fastnar eller inte tas på allvar. Schaffer 

(2013) belyser vikten av att informationen kommuniceras ut på ett tydligt sätt, vilket kan 

ifrågasättas om den verkligen gör i IKEA:s fall. Detta skulle kunna lösas genom att cheferna 

fungerar som ett “filter”, vilket chef 2 redan försöker göra på olika sätt. Dock verkar det som 

att informationen skulle behöva filtreras ännu noggrannare för att medarbetarna skall ha 

de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig den “viktigaste informationen”. Eftersom 

chefer och medarbetare har samma tillgång till information om miljömässig hållbarhet, 

skulle det kunna vara en idé att minska på informationsflödet till just medarbetarna. Detta 

för att de själva inte skall behöva fundera på vilken information som är viktigast eller mest 
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relevant för dem, vilket enligt O'Reilly (1980) skulle kunna leda till sämre prestationer. 

Många medarbetare känner dessutom att de inte riktigt har tid att tillgodogöra sig den 

information som de ibland önskar göra. Att medarbetarna då ska känna press att 

tillgodogöra sig all information från olika kanaler känns orealistiskt, såvida det inte 

prioriteras så att medarbetarna känner att de har tid. Anledningen är att de ska slippa 

känna stress för att deras ordinarie arbetsuppgifter skall hinnas med. Att rikta 

informationen och göra den mer relevant för medarbetarna skulle därför kunna vara 

lösningen, vilket är något som både medarbetare 3 hävdar och något som återses i 

O'Reilly’s (1980) forskning. För att göra informationen mer relevant skulle ett dokument 

kunna användas som utgått från hållbarhetsrapporten och sedan kortats ned för att göras 

lokalt relevant, som tidigare diskuterats. Detta skulle minska informationsmängden och 

samtidigt ge medarbetarna enhetlig och relevant information.  

5.2.2$Använd$hållbarhetsrapporten$som$informationsdokument$

Enligt Frostenson (2013) kan hållbarhetsrapporten ta tre olika roller inom organisationen: 

“hållbarhetsmotor”, “profilieringsdokument” och “uppföljningsdokument”. För 

medarbetarna på IKEA verkar hållbarhetsrapporten ha rollen som “profileringsdokument”. 

Detta syns exempelvis genom att den används av chef 2 för att sprida information om 

demokratisk design. Dock sträcker det sig enbart till chef 2:s medarbetare via att denne 

hämtar information från den, vilket blir andrahandskommunikation. Chef 1 upplever att 

rapporten används för att kommunicera ut information vilket också stämmer in med att 

den används som ett profileringsdokument. Chef 1 uppger dock inte att denne själv 

använder sig av hållbarhetsrapporten för att sprida information till sina medarbetare. 

Därför kan rapporten inte ses som ett profilieringsdokument för medarbetare på dennes 

avdelning. Då både Craig och Allen (2013) och Higgins och Coffey (2016) menar att 

hållbarhetsrapporten är ett bra dokument för att kommunicera ut enhetlig information till 

medarbetarna skulle de kunna använda sig av hållbarhetsrapporten i större utsträckning.  

 

Att medarbetarna känner till saker som görs på den egna avdelningen är naturligt och 

behöver inte visa på bra styrning eller informationsflöde eftersom det tillhör de anställdas 

vardag. Kunskaper om det globala arbetet kan dock anses att det tydligare visar på hur 

informationsflödet till medarbetarna fungerar. Då kunskapen hos medarbetarna angående 

miljömässig hållbarhet på IKEA är relativt låg, både angående de egna produkterna och 

globala miljöfrågor, ges känslan av att informationen finns någonstans, men att 

medarbetarna inte har sett den, läst den, eller tagit den till sig. Även om informationen 

finns lättillgänglig och att det verkar ligga i företagets intresse på sverigenivå att den 

informationen skall nå medarbetarna, har den inte gjort det. Medarbetarna talar om 
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tidsbrist och att det är svårt att hinna med allt, något som även lyfts av chefer. Då det 

behövs kunskap för att medarbetarna skall ha förmåga att agera på ett miljömässigt 

hållbart sätt (Haugh och Talwar, 2010; Polman och Bhattacharya, 2016) bör det vara ett 

mål för företaget att medarbetarna har den kunskap som krävs. 

 

Som Schaffer (2013) uttrycker det måste det finnas tillgänglig information för att kunna nå 

olika mål. Många medarbetare visste om att IKEA utför globalt hållbarhetsarbete men med 

tanke på att de inte visste vilka mål som var satta globalt känns det ännu mer trängande att 

de blir informerade. För hur skall organisationen annars prestera och nå upp till de mål 

som är satta, om inte medarbetarna, företagets “kärna” känner till dem, då det ändå är en 

förutsättning för att ha en chans att nå målen (Merchant och Van der Stede, 2012)? 

Kunskapsbrist kan även göra medarbetarna osäkra på uppgiften vilket gör att de är mindre 

positiva till den (Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 2014).  

 

Hållbarhetsrapporten är enligt hållbarhetskoordinatorn en uttömmande kunskapskälla. 

Den skulle därför kunna användas för att öka medarbetarnas kunskap om IKEA:s 

miljömässiga hållbarhetsarbete. Detta påstående får stöd hos flera forskare (Craig och 

Allen, 2013; Higgins och Coffey, 2016; Gill, Dickinson och Scharls, 2008). Det kan dock 

diskuteras hur viktigt det är att medarbetarna läser hållbarhetsrapporten i sin helhet, då de 

har liten makt att påverka de mål som presenteras i den samt att alla inte är intresserade av 

att läsa den. Däremot kan kunskap hjälpa IKEA att påverka medarbetarnas syn, och hjälpa 

till att uppnå målet att 95% av medarbetarna skall se IKEA som ett miljövänligt företag 

(Schaffer, 2013).  

 

För att förmedla information och kunna skapa målkongruens i organisationen behöver 

information förmedlas på ett tydligt sätt. Då undviks missförstånd och förvrängning av 

information (Schaffer, 2013). Det största hindret idag för att medarbetarna skall läsa och ta 

till sig information från hållbarhetsrapporten verkar framförallt vara att rapporten är 

omfattande, att medarbetarna inte vet var de hittar den samt språket. Då det upplevs som 

ett extra hinder och att några känner sig osäkra på engelskan bidrar det till att de drar sig 

för att läsa den. Intervjupersonerna är överens om att hållbarhetsrapporten skulle behöva 

översättas till svenska för att göra den mer tillgänglig för medarbetarna. Fördelen skulle 

kunna vara att fler faktiskt läste den och tog till sig informationen, vilket i sin tur leder till 

att det hjälper företaget att nå sina mål angående miljö (Schaffer, 2013). Det finns även 

negativa konsekvenser med att översätta den, som att det innebär mycket extra jobb. Det 

skall beaktas att rapporten inte endast ges ut i Sverige utan i alla de andra länderna IKEA är 
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verksamma i. Extra jobb skulle i sin tur innebära extra kostnader. Då det framgår i 

intervjuerna att flera medarbetare har ett eget intresse av att tillgodogöra sig informationen 

i hållbarhetsrapporten skulle IKEA dock kunna tjäna på att översätta den. Då många 

medarbetare och chefer upplevde att hållbarhetsrapporten var lite för lång för att läsa i 

nuläget skulle de dessutom med fördel kunna korta ned den. Då skulle informationen i den 

kunna upplevas som mer lättillgänglig. Det negativa i det skulle kunna vara att det precis 

som vid en översättning, extra jobb, men även att all information inte kommer med vid en 

förkortning. Den som kortar ned den blir då den som är ansvarig för att den viktigaste 

informationen är den som kommer med. En lämplig person att korta ned den skulle i 

sådana fall kunna vara hållbarhetskoordinatorn som redan är väldigt insatt i företagets 

miljöarbete samtidigt som den har kontakt med medarbetarna.  

 

 Företaget skulle även kunna tjäna på att marknadsföra sin hållbarhetsrapport mer internt 

då detta skulle kunna motivera medarbetarna (Polman och Bhattacharya, 2016). Vill IKEA 

ses som ett företag som tar ansvar kan det vara en god idé att göra de dokument som visar 

på ansvarstagande tillgängligt för en större massa för att kunna sprida sitt budskap. 

Hållbarhetsrapporten skall enligt Higgins och Coffey  (2016), öppna upp för diskussion 

bland intressenterna, för att det inte enbart skall bli en envägskommunikation från 

företagets ledning. Det stärker argumenten om att den faktiskt borde göras mer tillgänglig 

och relevant för medarbetarna. 

 

Att helt förlita sig på hållbarhetsrapporten som enda källa för medarbetarna att 

tillgodogöra sig information om miljömässig hållbarhet skulle dock kunna bli 

problematiskt. De medarbetare som inte är intresserade kommer med största sannolikhet 

inte att läsa hållbarhetsrapporten även om den är förkortad, översatt och lättillgänglig. Det 

viktiga här är att informationen från hållbarhetsrapporten används och kommuniceras ut 

till medarbetarna. Därför spelar cheferna en stor roll för att kommunicera till och engagera 

medarbetarna (Palmer, 2003). Det skulle antingen kunna göras genom att medarbetarna 

uppmuntras att läsa hållbarhetsrapporten men det kan även vara enklare att göra det 

genom möten, utbildningar eller tävlingar. Detta med anledning att flera medarbetare 

nämnt skulle att vara bra, därför skulle det kunna fungera bättre än att uppmana 

medarbetarna att läsa ett dokument de inte är intresserade av att läsa (Engert och 

Baumgartner, 2016).  
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5.3#Motivation#och#engagemang#

5.3.1$Gör$medarbetarna$stolta$och$utnyttja$deras$inre$motivation$

Medarbetarnas engagemang spelar stor roll för huruvida alla inom organisationen strävar 

mot samma mål (De Clercq m.fl., 2014). Att införa någon form av belöningssystem är i 

dagsläget något som inte skulle fungera utifrån medarbetarnas attityd. Det kan även 

konstateras med hänsyn till den brist på engagemang som Salzer (1994) och Larsson4 

uppfattar angående den årliga bonusen, då medarbetarna inte tycks reflektera över den i 

vardagen. Hendijani, Bischak, Arvai och Dugars (2016) teori om att provision ökar 

motivation och prestation fungerar alltså inte på IKEA Linköping. Det verkar snarare i 

intervjuerna som att medarbetarna har en inre motivation, som känslan att göra någonting 

meningsfullt (Merchant och Van der Stede, 2012; Thomas, 2009). Det kan faktiskt vara så 

att det är precis så IKEA vill ha det, att de önskar ha medarbetare som är motiverade av 

annat än provision och bonusar för väl genomfört arbete. 

 

Le Grand (2010) menar att medarbetare med ett inre driv inte behöver styras då de gör det 

som är bäst för företaget på eget initiativ. I IKEA:s fall består personalstyrkan både av 

personer som är intresserade och drivna av miljömässig hållbarhet och av personer som 

inte är intresserade. De personer som intervjuades uppgav alla att de var intresserade, men 

samtidigt uppgav hållbarhetskoordinatorn att denne upplevde att alla inte var intresserade 

av miljömässig hållbarhet, i alla fall inte på jobbet. Enligt Le Grand (2010) ska de icke 

intresserade personerna motiveras av yttre belöningar. De intervjuade medarbetarna 

menar dock att provision och den årliga bonusen inte är något som motiverar. 

 

Thomas (2009) menar att uppbyggandet av känslan av meningsfullhet är en viktig del i att 

få medarbetarna engagerade. Därför bör det vara viktigt för företaget att informera 

medarbetarna om det arbete som företaget gör redan idag, för att motivera medarbetarna 

extra. Detta går även i linje med Polman och Bhattacharya (2016) som hävdar att 

synliggörande av hållbarhetsarbetet på företaget fungerar motiverande och påverkar 

medarbetarnas beteende, att det är viktigt att visa vad de uppnått och vart de vill nå. Ett 

exempel på när IKEA gjort detta är den film om företagets miljöarbete som visades för chef 

3 och gjorde att denne kände sig stolt och extra motiverad. Cheferna tror att stolthet över 

IKEA:s miljömässiga hållbarhetsarbete skulle kunna göra medarbetarna mer motiverade 

att jobba med miljömässig hållbarhet. Därför skulle hållbarhetsrapporten kunna användas 

                                                             
4 Pernilla Larsson säljare IKEA Linköping, intervju den 23 februari 2017  
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medvetet för att sprida information om vad företaget gör och vilka mål de har och på så sätt 

skapa känslan av stolthet hos medarbetarna. Av den anledningen skulle 

hållbarhetsrapporten kunna bidra till att motivera de medarbetare som tycker att 

miljömässig hållbarhet är viktigt, för att spela på deras vilja att göra någonting som de 

anser vara bra (Le Grand, 2010). 

 

Armands och Josephson (1995) och Salzer-Mörling (1998) menar att det inte bara är 

ledningen, utan alla inom organisationen som är med och skapar mening. Därför kan det 

ses som positivt med de hållbarhetsprojekt medarbetarna får medverka i samt att de utifrån 

målen i hållbarhetsrapporten får komma med förslag för hur företaget ska arbeta med 

miljömässig hållbarhet, att de gör något de själva tycker är meningsfullt. Detta skulle enligt 

Thomas (2009) och Le Grand (2010) kunna motivera intresserade medarbetare. 

 

Frågan hur de medarbetare som inte har en inre motivation att arbeta med miljömässig 

hållbarhet ska motiveras kvarstår. Enligt Le Grand (2010) krävs yttre belöningar. Förslaget 

från medarbetarna är att fortsätta arbeta med tävlingar. Tävlingarna gör miljöarbetet till 

något roligt vilket kanske även skulle motivera de medarbetare som inte är så intresserade 

av miljömässig hållbarhet, vilken även är ett förslag från Polman och Bhattacharya (2016). 

Även de medarbetare som till stor del har en inre motivation skulle rimligtvis motiveras av 

tävlingar då inre motivation och externa belöningar kompletterar varandra (Hendijani 

m.fl., 2016; Malik, Butt och Choi, 2015). Något som ytterligare motiverar att jobba med 

tävlingar är att medarbetarna uppger att mål motiverar dem. De mål ur 

hållbarhetsrapporten som gjorts lokalt relevanta kan användas för att anordna tävlingar, 

som medarbetare ensamma eller tillsammans kan påverka.  

5.3.2$Engagerade$chefer$

Det finns ett problem i att en av cheferna tycker att en förutsättning för att medarbetarna 

ska vara motiverade att arbeta med miljömässig hållbarhet är att de har ett eget intresse. 

Detta eftersom styrning handlar just om att styra medarbetarna åt rätt håll, inte att räkna 

med att medarbetarna redan är motiverade (Malmi och Brown, 2008). Det fungerar när 

medarbetarna själva är motiverade och “styr sig själva” (Le Grand, 2010; Temminck, 

Mearns och Fruhen, 2015), men IKEA riskerar i sådana fall att missa de medarbetare som 

inte känner något eget driv att engagera sig i miljömässig hållbarhet på jobbet.  

 

Smircich och Morgan (1982) föreslår att ledningen genom yttranden och handlingar kan skapa 
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mening för medarbetarna. Samtidigt menar Paillé och Mejía Morelos (2014) att medarbetarna blir 

mer benägna att tänka på miljön om de märker att ledningen tycker att det är viktigt. Detta verkar 

stämma på IKEA Linköping då medarbetarna hävdar att de blir mer motiverade av att andra är 

engagerade och om kulturen uppmuntrar till miljömässig hållbarhet. Därför skulle en lösning kunna 

vara att cheferna sprider engagemang om miljömässig hållbarhet, inte bara genom att själva visa sitt 

engagemang på arbetsplatsen, utan också genom att ta upp och prata om det mer. Detta är något som 

även får stöd av teorin (Bauer, 2011; Jóhannsdóttir, Ólafsson och Davidsdottir, 2015; Temminck, 

Mearns och Fruhen, 2015). Då många medarbetare önskar få sådan information via just 

kommunikation och samtal kan det vara ett bra sätt för att förankra miljömässig hållbarhet 

hos medarbetarna (Brauer, 2011; Samiee,1990), detta även för att det skall fungera på lång 

sikt.  

 

Därför skulle en väg att gå vara att cheferna låter sig formas av värderingarna för att sedan 

sprida det vidare till medarbetarna. Det skulle vara förenligt med IKEA:s värdering att 

“föregå med gott exempel”. Det blir tydligt i intervjuerna att stöd från ledningen behövs då 

cheferna reflekterar mer över den nya värderingen än medarbetarna. Medan medarbetarna 

endast nämner att de ser positivt på den nya värderingen “värna om människor och vår 

planet” och inte alla är säkra på att den kommer att påverka dem, reflekterar cheferna desto 

mer. Den enda avvikande från medarbetarnas håll är medarbetare 3 (som chefstränar) som 

uttrycker att de kommer jobba mer med den värderingen nu. Då medarbetarna inte nämner 

att de kommer läsa mer om det eller på något sätt ta egna initiativ angående den nya 

värderingen borde det istället vara deras närmaste chefs uppgift att implementera den hos 

sina medarbetare. Detta antagande går i linje med Merriman m.fl. (2016) som påvisar att 

hållbarhetsarbete kopplat till företagets värderingar inte har någon effekt på medarbetarnas 

inställning.  

 

Då företaget lägger stor vikt vid värderingen “föregå med gott exempel” bör lösningen vara 

att cheferna tar upp den nya värderingen om miljö och handlar efter den i sin vardag, för att 

på så sätt påverka medarbetarna.  Men, det finns ett problem i detta informella sätt att styra 

mot miljömässig hållbarhet och det är att det ofta råder oklarhet för avdelningschefer vad 

ledningen egentligen vill och har för mål, samt vilket tillvägagångssätt de önskar använda 

(Anthony och Govindarajan, 2007). Då miljömässiga mål betonas starkt i 

hållbarhetsrapporten och i övriga dokument som studerats men desto mindre av 

avdelningschefer kan det tolkas som att det råder viss oklarhet kring miljömässig 

hållbarhet. Om cheferna och medarbetarna skall arbeta mer med värderingen bör cheferna 

ha iallafall övergripande kunskap om IKEA:s miljömässiga hållbarhetsarbete. Därför kan 
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det ses som viktigt att chefer har bra kännedom om vad som står i hållbarhetsrapporten och 

använder kunskapen till att informera och inspirera medarbetarna. 

"

" "
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6."Slutsats""

Syftet med vår studie är att bidra till förståelse för hur företag kan använda sin 

hållbarhetsrapport som ett strategiskt styrmedel, för att motivera medarbetare att arbeta 

mot en mer miljömässigt hållbar organisation. För att uppfylla syftet har vi tagit fram ett 

antal strategier företagen bör använda sig av. Strategierna, som presenteras nedan, är 

framtagna genom att med stöd av referensramen analysera det empiriska material som 

framkommit i fallstudien.  

6.1#Styrmedel#

● Företaget måste själva, tillsammans med cheferna förstå potentialen med att 

använda hållbarhetsrapporten som ett styrmedel för medarbetarna. 

Hållbarhetsrapporten bör ges en framträdande roll inom styrningen mot 

miljömässig hållbarhet.  

● Hållbarhetsrapporten bör innehålla kvantitativa, mätbara mål. Använd 

hållbarhetsrapporten för att, tillsammans med medarbetarna, sätta lokala mål som 

medarbetarna enskilt eller tillsammans kan påverka. Detta kan ske genom 

diskussioner eller workshops. Använd tävlingar och mål för att engagera 

medarbetarna. 

● Utgå från informationen som finns i hållbarhetsrapporten för att göra hållbarhet till 

ett kärnvärde i organisationen, för att involvera även de medarbetare som inte är 

engagerade. Detta genom att styra handlingar och ge direktiv samt skapa kultur, 

värderingar och produkter som är i linje med en miljömässigt hållbar organisation. 

6.2#Information#och#kommunikation#

● Hållbarhetsrapporten bör användas som ett informationsdokument och  

utbildningar bör anordnas för att alla medarbetare skall kunna ta till sig den 

informationen som finns i den. För att öka läsvänligheten bör hållbarhetsrapporten 

göras tillgänglig och en förkortad version ges ut, på svenska i detta fall.  

● Hjälp medarbetarna att sortera informationen angående miljömässig hållbarhet 

genom att ge ut ett dokument med den viktigaste informationen för respektive 

avdelning. Avdelningscheferna kan använda hållbarhetsrapporten som huvudkälla 

och filtrera informationen som går ut till medarbetarna. På så vis undviks 

information overload. Detta för att medarbetarna upplever stress och mycket 

information vilket gör att de prioriterar annat än att läsa den.  
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6.3#Motivation#och#engagemang#

● Cheferna bör vara engagerade för att i sin tur kunna engagera och uppmuntra 

medarbetarna att arbeta mot miljömässig hållbarhet.  

● Utnyttja medarbetarnas stolthet och inre motivation att göra gott. Använd 

hållbarhetsrapporten som inspiration för medarbetarna, för att få dem att känna sig 

stolta över vad företaget gör, vilket i sin tur leder till högre motivation. 

"

" "
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7."Praktiska"implikationer"och"förslag"till"

fortsatta"studier"

7.1#Praktiska#implikationer#

De i studien utvecklade strategierna för att, genom användning av företagets 

hållbarhetsrapport, styra medarbetarna mot att arbeta med miljömässig hållbarhet innebär 

praktiska implikationer för företag där medarbetarna till hög grad har en inre motivation 

och styrningen till stor del är kulturell. Strategierna är utvecklade för att användas av 

företagsledning ner till avdelningschefer för att motivera och engagera medarbetare på 

operativ nivå i företagets hållbarhetsarbete. Det är meningen att de ska användas när 

hållbarhetsrapporten utformas på ledningsnivå samt av avdelningschefer som vill 

informera och engagera sina medarbetare att vilja nå upp till de mål angående miljömässig 

hållbarhet som satts på global nivå. Studien har lett fram att hållbarhetsrapporten kan 

användas som informationsdokument för att göra medarbetarna medvetna om vad som 

redan görs i företaget och att de på så vis blir motiverade av att de känner sig stolta över vad 

som görs. Den kan även användas för att skapa en enhetlig informationsgrund för 

miljömässigt hållbarhetsarbete. Medarbetarna kan styras genom att hållbarhet görs till ett 

kärnvärde genom kultur, värderingar och arbetsrutiner. Låt medarbetarna känna sig 

delaktiga genom att koppla de i hållbarhetsrapporten globala målen till lokala kvantitativa 

mål som medarbetarna enskilt eller i grupp kan påverka. 

7.2#Förslag#till#fortsatta#studier#

● Det skulle vara intressant att göra samma studie på andra företag, där medarbetare 

till större del drivs av yttre motivation, som till exempel provision för att testa 

överförbarheten.  

● Då vi funnit brist på forskning som behandlar medarbetares syn på hur kvantitativa 

mål angående miljömässig hållbarhet både underlättar själva måluppfyllelsen och 

motivation till att engagera sig i miljömässig hållbarhet på arbetet skulle den 

kunskapsluckan kunna fyllas genom fortsatt forskning.  

● För att utveckla forskning kring hållbarhetsrapporter skulle det vara intressant att 

undersöka huruvida externa intressenter använder företagets hållbarhetsrapport 

för att få en uppfattning om företaget och om den informationen påverkar i 

beslutssituationer. Till exempel samarbetspartners eller potentiella arbetstagare 

som vill bilda sig en uppfattning om företaget.  
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9.#Bilagor#

9.1$Bilaga1.$Allmän$introduktion$!
 

1. Vilken avdelning jobbar du på?  
 

2. Hur länge har du jobbat här? 
 

3. Har du jobbat på någon annan avdelning eller annat IKEA-varuhus tidigare? 
 

4. Har du jobbat på något liknande företag innan? Em, mio.  
 

5. Känner du till ikeas värderingar och handlar utifrån dem i din vardag?  
 

6. Tror du att du kommer tänka mer på miljömässig hållbarhet nu när “värna om 
människor och vår planet” finns med i värderingarna?   

 $



9.2$Bilaga$2.$Frågor$till$medarbetare$$
 

1. Tänker du på miljön i ditt vardagliga liv? 
 

2. Kan du berätta om vad IKEA gör för aktiviteter för att främja miljön? 
 

3. Hur vet du det du precis berättat?  
 

4. Vet du vad IKEA har för hållbarhetsmål? 
 

5. Vad innebär miljömässig hållbarhet för dig i ditt dagliga arbete? 
 

6. Vet du vilka produkter som klassas som extra hållbara på din avdelning?  
 

7. Upplever du att IKEA uppmanar er att sälja fler hållbara produkter?  
 

8. Har du själv fått några mål rörande försäljning av miljövänliga produkter eller 
liknande? 
Om ja: Vad tycker du om det?  
Om nej: Får du direktiv om hur du ska arbeta mot miljömässig hållbarhet? 

 
9. På vilket sätt skulle du vilja få direktiv/mål om hållbarhet?  

 
10. Blir du mer engagerad om du uttryckligen måste engagera dig?   

 
11. Vad skulle få dig att bli mer motiverad för att arbeta mer med miljömässig 

hållbarhet?  
 

12. Uppfattar du att kulturen inom företaget/avdelningen uppmuntrar till att tänka 
på miljömässig hållbarhet?  
 

13. Blir du mer driven om andra på företaget är engagerade i miljömässig 
hållbarhet?  

- Att chefen är det?  
 

14. Vet du vem hållbarhetsansvarig är? 
Om ja: Vad har du för uppfattning om dennes arbete? 
 Upplever du att denne inspirerar dig till att tänka mer på miljömässig 

hållbarhet? 
 

15. Får du många frågor om miljömässig hållbarhet av kunderna?  
Om ja: vilka är de mest vanliga?  

 
16. Känner du att du kan svara på frågorna  

- Vet du vilka verktyg du skall använda?  
 

17. (Visar hållbarhetsrapporten) Har du sett/läst IKEA:s hållbarhetsrapport förut? 
Om läst: Hur upplever du att IKEA arbetar med hållbarhet efter att ha läst 



hållbarhetsrapporten?  
Om inte läst: Hur kommer det sig att du inte läst den? 
 

18. Tycker du att hållbarhetsrapporten känns som en bra grund för dig att 
tillgodogöra dig information om IKEA:s hållbarhetsarbete?  

 
19. Känner du dig motiverad av att läsa hållbarhetsrapporten och vad företaget gör?  

 
20. Har det enligt dig skett någon markant förändring angående 

hållbarhetsstyrning sedan hållbarhetsrapporten infördes? 
 

21. Har du några konkreta förslag på förbättringar rörande hur miljömässig 
hållbarhet kommuniceras ut till medarbetarna?  

 
22. Hur ser du på framtiden angående miljömässig hållbarhet inom IKEA?  

 
23. Har du något mer du vill tillägga? 

 
 
  



9.3$Bilaga$3.$Frågor$till$avdelningschefer$
 

1. Kan du berätta om vad IKEA gör för aktiviteter för att främja miljön? 
 

2. Anser du att du är insatt i vad organisationens miljömässiga hållbarhetsmål är?  
Om ja: Kan du nämna några?  
  

3. Hur kommuniceras information om hållbarhetsarbetet till dig? 
 

4. Kan du berätta om hur IKEA förmedlar sitt hållbarhetsarbete till alla medarbetare?  
 

5. Kan du berätta om vad du själv gör för att förmedla information till medarbetarna? 
 

6. Tror du att alla medarbetare har koll på det hållbarhetsarbete IKEA gör? 
 

7. Tror du att du och medarbetarna kommer tänka mer på miljömässig hållbarhet nu 
när värderingarna är uppdaterade till att innefatta “värna om människor och vår 
planet”?  
 

8. Har ni mål inom hållbarhet för de medarbetare som arbetar mot kunder? 
 

9. Tror du att det skulle stöta på motstånd bland medarbetarna om de skulle få fler 
direktiv och mål gällande  miljömässig hållbarhet? 

 
10. (Visar hållbarhetsrapporten) Hur väl känner du till IKEAs hållbarhetsrapport?  

 
11. Använder ni hållbarhetsrapporten för att kommunicera ut hållbarhetsarbetet till 

medarbetarna?  
 

12.  Använder ni hållbarhetsrapporten när ni sätter mål för medarbetarna?  
Om ja: Anser du att det är en bra grund?  
Om nej: Tror du att hållbarhetsrapporten skulle kunna användas i styrningssyfte 
och hur skulle man i sådana fall gå tillväga? 

 
13.  Har det enligt dig skett någon markant förändring angående hållbarhetsstyrning 

sedan hållbarhetsrapporten infördes? 
 

14. Vad tror du skulle motivera medarbetarna att tänka mer på miljömässig hållbarhet 
och kommunicera det till kunderna? 
 

15. Uppfattar du att kulturen inom företaget/avdelningen uppmuntrar till att tänka på 
miljömässig hållbarhet?  

 
16. Får du många frågor om miljömässig hållbarhet av medarbetarna?  

Om ja: vilka är de mest vanliga?  
 

17. Känner du att du kan svara på frågorna? 
- Vet du vilka verktyg du skall använda?  

 
18. Vet du vilka produkter som klassas som extra hållbara på din avdelning?   



 
19. Har du själv fått några mål rörande försäljning av miljövänliga produkter eller 

liknande? 
Om ja: Vad tycker du om det?  
Om nej: Får du direktiv om hur du ska arbeta mot miljömässig hållbarhet? 

 
20. Vet du vem hållbarhetsansvarig är? 

Om ja: Vad har du för uppfattning om dennes arbete? 
Upplever du att denne inspirerar dig till att tänka mer på miljömässig 
hållbarhet? 
 

21. Vilka förutsättningar tror du behövs för att få medarbetarna att arbeta mer med 
miljömässigt hållbart? 
 

22. Har du några konkreta förslag på förbättringar rörande hur miljömässig hållbarhet 
kommuniceras ut till medarbetarna?  

 
23. Har du något mer du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
  



9.4$Bilaga$4.$Frågor$till$hållbarhetskoordinator$
1. Kan du berätta om din speciella roll? 

 
2. Kan du berätta om vad IKEA gör för aktiviteter för att främja miljön? 

 
3. Anser du att du är insatt i vad organisationens miljömässiga hållbarhetsmål är?  

 Om ja: Kan du nämna några? 
 

4. Hur kommuniceras information om hållbarhetsarbetet till dig? 
 

5. Kan du berätta om hur IKEA förmedlar sitt hållbarhetsarbete till alla chefer och 
medarbetare?  

 
6. Kan du berätta om vad du själv gör?  

 
7. Tror du att alla medarbetare har koll på det hållbarhetsarbete IKEA gör? 

 
8. Tror du att du och medarbetarna kommer tänka mer på miljömässig hållbarhet nu 

när värderingarna är uppdaterade till att innefatta “caring for people and planet”?  
 

9. Har ni mål inom miljömässig hållbarhet för de medarbetare som arbetar mot 
kunder? 

 
10. Tror du att det skulle stöta på motstånd bland medarbetarna om de skulle få fler 

direktiv och mål gällande miljömässig hållbarhet? 
 

11. (Visar hållbarhetsrapporten) Hur väl känner du till IKEAs hållbarhetsrapport? 
 

12. Använder ni hållbarhetsrapporten för att kommunicera ut hållbarhetsarbetet till 
medarbetarna? 
  

13. Använder ni hållbarhetsrapporten när ni sätter mål för medarbetarna? 
 Om ja: Anser du att det är en bra grund?  
 Om nej: Tror du att hållbarhetsrapporten skulle kunna användas i  
 styrningssyfte och hur skulle man i sådana fall gå tillväga? 
  

14. Har det enligt dig skett någon markant förändring angående hållbarhetsstyrning 
sedan de införde hållbarhetsrapporten? 
 

15. Uppfattar du att kulturen inom företaget/avdelningen uppmuntrar till att tänka på 
miljömässig hållbarhet?  
 

16. Får du många frågor om miljömässig hållbarhet av medarbetarna? 
Om ja: vilka är de mest vanliga?  
 

17. Känner du att du kan svara på frågorna?  
- Vet du vilka verktyg du skall använda?  

 
 



18. Vad tror du skulle motivera medarbetarna att tänka mer på miljömässig hållbarhet 
och kommunicera det till kunderna? 
 

19. Vilka förutsättningar tror du behövs för att få medarbetarna att arbeta mer 
miljömässigt hållbart? 

 
20. Har du något mer du vill tillägga? 

 
 


