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Sammanfattning	
Titel: Relationen mellan ledarskap och hållbarhet – en fallstudie vid Transdev Sverige AB  
Författare: Madeleine Backman och Iselin Paulseth Sandvold  
Handledare: Rebecca Stenberg 
 
Problematisering: Företag står inför utmaningar som handlar om att inkludera 

hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret. 
Påtryckningar ökar från samhällets olika intressenter, som sätter press på att företag och 

företagsledare agerar ansvarsfullt. Hållbarhet är idag en aktuell och relevant fråga som 
företag, styrelser och ledare på något sätt får ta i beaktning på grund av dessa påtryckningar 

från samhället. Relationen mellan ledarskap och hållbarhet är, enligt oss, en samhällsaktuell 

fråga för företag. Det finns idag omfattande forskning kring ledarskap och en hel del 
forskning om hållbarhet. Forskningen däremellan är däremot relativt outforskad. Det behövs 

därför en förståelse för hur denna relation ser ut.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till förståelse av hur relationen mellan ledarskap 

och hållbarhet ser ut i ett svenskt företag, samt identifiera de aspekter i ledarskapet som kan 

vara av betydelse för hållbarhet. 
 

Metod: För att besvara syftet är denna studie uppbyggd av en pilotstudie och en 
enfallsstudie av kvalitativ karaktär, där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med 

fem ledare i ledningsgruppen på Transdev Sverige AB. Studien har en induktiv ansats.  

 
Slutsats: Resultatet från denna studie har visat att relationen mellan ledarskap och 
hållbarhet ser olika ut. Ledningsgruppens kontext och ledarnas ansvarsområden har varit 

avgörande i beskrivningen av hur relationen ser ut. Kontexten och ansvarsområdena har 
dessutom varit avgörande för var i hållbarhetsbegreppet ledarna lägger sin tyngdpunkt. 

Relationen beskrivs vidare utifrån tre identifierade “relationsbyggare”: mål, moral och 
kunskap. Dessa tre är aspekter som vi anser vara av betydelse för hur relationen ser ut i denna 

studies specifika kontext. 

 
Nyckelord: Hållbarhet, Corporate sustainability (CS), Corporate Social Responsibility 
(CSR), ledarskap, företagsledning  
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Abstract	
Title: The Relationship between Leadership and Sustainability – A qualitative case study at 
Transdev Sverige AB 

Authors: Madeleine Backman and Iselin Paulseth Sandvold  

Supervisor: Rebecca Stenberg 
 

Background: Due to increasing expectations and demands from different stakeholders, 
companies are being called upon to take actions to integrate the three dimensions of 

sustainability; economic, social and environmental. Corporate sustainability is therefore an 
inevitable topic of discussion among business organisations and top executives. Separately, 

there is extensive research on the two topics leadership and sustainability. However, the 

amount of research of the intersection of these two research fields is scarce and fairly 
unexplored, which makes this an interesting field of study. As a result of the actuality evolving 

around leadership and sustainability for corporations and the above stated lack of research, 
there is a need of a deeper understanding of the relationship between leadership and 

sustainability. 
 

Aim: The aim of this study is to understand the relationship between leadership and 
sustainability, as well as identifying aspects in the leadership that could be of importance 

regarding sustainability leadership. 

 
Methodology: This is a qualitative case study using a hermeneutics perspective of 

interpretation. The empirical data consist of a pilot study and five semi-structured interviews 
with top executives at Transdev Sverige AB. The study revolves around the empirical data 

and is therefore to be considered to have an inductive approach. 
 

Conclusion: The findings of the study has shown that the relationship between leadership 

and sustainability differ. The context of the top management team and the responsibility of 
the leaders have been vital in the explanation of their relationship. The context and the area 

of responsibility have additionally been vital in order to identify where in the sustainability 
spectrum the leader position himself. The relationship is further explained by three identified 

“relationship builders”; goal, morale and knowledge. We consider that these three aspects 
are of relevance to understand the relationship between leadership and sustainability within 

the specific context of this study. 

 
Keywords: Sustainability, Corporate sustainability (CS), Corporate Social Responsibility 

(CSR), leadership, sustainability leadership, top management  
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1 Inledning	

1.1 Bakgrund	
Sedan 2015 är världens länder anslutna till FN:s 17 globala mål (Svenska FN-förbundet, 
2018). 17 mål för en hållbar utveckling av vår planet där de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensionerna står enade under det gemensamma programmet: Agenda 2030. 
Alla tre dimensionerna anses vara lika viktiga för vår framtid - den framtid som 

Brundtlandrapporten (WCED, 1987) för drygt 30 år sedan definierade ska vara hållbar 

genom att dagens användning av resurser inte förstör resurser för framtida generationer. 
2017 lade regeringen fram sin första rapport som påvisar att Sverige har kommit långt i att 

nå de globala målen, men många utmaningar återstår (Regeringskansliet, 2017). För att möta 
dessa utmaningar och nå de 17 målen i Agenda 2030, poängterar regeringen näringslivets 

viktiga roll i arbetet för en hållbar utveckling (ibid). En stor utmaning som företag ställs inför 
i det nya millenniet är därmed att möta de behov som balanserar de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekterna.  
 

När företag strävar efter hållbara affärer och socialt ansvarstagande verkar ledarskapet både 

vara lösningen och problemet, där ledarna “are at the heart of the organization’s strategy” 
(Eweje & Bathurst, 2017, s.3). I artikeln Why Nike kicks butt in sustainability tar Epstein, 

Buhovac och Yuthas (2010) upp flera viktiga faktorer som har haft betydelse för Nikes 
framstående position inom hållbarhet, där ledarskapet lyfts fram som en av de allra främsta 

faktorerna i deras lyckade hållbarhetsarbete. I artikeln betonas framför allt VD:ns och 
styrelsens engagemang för hållbarhet som ett långsiktigt strategiskt mål, samt 

hållbarhetschefernas nära samarbete med de strategiska företagsavdelningarna.  Å andra 

sidan finns det exempel på företagsskandaler som har satt ett mer transparent och 
ansvarstagande ledarskap i fokus (Strand, 2011). Stora svenska företag som Stora Enso, Telia 

och Skanska är några skandalomsusade bolag gällande brister i hållbarhetsarbete (Alestig, 
2017b). Svenska företag kritiseras för att det är mycket prat och lite verkstad gällande 

hållbarhetsarbete - det som med andra ord har kommit att kallas “green washing” (Alestig, 
2017a). Ytterligare hävdar Visser (2015) att dagens handlande och attityder till hållbarhet i 

många fall är ett spel för galleriet och det krävs därför det han refererar till som CSR 2.0, 

vilket är ett mycket mer integrerat och djupgående koncept i företagens verksamhet. Vad har 
då ledarskap med hållbarhet att göra och vice versa? 

 

Det finns få forskningsområden som vinner över ledarskap i termer av popularitet när det 

kommer till att diskutera kring organisationer och deras framgång samt existens (Alvesson 
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& Spicer, 2011; Smircich & Morgan, 1982). Genom åren har ledarskap blivit offer för en 

mängd generaliseringar där olika teoretiker har tagit sin egen vinkling på begreppet 

(Sveningsson & Alvesson, 2014). Stogdill (1974, s.7) hävdar till och med att det finns lika 
många definitioner på ledarskap som teoretiker som har tagit sig an uppgiften att definiera 

begreppet. Ledarskap kan både ses som en process för att nå gemensamma mål (Northouse, 
2016) och som ett koncept som fokuserar på ledarens karaktärsdrag och egenskaper (Jago, 

1982).  

Medan vetenskapen om ledarskap går tillbaka flera tusen år är hållbarhet ett relativt nytt 

begrepp i jämförelse. Sun, Stewart och Pollard (2010) refererar till den välkände ekonomen 

Milton Friedman och hans utsaga i artikeln The Social Responsibility of Business Is to 
Increase Its Profits i New York Times Magazine år 1970, att hållbarhet i grund och botten 

handlar om att tjäna pengar. Ett uttalande som blir betraktat som en av de mest omtalade 
utsagorna kring hållbarhetsbegreppet, men som idag anses kontroversiellt (Metcalf & Benn, 

2012). Begreppet hållbarhet är brett och det finns flera definitioner som ”corporate social 
responsibility” (CSR) och ”corporate sustainability” (CS), som innefattar begreppet 

hållbarhet i samband med företagsverksamhet. I sin artikel Corporate Social Responsibility 
and Corporate Sustainability diskuterar Montiel (2008) kring de två begreppen CSR och CS, 

som han menar inte har någon tydlig åtskillnad. Båda begreppen inbegriper ekonomiska, 

sociala och miljömässiga företagsåtaganden (ibid). Carroll (2016) beskriver CSR som ett 
ansvar genom att definiera fyra olika ansvarstaganden för företag. Det handlar om det 

ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska ansvaret som företag har gentemot samhället. 
van Marrewijk och Werre (2003) definierar hållbarhet som de aktiviteter företag tar sig an 

för att inkludera sociala och miljömässiga åtaganden i sina affärer och gentemot sina 
intressenter. Hållbarhet kommer i denna studie att betraktas som ett brett begrepp, där det 

både är ett ansvar och aktiviteter som företag inkluderar i sina affärer och visavi sina 

intressenter.  
 

Som forskningsläget ser ut idag finns det en betydande mängd litteratur om ledarskap och 
en hel del litteratur om hållbarhet. Relationen mellan dessa två områden, ledarskap och 

hållbarhet, är däremot ett relativt outforskat område (Christensen, Mackey & Whetten, 2014; 
Eweje & Bathurst, 2017). Waldman och Siegel (2008) diskuterar om behovet av teorier för 

att vägleda ledare i deras genomförande av socialt ansvarsfullt beteende. Shriberg och 

MacDonald (2013) argumenterar vidare för att den traditionella ledarskapsteorin inte är 
tillräcklig för att lära sig leda för hållbarhet. Hargett och Williams (2009) hävdar ytterligare 

att ledarskapet är en kritisk och en inte tillräckligt studerad faktor för att skapa och bibehålla 
balansen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. 
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Enligt Waldman och Siegel (2008) har företagsledarna en viktig roll i arbetet med att 

utveckla och integrera hållbarhetsstrategier. I ytterligare försök att förstå ledarskapets roll i 

hållbarhetsfrågan menar bland annat Van Velsor (2009) att många organisationer ser 
ledarskapet som ett nyckelverktyg för att utforma strategier, omstrukturera system och 

processer samt genomföra nödvändiga förändringar i företagskulturen för att implementera 
hållbarhet. Strand (2014) hävdar att strategiskt ledarskap och “corporate sustainability” har 

förenats genom att företag inför hållbarhetschefer på företagsledningsnivå, vilket innebär att 
frågan om hållbarhet nu hamnar på samma bord som övriga ledningsbeslut. Beslutet att ha 

en hållbarhetschef hävdar Strand (2014) sänder ut signaler i företaget om betydelsen av 

hållbarhetsarbete, samt gör det mer sannolikt att övriga ledare i företaget förenar och 
prioriterar sina aktiviteter med hänsyn till hållbarhetschefens agenda. Företagens strävan 

efter hållbarhet har enligt Eweje och Bathurst (2017) resulterat i att ledarskapet har hamnat 
i fokus under det senaste millenniet. 

1.2 Problematisering	

Internationellt sett är de skandinaviska länderna erkända som framstående inom 
hållbarhetsfrågor (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Sverige antog som det sjätte landet i 

världen en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter enligt FN:s 
vägledande principer (Regeringens skrivelse 2015/16:69). Från och med 2016 ställer även 

regeringen krav på att stora svenska företag redovisar hur de arbetar med mänskliga 
rättigheter, miljö och antikorruption (Riksdagsskrivelse 2016/17:25). Den nationella 

handlingsplanen och det nya rapporteringskravet ställer ökade krav på svenska företag och 

hur de arbetar med hållbarhet. Det vill säga hur de arbetar med miljöfrågor och sociala frågor 
såsom mänskliga rättigheter. I artikeln Reputation, Responsibility, and Stakeholder Support 

in Scandinavian Firms: A Comparative Analysis hävdar Vidaver-Cohen och Brønn (2015) 
utifrån sin studie att skandinaviska företagsledare har en förståelse för betydelsen av 

hållbarhet för organisationens image utåt och för konkurrenskraften. 
 

Som tidigare nämnts i bakgrunden finns det tidigare forskning om såväl ledarskap som 
hållbarhet, men forskningen kring hur relationen ser ut dem emellan är begränsad (Eweje & 

Bathurst, 2017). Ett flertal forskare har relaterat ledarskap och hållbarhet på olika sätt och i 

olika kontexter. I en studie av Quinn och Dalton (2009) ämnade de att utöka forskningen 
kring hållbarhet genom att inkludera ett fokus på ledarskap i en amerikansk kontext. De 

genomförde intervjuer med 17 företagsledare, som på olika sätt har ett ansvar för företagets 
hållbarhetsarbete. Studien fokuserade på ledarnas beteenden och handlingar framför 

karaktärsdrag och förmågor. Resultatet visade att ledare i många uttryck är lika traditionella, 
effektiva ledare. De visade däremot på annorlunda tankesätt kring strategier som kopplar 

samman deras verksamhet med miljön och samhället. En annan studie som har gett sig in på 
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ämnet är en fallstudie av Hargett och Williams (2009). Fallstudien genomfördes på ett norskt 

företag, som tydligt utövar hållbarhet i alla nivåer av sin verksamhet. Syftet med denna studie 

var att utöka forskningen kring vad ledarskapet har för roll i en lyckad implementering av 
hållbarhet samt i strategi- och målformulering för att integrera ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. Det empiriska resultatet visade på ledarskapet som ett viktigt verktyg 
för att styra och sätta värderingar i linje med företagets hållbarhetsmål. Genom en fallstudie 

på ett danskt framstående företag inom hållbarhet ämnade Morsing och Oswald (2009) att 
bidra med riktlinjer för hur ledare framgångsrikt kan implementera hållbarhet. Mer specifikt 

undersökte de hur toppchefer kan implementera formella styrverktyg för att kommunicera 

ut vilket beteende som är önskvärt i linje med företagets hållbarhetsmål till företagets 
operativa nivå och medarbetare. Kakabadse, Kakabadse och Lee-Davis (2009) har å andra 

sidan i sin kvalitativa studie ämnat att studera vilka förmågor och kompetenser ledare och 
organisationer behöver för att implementera CSR. Studien resulterade i en modell som 

presenterar tio förmågor och kompetenser, som behövs av en ledning och ledare i 
hållbarhetsimplementeringens tre olika skeden.  

 
I de ovanstående studierna kommer relationen fram i skilda uttryck beroende på vad i 

ledarskapet forskarna har valt att fokusera på i kopplingen mellan ledarskap och hållbarhet. 

Vi saknar däremot studier om ledares egna föreställningar av hur relationen ser ut. Denna 
relation är, enligt oss, en samhällsaktuell fråga för företag på bakgrund av att 

företagsledningar idag på något sätt får ta hållbarhet i beaktning på grund av påtryckningar 
från samhällets olika intressenter. Vi vill därför med denna studie belysa detta fenomen, då 

det enligt oss behövs förståelse av hur den aktuella relationen ser ut mellan ledarskap och 
hållbarhet i en svensk kontext. 

 

1.3 Syfte	
Syftet med denna studie är att bidra till förståelse av hur relationen mellan ledarskap och 

hållbarhet ser ut i ett svenskt företag, samt identifiera de aspekter i ledarskapet som kan vara 
av betydelse för hållbarhet. 
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1.4 Kunskapsbidrag	
Kraven ökar på att svenska företag ska agera etiskt och ansvarsfullt dels från regeringens sida 

med ny lagstiftning på hållbarhetsrapportering (Riksdagsskrivelse 2016/17:25), samt 
förväntningar från andra av samhällets intressenter som kunder, medarbetare och 

investerare (Brønn & Vidaver-Cohen, 2009). Det medför att företag och företagsledningar 
idag på ett eller annat sätt får ta hållbarhetsfrågan i beaktning. Denna aktuella situation anser 

vi gör det viktigt att dels förstå, men också belysa relationen mellan ledarskap och hållbarhet 

i ett svenskt sammanhang. Detta med ambitionen att identifiera aspekter i ledarskapet som 
kan vara betydande i ledarskapet för hållbarhet. Möjligtvis kan kunskapen om dessa aspekter 

vara givande för företagsledare även utanför studiens kontext.  
 
Tidigare forskning är därtill begränsad vad gäller relationen mellan ledarskap och hållbarhet 
(Eweje & Bathurst, 2017). Det finns exempel på fallstudier som tar sig an ledarskap och 

hållbarhet på ett norskt företag (se Hargett & Williams, 2009), och på ett danskt företag (se 
Morsing & Oswald, 2009). Målsättningen med denna studie är att genom en djupgående 

fallstudie på en svensk ledningsgrupp bidra med att beskriva och förstå hur relationen mellan 
ledarskap och hållbarhet ser ut i en svensk kontext.  
 
Studien som genomförs med hjälp av en ledningsgrupps föreställningar av hur relationen 

mellan ledarskap och hållbarhet ser ut, kan även bidra med en ökad diversifiering av hur 
olika ledarfunktioner ser på relationen.  
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1.5 Uppsatsens	disposition	
Introduktion 

I uppsatsens första kapitel presenteras inledningsvis de två valda forskningsområdena 
ledarskap och hållbarhet, samt uppsatsens problematisering, syfte och kunskapsbidrag.  

 
Metod 

Det påföljande kapitlet inleds med en motivering av den genomförda pilotstudiens bidrag i 

denna studie. Vidare argumenterar vi för våra fortsatta val av uppsatsens metod och 
tillvägagångssätt, samt för de etiska aspekter som studien tagit hänsyn till.    

 
Empiri 

På bakgrund av vårt val av en induktiv ansats presenterar vi i det tredje kapitlet det empiriska 
materialet före den påföljande teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med pilotstudiens 

resultat, för att sedan presentera fallföretaget Transdev Sverige AB mer utförligt. Den 

insamlade empirin från fallföretaget presenteras slutligen i form av fem personporträtt.  
 

Teoretisk referensram 
I kapitel fyra presenteras den teoretiska referensramen och tidigare forskning gällande de två 

forskningsområdena ledarskap och hållbarhet, som anses vara relevanta för att kunna 
analysera det empiriska bidraget.  

 

Analys 
I kapitel fem analyserar vi det empiriska bidraget med hjälp av den framarbetade teoretiska 

referensramen. Analysen är uppbyggd utifrån studiens fyra utvalda analysteman. I det sjätte 
kapitlet presenteras en diskussion som sammanfogar analysens fyra teman. Slutligen 

presenteras en modell som förtydligar och beskriver vår tolkning av hur relationen ser ut.   
 

Slutsats 
I uppsatsen sista kapitel redogör vi för vår slutsats av hur relationen mellan ledarskap och 

hållbarhet ser ut. Vi för avslutningsvis en diskussion kring studiens bidrag och vidare 

forskning inom dessa två forskningsområden.  
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2 Metod	

Inledningsvis i följande kapitel redogör vi för uppsatsens pilotstudie. Pilotstudien 
resulterade i ett betydelsefullt bidrag för vår studie, varför vi inledningsvis förklarar och 

argumenterar för dess plats i denna uppsats. Därefter presenteras och beskrivs studiens 

forskningsstrategier och design i form av en enfallsstudie av kvalitativ karaktär. 

2.1 Pilotstudie	
För att hjälpa oss förstå hur vårt fenomen ser ut i praktiken tog denna uppsats sin början 

med en pilotstudie. Pilotstudien bestod av åtta stycken intervjuer, varav en entimmesintervju 
med Sveriges CSR-ambassadör och sju stycken kortare telefonintervjuer med övriga 

deltagare. Frågorna vi ställde var lika för alla intervjudeltagare för att fånga hur de 
verksamma ute i näringslivet ser på relationen mellan ledarskap och hållbarhet. Se bilaga 1 

för sammanställning av pilotstudiens intervjupersoner och intervjuguide. Utgångspunkten 
med pilotstudien var att få en förförståelse för fenomenet i praktiken. Resultatet av 

pilotstudiens åtta intervjuer blev däremot mer användbart än förväntat, och gav information 
som vi har valt att inkludera i uppsatsen. Det medför att pilotstudiens empiriska resultat 

redovisas i empirikapitlets första avsnitt. Detta för att materialet sedan ska kunna 

komplettera studiens argumentation och analys i form av skillnader och nya infallsvinklar. 
Vi kommer fortsatt benämna denna som pilotstudie för att skilja pilotstudiens bidrag från 

fallstudiens bidrag. 

2.1.1 Urval	pilotstudiedeltagare	

Deltagarna i pilotstudien är valda på bakgrund av deras kunskap, kompetens och 

erfarenheter inom området ledarskap och hållbarhet. Ett sådant urval benämner Patton 
(2015) som ett ändamålsinriktat urval. Det ändamålsinriktade urvalet bygger på logik och 

noggrant övervägande av vilka deltagare som ska väljas ut för att ge den mest givande 

informationen gällande vad som ämnas undersökas. ”Key informants” är enligt Patton (2015) 
en kategori av ändamålsinriktat urval, där urvalet består av experter och sakkunniga som är 

villiga att dela med sig av sin kunskap och insikt i ämnet. Vi valde denna metod för att få ta 
del av värdefull information från kunniga och erfarna ledare och experter inom hållbarhet.  

 
Vi tog därför kontakt med fyra hållbarhetschefer och en VD med ansvar för hållbarhet. Den 

första intervjuade hållbarhetschefen har en lång bakgrund som hållbarhetschef i ett 
prisbelönat företag inom hållbarhet. Den andra intervjuade hållbarhetschefen har vunnit pris 

för Sveriges bästa hållbarhetschef som delas ut av tidningen Aktuell Hållbarhet. De 

resterande två hållbarhetscheferna har lång erfarenhet av att arbeta som hållbarhetschefer 
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på två stora svenska bolag. Den intervjuade VD:n har vunnit NMC:s utmärkelse för hållbart 

ledarskap (NMC, u.å.). Att de skulle vara prisbelönta var inget krav, men det ger enligt oss en 

signal på att andra uppmärksammar deras hållbarhetsarbete. På bakgrund av deras expertis 
om både hållbarhet och ledarskap är urvalet av intresse, för att få en inblick och förförståelse 

om vårt ämne.  
 

Vi kontaktade även Sveriges CSR-ambassadör, experten på hållbarhet och ledarskap på 
chefsorganisationen Ledarna och Generalsekreteraren på NMC, Nätverket för Hållbart 

Näringsliv för att få en mer övergripande bild av fenomenet.  

2.2 Hermeneutiskt	förhållningssätt		

Denna studie har för avsikt att bidra till en förståelse av relationen mellan ledarskap och 

hållbarhet. Hur vi vill se och skildra verkligheten i denna studie ligger till grund för att vi har 
valt syftet att förstå och beskriva detta fenomen. Inom vetenskapsteorin benämns 

uppfattningen om hur världen är beskaffad som just ontologi (Justesen & Mik-Meyer, 2011; 

David & Sutton, 2016).  
 

David och Sutton (2016) definierar fyra sociologiska traditioner, där naturalismen och 
marxismens grundläggande ontologi är objektivistisk medan konstruktionismens och 

konstruktivismens ontologi bygger på en mer subjektiv tolkning av verkligheten. David och 
Sutton (2016) förklarar konstruktionismens ontologi där människor genom interagerande 

och koordinerade handlingar skapar sin sociala verklighet. Då vi i denna studie ämnar 

komma åt en företagslednings, det vill säga flera ledares, föreställningar om relationen 
mellan ledarskap och hållbarhet är det därför lämpligt att vi riktar in oss på 

konstruktionismen ontologi.  
 

I Alvesson och Sköldbergs (2008) diskussion om det trilaterala sanningsbegreppet med de 
tre renodlade sanningsstrategierna korrespondens, användning och mening, så positionerar 

vi oss i tyngdpunkten mot mening - det författarna tolkar som hermeneutik. Hermeneutiken 
har sitt ursprung i texttolkning av både antikens och Bibelns texter, där budskapets mening 

endast kan förstås när delarna pusslas ihop till en helhetsbild - ofta benämnd den 

hermeneutiska cirkeln. (Alvesson & Sköldberg, 2008). I Ödmans (2017) pusselexempel kan 
den enskilda pusselbitens budskap endast förstås ur hela pusslet, samtidigt som det färdiga 

pusslet endast kan förstås ur varje pusselbit. I vår studie ses varje ledare ses som en pusselbit 
i det stora pusslet som skapar den sammanvägda helheten av hur relationen mellan 

ledarskap och hållbarhet ser ut. I tillägg lyfter Ödman (2017) fram pusslets kontext som 
nödvändig för tolkning och förståelse. Kontexten i denna studie är den bransch och den 

organisation som ledningsgruppen verkar i.  
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Utöver samspelet mellan del och helhet samt kontextens betydelse, är förförståelse ett annat 

huvudtema i hermeneutiken (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Förförståelsen handlar 
om vad man tar med sig in i tolkningen, i form av exempelvis teorier och praktisk förståelse 

(ibid). Att vi inledde studien med en litteratursökning och en pilotstudie ger oss en 
förförståelse som inte kan förbises och bör därför tas i beaktning för att det påverkar vårt 

tolkningsarbete. 
 

Medan ontologi är “läran om det som är” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.11), handlar 

epistemologi om hur vi ska nå kunskap om det vi syftar att undersöka. Inom 
konstruktionismen utgår epistemologin från forskarens förmåga att tolka och förstå sociala 

aktörers meningar i den sociala världen (David & Sutton, 2016). Det betyder att forskare tar 
del av olika subjektiva meningar i den sociala världen och utifrån dessa förstår och tolkar 

individernas meningar - det som kallas Verstehen-förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017). I 
vår roll som uppsatsförfattare innebär det att vi ska förstå olika ledares subjektiva 

föreställningar av ledarskap och hållbarhet, för att sedan tolka dessa förståelser. Vi som 
uppsatsförfattare kommer således att ha en inverkan på de tolkningar som görs av ledarnas 

berättelser på grund av vår förförståelse och förutfattade meningar. 

 
På bakgrund av vårt syfte att öka förståelsen för relationen mellan ledarskap och hållbarhet 

ringar vi in oss mot en förståelsegrundad forskning. En förståelsegrundad forskning har inte 
till avsikt att verifiera eller falsifiera hypoteser, och lägger ord som sanning och objektivitet 

åt sidan för att söka efter mening (Thomsson, 2010). Därför bör vi, enligt Thomsson (2010), 
söka oss till hermeneutiken när vi försöker att förstå vårt fenomen. Subjektiviteten och 

kontextens betydelse i vår studie underbygger valet av ett hermeneutiskt perspektiv.  

2.3 Induktiv	forskningsansats	
Med ett induktivt angreppssätt tar denna studie sin utgångspunkt i en pilotstudie, som sedan 

leder oss till den fortsatta empiriinsamlingen. Vanligtvis nämns tre olika forskningsansatser: 
deduktion, induktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). I grova drag har en 

deduktiv ansats sin utgångspunkt i teoretiska hypoteser som verifieras eller falsifieras (se 

Popper, 2002) av den insamlade empirin (Alvesson & Sköldberg, 2017; Bryman & Bell, 2013). 
En induktiv ansats däremot tar avstamp i det empiriska bidraget och resulterar i teoretiska 

slutsatser (Alvesson & Sköldberg, 2017; Bryman & Bell, 2013).  
 

Sällan är dock fallet att det handlar om ren induktion eller deduktion (Bryman & Bell, 2013). 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan det finnas spår av deduktion i det induktiva 

angreppssättet, vilket skulle kunna indikera en form av abduktion. Alvesson och Sköldberg 
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(2017) redogör för abduktionens komplexitet och att den inte bör ses som en ren blandning 

mellan förhållningssätten induktion och deduktion. Abduktionen har som induktion sin 

utgångspunkt i empirin, men positioneras närmare deduktion då den teoretiska 
förförståelsen har en viss betydelse (ibid).  

 
Utgångspunkten för vår studie var den teoretiska kunskapsluckan. Dock står det empiriska 

bidraget centralt i vår studie, där den teoretiska referensramen byggs upp med relevanta 
teorier på bakgrund av vad det empiriska materialet har gett för resultat. För att besvara 

studiens syfte utformas därmed vår uppsats huvudsakligen utifrån en induktiv ansats. 

 

 

Figur 1. Egen illustration av studiens metod. 
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2.4 Fallstudie	
Djupgående studier av specifika fall definieras som fallstudier (David & Sutton, 2016). Vad 

är då ett fall? Definitionen av fall är mångtydig och forskare definierar fall olika. Stake (1995) 
anser att den enhet som undersöks är kontexten, medan Gillham (2000) definierar kontexten 

som den omgivning fallet undersöks i. David och Sutton (2016) menar att komplexiteten i att 
definiera ett fall grundar sig i att inget fall är fullkomligt avskilt och separerat i den sociala 

världen. Konkret kan fall vara individer, organisationer, händelser, samhällen, länder etc. 

(David & Sutton, 2016; Stake, 1995). Vi har valt att djupgående studera en enskild 
företagsledning i en organisation, där vi definierar företagsledningen som fallet och 

organisationen samt branschen de befinner sig i som kontexten.    

2.4.1 Kvalitativ	metod	

Vanligtvis prioriterar kvalitativ forskning tolkning, meningar och djup, medan kvantitativ 

forskning prioriterar numerisk mätning, generaliserbarhet och objektivitet (David & Sutton 
2016; Bryman & Bell, 2013). Med denna studies syfte att bidra till en förståelse av relationen 

mellan ledarskap och hållbarhet valde vi en kvalitativ metod. Sjöström (1994) hävdar att 

kvalitativa metoder är adekvata då fokus ligger på att just tolka och förstå mening i 
människors utsagor och handlande, vilket stärker argumentet för en kvalitativ studie av vårt 

fenomen ur ett hermeneutiskt perspektiv. Vidare menar dessutom Justesen och Mik-Meyer 
(2011) att när det handlar om att beskriva och förstå ett fenomen i dess specifika kontext är 

en kvalitativ forskningsdesign ett lämpligt val. Med en fallstudie av kvalitativ karaktär tar vi 
därmed avstånd från det kvantitativa fokuset, för att djupgående studera vårt fall i sin 

specifika kontext. 

2.4.2 Enfallsstudie	

Vi har valt att genomföra denna undersökning som en enfallsstudie med motiveringen att 

studera vårt fall, en ledningsgrupp, på djupet. En enfallsstudie är enligt Patton (2015) en 

djupgående studie av ett enskilt fenomen av intresse för forskaren. Patton (2015) menar att 
fallet inte behöver vara det första av sin sort för att vara intressant och betydelsefullt, utan 

att det är ett fall av flera möjliga exempel på samma fall. Även Yin (2007) menar att en 
enfallsstudie kan genomföras för att undersöka ett typiskt fall av det forskare önskar att 

undersöka.  
 

Det finns kritik mot valet av enfallsstudie som forskningsmetod. Patton (2015) ifrågasätter 

valet av att studera ett enda fall när vi lever i en tid där vi har tillgång till obegränsad 
information dygnet runt. Författaren resonerar sig dock fram till att enfallsstudien är en 

betydelsefull forskningsmetod då den kan bidra med djup insyn och nya genombrott. 
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Merriam (1994) lyfter fram att fallstudien är viktig då den bidrar till utveckling av kunskap 

inom ett begränsat område. Författaren menar däremot att skevheter kan förekomma i och 

med studerandet av endast ett fall. Vår enfallsstudie skulle kunna kompletteras av flera fall - 
det vill säga flera företagsledningar - för en förbättrad generalisering och jämförelse. 

Generalitet står dock inte centralt i fallstudieforskningen, som mer ägnar sig åt det unika i 
det enskilda fallet (Alvehus, 2013). Det centrala i fallstudien är att gå på djupet i det som 

ämnas att undersökas, och att inkludera flera fall riskerar på grund av exempelvis 
tidsbegränsning leda till mer ytliga undersökningar av fallen (ibid).  

2.4.3 Urval	fallföretag	

På bakgrund av vårt syfte avsåg vi få tag på en organisation där vi hade möjlighet att studera 
ledarskapet och hållbarhetsarbetet på ledningsnivå. I vårt sökande efter en lämplig och 

representativ kandidat som fallföretag, föll det slutgiltiga valet på Transdev Sverige AB. 

Företaget är idag en av Sveriges största operatörer inom persontrafik och trafikerar riket runt 
med båt, buss, tåg, spårvagn och taxi (Transdev, 2018).  

 
Urvalet av Transdev Sverige AB gjordes med hjälp av ett kriterieurval. Ett kriterieurval 

handlar om att på förhand bestämma ett antal kriterier av betydelse för att besvara studiens 
syfte (Patton, 2015). Kriterieurvalet gjordes med hjälp av de tre nedanstående kriterierna.  

 

Kriterium 1: Certifierat enligt ISO 14001 
Företag som är certifierade enligt ISO 14001 ska ha ett miljöledningssystem som är en 

naturlig del av företagets dagliga verksamhet. Systemet bidrar med att sätta miljömål för att 
styra sin verksamhet (Swedish Standards Institute, u. å.). Detta kriterium är valt på grund av 

att certifieringen måste uppdateras varje år för att bibehållas, vilket visar på att miljöarbetet 
drivs aktivt och kontinuerligt enligt standarden ISO 14001.  

 

Kriterium 2: Frivilligt anslutna till hållbarhetsinitiativ  
Att företag frivilligt och publikt ansluter sig till internationella och/eller nationella 

hållbarhetsinitiativ visar på vilja och intresse från företagets sida i hållbarhetsfrågor. Det var 
viktigt för oss att dessa initiativ inte enbart var i syfte för egen marknadsföring, men att 

initiativen var seriösa och bindande där företagen måste visa på konkreta åtgärder och 
resultat.  

 
Kriterium 3: Tvingande hållbarhetsåtgärder 

År 2016 beslutade riksdagen att stora svenska företag, som uppfyller kriterier gällande antal 

anställda samt omsättning, är förpliktade till att göra en hållbarhetsrapportering. Den nya 
lagen om hållbarhetsredovisning är stiftad i linje med regeringens politik för tydligare 



 

 13   

hållbarhetskrav på företagen samt för ökad transparens av företagens hållbarhetsaktiviteter. 

Denna rapport ska omfatta icke-finansiell information om hur företaget arbetar med miljö, 

sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption 
(Regeringen, 2018). Att vara skyldig att rapportera sitt hållbarhetsarbete valdes som ett 

kriterium därför att företaget då måste sammanställa hur de arbetar med dessa frågor, och 
att det därmed är information som vi kan få tillgång till.  

 
Med de ovan nämnda uppfyllda kriterierna menar vi att Transdev belyser de aspekter som 

gör detta till ett intressant fallföretag för vårt syfte. Det var också betydelsefullt att företaget 

var beläget i Sverige, då det innefattar att de måste följa svenska lagar och regler i allmänhet.  

2.5 Datainsamling	

Vår uppsats använder sig av primärdata och sekundärdata. Primärdata innefattar de källor 
som har skapats för uppsats syfte (Alvehus, 2013). I vår uppsats handlar det om 

semistrukturerade intervjuer vid Transdev Sverige AB. Sekundärdata å andra sidan handlar 

om material som har sammanställts av andra anledningar än för studien i fråga (Alvehus, 
2013), vilket i vårt fall handlar om dokumentstudier i form av en intern företagspresentation. 

2.5.1 Intervjuer	

För att på bästa möjliga sätt ta del av hur ledare ser på relationen mellan ledarskap och 
hållbarhet, väljer vi att använda oss av intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun anses 

vara en lämplig metod att använda när forskaren försöker redogöra och förstå 
intervjupersonens uppfattningar och tankar angående en bestämd fråga (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Samtidigt hävdar Yin (2018) att intervjuer i en fallstudie kontext är ett 
bra sätt att få svar på “hur” och “varför” syften. Med ett hermeneutiskt perspektiv är 

dessutom valet av kvalitativa intervjuer lämpligt, då syftet med hermeneutisk forskning är 

att tolka och förstå människors agerande och utsagor (Sjöström, 1994).  
 

Vår intervjuguide är av en semistrukturerad karaktär. Bryman och Bell (2013, s. 476) 
hänvisar till semistrukturerade intervjuer som “flexibla”, vilket i huvudsak refererar till två 

saker. Det handlar om att frågornas ordningsföljd i intervjuguiden inte nödvändigtvis är av 
betydelse, och att intervjupersonen ges stort utrymme till formulering av sina egna svar 

(ibid). Vi värdesätter det som Kvale och Brinkmann (2009) definierar som “andrafrågorna”. 

Det handlar om förmågan att aktivt kunna lyssna på vad personen säger för att kunna 
anpassa intervjun beroende på vad svaren ger för information. Justesen och Mik-Meyer 

(2011) menar dessutom att forskaren ger intervjupersonerna möjlighet att tillföra ytterligare 
information utöver de ställda frågorna, som kan vara av betydelse. Det resulterar i en lägre 

grad av standardisering, där möjligheterna för löpande förändringar under själva intervjun 
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är stora (Trost, 2010). Med denna studies val av hermeneutiskt förhållningsätt och ”hur” 

syfte, samt den möjligheten intervjuer kan ge för att nå ledares tankar, menar vi att 

metodvalet av just intervjuer är lämpligt. En mindre strukturerad intervjuguide gav 
dessutom ytterligare inblick i ledarnas syn på ledarskap och hållbarhet, då de vid flera 

tillfällen gav nyttig information som inte var ett konkret svar på guidens frågor.  

2.5.2 Urval	intervjupersoner	

Vilka ska vi välja att intervjua? Vi har för denna studie satt ett preliminärt urval på att 

intervjua fem ledare från företagsledningen på Transdev Sverige AB. Den totala populationen 
utgör tio ledare i ledningsgruppen. Urvalet av dessa fem personer är baserat på ett 

ändamålsinriktat urval, som enligt Patton (2015) bygger på att medvetet välja ut personer på 
bakgrund av den relevanta informationen och kunskapen de har inom ett specifikt område. 

De fem utvalda ledarna är valda på bakgrund av deras funktioner och deras olika koppling 

till hållbarhetsarbetets tre dimensioner. Det handlar om den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionen. Miljöchefen sitter inte i ledningsgruppen, men arbetar mycket 

nära Säkerhetsdirektören. Det är Säkerhetsdirektören som hanterar miljöfrågorna gentemot 
företagsledningen, förutom vissa rapporter som hon direktrapporterar till ledningen. Vi har 

valt att inkludera Miljöchefen då vi gärna vill få med miljöperspektivet, som ingår i 
hållbarhetsdimensionerna. De representerade funktionerna ger en spridning och ett mer 

balanserat bidrag till vår studie, än vid ett homogent urval av ledare som enbart har 

hållbarhet som sin huvuduppgift. Se tabellen nedan för vårt urval av intervjupersoner. 

 

Tabell 1. Intervjupersoner. 

 

Att på förhand definiera ett urval på ett visst antal intervjupersoner kan vara svårt - utan facit 

i hand på vad intervjuerna faktiskt resulterar i (Alvehus, 2013). En induktiv ansats ger ett 

större utrymme åt intervjupersonen att styra resultatet av intervjun, i den mening att de i 
högre grad styr processen (David & Sutton, 2016). Vi låste oss inte till fem intervjuer, utan 

var beredda på att addera intervjupersoner från ledningen om vi kände att det skulle behövas. 
Efter genomförandet av de fem inplanerade intervjuerna kände vi att ytterligare en intervju 
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skulle säga det som redan hade blivit presenterat av de andra ledarna. Att lägga till en intervju 

skulle inte bidra till mer värde i analysen enligt oss, då respondenterna har visat på tydligt 

framväxande mönster. Det är inte storleken på urvalet som har betydelse enligt Patton 
(2015). Det handlar om att urvalet väljs ut på grund av syftet, på mängden tid och resurser 

som finns tillgängliga och vad som faktiskt kommer att vara användbart för studien. Ett urval 
på fem ledare är enligt oss motiverat, då intentionen med uppsatsen är att gå grundligt och 

djupt in på varje intervjuperson. 

2.5.3 Genomförande	av	intervjuer	

På förslag av Transdev Sverige AB skedde genomförandet av intervjuerna på huvudkontoret 

i Stockholm i förbokade mötesrum. Vi anser att det fysiska mötet gör det möjligt att observera 
intervjupersonens gester och uppträdanden som uttrycks medvetet och omedvetet utöver de 

sagda orden. Enligt Trost (2010) är det viktigt att vara medveten om att lokalen har en 

påverkan för intervjun, då det handlar om att platsen ska vara trygg och ostörd för 
intervjupersonen.  
 
Vi deltog båda två i samtliga intervjuerna, något som kan ha både för-och nackdelar. Att vara 

två intervjuare kan bidra till en obalanserad maktrelation och ett sådant scenario är ej 
önskvärt (Trost, 2010). Å andra sidan har två intervjuare möjligheten att komplettera 

varandra, vilket kan gynna kvaliteten på det empiriska materialet (ibid).  Thomsson (2010) 

menar att på förhand dela in i tydliga roller kan underlätta intervjuandet för både intervjuare 
och intervjudeltagare. Med det i åtanke delade vi upp oss i en som tog ansvaret för själva 

intervjuandet och en som hade en mer åskådarroll, som på så sätt hade bättre möjlighet att 
observera gester och skriva ner anteckningar under intervjuns gång.  

 
Varje intervjuperson tillfrågades på förhand om samtycke till ljudupptagning. 

Intervjupersonernas informerades om att ändamålet med ljudupptagningen var att 
underlätta bearbetning, sammanställning och analys av datainsamlingen, samt att materialet 

enbart kommer att användas för denna studie.  
 

Trost (2010) menar att en viktig aspekt för att skapa förtroende under intervjun är att lägga 
fokus på inledningen. De första frågorna är av vikt för att bygga upp en god relation och det 

gäller att inte börja för generellt, utan med mer “specifika och jordnära frågor” (Trost, 2010, 

s.90). För att börja med det som är mer närliggande ledarna själva inleds intervjuguiden med 
frågorna kring ledarskap och sedan kring hållbarhet.  
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2.5.4 Dokumentstudier	

Trost (2010) hävdar att det är fördelaktigt att intervjuer kompletteras med andra metoder. 

Yin (2007) lägger fram att dokument kan användas som stöd och underlag till redan 

inhämtad information, men påpekar samtidigt att dokument inte nödvändigtvis avspeglar 
absolut sanning. Som ett supplement till djupintervjuerna har vi då valt att ta del av intern 

dokumentation från Transdev Sverige AB. Detta i form av en företagspresentation med 
avsikten att komplettera ledarnas uttalanden, för att bidra till en mer detaljerad helhetsbild 

av företaget och dess verksamhet. 

2.6 Analysmetod	

För att kunna hantera mängden insamlat empiriskt material på ett systematiskt sätt följer vi 

i grova drag Rennstam och Wästerfors (2015) tre angreppssätt för att genomföra 
analysarbetet: sortera, reducera och argumentera.  

 
Den första fasen handlar om att skapa sig ett helhetsintryck av vad man har för handen och 

därefter sortera materialet på bästa sätt i olika teman, samt identifiera likheter och olikheter 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Det empiriska materialet, i form av semistrukturerade 
intervjuer, är transkriberat i sin helhet för att underlätta sortering av materialet. 

Transkriberingarna hjälpte oss att identifiera framväxande mönster av ledarnas berättelser.  
 

Fas två innebär att reducera information: att gå in med kritiska ögon och sålla bort den 
informationen som inte visar sig vara relevant för den givna forskningsfrågan (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Sållningen av de teman som växt fram vid sorteringen resulterade i fyra 
slutliga teman. Dessa fyra teman valdes ut då vi menar att det är dessa som på bästa möjliga 

sätt hjälper oss att besvara studiens syfte. Det empiriska materialet presenteras i form av fem 

personporträtt, medan den teoretiska referensramen samt analysen är uppbyggda av våra 
fyra utvalda analysteman.  

 
Den tredje och sista fasen handlar om analysens argumentation och hur väl den stödjer 

uppsatsens slutsats (Rennstam & Wästerfors, 2015).  Utifrån de fyra valda teman valdes 
relevanta teorier ut för att kunna besvara studiens syfte att förstå hur relationen mellan 

ledarskap och hållbarhet ser ut. Analyskapitlet inleds med en sammanställd tabell över 

ledarnas svar på deras föreställningar av ledarskap, hållbarhet och relationen däremellan. 
Därefter byggs argumentationen upp genom att det empiriska materialet analyseras med 

hjälp av teorier för att argumentera för hur de fyra temana underbygger vår slutsats. Med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt får delen sin mening när den sätts samman till en helhet. 

Efter analyskapitlet presenteras i det sjätte kapitlet en diskussion där vi sammanfogar 
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analysens fyra teman, samt kompletterar med ledarnas egna tolkningar av hur relationen ser 

ut för att skapa en sammanvägd helhet.  

2.7 Kvalitet	
En grundläggande idé inom vetenskapliga studier är bedömningen av kvalitet och 

människors uppfattning av detta är avgörande om arbetet ska vara av betydande vikt 
(Larsson, 1994). Det är viktigt att relatera kvalitetskriterierna till valet av vetenskapligt 

perspektiv, då de olika perspektiven har sina förutsättningar för vad som är kvalitet i 

vetenskaplig forskning (Larsson, 1994; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvalitetskriterierna tar 
dessutom olika ståndpunkter beroende på kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats (ibid). 

2.7.1 Validitet	och	reliabilitet	i	kvalitativ	forskning	

Den ursprungliga definitionen på validitet är att undersökningen lyckas mäta det studien har 
haft som ambition att mäta (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Trost, 2010). Denna definition 

ligger närmre den kvantitativa forskningen. Begreppet validitet används även i kvalitativ 
forskning, men med en något varierande innebörd (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2009) har bland annat definierat två validitetskriterier för den kvalitativa 

undersökningen: hantverksskicklighet och kommunikativ validering. Hantverksskicklighet 
handlar om att forskaren löpande genom hela sin arbetsprocess tydligt förklarar och sätter 

frågetecken kring sina val av metod och genomförande på ett transparent och 
välargumenterat sätt (Kvale & Brinkmann, 2009).  Kommunikativ validering handlar om att 

samtalets innehåll bedöms som giltig på bakgrund av parternas tolkningsargumentation 
(ibid).  Med dessa två validitetskriterier i åtanke vill vi att denna uppsats präglas av 

genomtänkt argumentation för hela uppsatsens process och av graden av giltig kunskap 
baserad på intervjuernas innehåll. En ytterligare förstärkning av den kommunikativa 

valideringen gjordes då intervjupersonerna fick möjlighet att ta del av innehållet av 

genomförda intervjuer. 

 

Reliabilitet innefattar kriteriet att kunna kopiera och klistra in samma utformning och metod 
på nytt och då resultera i samma utgång av studien (Alvehus, 2013). Det handlar dock om en 

reproduktion och kopia genomförd vid ett nytt tillfälle och av en annan forskare (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Enligt David och Sutton (2016) är reliabilitetskriteriet något 

problematiskt för en induktiv ansats, som vår studie. I motsats till en mer strukturerad ansats 

låter den induktiva ansatsen sig formas under processens gång beroende på vad exempelvis 
intervjudeltagarna leder forskaren in på, vilket gör upprepning och reproduktion av 

undersökningen svårare (David & Sutton, 2016). Vårt val av kvalitativa intervjuer, och mer 
specifikt semi-strukturerade, lågt standardiserade intervjuer, gör reliabiliteten svårare att 
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garantera i vårt fall. En hög grad av kvalitetskriteriet reliabilitet är däremot inget som 

eftersträvas i kvalitativ forskning (Trost, 2010). 

2.7.2 Generalisering	

Yin (2007) skiljer på två typer av generaliseringar i fallstudieforskning, statistisk och 
analytisk generalisering. Den sistnämnda definieras som intentionen med en fallstudie, där 

generaliseringen tar sin utgångspunkt i teoriutveckling. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar 
att om en analytisk generalisering ska kunna tillämpas beror det i huvudsak på två 

faktorer.  Den första är forskarnas förmåga att grundligt beskriva kontexten och den andra 
att övertyga läsaren om att resultaten kan tillämpas på andra intervjupersoner under andra 

förhållanden (ibid). Då vårt fall är uttaget baserat på det som Yin (2007) hänvisar till som ett 
typiskt fall, anser vi att det resultat vi får fram i någon mån är möjlig att generalisera till 

liknande fall, först och främst inom samma bransch. Den kvalitativa forskningens metoder 

prioriterar dessutom att bidra till en ökad förståelse framför att leda till en hög grad 
generalisering (David & Sutton, 2016). Med andra ord är den inre validiteten av större 

betydelse än den externa validiteten i kvalitativ forskning (ibid). 

2.8 Etisk	värdegrund	
Det är viktigt att vi som uppsatsförfattare bedriver denna studie i enlighet med god 

forskningssed. Vetenskapsrådet (2017) menar att de krav som ställs på forskaren har sin 
grund i samhällets etiska normer och värderingar. Viktigt i forskarrollen är att bedriva 

forskning av hög kvalitet som tar ett ansvar för de personer som medverkar i studien, men 
även av personer som indirekt berörs av dess resultat vid publicering.  

 
Vetenskapsrådet (2002) föreskriver i huvudsak fyra krav på forskning bedriven på en god 

etisk grund: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. På liknande sätt argumenterar David och Sutton (2016) för att studier som 
omfattar människor måste genomföra sin forskning och publicera sina resultat på etiskt 

acceptabla sätt. För att försäkra att denna studie överensstämmer med forskningsetiska 
principer respekterar vi de fyra huvudkraven definierade av Vetenskapsrådet (2002).  

         
Informationskravet innebär att alla som är medverkande i studien får kännedom om 

uppsatsens avsikt och vilka rättigheter de innehar (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla 

dessa villkor och inte på något sätt vara till skada för intervjupersonerna eller företaget, är 
alla inblandade på förhand informerade om samtliga av studiens delmoment och avsikt. 

Studiens intervjupersoner är underrättade om att deltagande är på frivillig basis och att de 
under arbetets gång har rätt att avbryta sin medverkan. All information överlämnades både 

i muntlig och skriftlig form till varje intervjudeltagare.  
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Vad gäller kravet om samtycke har varje medverkande individ makt att själv styra över sitt 

eget deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå detta krav frågade 
vi om varje individs samtycke till intervjudeltagande. Vi frågade dessutom om godkännande 

för ljudupptagning och delgav den intervjuade vår sammanfattning och tolkning av intervjun. 
Detta för att den medverkande ska få rätt att samtycka till vår sammanställning.  

 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren ska känna sig trygg med att forskaren hanterar 

frågor gällande personuppgifter och sekretess på ett korrekt sätt. Forskaren ska garantera 

full konfidentialitet i största möjligaste mån (Vetenskapsrådet, 2002). De personuppgifter 
som vi får ta del av i denna studie kommer inte att spridas för vidare bruk, vilket varje 

deltagare informerades om. De intervjuade ledarna informerades dessutom om att vi 
kommer att använda företaget vid namn samt deras titel i uppsatsen. De är därmed medvetna 

om att det är möjligt att spåra ledarens identitet. Detta är godkänt av samtliga medverkande 
ledare. Pilotstudiens tre intervjuade experter benämns vid titel och organisation, vilket är 

godkänt av samtliga. Pilotstudiens övriga deltagare anonymiseras. Varje deltagare 
underrättades dessutom om att allt insamlat material i form av deltagarens uppgifter, 

ljudupptagningar och transkriberingar kommer att förstöras när undersökningen är slutförd.  

 
Principen gällande nyttjandekravet innefattar att den information som har lämnats 

angående att deltagarna ska skyddas av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare i 
denna studie informerades om att samtliga upplysningar som har framkommit under 

studiens gång inte ska användas till något annat syfte än för denna studie. 

2.9 Källkritik	

2.9.1 Kritisk	reflektion	primärdata	

Gällande kritik av primärdata är det först och främst kritik kring intervjuprocessen som är 

viktig att lyfta fram. Intervjupersonernas upplevelser och uttalanden kan framställas i en mer 
positiv bild än verkligheten. En sådan positiv framställning kan bero på att 

intervjupersonerna har vetskap om att övriga ledare har tillgång till materialet. Detta är något 
vi löpande reflekterar över under uppsatsprocessen. Vi har tidigare begränsad erfarenhet av 

intervjuande och dess utmaningar. Däremot har vi vid flera tillfällen fått möjlighet att träna 

intervjuteknik, både med hjälp av pilotstudiens genomförda intervjuer samt intervjuträning 
med handledargruppen. 
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2.9.2 Kritisk	reflektion	sekundärdata	och	teori	

Dokumentunderlag från Transdev Sverige AB ingår i det empiriska bidraget, primärt med 

syftet att stödja och utveckla informationen från intervjuerna. Viktigt att ha i åtanke är att 

dokumenten är producerade för och av Transdev, vilket kan färga den bild de väljer att 
förmedla utåt.  

 
Litteraturen för vår teorigranskning är i stor grad hämtad från Linköpings universitets olika 

databaser, däribland Scopus och Business Source Premier. Vårt teoretiska bidrag består i 
huvudsak av vetenskapliga artiklar, vilket är ett medvetet val från vår sida. Detta då 

publicerade vetenskapliga artiklar enligt oss skapar större trovärdighet gentemot läsaren. 
Granskningsprocessen för att publicera forskningsartiklar på dessa databaser är lång och 

krävande, vilket indikerar en viss grad av kvalitet. Samtidigt beror trovärdigheten på den 

akademiska tidskriften, då vissa tidskrifter har bättre renommé än andra. Då vårt 
forskningsämne tar för sig ett relativt nytt kombinerat forskningsområde var det svårt att 

använda antal citeringar som ett legitimt kvalitetskriterium. Trots detta är det vissa författare 
som upprepade gånger förekommer inom forskningsområdet och det är dessa vi har valt att 

fokusera på för att öka uppsatsens tillförlitlighet.  
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3 Empiri	

I detta kapitel kommer vi att presentera den empirin som samlats in i form av en pilotstudie 
samt av fem intervjuer med företagsledare på Transdev Sverige AB. Kapitlet inleds med att 

det empiriska resultatet från pilotstudien presenteras i form av tre kortfattade personporträtt 

av de intervjuade experterna, samt en sammanfattning av pilotstudiens intervjuade ledare. 
Resultatet presenteras i följande kapitel, då vi har valt att använda pilotstudiens information 

i vidare argumentation och analys. Vidare ges en kort företagspresentation av Transdev 
Sverige AB och den bransch de verkar i, för att läsaren ska få en god förståelse för företaget 

och kontexten. I kapitlet sista avsnitt presenteras företagets organisationskarta, för att sedan 
redovisa den insamlade empirin i form av fem personporträtt. Personporträtten inleds med 

en arbetsbeskrivning för varje ledare och sedan presenteras hur ledarna ser på ledarskap 

respektive hållbarhet under varsin underrubrik. 

3.1 Pilotstudie	
Sveriges CSR-ambassadör  
CSR-ambassadören är Sveriges ambassadör för hållbart företagande sedan 2015, och var 

med att ta fram Sveriges Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. 

Experten förklarar att Sverige är mitt i en transformation gällande hållbarhet, och 
handlingsplanen är en tydlig uppmaning från regeringen att svenska företag måste ta 

hållbarhet i beaktning. Ambassadören berättar att det idag inte finns en internationell 
definition på hållbarhet. Det är dels en språkfråga, där hon förklarar att CSR är ett förlegat 

begrepp. I Sverige talas det om hållbart företagande och hållbarhet, men det blir en förvirring 
vid översättning till engelska.   

 

Generalsekreteraren för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv 

Generalsekreteraren menar att hållbarhet bygger på tre ben, det ekonomiska, det sociala och 

det miljömässiga. Det finns dock inga skarpa gränser mellan dessa tre dimensioner och 
kopplingarna mellan olika hållbarhetsfrågor är många. Hållbart företagande måste i 

slutänden alltid bygga på affärsmässighet, men enkom kortsiktig affärsmässighet gör inget 
företag hållbart. Personligen saknar Generalsekreteraren bland de flesta företag en vision 

som tydligt beskriver hållbarhet och vad det innebär för det egna företaget, och då inte i 
tekniska termer utan i form av ett ramverk eller principer för hållbarhet. Sådana principer är 

enligt henne generiska och handlar till exempel om att endast använda förnyelsebar energi, 

hantera naturresurser i cirkulära flöden, bevara ekosystemhälsa och biologisk mångfald, 
säkerställa justa och säkra arbetsmiljöer utefter hela produktionskedjan, bidra positivt till 
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det omgivande lokalsamhälle och sist men inte minst säkerställa att ens varor och tjänster 

bidrar positivt till samhället. 

 

Expert på hållbarhet och ledarskap på Ledarna 

Experten på hållbarhet och ledarskap på chefsorganisationen Ledarna arbetar som 
ledarskapsutvecklare, där hon stöttar medlemmarna i chefs- och ledarskapsfrågor gällande 

hållbarhet. Hållbarhet för henne handlar dels om att integrera den sociala och miljömässiga 
dimensionen, samt att skapa en affär och en organisation som långsiktigt fungerar. Hon lyfter 

som grundläggande rekommendation fram att ledaren bör använda en slags etisk kompass, 
där det handlar om att man som ledare är medveten om sina egna och bolagets värderingar, 

vem man vill vara och hur man som ledare vill uppfattas i andras ögon. Hon lyfter dessutom 

fram att engagemang i frågan är avgörande, men att det är avgörande oavsett vad man som 
ledare ska åstadkomma.  

 

Övriga pilotstudiedeltagare 

I pilotstudien lyfts det fram att en hållbarhetschef ofta besitter en avsmalnad expertis inom 
sitt område, men saknar den affärsmässiga förståelsen. För en VD handlar det istället om att 

få en förståelse och en övergripande kunskap om hållbarhet, samt ett engagemang för att 
driva frågan. Pilotstudiens intervjuade VD lyfter även fram det transformerande ledarskap 

som ett verktyg att få med sig medarbetarna och hur man ska ta sig till målet. Det handlar 

inte om att detaljstyra, men att peka ut en tydlig riktning för hållbarhet. Det lyfts fram i 
intervjuerna att det krävs något nytt i ledarskapet: mod, förändringar och kunskapslyft. Det 

lyfts även fram att ha en tydlig hållbarhetsvision gör det lättare att leda för hållbarhet. 
Relationen mellan ledarskap och hållbarhet upplevs komma in i att motivera sina 

medarbetare och möjliggöra för sin organisation att nå sina mål gällande hållbarhet.  

3.2 Lär	känna	Transdev	Sverige	AB	
”På Transdev jobbar vi för en hållbar kollektivtrafik.  

Att resa tillsammans är miljösmart.” 
(Transdev, 2018)  

 
Transdev Sverige AB (hädanefter Transdev) är en av Sveriges största operatörer av 

persontrafik. Företagets historia går tillbaka över 70 år, då under varumärket Linjebuss. 

Transdev Sverige ägs idag av Transdev Group, som är en fransk multinationell koncern som 
i sin tur ägs till 70 % av franska staten genom Caisse des Dépôts och till 30 % Veolia 

Environnement. Idag driver och utvecklar Transdev kollektivtrafik under sitt eget namn, 
men även under ett flertal andra varumärken. Inom Transdev ryms Flygbussarna, 

Styrsöbolaget, Snälltåget, Blidösundbolaget, Båtbussarna och Bussakuten. Tillsammans 
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bidrar de till att erbjuda 300 000 dagliga resor. De beskriver att de möjliggör 

transportlösningar för samhällets individer, för att ha en hållbar och effektiv service, samt 

för ett integrerat och jämställt samhälle (Transdev, 2018). Transdev kör buss, tåg, spårvagn 
och båt både som upphandlad trafik, på uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

och som kommersiell trafik. Idag består drygt 20 % av Transdevs totala omsättning av 
kommersiell trafik. Företaget har drygt 4500 anställda utspridda över landet och omsatte 

under 2017 cirka 4 miljarder (Transdev, 2018). 

3.2.1 Lagar,	riktlinjer	och	frivilliga	hållbarhetsinitiativ	

Verksam inom persontrafikbranschen står Transdev under flera internationella och 

nationella lagar, riktlinjer och ramverk. Lagstiftning kommer först, sedan huvudmännens 
krav vid de upphandlade affärerna och det globala företaget Transdevs ramverk (Miljöchef, 

2018). Transdev är anslutna till FN:s Global Compact (Advanced) sedan 2003. Företag som 

skriver under FN:s Global Compact tio principer måste årligen redovisa sina framsteg på de 
områden som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption (ICC, u.å). På det 

nationella planet är Transdev ansluten till Fossilfritt Sverige (Transdev, 2018). Fossilfritt 
Sverige är ett initiativ som samlar över 300 aktörer i målet att Sverige ska bli världens första 

fossilfria länder. Ansluten till Fossilfritt Sverige måste aktörerna presentera sina vidtagna 
åtgärder för reducerade utsläpp (Fossilfritt Sverige, 2018). 

3.2.2 Transdevs	värdegrund		

 

Figur 2. Egen illustration av Transdev Sverige ABs värderingar. 

 

Modellen ovan visar hur Transdev i sitt interna presentationsmaterial och på sin hemsida 

presenterar sin gemensamma värderingsgrund, som är utarbetat av och för Transdev och 
dess anställda. För snart tio år sedan startade företaget ett värdegrundsarbete, där allt från 

anställda längst ut i organisationen nära kunderna till personer i ledningen, bildade en intern 
referensgrupp. Resultatet blev HANS, en akronym av de fyra värdeorden Handling, Ansvar, 

Nytänkande och Samspel. Värdegrundsarbetet har sin bakgrund i att alla medarbetare ska 
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arbeta åt samma håll, med ambitionen att varje medarbetare ska se sin plats i organisationen 

och känna sig delaktig i dess arbete (Transdev, 2018). 

3.2.3 Vision	och	mål	

“Ett samhälle där alla - alltid och överallt - ska ha tillgång till de bästa 
transportlösningarna.” 

(Transdev, 2018) 

 

På bakgrund av kunders och resenärers förändrade resvanor mot mer och mer 
individanpassade och flexibla transportlösningar, handlar Transdevs vision om att arbeta 

aktivt för att möta de nya behoven och förväntningarna. För att arbeta för deras vision har 
Transdev brutit ner den i fyra huvudmål med syftet att ge organisationen en tydlig vägvisare 

i dess arbete (Transdev, 2018). 

 

Figur 3. Egen illustration av Transdev Sverige ABs mål. 
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3.3 Ledningsgruppen	på	Transdev		

 

Figur 4. Egen illustration av ledningsgruppen på Transdev Sverige AB. 

 

Som företag är Transdev organiserat i en stab och fyra affärsområden efter typ av trafik, buss, 

tåg, båt och kommersiell trafik. Staben består av tio personer med en VD och nio direktörer 
med rapporteringsansvar direkt till VD:n (Transdev, 2018).    

 
Vårt urval består av fyra ledare från ledningsgruppen på Transdev samt Miljöchefen från 

avdelningen Säkerhet, Kvalitet och Miljö. Ökade påtryckningar från samhällets olika 
intressenter har lett till att hållbarhetsfrågan har blivit ett aktuellt ämne för företag och 

företagsledningar. Vi har valt att intervjua ledarna i ledningsgruppen på bakgrund av att det 
är dessa som formulerar företagets strategier och tar strategiska beslut. De fem utvalda 

ledarna är valda på bakgrund av deras funktioner och deras olika koppling till 
hållbarhetsarbetets tre dimensioner. Nedan följer fem personporträtt där vi börjar med en 

kort arbetsbeskrivning av varje ledare för att förstå deras roll och ansvar på företaget. 

Därefter redogörs det för ledarens föreställningar och erfarenheter kring ledarskap och 
hållbarhet. 
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3.3.1 VD	

Arbetsbeskrivning  

Transdevs VD är ytterst ansvarig för all verksamhet i Sverige. Han beskriver sin roll som VD 

och dess arbetsuppgifter som ganska typiska för en VD, men eftersom Transdev Sverige ägs 
av en fransk koncern så har VD:n ett ansvar gentemot sina ägare och andra chefer inom 

koncernen när det gäller rapportering och resultat. VD:n har jobbat inom koncernen sedan 
2003, men då utomlands fram till 2012 då han klev på som VD för Transdev Sverige. Han 

berättar att han har gjort en lång karriär utan akademisk utbildning utöver tekniskt 
gymnasium.  

 
Ledarskap  

På frågan “vad är ledarskap för dig?” svarar VD:n att ledarskap är att se till att få ut det mesta 

av en organisation och dess medarbetare, och det genom att tala om tydligt vart man ska, 
vilka mål man har och varför man har de mål man har. VD:n nämner att han själv är “väldigt 

målmedveten och resultatinriktad” och kan branschen väldigt väl. Han bygger sitt ledarskap 
på att delegera och sedan på att följa upp arbetet. Han säger att “devisen det som mäts kan 

bli bättre är väldigt sann”.  VD:n tar vidare upp måluppföljning och berättar att 
verksamheten bygger på månatlig uppföljning av varje affär och all annan verksamhet, där 

de går igenom resultatet rad för rad.  

 
“Och mäter man inte, är det någonting som inte mäts, så är det bara ren tillfällighet - 

eller tur - om det överhuvudtaget blir bättre.  Så att ledarskap är att se till att få ur det 
mesta ur en organisation och det krävs några ganska konkreta styrformer där mål är det 

absolut mest effektiva.” (VD) 
 

VD:n uttrycker att “ju mer avancerad man ska vara i det som ska åstadkommas desto 

viktigare är det med motivationen och då blir ledarskapet superviktigt”. Han ser motivation 
som en avgörande faktor, både i att vara en motiverad ledare själv och i att skapa motiverade 

medarbetare, när man önskar att åstadkomma något vad det än kan vara. I att skapa 
motiverade medarbetare nämner han bonusprogrammet kopplat till SMART-körning som 

ett exempel som ger bonus i form av pengar till företagets förare. VD:n nämner att han tror 
pengar är den bästa drivkraften.   

 
“Man skulle gärna kunna identifiera sig med målet också och inte bara se det, men gärna 

också förstå det. Det är svårt det där.” (VD) 
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Hållbarhet  

VD:n börjar med att säga att han delvis tycker att hållbarhet är ett trendbegrepp inom 

management. Han väljer sedan att se det ur två perspektiv.  
 

“Om jag ser det utifrån min ägares perspektiv: han vill ju att vår verksamhet ska vara 
hållbar och det betyder att den ska generera ett vettigt resultat. […] Men min egen 

definition på hållbarhet: det är ju att det vi gör måste vara bra och då måste man ju 
också kunna svara på frågan “för vem?” eller “för vad?” (VD) 

 

På samma fråga inkluderar han miljöaspekten. Han menar att med miljö är det nära till 
hands att tänka på energiförbrukning och utsläpp på grund av den bransch de är verksamma 

inom, men säger att hållbarhet är mer än så. Ledningsgruppen har genomfört ett arbete där 
de har beskrivit vilket tillstånd de vill befinna sig i år 2020. Tillsammans har de valt ut fem 

begrepp att fokusera på, där VD:n tar upp hållbar tillväxt som exempel på begrepp. Hållbar 
tillväxt menas i detta fall ett fokus på att växa med fem procent om året.  

 
När han ska ge exempel på hur Transdev arbetar med hållbarhet nämner han deras “SMART-

körning”-system, som är ett verktyg för företagets förare att köra grönare och alltså minska 

energiförbrukningen. Projektets utgångspunkt var att ha koll på bränsleförbrukningen av 
rena kostnadsskäl. Det drevs därmed av ambitionen att förbättra resultatet och sänka 

kostnader, men idag är miljöeffekten jättestor. I sin roll som VD resonerar han kring hur han 
kommer i kontakt med hållbarhetsarbete genom företagets ledningsprocess och 

planeringsprocess. Han ser dessa planeringsaktiviteter, där de sätter ambitionsnivåer, mål 
och riktningar, som han säger tangerar hållbarhetsområdet i stort fast det väldigt mycket är 

drivet av kostnader.  

 
“Kostnaderna blir något slags toppen på ett isberg egentligen, för under de här 

kostnaderna så ligger saker och ting som är mer konkret kopplade till hållbarhet.” (VD) 
 

När VD:n resonerar kring relationen mellan hållbarhet och ledarskap säger han att det beror 
på hur man definierar hållbarhet. Väljer man att definiera hållbarhet på ett sätt som gör att 

företaget ska vidta ett antal åtgärder och sedan följa upp dessa åtgärder - då kommer 

ledarskapet in. 
 

“Den finns ju där. Saker och ting blir inte hållbara av sig själv och det gäller allting i en 
organisation, det är väldigt få grejer som händer av sig själv i synnerhet i stora 

organisationer.” (VD) 
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3.3.2 Säkerhetsdirektör	

Arbetsbeskrivning 

Säkerhetsdirektören är ytterst ansvarig för avdelningen för säkerhet, miljö och kvalitet, och 

dess sex anställda. Det handlar om en omfattande säkerhetsdel som dels innefattar 
trafiksäkerheten, men också arbetsmiljösäkerhet i företagets verkstäder och i vissa fall även 

personsäkerhet. Inom kvalitetsdelen är det en viktig del att arbeta med ständiga 
förbättringar, internrevisioncykeln och PDCA-cykeln. Att arbeta aktivt med miljöfrågor 

innebär bland annat arbete med drivmedelsförbrukning och energiförbrukning. Han har 
sedan 1999 arbetat inom koncernen med några år utomlands. Säkerhetsdirektören är 

utbildad officer i grunden, med över 20 års erfarenhet som verksam inom det militära.  
 

Ledarskap  

“Ledarskap är ett att vara föregångsman. Att leva som man lär, att kunna vara tydlig, 
sätta mål tillsammans och under resan mot de här målen inte detaljstyra hur man går 

tillväga för att nå målet om man håller sig inom de givna ramar som man måste ha satt 
upp innan. [...] Att under resans gång ha milstolpar som man följer upp och ser att det 

inte gått i diket, för då måste man lyfta upp det, och samtidigt vara där som ett stöd för 
att kunna gå vidare.” (Säkerhetsdirektör) 

 

Säkerhetsdirektören lyfter fram vikten av att vara där som chef och hjälpa till, att vara en god 
lyssnare och ha tid för sina medarbetare, men samtidigt att kunna döma av situationen och 

förändra och utveckla om det behövs. Han betonar vikten av närvarande och tydligt 
ledarskap, med fokus på att inte detaljstyra och att låta den ansvariga medarbetaren eller 

projektledaren leda. I sina 23 år i det militära berättar han att man fostras i den andan: lyssna 
på människor, vara tydlig och jobba med uppdragstaktik.  

 

“Sätta tydliga mål till dina resurser och folk. Det är ledarskap för mig.” 
(Säkerhetsdirektör) 

 
Det handlar enligt Säkerhetsdirektören inte om att skrika högre utan att vara vaken på varför 

man inte når målet. Han frågar sig då om det kan bero på att de inte har fått rätt 
förutsättningar, utbildning eller resurser för att klara av det. Varje månad har 

Säkerhetsdirektören ett avdelningsmöte med sin avdelning där de stämmer av hur de ligger 
till, vad de har påbörjat, vad de ligger efter i och sedan får man göra några nyprioriteringar. 

I arbetet mot att nå de mål som företaget sätter är det för Säkerhetsdirektören också viktigt 

att skapa stolta medarbetare, då han menar att “proud people perform”.  
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Hållbarhet  

“Hållbarhet är så mycket mer brett i vårt begrepp. Det handlar också om att jobba med 

människor och se till att ta hand om människor” (Säkerhetsdirektör) 
 

Säkerhetsdirektören säger att “man sätter miljöfrågan som epitet, men det är ju mer 
hållbarhet och hela det konceptet som företaget arbetar med”. Utöver miljöfrågans 

betydelse för företaget fortsätter Säkerhetsdirektören med att beskriva hållbarhet som ett 
ansvar för samhällsutvecklingen. På bakgrund av den sektor man är verksam i försöker 

företaget att driva dessa frågor och därmed axla ett samhällsansvar. Socialt ansvarstagande 

ska ses som en självklarhet i hållbarhetsdelen och att det därför av naturliga orsaker berör 
företagsledningen.  

 
När det gäller hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor i den löpande verksamheten 

trycker Säkerhetsdirektören på betydelsen av människor. Människorna i organisationen är 
jätteviktiga. Det är därför viktigt att jobba med, utveckla och förkovra dem. Han går sedan 

över till att beskriva de mer tekniska delarna som handlar mer om att spara drivmedel, mjuk 
körning och alternativa bränslen. Han ser kollektivtrafik i sig som hållbarhet för samhället, 

och att fler åker tillsammans kan ses som början på företagets hållbarhetsarbete. På så sätt 

genomsyrar miljöfrågan hela företaget och dess hållbarhetsarbete. Det är 
Säkerhetsdirektören som lyfter miljöfrågorna på ledningsnivå och som aktivt arbetar med att 

följa upp och kontrollera dessa frågor på sin avdelning och ute i verksamheten. Samtidigt 
berättar han att det är lätt att skriva papper på huvudkontoret, men för att det ska 

förverkligas måste folk få rätt förutsättningar i form av utbildning, möjligheter och resurser.  
 

Vid flera tillfällen nämner han att företaget inte ”äger hela envelopen” vid sina affärer och 

ibland får företaget spela på den planen som den upphandlande myndigheten har satt 
gällande miljökrav. Företaget försöker däremot att påverka, driva och utveckla dessa frågor, 

men han betonar aspekten av att inte äga alla hållbarhetsbeslut.  
 

Han pratar om för att genomföra något så måste det finnas en strategisk vilja från ledningens 
sida, och med ledarskapet kan det då genomföras. Om det så gäller hållbarhet som något 

annat så menar han att det viktigt att det kommer uppifrån, alltså börja i toppen, för att det 

ska slå igenom i hela företaget.  
 

“Men jag menar relationen, det är ju så det blir ju ingen hållbarhet om du inte har ett 
ledarskap som styr och leder i den riktningen, så att det måste ju finnas en strategisk vilja 

från ledningens sida att gå den här vägen och då genomför ledarskapet det.” 
(Säkerhetsdirektör) 
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3.3.3 HR-direktör	

Arbetsbeskrivning 

HR-direktörens ansvarsområde är HR-gruppen. I den ingår även lön och utbildning. HR-

gruppens alla 24 anställda rapporterar inte direkt till HR-direktören, utan respektive 
affärsområde har egna HR-chefer och de cheferna har direktören samarbete eller “streckad 

linje” med. HR-direktören klev in i sin roll på Transdev 2017, men har tidigare erfarenheter 
från branschen. Hon beskriver sig inte som en traditionell HR-chef, utan med en mycket mer 

kommersiell bakgrund. Hon klev som 25-åring in i sin första chefsroll och har sedan dess 
över 20 års erfarenhet av att vara ledare.  

 
Ledarskap 

“Ledarskap är att få ut det absolut bästa utav varje person i en grupp och nå till ett 

gemensamt mål. Att skapa förutsättningar så att varje individ får bli sitt bästa jag.” 
(HR-direktör) 

 
För HR-direktören handlar det om att skapa en bra arbetsplats och hon fokuserar mycket av 

sitt ledarskap på att få ut det bästa av varje person. Med det menar hon att identifiera varje 
enskild individs styrkor och utifrån dessa styrkor sätta rätt person på rätt plats. När alla gör 

det de är bäst på kan man på så sätt skapa optimala team där man backar varandra om man 

skulle behöva hjälp. Samtidigt lyfter hon fram att det är viktigt att förklara varför något ska 
göras och att ge stor frihet till sina medarbetare att få komma med egna lösningar.  

 
Hon berättar hur hon själv har utvecklats från att ha varit “motsatsen till en bra chef” till att 

idag vara en mycket mer inlyssnande chef och som ger stort förtroende till sina medarbetare.  
 

“Så med empati kan jag nog känna att jag var nog ingen bra chef i början på mitt liv, för 

mitt eget prestationsmotiv var så högt att jag skulle leverera. En riktigt skicklig chef ska 
nästan inte leverera någonting, utan den gör andra duktiga. Man ska säkra att det finns 

en framtidsbild, en väg framåt, man ska ge förutsättningar.”  
(HR-direktör). 

 
Att ha en framtidsbild och veta var Transdev vill vara framöver är något som HR-direktören 

beskriver som viktigt och som företaget har lyckats bra med enligt henne. I samband med 
detta lyfter hon fram att ledningen arbetar med en gemensamt utarbetat plan var Transdev 

önskar befinna sig år 2020. Hon betonar betydelsen av att man som grupp vet åt vilket håll 

det ska arbetas emot, annars blir det bara “myller”. I ett utvecklande av svaret på frågan om 
vart företaget önskar att befinna sig år 2020 tar HR-direktören upp en årlig 

medarbetarundersökning. Undersökningen tar för sig ett brett spektrum av frågor, allt från 
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hur medarbetare trivs, om de vet om sina mål, till hur väl de vill vara ambassadör för sitt 

bolag. Gällande vilket tillstånd Transdev vill befinna sig i år 2020 ger hon som exempel att 

ett av målen är att det inte ska finnas några röda chefer, något som indikerar ett lågt betyg 
som chef.  

 
Hållbarhet 

“Att vi gör bra.”  (HR-direktör) 
 

Det är HR-direktörens direkta och snabba svar på frågan om vad hållbarhet är för henne. 

Hon tillägger att hon personligen tycker att hållbarhet är intressanta frågor, och att hon 
tidigare i sin karriär har haft erfarenhet av att arbeta med hållbarhet.  Med bra definierar 

hon sedan att Transdev ska vara ett bra ställe att arbeta på. Hon tar i sitt svar stor hänsyn till 
medarbetarna och menar att Transdev absolut inte ska stå bakom någon slags särbehandling, 

att någon far illa, eller att de arbetar där det är en gråzon. Man ska alltid i varje given stund 
stå rak i ryggen. Hon menar dessutom att vad bra är kommer att vara helt individuellt. 

 
“Vi är ett företag som är bra för medarbetarna, bra för miljön, vi är bra för vår plats i 

Sverige eller på jorden eller vad man ska säga (skratt) - jorden låter väl stort, men att vi 

ska värna om våra tillgångar och man kan själv bidra till otroligt mycket som kan göra 
gott.” (HR-direktör) 

 
Begreppet hållbarhet är något som hon skulle vilja få ut till fler anställda och något hon 

önskar att de skulle ha mer på tapeten. Med att ha det mer på tapeten kopplar hon det till att 
företaget kommer att bli mer lönsamma.  

 

“Ja, både på bottom-line, pengarna vi tjänar, men vi kommer också säkra att de duktiga 
personerna vill arbeta här och vi kommer arbeta på ett säkert och tryggt sätt så utan ett 

doubt säger jag att det kommer vara lönsamhet.” (HR-direktör) 
 

Gällande sin egen profession nämner hon att de vill säkra att varje individ har minst ett 
medarbetarsamtal. Varje anställd på Transdev ska ha minst ett samtal för säkra att den 

anställda känner sig trygg och harmonisk i sitt arbete och på sin arbetsplats.  

 
“Men jag tror inte att det finns ett svar på hur du arbetar hållbart, utan det finns tio, 

femton aktiviteter som tillsammans blir att man känner att vi har liksom rätt och riktigt.” 
(HR-direktör) 
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När HR-direktören resonerar kring sina tankar om relationen mellan hållbarhet och 

ledarskap går hon tillbaka till att hon kopplar det till att vara lönsam.  

 
“Jag tycker det går hand i hand ju. Det tycker jag utan tvekan och det går tillbaka till när 

jag uttrycker mig att jag tycker att vi ska ge varje individ rätt förutsättningar att vara 
bra, både på ett strukturerat, tryggt och säkert sätt och den dagen vi gör det då är man 

lönsam och alla ägare vill ha lönsamma bolag.” (HR-direktör) 

3.3.4 Ekonomidirektör	

Arbetsbeskrivning 

Ekonomidirektören har ekonomifunktionen som sitt ansvarsområde, där företagets shared 
service center och controllers ute i verksamheten faller in i. Ekonomidirektören är även 

ansvarig för IT och inköp, vilket han uttrycker inte normalt faller under en ekonomidirektörs 

vingar. Ekonomiavdelningen sköter dels den löpande bokföringen, finansiering av projekt, 
försäkringar och kassahantering. Ekonomiavdelningen är utöver detta ansvarig för 

Transdevs Operativa Management verktyg (förkortning TOM), där de jobbar med nyckeltal 
ute i verksamheten. Det ger verksamheterna möjlighet att analysera sitt resultat och göra 

åtgärder för att förbättras. Ekonomidirektören är utbildad civilekonom och har tidigare 
erfarenheter inom koncernen som Ekonomidirektör i Tyskland. 

 

Ledarskap 
För Ekonomidirektören handlar ledarskap framförallt om att ge möjligheter att styra 

verksamheten och förändra. Ledarskap är inte direkt ordergivning utan att ge möjligheter för 
sina medarbetare att växa. Sedan att vissa fall ta ett steg tillbaka - trots att han kanske i vissa 

fall vet bättre själv - för att stötta och hjälpa på vägen till när det behövs. Han uttrycker att 
det är trevligt att arbeta tillsammans och vara delaktig i beslut, och samtidigt skapa ett klimat 

där det är tillåtet att både göra fel och inte kunna allt.  

 
Han lyfter fram att det finns en strategisk målbild om vart företaget vill komma 2020. Den 

är uppdelad i ett antal steg. För ekonomiavdelningen handlar det om att få en bild av var 
företaget befinner sig just nu och vad som är de viktiga bitarna och åtgärderna för att de ska 

kunna stötta verksamheten att nå dessa mål. Ekonomidirektören lyfter även fram Transdevs 
Operativa Management verktyg (TOM) som för honom är ett annat väldigt tydligt mål. Ett 

stort mål för honom är att få hela verksamheten att verkligen använda detta verktyg. Det 
tjänar inget till att controllers håller sig sysselsatta med att utveckla fler och fler nyckeltal. 

Det är inte det som är poängen, utan det är att få verksamheten att använda verktyget.  
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Hållbarhet 

“Jag tycker att hållbarhet är en ny term för mig, men hållbarhet är ju att man gör 

någonting som är bestående. Att det är hållbart och därav namnet. Och det kan vara 
inom många olika områden. Det är ju dels när det gäller miljö, men jag tror också att det 

är ett vidare begrepp av hållbarhet. Det är också hur man agerar som företag långsiktigt 
för att trygga verksamheten, både med personal och kunder och att vi har ett stabilt 

företag. Men miljön är en viktig bit i det.” (Ekonomidirektör) 
 

Ekonomidirektören börjar med att säga att konkret så kan man säga att hållbarhet kommer 

in på ekonomisidan i och med att Transdev från och med i år, 2018, måste redovisa en separat 
rapportering för hållbarhet i årsredovisningen. Han resonerar sedan kring hur han i sin roll 

som ekonomidirektör kommer i kontakt med det han ser som hållbarhet och säger att det 
inte är uppdelat så att “nu är det hållbarhet, och nu är det inte det”.  

 
“Vi har nog inget speciellt möte som heter hållbarhet eller speciellt ämne, utan jag tror det 

går genom hela företaget.” (Ekonomidirektör) 
 

Han menar att det kvalitetsarbete som Transdev bedriver också är en del att befästa i 

hållbarhet. Bussflottan i Sverige kommer genomgå en stor förändring mot elektriska bussar. 
I denna förändring kommer hans ansvarsområde in gällande finansiering och hur det ska 

fungera i företagets affärsmodell.  
 

För att kunna vara konkurrenskraftiga idag menar Ekonomidirektören att det är nödvändigt 
att arbeta med hållbarhet. 

 

“Jag tror inte det är något fritt val, utan jag tror att det är helt klart att om företag inte 
jobbar med hållbarhet eller i annan form funderar kring begreppet så kommer man inte 

att vara konkurrenskraftiga.” (Ekonomidirektör) 
 

Ekonomidirektören uttrycker först att relationen mellan ledarskap och hållbarhet ärligt talat 
inte är något som han tidigare har reflekterat kring. När han utvecklar sitt svar så förklarar 

han att hållbarhet inte ska tillföras som något separat utan det handlar mer om vad det är för 

företag i grunden. Det handlar för honom om vad företaget har för mål, vad det har för syfte 
samt varför och när man definierar det då kommer ju hållbarheten med.  
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3.3.5 Miljöchef	

Arbetsbeskrivning  

Miljöchefen arbetar tätt med kvalitetsavdelningen, vilket till stor del beror på att Transdev är 

miljö- och kvalitetscertifierade och att de systemen är integrerade. Hon ingår i 
Säkerhetsdirektörens avdelning för kvalitet, miljö och säkerhet. Miljöchefen definierar 

miljöfrågorna på företaget som konkreta och att det är väldigt tydligt vad hon ska arbeta med. 
Lagefterlevnad är en viktig del av det dagliga arbetet, att kontinuerligt uppdatera och följa 

upp ute i verksamheten. Hon är kemist i bakgrunden med inriktning på biologi, och har över 
20 års erfarenhet som kvalitets- och miljöchef på olika företag.  

 
Ledarskap 

Miljöchefen har inte några direkt underställda, och hon definierar sitt ledarskap som att vara 

en specialist för hennes frågor ute i organisationen. Miljöchefen beskriver att i hennes roll 
handlar det om att få alla att förstå. Det handlar om att se till att övriga, som inte besitter 

denna specialkompetens, har den kunskap och information om miljöarbetet som behövs. 
Hon arbetar mycket ute i driften och det är enligt henne väldigt viktigt om företaget ska få 

alla att vara med.  Det fungerar inte att skicka mejl som en okänd person ute i företaget, utan 
hon poängterar betydelsen av att ha en bra relation med de ute i verksamheten för att få fram 

sitt budskap. Hon beskriver därför att det är mer en kunskapsrelation. Miljöchefen anser att 

miljöfrågorna i persontrafikbranschen är publika och att det är viktigt att sköta det på ett bra 
och korrekt sätt för att inte råka ut för stora olyckor. 

 
“Så för mig handlar det om att få alla att få en miljömedvetenhet om miljöfrågorna.” 

(Miljöchef) 
 

Miljöchefen beskriver det som lätt i hennes arbete att få medarbetarna att känna stolthet för 

sitt arbete, att känna “det här gjorde vi bra” eller att “man bidrar till en samhällsnytta”. Det 
är jättelätt på alla nivåer vem hon än pratar med. En personlig utmaning är att hon själv ofta 

grottar ner sig mycket på detaljer och att hennes budskap ofta därför kan bli röriga eller 
svårförstådda för andra som inte är insatta. Därför behöver hon 

“kommunikationsmänniskorna” för att omvandla budskapet och kommunicera detta utåt i 
organisationen, men även utanför den och gentemot resenärer och andra intressenter.  

 
Hållbarhet 

När miljöchefen får frågan “vad är hållbarhet för dig?” går hon in på detaljnivå. Hon börjar 

med att säga att hållbarhet i sig är för det första väldigt långsiktigt. Hållbarhet handlar enligt 
henne om att vara rädd om samhället och omgivningen, om miljö och om de platser som 

Transdev verkar på. För Miljöchefen är hållbarhet både globalt vad gäller de stora frågorna 
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som utsläpp, luftemissioner och transport av bränslen. Det handlar även om de lokala 

frågorna och att företaget inte förorenar på den plats som de verkar på. Med föroreningar 

menar hon föroreningar av vatten, luft, mark och även ljudnivåer som berör en rad olika 
intressenter - både medarbetare, resenärer och de som bor i närheten.  

 
“För mig är det väldigt specifikt och mycket mer detaljerat än det som kanske syns i 

media. Jag tycker nu så är hållbarhet ofta är en kommunikationsfråga - det är det också - 
men för mig är det att göra skillnad i praktiken.” (Miljöchef) 

 

Som miljöchef har hon alltid varit intresserad av miljöfrågor i form av bland annat natur. Det 
handlar enligt henne om att vara en god samhällsaktör. Med hennes nio år i branschen 

berättar hon om ökande miljökrav från huvudmännen, och att de driver dessa frågor väldigt 
starkt. Miljöchefen lyfter fram att hållbarhetsfrågan har blivit en intressant fråga för media, 

där budskapen ibland blir alldeles för enkla. Hållbarhet tycker hon har en tendens att hamna 
på kommunikationsavdelningar och bland ekonomer som inte alltid att ha den tekniska 

grundkunskapen. Däremot uttalar Miljöchefen att hon behöver dessa för att omvandla 
hennes budskap som annars kan bli för detaljerade.  

 

“Ska man vara miljöchef är det jättekul att jobba på ett sådant företag för att det är på 
riktigt, inte bara en floskel i ett hörn någonstans utan det är på allvar.” (Miljöchef) 

 
Miljöchefen svarar “att det är jätteviktigt” på frågan kring hennes tankar om relationen 

mellan hållbarhet och ledarskap. Hon säger att för henne är hållbarhet väldigt viktigt och det 
har inte bara med miljö att göra. Hon är inte så förtjust i den ekonomin där det bara handlar 

om pengar och snabba klipp, utan att det handlar om att försöka tänka långsiktigt och göra 

så gott man kan. I och med det beskriver hon att som ledare för hållbarhet är det viktigt att 
vara faktabaserad och ansvarsfull, vilket hon refererar till som social hållbarhet. 
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3.4 Tematisering	av	det	empiriska	materialet	

Av de sammanställda personporträtten samt pilotstudiens resultat har vi kunnat utröna flera 

framväxande mönster. Det första återkommande mönstret är att hållbarhet är ett brett 
begrepp. Samtliga ledare inkluderar miljö i sina svar, men sedan skiljer sig och 

individualiseras svaren för varje ledare. Det andra mycket återkommande mönstret är att 
ledarna kopplar sin definition av ledarskap till att sätta tydliga mål, följa upp och korrigera 

samt att nå gemensamma mål och visioner. Detta tema har vi valt att kalla tydligt ledarskap. 

Ur intervjuerna har vi urskilt upprepande svar som handlar om att göra gott och rätt, skapa 
ett bra arbetsklimat, leva som man lär och att vara en föregångsman, som vi valt att 

kategorisera som gott ledarskap. Vi har förstått att ledarna besitter olika mängd kunskap och 
erfarenhet, samt olika grad av personligt engagemang eller intresse för hållbarhetsfrågan. 

Detta tema kallas hädanefter personligt engagemang och kunskap.  
 

Det empiriska materialet har vi alltså delat in i följande fyra teman: hållbarhet är ett brett 

begrepp, tydligt ledarskap, gott ledarskap samt personligt engagemang och 
kunskap.   
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4 Teoretisk	referensram	

Nedanstående teorier är valda på bakgrund av de återkommande teman som kommit fram i 
det empiriska materialet. Med ambitionen att förstå hur relationen mellan de två 

forskningsområdena ser ut inleder detta kapitel med att ta sig an det första temat: hållbarhet 

är ett brett begrepp. Därefter presenteras klassiska ledarskapsdefinitioner, Quinn och 
Daltons (2009) ramverk ”Tasks of Leadership” och teorier om mål för att hjälpa oss analysera 

temat tydligt ledarskap. Vidare presenteras de sista två avsnitten, gott ledarskap samt 
personligt engagemang och kunskap, med teorier som kopplar ledarskapsstilar och 

ledarskapsteorier till hållbarhet. 

4.1 Hållbarhet	är	ett	brett	begrepp	
På bakgrund av ledarnas varierande svar kring vad hållbarhet innebär för dem försöker vi i 

detta avsnitt reda ut begreppen “corporate social responsibility” och “corporate 
sustainability”, och vad forskningen ger för definitioner på begreppen då och idag.  

 
Vad är hållbarhet? Eller ska vi kanske fråga vad är “corporate social responsibility” (CSR) 

eller “corporate sustainability” (CS)? Det sägs att kärt barn har många namn. I denna debatt 

flödar det av namn och definitioner på det som handlar om att göra affärer på ett mer 
humant, etiskt och transparent sätt, som till exempel: “sustainable development, corporate 

citizenship, sustainable entrepreneurship, Triple Bottom Line, business ethics and 
corporate social responsibility” (van Marrewijk, 2003, s. 96).  Att det flödar av definitioner 

på CSR och CS har spätt på förvirringen hos företagsledare om vad det faktiskt handlar om 
(Montiel, 2008). Det trots att miljömässiga och sociala frågor nu är mer aktuella än någonsin 

för företag (ibid).  

 
År 1979 fick CSR sin första erkända definition med Archie Carroll (Visser, 2015), och anses 

idag vara den mest använda definitionen av begreppet (Montiel, 2008). Carroll (1979) valde 
i sin definition att inkludera det ekonomiska ansvaret. Det gjorde han som ett motargument 

till de som ansåg att CSR enbart handlade om det sociala ansvaret (ibid).  
 

Carrolls (2016) definition samlar fyra ansvarsområden i en pyramid för att ge företag 

vägledning i hur de ska gå tillväga i sitt samhällsansvar. På följande sida presenteras en figur 
av de fyra ansvarstaganden som ingår i Carrolls (2016) CSR-pyramid.  
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Figur 5. Egen illustration av Carrolls (2016) CSR- pyramid. 

 

Carroll (2016) lyfter även fram att det finns en uppdelning av CSR-definitioner i två läger, 
där CSR handlar om fullständigt frivilliga ansvarstaganden eller om lagefterlevnad. Matten 

och Moon (2008) gör en separering av begreppet: explicit CSR och implicit CSR. Explicit CSR 
hänvisar till en mer frivillig adoptering av CSR-initiativ av företagen. Implicit CSR å andra 

sidan är när företag blir pålagda CSR-ansvar genom lagar och regleringar eller av normer och 
värderingar i det samhället man befinner sig i (ibid).  

 

Dahlsrud (2008) menar att trots flera försök att bringa klarhet i definitionen av CSR så finns 
det fortfarande oklarheter kring hur man bör definiera begreppet. Dessa oklarheter riskerar 

att bli en utmaning i att skapa gynnsamma resultat om företag hela tiden refererar till olika 
saker i termer av CSR. I sin genomgång av ett trettiotal definitioner har han däremot 

identifierat fem genomgående perspektiv: miljö, social, ekonomi, intressenter och 
frivillighet. I sin artikel kommer Dahlsrud (2008) fram till att de definitioner som finns i 

mångt och mycket är väldigt lika. Han resonerar kring att det inte är en så stor förvirring 

kring hur begreppet definieras utan mer vad som faktiskt ingår i det sociala ansvaret som 
företag har (ibid).  

 
År 1987 kom Brundtlandrapporten (WCED, 1987) ut med sin definition på “sustainable 

development”, som gett grunden till det som forskarna refererar till som “corporate 
sustainability” (CS) (Montiel, 2008). Definitionen av hållbarhet har sin grund i att dagens 

användning av resurser inte ska fördärva för framtida generationers behov och möjligheter 
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(WCED, 1987). Sharma och Henrique (2005) menar att detta är en definition på CS, medan 

Banarjee (2003) menar att detta är mer än slogan än en definition.  

 
Enligt Montiel (2008) är det svårt att skilja på de två begreppen, CSR och CS, som sakta har 

börjat smälta samman. van Marrewijk (2003) menar däremot att många ser dem som 
synonymer. van Marrewijk och Werre (2003) ger de båda begreppen följande definition:  

 
“Corporate Sustainability, and also CSR, refers to a company’s activities – voluntary by 

definition – demonstrating the inclusion of social and environmental concerns in business 

operations and in interactions with stakeholders.” (van Marrewijk & Werre, 2003, s.107) 
 

Att definitionerna ständigt utvecklas och utökas gör det svårt för ledare att sätta mål för CSR 
och CS, vilket leder till att många väljer att undvika detta (Montiel, 2008). Det har i sin tur 

försvårat läget även för forskare då ämnet har fått så många namn (ibid). I artikeln Multiple 
Levels of Sustainability beskriver van Marrewijk och Werre (2003) att det inte finns någon 

poäng med en universallösning på begreppet hållbarhet och att en definition av typen “one 
solution fits all” (s.107) har sett sitt utgångsdatum. De menar att begreppet och definitionen 

av CS ska anpassas efter vilken typ av företag det handlar om, vilken bransch de verkar i och 

andra aspekter så att den anpassas efter företagets mål, och vad de önskar att åstadkomma.  
 

Trots de två begreppens, CSR och CS, olika bakgrund menar Montiel (2008) att de enas i att 
idag dela tre gemensamma perspektiv som ska balanseras. Det handlar om att hantera de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiven på samma gång.  

4.2 Tydligt	ledarskap	
Återkommande i våra intervjuer lyfter ledarna fram ledarskapet som ett instrument att nå 

gemensamma mål, skapa förutsättningar och möjliggöra för sina medarbetare att sköta sitt 
arbete själva. För att kunna analysera relationen mellan ledarskap och hållbarhet kommer vi 

först behandla ledarskapsteorier och definitioner som är valda utifrån de återkommande 
svaren i ledarnas egna berättelser om vad ledarskap är för dem.  

 

Ledarskap i sig bygger på den förutsättningen att det finns någon som leder och någon som 
följer (Sveningsson & Alvesson, 2014). Det finns många definitioner av ledarskap och de 

skiljer sig åt på många sätt (Yukl, 2013). Vad många definitioner däremot har gemensamt 
menar Yukl (2013) är att definitionerna innefattar en inflytandeprocess för att underlätta 

gemensamma prestationer. För Bennis (1959) handlar ledarskap om den process som en 
ledare använder för att få underställda att nå önskade mål. Processen i sig förutsätter 

ledarens förmåga att förstå vad underställda behöver för att arbeta i den riktning som ledaren 
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vill (ibid). Yukl (1989) ser ledarskapet som en inflytandeprocess över sina följare, med 

ambitionen att påverka dessa till att uppfylla mål, genomföra strategier och skapa av 

engagemang. Även Northouse (2004) definierar ledarskapet som en inflytandeprocess, men 
trycker på inflytandet att få en grupp av individer att nå ett gemensamt mål. Han ser 

ledarskap som relationen mellan ledare och underordnade, och inte som personlighetsdrag 
en ledare besitter.  

 
Nyare forskning lägger det mer traditionella ordergivande ledarskapet på hyllan, för att mer 

betona vikten av att skapa ett inkluderande arbetsklimat där medarbetarna trivs och mår bra 

(Sveningsson & Blom, 2011). Detta klimat menar Sveningsson och Blom (2011) underlättar 
för ledningen att nå sina mål. Författarna menar att en god ledare i denna kontext lyssnar på 

sina medarbetare för att få dem att känna sig sedda och använder ett positivt laddat språk för 
att uppmuntra sina medarbetare. 

4.2.1 ”Tasks	of	Leadership”	

På grund av att mål, mätning och uppföljning av mål är ett mycket återkommande tema för 
våra intervjuade ledare i beskrivningarna av deras ledarskap presenteras i följande avsnitt 

ett ramverk utvecklat av Quinn och Dalton (2009). Ramverket kommer att användas i 
analysen av temat tydligt ledarskap. Detta då ramverket innefattar de aspekter som ledarna 

lyfter fram i sitt ledarskap, samtidigt som ramverket är utvecklat i gränssnittet mellan 

ledarskap och hållbarhet. 
 

Ramverket består av tre principer, som Quinn och Dalton (2009) har utvecklat utifrån “Tasks 
of Leadership” av McCauley och Van Velsor (se McCauley & Van Velsor, 2004): “setting 

direction”, “creating alignment”, och “maintaining commitment”. Principerna har utvecklats 
för att undersöka vad ledarna faktiskt gör och deras beteende, snarare än att undersöka 

ledarskapsstilar och personlighetsdrag.  

 
“Setting direction” 

Principen att sätta riktning handlar om ledares handlingar och beteenden och på vilket sätt 
de använder dessa förmågor för att tydligt förmedla mål och visioner gällande hållbarhet i 

förbindelse med implementering. Viktiga faktorer som lyfts fram gällande förmedling och 
utformning av hållbarhetsmål är anpassning av språk som innefattar koppling till finansiella 

indikatorer och fokus på de positiva resultat hållbarhet kan föra med sig. Den sista faktorn 
handlar om att formulera målet så att det tilltalar medarbetarna i form av att uppmana att 

göra bra saker, och att känna stolthet för sitt arbete både nu och i framtiden (Quinn & Dalton, 

2009).  
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“Creating alignment”  

Denna princip innefattar att få de formella verktygen, som organisationsstruktur, mål och 
uppföljning samt kommunikation och utbildning, på plats för att stödja företagets 

ambitioner att integrera hållbarhet i verksamheten (Quinn & Dalton, 2009). Att ha mål 
gällande hållbarhet kan ses som ett viktigt verktyg för att implementera hållbarhet i de 

anställdas dagliga arbete. På bakgrund av att mätning leder till att mål genomförs menar 
Lacy, Arnott och Lowitt (2009) därför att fler företag inkluderar hållbarhet i målen för sina 

anställda. Det lyfts fram att kommunikation, både formell och informell, gällande hållbarhet 

bör vara löpande och integrerat i all verksamhet. I kontexten “creating alignment” handlar 
det om att uppvisa att organisationen lever som man lär och att det genomsyrar företagets 

värdekedja. Det handlar om att företaget “walk their talk” (Quinn & Dalton, 2009, s.32).  
 

“Maintaining commitment” 
Denna princip handlar om de åtgärder som vidtas för att bibehålla engagemang och 

motivation för hållbarhetsmål bland anställda och andra intressenter. Till skillnad från 
principen “creating alignment” handlar denna princip om de interpersonella åtgärderna som 

vidtas. Det lyfts fram att företag som satsar på att skapa gott arbetsklimat och goda rykten 

kring sig hjälper till att motivera i arbetet för hållbarhet och i att uppnå företagets mål kopplat 
till hållbarhet (Quinn & Dalton, 2009).  

4.2.2 Ledarskap	kopplat	till	mål	och	vision	

Vi har valt att komplettera ramverket av Quinn och Dalton (2009) med klassiska teorier kring 
mål. I följande avsnitt presenteras därför forskning kring mål och vision för att i analysen 

kunna stärka argumentationen kring temat tydligt ledarskap.  
 

Northouse (2004) menar att ledarskapet kan ses som ett medel för att stötta och vägleda sina 

följare att uppnå mål. Ledarskapet får därmed en viktig roll i dessa kontexter då en grupp ska 
genomföra ett arbete tillsammans för att nå ett gemensamt mål (ibid). Mål definieras av 

Locke och Latham (2002) som det på förhand bestämda resultat som ska uppnås genom 
handlingar inom en tidsbestämd ram.  Det finns enligt Locke och Latham (2002) fyra 

dimensioner som påverkar graden av måluppfyllelse, och därmed en organisations 
prestationer.  

 

• Första dimensionen betonar den funktion mål har som vägledare, där fokus läggs på 

de handlingar som gynnar måluppfyllelsen.  

• I andra dimensionen hävdar Locke och Latham (2002) att ambitiösa mål gör att man 

anstränger sig mer jämfört med mindre ambitiösa mål.  
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• Den tredje dimensionen handlar om att målets tidsaspekt påverkar ihärdigheten Hur 

lång tid kombinerat med hur lätt eller svårt målet är påverkar ansträngningen som 
läggs ner (Locke & Latham, 2002).  

• Den fjärde och sista dimensionen innefattar att mål på ett indirekt sätt påverkar 
handlingarna (Locke & Latham, 2002). Early, Connolly och Ekegren (1989) lyfter 

dessutom fram i sin studie att mål som generellt anses som svårare och som kräver 
en högre grad av uppfyllelse får människor att söka nya sätt och strategier för att 

uppnå det slutliga målet.  
 

Locke och Latham (2002) menar att ju högre grad av engagemang desto högre grad av 

måluppfyllelse. För att skapa motivation handlar det även om att övertyga om att målet i sig 
är betydelsefullt och viktigt (ibid). Graden av motivation har i en studie av Hollenbeck, 

Williams och Klein (1989) visat sig vara högre när man offentligt ansluter sig till målet än om 
målet antas i det privata. Bonussystem i form av pengar har också visat sig ha en positiv 

påverkan gällande den motivation som upplevs av målet (Locke & Latham, 2002).  
 

Slutligen, för att mål ska ha sin effekt poängterar Locke och Latham (2002) vikten av att följa 

upp arbetets gång och framsteg. Med uppföljning och återkoppling är det möjligt att 
korrigera och förbättra processen för att säkra att målet nås (ibid).  

 
I samband med mål är det också viktigt att nämna visioner, då återkommande svar från de 

intervjuade ledarna handlar om “Vision 2020” och i vilket tillstånd man då ska befinna sig. 
Enligt Kirkpatrick och Locke (1996) används båda koncepten som verktyg för att uppnå 

önskade ändamål och resultat. Författarna betonar att det finns vissa likheter mellan mål och 

vision, men att innebörden skiljer sig åt. De beskriver visioner som mer övergripande och 
abstrakta där syftet inte nödvändigtvis är fullständigt uppnåeligt, medan mål är tydliga och 

klara som förutsätter genomförbarhet (Kirkpatrick & Locke, 1996). Söderfjell (2007) 
argumenterar för skapandet av en gemensam framtidsbild och vision som en viktig 

komponent i ledarskapet. En gemensam framtidsvision skapar en kollektiv enighet och 
förståelse av vad och varför något ska åstadkommas. Vision är enligt Kirkpatrick och Locke 

(1996) en viktig ingrediens i ledarskapet för att uppnå bättre resultat än det som förväntas.  
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4.3 Ledarskap	möter	hållbarhet	

Tidigare presenterade teorier redogör för de två forskningsområdena relativt separerat. 

Följande två avsnitt kommer däremot sammansmälta ledarskap och hållbarhet. Innan vi 
fortsätter med det tredje temat, gott ledarskap, presenteras en kort introduktion på detta 

gemensamma forskningsområde. Detta i huvudsak för att ge läsaren en bättre förståelse för 
hur ledarskap har kommit med hållbarhet att göra. 

 

På grund av den senaste finanskrisen och företagsskandaler så efterfrågas allt mer ett 
ledarskap som kopplas till socialt ansvarstagande och transparens (Strand, 2011). 

Kakabadse, Kakabadse och Lee-Davis (2009) menar även att ett ledarskap som kopplas till 
ett miljöansvar efterfrågas allt mer när frågan om hållbar utveckling hamnar allt mer på 

tapeten. Ett ledarskap som inte enbart fokuserar på resultaträkningens sista rad, utan 
långsiktigt tar in beslut som inte enbart fokuserar på siffror definieras som “CSR leadership” 

av Kakabadse, Kakabadse och Lee-Davis (2009). 

 
Att frågan har hamnat på ledarnas bord har dock inte resulterat i att alla ledare och 

organisationer tar sig an detta (Doppelt, 2010). Detta förklarar Doppelt (2010) bottnar i att 
företagsledare inte riktigt har förstått vad som ingår i hållbarhetsfrågan, vilket kan förklara 

att de inte har tagit steget att anpassa organisationen och dess strategier mot ett mer hållbart 
företagande. Galpin och Whittington (2012) menar dock att företagsledare inte längre kan 

undvika frågan då påtryckningarna från samhällets intressenter har satt hållbarhet överst på 

agendan. 

4.4 Gott	ledarskap	

4.4.1 ”Responsible	leadership”	

Empirin har visat att det är viktigt för de intervjuade ledarna att ta ansvar för sina 
medarbetare, men även för andra intressenter i samhället och för miljön. Av den anledningen 

presenteras “responsible leadership” som analysunderlag för temat gott ledarskap.  

 
“Responsible leadership” tar ett kliv ifrån klassiska ledarskapsteorier (Maak & Pless, 2006; 

Jamali, Mohanna & Panossian, 2017). Maak och Pless (2006) menar att klassiska 
ledarskapsteorier oftast tittar på relationen mellan ledaren och dennes underställda inom en 

organisation. Författarna zoomar ut och beskriver “responsible leadership” som ett 
normativt fenomen som ser på relationer både inom och utom organisationen. Ledare har 

inte längre enbart ett ansvar gentemot sina anställda, men också ett ansvar utåt gentemot 
sina intressenter utanför organisationen. Jamali, Mohanna och Panossian (2017) resonerar 
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att medan traditionellt ledarskap handlar om förmågan att påverka andra och att underlätta 

åstadkommandet av gemensamma mål, så handlar “responsible leadership” om att 

sammanfoga och utveckla dessa handlingar för att nå samhälleliga och ekonomiska mål. 
Ledarskapsstilens stora framträdande beskrivs av Jamali, Mohanna och Panossian (2017) 

som ett resultat av samhällets ökade fokus på hållbarhet och kan betraktas som ett koncept i 
gränssnittet mellan ledarskap och hållbarhet. Den större vikten på intressenter samt på 

moral och värderingar i stort har kopplat “responsible leadership” till hållbarhet. Det har 
även kopplats till företagens ansvar att inte enbart göra ekonomisk vinst, men också att göra 

gott för samhället och miljön. I dess kontext att hantera relationer mellan ledare och alla 

intressenter inom och utom företaget menar Hakimian, Farid och Ismail (2017) att 
”responsible leadership” skapar drivkraft att påverka samhället i rätt riktning mot socialt 

ansvarstagande.  
 

Stahl och Sully de Luque (2014) sätter sin prägel på “responsible leadership” och dess 
koppling till hållbarhet genom att beskriva en ledares beteende antingen genom att undvika 

skada eller att göra bra.  Det som författarna refererar till som ”dålig” CSR bygger på att 
ledare kan försöka genom sina handlingar att undvika skadliga konsekvenser för 

intressenter. Exempel på dessa åtgärder handlar om att garantera produktsäkerhet, minska 

föroreningar och försäkra att ingen diskriminering sker på arbetsplatsen. ”Bra” CSR handlar 
emellertid om frivilliga handlingar som gynnar välfärden (Stahl & Sully de Luque, 2014). 

Exempel på dessa åtgärder innefattar att främja samhällsutveckling och skapa trivsamma 
arbetsplatser. 

 
Waldman (2011) delar i sin tur upp “responsible leadership” i två förhållningssätt: ett 

normativt samt ett ekonomiskt och strategiskt förhållningssätt. Det normativa 

förhållningssättet innefattar betydelsen av att ta hänsyn till företagets intressenter, som kan 
vara anställda, aktieägare, kunder och övriga i företagets verksamhet och närhet, när ledare 

driver sin verksamhet framåt. Ledare har ett ansvar för dessa relationer och att de bemöts på 
likvärdiga sätt. Det ekonomiska och strategiska förhållningssättet å andra sidan handlar i 

första hand om att göra vinst (Waldman, 2011).  Siegel (2009) menar att ledaren endast bör 
engagera sig i CSR-initiativ när det ligger i företagets bästa och när det ger god avkastning 

för aktieägaren, som i slutändan är företagets allra viktigaste intressent.  

 
 

 



 

 45   

4.4.2 Etiskt,	autentiskt	och	transformerande	ledarskap	

Utmärkande svar från de intervjuade ledarna har handlat om att göra rätt, lagefterlevnad och 

bry sig om människor. Autentiskt, etiskt och transformerande ledarskap är tre 

ledarskapsteorier som har kopplats till CS och CSR (Angus-Leppan, Metcalf & Benn, 2010), 
och som alla tre lyfter och tar sig an de återkommande svaren gällande att göra rätt. Dessa 

ledarskapsteorier används för att bygga vidare på analysen av temat gott ledarskap.   
 

Enligt Brown och Treviño (2006) anses etiska ledare vara trovärdiga, ärliga och 
omhändertagande. Det handlar om omtanke för människor och samhället i stort. Viktigt i det 

etiska ledarskapet är att leva som man lär och att proaktivt agera och överväga eventuella 
negativa etiska konsekvenser ett beslut kan föra med sig (ibid).  

 

Autentiskt ledarskap delar det etiska ledarskapets vikt på omtanke och sociala frågor (Angus-
Leppan, Metcalf & Benn, 2010). Det autentiska ledarskapet lägger däremot en tyngre vikt vid 

självinsikt i förhållande till sina värderingar, men också vid god medvetenhet kring sin 
kompetens och sina styrkor samt vid transparens (Avolio & Gardner, 2005). Autentiska 

ledare vet om sina begränsningar och kompenserar detta bland annat genom att vara 
medvetna i sitt val av duktiga och kompetenta medarbetare för att skapa ett inspirerande och 

gott arbetsklimat (Avolio & Gardner, 2005).  

 
Det transformerande ledarskapet delar det etiska ledarskapets syn på en ledares 

karaktärsdrag gällande omtanke för andra, att agera i linje med sitt moraliska rättesnöre, 
förstå konsekvenserna av sina beslut och att vara en god förebild (Brown & Treviño, 2006).  

Bass (1999) hävdar att det transformerande ledarskapet fokuserar på hur ledaren påverkar 
följarna att göra större insatser än förväntat och frångår sina egna behov för företagets och 

samhällets välmående. Det handlar samtidigt om att skapa en meningsfullhet och förklara 

varför mål ska genomföras. Den transformerande ledaren målar upp inspirerande mål och 
visioner, tydliggör sina värderingar och står upp för sina värderingar (Bass, 1999). Den 

transformerande ledaren är enligt Angus-Leppan, Metcalf och Benn (2010) karismatisk och 
inspirerande i sitt sätt att leda. De ovanstående tre ledarskapsteorierna skiljer sig åt på flera 

aspekter, men de har en gemensam tyngdpunkt i moral (Brown & Treviño, 2006).  
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4.5 Personligt	engagemang	och	kunskap	

I våra intervjuer med ledarna har deras svar visat på dels större och mindre engagemang, 

samt på varierande kunskapsnivå i hållbarhetsfrågan. I följande avsnitt presenteras teorier 
som kan analysera engagemangets och kunskapens betydelse för relationen mellan ledarskap 

och hållbarhet. Vi presenterar även Katz (1955) “three-skill approach” för att komplettera 
analysen av kunskapens betydelse på företagsledningsnivå.  

 

Som diskuterats i avsnitt 4.3 har företag tvingats eller frivilligt gjort hållbarhet en del i 
ledarskapet. Det har satt nya krav på kompetenser, förmågor och inställningar hos ledare och 

medarbetare gällande hållbarhetsarbete (Lacy, Arnott & Lowitt, 2009). Lacy, Arnott och 
Lowitt (2009) menar att ledare som är passionerade och kunniga i hållbarhet kan med dessa 

attribut driva frågan för att engagera och inspirera anställda. Detta engagerade ledarskap kan 
leda till att anställda levererar över förväntan, som i sin tur leder till bättre prestationer. I sin 

sammanställning av tidigare forskning på klassiska ledarskapsteorier sammanställer Jago 

(1982) en lista över karaktärsdrag och egenskaper, där ju fler av dessa en ledare besitter desto 
effektivare anses ledaren vara. Kirkpatrick och Locke (1991, s.48) menar att forskning visar 

att effektiva ledare särskiljer sig på några konkreta nyckelegenskaper. Exempel på dessa 
egenskaper är driv, som i motivation och energi, ledarskapsmotivation som i lusten att leda 

men inte makt i sig, ärlighet och integritet, och kunskap om branschen. 
 

Hemingway och Maclagan (2004) menar att i varje ledares beslut så ingår det att ta i 

beaktning vad som är i företagets bästa intresse, alltså ekonomisk vinst, och en drivkraft att 
få igenom sina egna värderingar och ståndpunkter. I artikeln Managers’ Personal Values as 

Drivers of Corporate Social Responsibility menar Hemingway och Maclagan (2004) att en 
ledares personliga värderingar och intresse för hållbarhet kan vara en drivkraft för just 

företagets hållbarhetsarbete. Swanson (2008) hävdar dessutom att företagsledaren kan själv, 
i sin höga roll, vara drivkraften för hållbarhet. Swanson (2008) motiverar det med att en 

företagsledare med anledning av sin höga position har möjlighet att ta stora och viktiga beslut 
för organisationen.  

 

Kakabadse, Kakabadse och Lee-Davies (2009) redogör i sin studie för de kompetenser och 
karaktärsdrag en ledare för hållbarhetsarbete bör inneha. Desto mer integrerad hållbarhet är 

i organisationen, ju viktigare är det för ledaren att vara engagerad i frågan. En långsiktig vilja 
att handla i linje med företagets hållbarhetsinitiativ utgör den sista och avgörande förmågan 

en ledare måste ha för att hållbarhetsarbetet ska vara varaktigt och mål ska kunna uppfyllas 
(Kakabadse, Kakabadse & Lee-Davies, 2009).  
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Katzs (1955) “three-skill approach” är en modell som påvisar att kunskap och förmågor 

behövs för att kunna utöva ett effektivt ledarskap. Förmågorna som det redogörs för handlar 
om att använda sin kunskap och sina kompetenser för att uppnå mål. Modellen redovisas i 

form av tre grundläggande förmågor: tekniska, mänskliga och föreställningsmässiga 
förmågor. Tekniska förmågor är kunskap om och färdighet i en konkret typ av aktivitet, där 

det krävs tillhörande specifika kompetenser. Mänskliga förmågor är kunskapen och 
kompetensen som behövs för att arbeta med människor för att åstadkomma gemensamma 

mål. Föreställningsmässiga förmågor handlar om att ha förmågan att arbeta med idéer och 

koncept. Ledare som besitter sådana förmågor är duktiga på att uttrycka formulerade mål 
och visioner, och samtidigt inkludera ett ekonomiskt perspektiv i dessa. Ledare bör inkludera 

alla tre förmågor i varierande grad beroende på var i organisationshierarkin ledaren befinner 
sig (Katz, 1955). Figuren nedan visar på hur Northouse (2016) framställer vilken nivå av de 

tre förmågorna utvecklade av Katz (1995) som en ledare bör ha på varje hierarkisk nivå för 
att utöva ett effektivt ledarskap.  

 

Figur 6. Three-skill approach av Katz (1955) i Northouse (2016, s.46). 
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5 Analys	

Analysen är uppbyggd av de fyra återkommande mönstren i det empiriska materialet: 
hållbarhet är ett brett begrepp, tydligt ledarskap, gott ledarskap och personligt 

engagemang och kunskap. I det påföljande kapitlet redogör vi för en diskussion kring 

relationen mellan ledarskap och hållbarhet, där vi fogar samman pusslets olika delar till en 
sammanvägd helhet av hur relationen ser ut. Nedanstående presenteras en kort 

sammanställning av det empiriska materialet av hur ledarna har valt att definiera och se på 
hållbarhet, ledarskap och relationen dem emellan. Detta för att ge läsaren en kortfattad 

repetition med ambitionen att underlätta förståelsen av studiens argumentation.  
 

 Ledarskap Hållbarhet Relationen mellan ledarskap och 
hållbarhet 

VD Beskriver ledarskap som förmågan 
att få ut det mesta av en 
organisation och det genom att 
sätta tydliga mål och att följa upp. 
Bygger sitt ledarskap på att 
delegera och beskriver sig som 
resultatinriktad och målmedveten.  

Börjar med att säga att hållbarhet 
delvis är ett trendbegrepp. Han 
inkluderar sedan ägarens krav på 
att företaget ska generera goda 
resultat. I sin definition 
inkluderar han att företaget ska 
vara bra och miljöaspekten av 
hållbarhet. 

 “Den finns ju där. Saker och ting blir 
inte hållbara av sig själv och det gäller 
allting i en organisation, det är väldigt 
få grejer som händer av sig själv i 
synnerhet i stora organisationer.” 

 

Säkerhets- 

direktör 

Ledarskap är att vara en 
föregångsman, leva som man lär, 
och att med ett tydligt ledarskap 
sätta mål, finnas där under resan 
och följa upp.  

På grund av den bransch som 
företaget är verksam i menar han 
att miljö och samhällsansvar ofta 
får det största fokuset när man 
pratar om hållbarhet. Han själv 
menar att hållbarhet är större än 
så, och att det handlar om att 
arbeta med och ta hand om 
människor.  

 “Men jag menar relationen, det är ju så 
det blir ju ingen hållbarhet om du inte 
har ett ledarskap som styr och leder i 
den riktningen, så att det måste ju 
finnas en strategisk vilja från 
ledningens sida att gå den här vägen 
och då genomför ledarskapet det.” 

HR- 

direktör 

Ledarskap innefattar att nå 
gemensamma mål och att skapa en 
bra arbetsplats där varje individ får 
förutsättningar att vara på rätt 
plats och bli sitt bästa jag.  

Definierar hållbarhet som att 
företaget ska vara ett bra ställe att 
arbeta på, men även att företaget 
är bra för större aspekter än 
medarbetarna, som miljön och 
Sverige i stort.  

 “Jag tycker det går hand i hand ju. Det 
tycker jag utan tvekan och det går 
tillbaka till när jag uttrycker mig att 
jag tycker att vi ska ge varje individ 
rätt förutsättningar att vara bra, både 
på ett strukturerat, tryggt och säkert 
sätt och den dagen vi gör det då är man 
lönsam och alla ägare vill ha 
lönsamma bolag.” 

Ekonomi- 

direktör 

Ledarskap är inte direkt 
ordergivning utan att ge 
möjligheter för sina medarbetare 
att växa, och att då kunna ta ett 
steg tillbaka och stötta när det 
behövs.  

Beskriver i första hand hållbarhet 
som en ny term för honom, men 
lägger till att hållbarhet också har 
en vidare innebörd än miljö. Det 
honom centralt att skapa ett 
stabilt företag för personal och 
kunder.  

Han förklarar att hållbarhet inte ska 
vara någon separat punkt på företagets 
agenda, utan det handlar om vad 
företaget har för ändamål och då 
kommer ju hållbarheten in.  

Miljöchef I sin roll som mer en specialist 
definierar hon ledarskap som 
förmågan att få företaget att förstå 
miljöfrågan.  

Miljöchefen lyfter fram 
miljöaspekten som en viktig del, 
men också att vara en god 
samhällsaktör. Det är viktigt att 
göra skillnad i praktiken.  

Beskriver relationen mellan ledarskap 
och hållbarhet som jätteviktig, vilket 
innebär att driva igenom 
hållbarhetsarbete som inte enbart 
gynnar det ekonomiska intresset.  
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5.1 Hållbarhet	är	ett	brett	begrepp	
I följande avsnitt tolkas likheter och skillnader i hur ledarna ser på hållbarhet för att hitta var 

i hållbarhetsbegreppet ledarna var för sig och gemensamt finner sin tyngdpunkt. Detta för 
att påbörja analysen av relationen mellan ledarskap och hållbarhet. Vi har valt att använda 

begreppet hållbarhet i betydelsen av att balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga 
ansvarstaganden i likhet med forskningens definitioner av “corporate social responsibility” 

och “corporate sustainability” (Montiel, 2008; van Marrewijk & Werre, 2003). Det framgår 

tydligt i ledarnas svar att miljö är ett mycket återkommande mönster, men det framgår 
dessutom att ledarna har en uppfattning att hållbarhet är mer än så.  

 
Empirin har visat att det för ledarna är nära till hands att relatera till miljöaspekten av 

hållbarhet på grund av den bransch som företaget är verksam inom. Miljö får enligt 
Säkerhetsdirektören ibland stå som epitet för hela hållbarhetsdelen. Miljöchefen beskriver 

det dessutom som en ynnest att få arbeta i en bransch där miljöfrågan är på riktigt.  Matten 
och Moon (2008) har separerat hållbarhetsbegreppet i frivilliga och tvingande åtaganden. 

Den tvingande, implicita formen av hållbarhet handlar om att leva upp till lagar och regler, 
men även till normer och värderingar från samhället (ibid). Säkerhetsdirektören betonar vid 

flera tillfällen att de inte ”äger hela envelopen” i sina affärer, då 80 % av deras verksamhet 

består av upphandlad trafik. Vid upphandling är det huvudmännen som sätter krav gällande 
hållbarhet, vilket kan i vår mening innebära en mer tvingande form av hållbarhet enligt 

Matten och Moon (2008). Samtidigt är företaget bland annat ISO 14001 certifierat som å 
andra sidan är ett frivilligt åtagande. Däremot för att upprätthålla certifieringen måste 

företaget uppfylla vissa krav, och ISO certifieringen kan dessutom vara ett krav från 
huvudmännen för att vinna en offentlig upphandling. I samband med lagar och regleringar 

belyser Miljöchefen dessutom lagefterlevnad och rapporter som ska skickas in till 
Miljömyndigheten. Den del av miljöarbetet som faktiskt innebär lagefterlevnad och 

tvingande redovisning kan dessutom argumenteras utifrån det juridiska ansvaret enligt 

Carrolls pyramid (2016). Att miljödelen är en reglerad och rigid fråga på företaget, och 
således i linje med den implicita delen av hållbarhet enligt Matten och Moon (2008), kan 

vara en orsak till varför frågan upplevs som så klar och tydlig av ledarna. Därför är 
förmodligen miljöaspekten av hållbarhet den del som enklast kan förklaras av ledarna enligt 

oss. När ledarna sedan går in på andra aspekter av hållbarhet blir svaren något mer abstrakta.  
 
En gemensam uppfattning hos ledarna är att hållbarhet är mer än miljö. Miljöchefen 
beskriver det som att det för henne också innebär att vara en god samhällsaktör. 

Ekonomidirektören betonar hur företaget ska agera för att långsiktigt trygga verksamheten 
för personal och kunder. I dessa svar ser vi att det handlar om att ta ansvar gentemot 
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medarbetare, kunder och samhället i stort, vilket vi anser kan identifieras som det sociala 

ansvarstagandet enligt van Marrewijk och Werre (2003). Författarna förklarar socialt ansvar 

som frivilliga aktiviteter som företag ska inkludera i sin verksamhet. Det är storslagna svar 
från ledarna när det kommer till socialt ansvarstagande som exempelvis att ta hand om 

människor och att göra gott för sin plats på jorden. Att företag inte riktigt vet vad som 
placeras i det sociala ansvaret är något som Dahlsrud (2008) diskuterar som 

begreppsförvirrande, och kanske är det en av anledningarna till att ledarna har svårare att 
prata tydligare om det sociala ansvarstagandet än att prata om hållbarhet i termer av miljö. 

För Säkerhetsdirektören innebär socialt ansvarstagande att man som företag ska axla sitt 

samhällsansvar och han betonar betydelsen av människorna i organisationen. Medarbetarna 
ska få rätt förutsättningar i form av utbildning, möjligheter och resurser. HR-direktören 

pratar om att Transdev ska vara ett bra ställe att arbeta på. Hon menar dessutom att företaget 
ska värna om sina resurser och vara bra för sin plats på jorden, vilket dessutom går i linje 

med Brundtlandsrapportens (WCED, 1987) definition på hållbar utveckling för framtida 
generationer. Vi anser att ovanstående utsagor utgör komponenter i det Carroll (2016) 

definierar som det etiska ansvaret. Det handlar för företag om att vara en bra medborgare 
genom att göra vad som är rätt både etiskt och moraliskt. Vi anser det vara en svår 

gränsdragning mellan vad som är det etiska och det filantropiska ansvaret i ledarnas utsagor 

kring det sociala ansvarstagandet. Det är i vår mening däremot svårare att argumentera för 
det filantropiska ansvaret enligt Carroll (2016), och vad som i ledarnas uttalanden är att anse 

som det lilla extra som samhället efterfrågar.  
 
Utöver det miljömässiga och det sociala perspektivet inkluderar Montiel (2008) det rent 
ekonomiska perspektivet i hållbarhetsbegreppet. VD:n berättar att en viktig aspekt i 

hållbarhetsarbetet är att göra ett vettigt resultat gentemot sina ägare. Vi menar att detta är 
ett exempel på det Carroll (2016) refererar till som det ekonomiska ansvaret. Det ekonomiska 

ansvarstagandet handlar om att det är avgörande att överleva rent ekonomiskt om man ens 
ska kunna ta sig för de andra ansvarsområdena (ibid). Som VD är han ytterst ansvarig för 

verksamheten i Sverige. Vi anser att med hans ansvar som VD är det rimligt att han i första 
hand ser till det ekonomiska ansvarstagandet. Som ett komplement ser vi likheter i 

pilotstudiens fynd där den ekonomiska dimensionen ses som 

grundläggande.  Generalsekreteraren på NMC hävdar att inga skarpa gränser finns mellan 
de tre hållbarhetsdimensionerna och att hållbarhet alltid måste bygga på affärsmässighet. 

Experten på Ledarna hävdar vidare att det handlar om att skapa en affär, som inkluderar de  
sociala och miljömässiga dimensionerna, som ska bära på lång sikt. Vi menar att 

pilotstudiens fynd skulle kunna empiriskt argumentera för det rimliga i en VD:s resonemang 
att hållbarhetsåtgärder ska bära rent ekonomiskt.  
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Montiel (2008) argumenterar för att det idag finns en förvirring kring begreppet hållbarhet. 
En förvirring på grund av vad som egentligen ingår i begreppet samt den ständiga 

utvecklingen av olika begrepp på samma aspekter. I vår intervju med Sveriges CSR-
ambassadör tillägger hon dessutom att begreppet blir förvirrande på grund av översättning, 

då Sverige idag framförallt använder ordet hållbarhet framför CSR. Montiel (2008) menar 
att förvirringen kan ha bidragit till att komplicera läget för ledare i arbetet med hållbarhet. 

Ledarnas definitioner av hållbarhet spretar något i sin helhet. De har olika tyngdpunkter i 

begreppets tre aspekter, men med enligt oss en tydlig gemensam referenspunkt i 
miljödimensionen. I ledarnas definitioner ser vi att de inkluderar det ekonomiska och det 

sociala perspektivet, vilket är de begrepp som forskningen är överens om ingår i hållbarhet 
(Carroll, 2016; van Marrewijk & Werre, 2003). Att företag inte definierar hållbarhet precis 

som forskningen gör behöver inte i sig innebära något negativt, vilket framkommer i van 
Marrewijk och Werres (2003) argument att det inte finns en poäng med en universallösning. 

Forskning visar att det kan vara gynnsamt att anpassa definitionen efter vilken typ av företag 

och vilken typ av bransch det handlar om (van Marrewijk & Werre, 2003). Ledarna uttrycker 
att ta ansvar för miljö och samhällsfrågor är på grund av att företaget befinner sig i 

persontrafikbranschen.  Å ena sidan kan det argumenteras för att de har anpassat sin 
definition av hållbarhet för att fungera för Transdevs nuvarande mål och strategier, då det är 

ett företag i persontrafikbranschen som måste fokusera på utsläpp, föroreningar och bullar. 
Å andra sidan har de ingen tydligt utarbetad gemensam definition som skulle kunna 

underlätta för att veta vart man ska gällande hållbarhetsarbetet på företagsnivå.  

5.2 Tydligt	ledarskap	
Tydligt ledarskap är det andra temat som vi presenterar i analysen. Att vi inkluderar detta 

tema beror på att ledarna upprepade gånger beskriver betydelsen av att ha en klar riktning, 
sätta mål och följa upp mål i sin föreställning av ledarskap. 

 

Ledarskap har många definitioner och vi vill med följande diskussion förstå hur ledarna 
föreställer ledarskap i den kontext som denna ledningsgrupp befinner sig i. De flesta 

teoretiska ledarskapsdefinitioner handlar om att nå ett gemensamt mål, dock ser de olika på 
hur ledare ska gå tillväga. I Bennis (1959) definition lyfter han fram ledarskapet som en 

process för att nå mål, där processen i sig handlar om ledarens förmåga att identifiera vad 
följaren behöver för att uppnå målet. HR-direktören och Ekonomidirektören har på olika sätt 

tagit upp denna process som handlar om ledarens förmåga att se vad följarna behöver för att 

nå mål. I HR-direktörens ledarskap innefattar att skapa förutsättningar och identifiera varje 
individs styrkor för att de ska bli sitt bästa jag. Ekonomidirektören lyfter fram att ledarskap 

för honom är att ge möjligheter för sina medarbetare att växa, för att själv ta ett kliv tillbaka. 
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Miljöchefen förklarar sitt ledarskap som att få hela organisationen att förstå miljöfrågan och 

att se till att medarbetarna har tillräckligt med kunskap och information om miljö. Detta 

beskriver hon själv som en kunskapsrelation. Den expertis och kunskap som hon använder 
för att se till att företagets medarbetare har den nödvändiga information som krävs för att nå 

företagets miljömål, anser vi vara i led med den process som Bennis (1959) hänvisar till i sin 
definition av ledarskap. Vi anser att det tydliga ledarskapet framkommer i att ledarna 

uttrycker en vilja att förstå vad deras följare behöver, i form av att i vår tolkning ge frihet till 
sina följare, och på sätt nå gemensamma mål.  

 

Yukl (2013) och Northouse (2004) talar i sina definitioner om en inflytandeprocess att nå 
gemensamma mål. Vi anser att denna inflytelsesprocess tar sig uttryck i VD:ns uttalande att 

tala tydligt om vart man ska till sina medarbetare genom att presentera mål och förklara 
varför målen ska uppnås. Det tar sig även uttryck i Säkerhetsdirektörens uttalande där han 

betonar vikten av tydligt ledarskap genom att sätta upp milstolpar. Han har dessutom en 
bakgrund i det militära och menar att man “fostras” i andan om tydligt ledarskap. VD:n och 

Säkerhetsdirektören betonar dock sedan att delegera och att låta den ansvarige 
projektledaren leda. Utöver att utöva en inflytandeprocess genom att tala tydligt om i vilken 

riktning företaget ska, så handlar det vid delegering och uppföljning om att förstå vad 

projektledaren eller medarbetaren behöver för att uppnå sitt mål. Det går även det i led med 
Bennis (1959) sätt att uttrycka processen i hans definition av ledarskap. 

5.2.1 ”Tasks	of	Leadership”	

I gränssnittet mellan ledarskap och hållbarhet har Quinn och Dalton (2009) utvecklat ett 
ramverk som består av tre principer: “setting direction”, “creating alignment” och 

“maintaining commitment”. Det empiriska materialet i temat tydligt ledarskap kommer 
vidare analyseras med hjälp av Quinn och Daltons (2009) ramverk som ett underlag, där vi 

sedan kompletterar ramverket med klassiska teorier om mål. 

 
“Setting direction” 

Det är återkommande uttalanden av ledarna att skapa stolta medarbetare, att medarbetarna 
ska känna att Transdev är en bra arbetsplats och känna att man bidrar till samhällsnyttan. 

Den första principen “setting direction” handlar i huvudsak om vad ledaren gör och hur 
ledaren beter sig för att tydligt förmedla mål och visioner för hållbarhet. Det handlar bland 

annat om att uppmuntra medarbetare att göra bra saker och att få de att känna stolthet i sitt 
arbete (Quinn & Dalton, 2009). Säkerhetsdirektören lyfter fram företaget som ansvarig i att 

driva och utveckla kollektivtrafiken och hänvisar till att man som företag tar ansvar för 

samhällsutvecklingen. I detta sammanhang menar Säkerhetsdirektören att det är viktigt att 
skapa stolta medarbetare och yttrar att “proud people perform”. Å ena sidan kan vi se likheter 
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med det Quinn och Dalton (2009) refererar till gällande ledarens roll att uppmuntra 

medarbetare för hållbarhet. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida att skapa stolta 

medarbetare enbart är ett agerande för att förmedla mål för hållbarhet. Quinn och Dalton 
(2009) hävdar vidare att en viktig förutsättning för att tydligt förmedla mål och sätta ut 

riktning för hållbarhet är att fokusera på dess positiva resultat. Miljöchefen berättar att det 
är lätt att i hennes arbete få medarbetare att känna att de gör något bra och bidrar till 

samhällsnytta. Att Miljöchefen anser det som lätt kan i vår mening bero på att hon just i sin 
förmedling av miljömål fokuserar på de positiva effekter som miljöarbetet för med sig.  

 

VD:n uttrycker att han inte direkt kommunicerar ut mål för hållbarhet som just 
hållbarhetsmål. Han tar däremot bland annat upp målet om hållbar tillväxt, som handlar om 

att växa med fem procent om året. Han lyfter även upp kostnadsbesparingsprojekt. Han 
menar att kostnaderna ses som toppen av ett isberg, där underliggande aspekter har att göra 

med hållbarhet. Han ger exempel på kostnadsbesparingsprojekt som till exempel att minska 
energiförbrukning. Quinn och Dalton (2009) lyfter fram anpassning av språket till finansiella 

indikatorer som en viktig faktor för att lyckas med sin förmedling av hållbarhetsmål. Vi 
menar att en anledning till att VD:n väljer att kommunicera ut hållbarhetsprojekt som 

finansiella mål kan bero på att det är närmre till hands i hans roll som VD att förmedla 

kostnadsbesparingsprojekt än hållbarhetsprojekt. Det kan även argumenteras för att det 
underlättar förståelsen hos medarbetare som inte har hållbarhet i sitt dagliga arbete. I 

Transdevs fall handlar det inte enbart att anpassa språket till finansiella indikatorer. 
Miljöchefen framhäver behovet av att anpassa språket för att hennes budskap inte ska bli för 

detaljerade eller svårförstådda vad gäller miljö. Miljöchefen poängterar dessutom att det är 
viktigt att finnas på lokal nivå för att förmedla sin kunskap på ett sätt så alla är med och 

förstår.  

 
“Creating alignment”  

Den andra principen, “creating alignment” handlar i huvudsak om att få på plats formella 
verktyg som mål, uppföljning av mål och kommunikation för hållbarhet (Quinn & Dalton, 

2009). Vi har förstått av ledarna att det är viktigt att skapa en tydlig gemensam riktning för 
företaget med hjälp av mål. Det finns på Transdev inget mål som heter just “hållbarhetsmål”. 

Det går i linje med Ekonomichefens citat att det inte handlar om att “nu är det hållbarhet, 

och nu är det inte det”. Som diskuterat tidigare i analysen, i avsnitt 5.1, har alla ledarna sin 
egen vinkling och förståelse på begreppet hållbarhet, vilket forskningen visar gör det svårare 

att sätta mål för hållbarhet och att ledare faktiskt undviker detta (Montiel, 2008). Locke och 
Latham (2002) hävdar däremot att ambitiösa mål, vilket vi menar även kan innebära 

komplexa mål, bidrar till ökad ansträngning för att nå målen. Att företag då undviker att sätta 
mål för hållbarhet skulle kunna motsäga klassiska teorier kring mål.  Å ena sidan har inte 
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Transdev mål som uttryckligen heter “hållbarhetsmål”, vilket vi menar skulle kunna bero på 

att ledarna associerar hållbarhet som något komplext. Något som kan överensstämma med 

Montiels (2008) argument. Å andra sidan har Transdev fyra övergripande huvudmål under 
följande teman: kund, medarbetare, omvärld och ägare (Transdev, 2018). Trots att dessa 

övergripande mål inte uttryckligen heter hållbarhetsmål, ser vi att det är dessa som ledarna 
själva kopplar sina egna mål för hållbarhet till. Vi menar att det kan vara taktik från 

Transdevs sida att lösa komplexiteten genom att sätta mer konkreta mål till 
hållbarhetsbegreppets tre dimensioner, alltså ekonomiska, sociala, och miljömässiga mål. 

Early, Connolly och Ekegren (1989) hävdar att mål som generellt anses mer komplexa gör att 

människor söker nya sätt och strategier för att uppnå det slutliga målet. Transdevs sätt att 
konkretisera hållbarhetsmål och att anpassa språket i förmedlingen av hållbarhetsmål skulle 

kunna argumenteras utifrån Early, Connolly och Ekegrens (1989) resonemang. Ledarna har 
ett gemensamt fokus på miljö, och tittar vi på företagets övergripande mål så ingår miljö som 

en konkret aspekt. Att miljö är en del av företagets övergripande mål argumenterar vi 
fungerar som en tydlig vägledare. Det går i led med Locke och Lathams (2002) resonemang 

att mål kan fungera som en tydlig vägvisare för vad som är önskvärt att uppnå. Vi anser 
dessutom att det reflekteras i Miljöchefens utsaga om att det är tydligt vad hennes mål är och 

vad hon ska uppnå gällande företagets miljöarbete. Lacy, Arnott och Lowitt (2009) hävdar 

därtill att företag inkluderar mål för hållbarhet för att det som mäts blir gjort.  
 

Ledarna tar upp olika verktyg på plats för att skapa riktning för hållbarhetsarbete, där vi i 
många fall kan se att det finns en viss kongruens mellan ledarens mål för hållbarhet och 

arbetsbeskrivning. I diskussionen kring hållbarhetsmål, nämner HR-direktören att hon har 
som mål att det år 2020 inte ska finnas några “röda chefer”, alltså chefer som får dåligt betyg 

i medarbetarundersökningen. Hon tar dessutom upp att hon vill säkra att varje individ har 

minst ett medarbetarsamtal av den anledningen att medarbetarna på Transdev ska känna sig 
trygga. Överlag framhäver hon att skapa en bra arbetsplats. Vi ställer oss frågande till om 

detta kan refereras till som rena hållbarhetsmål, då vi kan se att hennes svar överensstämmer 
med det som vanligtvis ingår i en HR-chefs arbetsuppgifter. Å andra sidan kopplar HR-

direktören själv dessa mål till hållbarhet, samtidigt som målen kan anses som det van 
Marrewijk och Werre (2003) definierar som företagets aktiviteter som inkluderar sociala 

frågor. Vi anser att HR-direktörens mål kring att säkerställa att Transdev är en bra 

arbetsplats platsar in i ett företags sociala ansvar, då det innefattar att säkerställa att varje 
medarbetare har en trygg arbetsplats. Med årliga medarbetarundersökningar och 

medarbetarsamtal som formella verktyg för mätning och uppföljning har HR-direktören 
möjlighet att stämma av och korrigera arbetets gång mot inga röda chefer år 2020. Mätning 

och uppföljning är något som Locke och Latham (2002) poängterar i traditionell målsättning 
är av vikt för att målet ska ha sin effekt.  
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VD:n tar upp projektet SMART-körning, som handlar om rapportering av förarnas körning 

med målet att köra grönare och minska bränsleförbrukningen. Förarna får möjlighet till att 
uppnå en bonus beroende på hur bra (bränslesnålt) de kör, något som Locke och Latham 

(2002) menar har en positiv påverkan på måluppfyllelse. Projektet SMART-körning anser vi 
är i led med Quinn och Daltons (2009) resonemang att ha klara och tydliga mål som ett 

viktigt verktyg för att på sätt integrera hållbarhet i medarbetarnas dagliga arbete.  
 

Ekonomidirektören nämner även att det i år är första året som Transdev ska redovisa en 

hållbarhetsrapport enligt regeringens nya lag för hållbarhetsredovisning. Locke och Latham 
(2002) betonar i den första och fjärde dimensionen att det satta målet i sig har en effekt på 

handlingarna som genomförs. Som en reflektion menar vi att när Transdev numera årligen 
måste rapportera in sina åtgärder och uppnådda, mätbara resultat för hållbarhet har den i 

stor grad möjlighet att fungera som en påverkan på vilka handlingar som genomförs. Vi anser 
dessutom, trots att det är ett externt krav, att hållbarhetsrapporteringen kan fungera som det 

Quinn och Dalton (2009) beskriver som ett formellt verktyg för att stödja företagets 
ambitioner och skapa riktning i hållbarhetsarbete.  

 

“Maintaining commitment” 
Den tredje principen, “maintaining commitment”, beskriver Quinn och Dalton (2009) som 

de interpersonella åtgärder som genomförs för att engagera och motivera i arbetet för 
hållbarhet. Quinn och Dalton (2009) lyfter fram att ett gott arbetsklimat kan fungera som 

motivation i arbetet för hållbarhet. Några ledare lyfter fram att det är viktigt för dem att skapa 
ett gott arbetsklimat för sina medarbetare i sitt ledarskap. Det är förvisso inget de nämner i 

ett sammanhang för att motivera sina medarbetare för att nå mål för hållbarhet. Sveningsson 

och Blom (2011) hävdar att ett gott arbetsklimat underlättar för ledningen att nå sina mål. Vi 
skulle därför kunna anta att det handlar om att skapa ett gott arbetsklimat för att uppnå vilket 

mål som helst, vilket då inkluderar mål för hållbarhet.  
 

Quinn och Dalton (2009) lyfter även fram att skapa goda rykten kring sig som åtgärder för 
att skapa motivation. Transdev är anslutet till initiativet Fossilfritt Sverige, där de måste 

rapportera in sina vidtagna åtgärder för att minska utsläpp. De är även anslutna till FN:s 

Global Compact. Vi kan se dessa två förpliktelser som två åtgärder för att skapa goda rykten 
kring Transdev. Att skapa goda rykten kan också kopplas till Miljöchefen, som menar att 

miljöfrågorna i deras bransch är en publik fråga. Det är viktigt att sköta dessa frågor på ett 
korrekt sätt för att undvika stora olyckor samt negativ publicitet i media. Att offentligt ansluta 

sig till mål är något som Hollenbeck, Williams och Klein (1989) dessutom menar påverkar 
graden av motivation gällande måluppfyllelse. Vi anser att den publika miljöfrågan är att se 
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som ett offentligt engagemang. På bakgrund av offentliga anslutna mål anser vi att det kan 

bli tydligare vart man ska och deras ledarskap kommer då in i att styra mot att skapa goda 

rykten.  

5.2.2 Vision	

Vi väljer att ha vision som en del av vårt analystema tydligt ledarskap, på grund av dess 

funktion som verktyg att peka ut riktning. Transdevs vision handlar om att arbeta aktivt för 
att möta kunders och resenärers förändrade resvanor och behov (Transdev, 2018). Till 

skillnad från företagens övergripande mål är visionen mer abstrakt, vilket Kirkpatrick och 
Locke (1996) hävdar är en av de aspekter som skiljer mål från visioner. Författarna 

argumenterar dessutom för att visioner inte nödvändigtvis förutsätter ett fullständigt 
uppnåeligt syfte. Likt de övergripande målen som uttryckligen inte är hållbarhetsmål, är 

visionen ingen fastställd “hållbarhetsvision”. Säkerhetsdirektören ser hållbarhet som ett 

ansvar för samhällsutvecklingen, där företaget med anledningen av att det är ett företag i 
persontrafikbranschen driver dessa frågor och således tar på sig ett samhällsansvar. Utifrån 

Säkerhetsdirektörens uttalande anser vi likväl att visionen innefattar komponenter av 
hållbarhetsfrågan i form av socialt ansvarstagande. Ingen ledare nämner visionen som 

vägvisare för hållbarhet. Utifrån ovanstående resonemang innefattar visionen i vår åsikt 
hållbarhetsaspekter. Kan denna vision, trots att den inte är en uttalad hållbarhetsvision, 

fungera som en vägvisare för företagets hållbarhetsarbete? Vi anser att den kan ha god 

potential för det.  Till skillnad från att ha en generell vision som inkluderar 
hållbarhetsaspekter, så lyfts betydelsen av att ha en medveten hållbarhetsvision fram som ett 

viktigt verktyg i pilotstudien.  
 

Söderfjell (2007) argumenterar för att skapandet av en gemensam framtidsbild och vision är 
en viktig komponent i ledarskapet, då det bidrar till en kollektiv enighet och förståelse om 

vad och varför något ska åstadkommas. HR-direktören menar att det är avgörande att veta 

vart man ska, annars blir det bara “myller”. VD:n berättar att ledningsgruppen tillsammans 
har arbetat fram vart ledningen ska befinna sig i år 2020. Ekonomidirektören lyfter dessutom 

fram detta som en strategisk målbild för år 2020. Med detta framkommer igen det tydliga 
ledarskapet, i form av definierade och utstakade mål, där det uttrycks en gemensam bild i 

ledningsgruppen om vart företaget är på väg. I samband med “vision 2020” lyfter VD:n och 
HR-direktören upp hållbar tillväxt och målet att det år 2020 inte ska finnas några röda chefer 

som konkreta exempel, vilket vi tidigare har kopplat till som hållbarhetsmål. Med “Vision 
2020” ser vi att de tillsammans har skapat en gemensam framtidsbild. Den är inte enbart 

kopplat till företagets hållbarhetsarbete, men den är ett mycket återkommande begrepp hos 

ledarna i deras föreställningar av ledarskap och hållbarhet.  
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5.3 Gott	ledarskap	
Gemensamt i ledarnas yttranden om deras ledarskap handlar det om att göra gott och rätt 

och leva som man lär. Därför har vi valt att kalla detta analystema gott ledarskap.  I 
referensramen redogör vi för teorier som har tagit sig an dessa aspekter och som dessutom 

har blivit kopplade till hållbarhet, såsom “responsible leadership” samt etiskt, autentiskt och 
transformerande ledarskap. Samtliga ledarskapsstilar bygger på den grundläggande idén om 

att verka moraliskt i meningen att främja de beteenden som överensstämmer med god sed 

för en enskild människa, grupp eller kollektiv av människor. 
 

Till skillnad från klassiska ledarskapsteorier så utvidgar “responsible leadership” sin periferi 
till att inkludera fler intressenter än enbart de inom företaget (Maak & Pless, 2006). Det 

framkommer från ledarnas svar att Transdev måste ta in flera intressenter i sin verksamhet. 
Dels på grund av att de erbjuder tjänster till samhället, vilket gör att de måste ta in resenärer 

och andra i sin omgivning. Men även att upphandlad trafik utgör den största delen av 

företagets affärer, vilket gör att de måste förhålla sig till huvudmännens krav. Enligt Jamali, 
Mohanna och Panossian (2017) handlar “responsible leadership” om att åstadkomma 

gemensamma mål för företaget, men även nå samhälleliga och ekonomiska mål. Transdev 
beskriver att de erbjuder transportlösningar för samhällets individer för att ha en hållbar och 

effektiv service, samt för ett integrerat och jämställt samhälle. Vi menar att deras uppdrag 
återkommer i Jamali, Mohanna och Panossians (2017) resonemang att företagets ansvar inte 

enbart är rent ekonomiskt, utan även att göra gott för samhället och miljön. Vidare anser vi 

att ledarskapets roll i Jamali, Mohanna och Panossians (2017) teori återspeglas i bland annat 
Miljöchefens utsaga om att ta hand om samhället och miljön genom att minska föroreningar 

och bullernivåer för en rad olika intressenter, som medarbetare, resenärer och folk boende i 
närheten av deras verksamhet. Men även i Ekonomidirektörens uttalande att hållbarhet 

innebär att företaget är ansvarig för att skapa en trygg verksamhet för både personal och 
kunder, där miljöarbetet är en viktig del i att trygga verksamheten. HR-direktören nämner 

också att det handlar om att vara ett företag som alltid ska stå rak i ryggen. Ett företag som 
är bra för medarbetarna, för miljön och för sin “plats i Sverige eller på jorden”. Det kopplas 

således ofta och åter igen tillbaka till att inkludera och ta ansvar för flera intressenter samt 

att göra gott. 
 

Som tidigare nämnt i analysen betonar dessutom Säkerhetsdirektören företagets roll att axla 
ett samhällsansvar och att då driva och utveckla dessa frågor. Detta visas även i Hakimian, 

Farid och Ismails (2017) resonemang att “responsible leadership” är med i att skapa drivkraft 
för socialt ansvarstagande. Vi kan sedan ställa oss frågande kring om denna drivkraft är 

ledarnas egna driv i form av “responsible leadership” eller om det beror på att företagets 

verksamhet är till 80 procent upphandlade affärer, där det är huvudmännen som ställer krav. 
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Säkerhetsdirektören poängterar den makt huvudmännen faktiskt har och Miljöchefen 

berättar om ökade miljökrav. Detta medför att huvudmännen har stort inflytande på hur 

företaget, och i sin tur hur ledarna, ska agera och prioritera. Säkerhetsdirektören lyfter 
dessutom fram att företaget inte ”äger hela envelopen” eller alla hållbarhetsbeslut i affärerna. 

Waldman (2011) refererar till två skilda förhållningssätt gällande “responsible leadership”: 
det normativa förhållningssättet och det mer ekonomiska. Vi argumenterar för att oavsett 

om drivkraften kommer från ledarna själva eller externt, så visar ovanstående ledare på det 
normativa förhållningssättet att ta ett större moraliskt ansvar gentemot alla intressenter 

inom och utom företaget. Vi anser däremot att VD:n uttrycker det mer ekonomiska och 

strategiska förhållningssättet i “responsible leadership” där det handlar om det traditionella 
ekonomiska ansvaret en ledare har enligt Waldman (2011). Först och främst ser vi det goda 

ledarskapet i VD:ns sätt att uttrycka att det företaget gör måste vara bra, men att man sedan 
måste ställa sig frågan “för vem?” eller “för vad?”. Siegel (2009) menar i linje med detta att 

ledare enbart bör engagera sig i hållbarhetsinitiativ när det i slutändan genererar vinst för 
aktieägarna. Genomgående i VD:ns berättelser ser vi ett större ekonomiskt fokus än hos 

övriga, och det kan enligt oss bero på hans position som han själv beskriver som en 
traditionell VD-roll.  

 

Det etiska, autentiska och transformerande ledarskapet delar en gemensam betoning på 
omtanke för människor och samhället, men att de har några karaktäristiska skillnader 

(Angus-Leppan, Metcalf & Benn, 2010). Genomgående tar ledarna upp att göra rätt och gott. 
Men vad är “rätt” och “gott”? Att handla etiskt kan vara mycket. Det etiska ledarskapet 

handlar om att agera proaktivt med de negativa etiska konsekvenserna i åtanke (Brown & 
Treviño, 2006). Vi menar att det framgår att det etiska är någonting som tas i beaktning hos 

ledarna i sin föreställning om sitt ledarskap och dessutom i sin syn på hållbarhet. Exempelvis 

lyfter Miljöchefen fram att vara rädd om samhället och omgivningen samt hantera 
miljöfrågorna på ett rätt sätt för att undvika negativa konsekvenser, i form av olyckor. Något 

som Stahl och Sully de Luque (2014) i sin prägel på “responsible leadership” refererar till 
som hållbarhet i termer av att undvika skada, vilket i vår mening återigen speglar det etiska 

och moraliska i ledarskapet.  
 

Det autentiska ledarskapet lägger en större tonvikt på ledarens självmedvetenhet om dennes 

styrkor och begränsningar (Avolio & Gardner, 2005). Samtliga ledare uttrycker enligt oss en 
god insikt i sitt eget ledarskap både genom att betona sina bra ledaregenskaper, men också 

sina svagheter. Vi menar exempelvis att HR-direktören uppvisar god medvetenhet och 
självinsikt när hon berättar att hon i början av sin karriär var ”motsatsen till en bra chef”. 

Denna transparens anser vi argumenterar för det autentiska ledarskapet enligt Avolio och 
Gardner (2005). HR-direktören berättar dessutom att hon sitter på sin position idag utan en 
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traditionell HR-bakgrund, och det framgår tydligt att hon är mån om att omge sig av 

kompetenta medarbetare. Detta går i led med Avolio och Gardners (2005) resonemang att 

den autentiska ledaren kompenserar för sina begränsningar med hjälp av duktiga och 
kunniga medarbetare. Pilotstudiens intervjuade hållbarhetsledare uttrycker att det krävs 

något nytt i ledarskapet i form av mod, förändringar och kunskapslyft för att framgångsrikt 
kunna leda för hållbarhet. Vi anser att en god självinsikt i linje med det autentiska 

ledarskapet kan därför vara betydelsefullt i ledarskapet för att kunna handskas med 
komplexiteten kring fenomenet hållbarhet.  

 

Det transformerande ledarskapet lägger emellertid större vikt vid ledarens karisma och 
förmåga att inspirera sina intressenter (Angus-Leppan, Metcalf & Benn, 2010). Det 

transformerande ledarskapet framhävdes i pilotstudien som ett verktyg att få med sig följare 
och hur man ska ta sig till den utpekade riktningen för hållbarhet. Bass (1999) menar just att 

den transformerande ledaren målar upp inspirerande mål och visioner, tydliggör sina 
värderingar och presentera hur de ska gå tillväga. I pilotstudien har vi intervjuat prisbelönta 

ledare, som dels har visat stort engagemang och driv i sitt hållbarhetsarbete samt har en 
tydlig vision för sitt hållbarhetsarbete. Vi kan utröna från deras svar och deras sätt att svara 

på frågan om hållbarhet att dessa ledare verkligen brinner för ämnet. Dessa ledares företag 

har också kommit längre än vad gemene svenskt företag har gällande hållbarhet. Vi anser att 
ett transformerande ledarskap möjligtvis kan underlätta att leda för hållbarhet, vilket både 

teorin och resultatet av pilotstudien hänvisar till i termer av att vara karismatisk och 
inspirerande i sitt sätt att leda. Det traditionella transformerande ledarskapet är däremot inte 

lika tydligt återkommande när Transdevs ledare pratar om deras arbete för hållbarhet. Går 
vi tillbaka till att det transformerande ledarskapet enligt Brown och Treviño (2006) som 

delar det etiska ledarskapets syn på moral, så är det i emellertid i detta avseende som 

Transdevs ledare uttrycker det transformerande ledarskapet för hållbarhet.  
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5.4 Personligt	engagemang	och	kunskap	

Vi har valt personligt engagemang och kunskap som ett av våra analysteman. Detta på grund 

av att vi har identifierat att ledarna dels påvisar olika nivåer av engagemang och intresse, 
men även av erfarenhet och kunskap i hållbarhetsfrågan.  

 
Lacy, Arnott och Lowitt (2009) hävdar att frågan om hållbarhet har satt nya krav på 

kompetenser, förmågor och inställningar hos ledare. Författarna argumenterar dessutom för 

att ledarens kunskap och passion för hållbarhet faktiskt hjälper ledare att driva frågan. 
Hemingway och Maclagan (2004) betonar därtill att en ledares personliga värderingar och 

intresse för hållbarhet kan vara en drivkraft för företagets hållbarhetsarbete. Ledarna på 
Transdev påvisar stor variation gällande de förmågor som både Lacy, Arnott och Lowitt 

(2009) och Hemingway och Maclagan (2004) refererar till. Vi har identifierat ledare som 
uttryckligen har sagt att de är intresserade av hållbarhet, som exempelvis Miljöchefen och 

HR-direktören. Det personliga engagemanget blir extra tydligt när HR-direktören uttrycker 

att hållbarhet på företaget är något hon vill se ännu mer på tapeten.  
 

Det är däremot inte enbart i explicita uttalanden som att de själva är intresserade som vi 
anser att intresset tar sig uttryck. Intresset hos ledarna uttrycker sig också mer implicit 

genom sättet de reflekterar kring hållbarhetsbegreppet. Ledarna hänvisar till 
Säkerhetsdirektören och hans avdelning när de pratar om företagets hållbarhetsarbete. Å ena 

sidan kan ledarnas hänvisning till Säkerhetsdirektören dels bero på att avdelningen för 

Säkerhet, Kvalitet och Miljö är den avdelning som ledarna anser står för mycket av företagets 
hållbarhetsarbete. Å andra sidan kan hänvisningen bero på att ledarna ser 

Säkerhetsdirektören själv som en kunnig ledare i frågan, vilket kan bottna i att hans 
uppvisande av personliga värderingar och intresse för samhällsfrågor. Något som 

Hemingway och Maclagan (2004) argumenterar för skapar drivkraft för hållbarhetsarbete.  
 

I våra intervjuer med ledarna kan det urskiljas olika nivåer av kompetens gällande hållbarhet, 
vilket vi anser kan grundas i både tidigare och nuvarande erfarenheter inom ämnet. Det råder 

ingen tvekan om att Miljöchefen är expert på sitt område. HR-direktören har dessutom 

tidigare erfarenhet av att rapportera hållbarhetsarbete på tidigare arbetsplats. Det vi har 
uppfattat är att det är ledarna som har djupare kunskap och intresse som har lättast att 

uttrycka sig kring hållbarhet. Både kring vad hållbarhet är för dem samt hur 
hållbarhetsarbetet ser ut på Transdev. Det hänvisar vi tillbaka till Lacy, Arnott och Lowitts 

(2009) resonemang att en ledarens kunskap och passion kring hållbarhet underlättar arbetet 
för just detta. Vi argumenterar för att detta resonemang går att föra med klassiska 

ledarskapsteorier. Klassiska ledarskapsteorier av däribland Jago (1982) samt Kirkpatrick och 

Locke (1991) refererar till att en ledare måste inneha vissa karaktärsdrag för att vara en 
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effektiv ledare. Kirkpatrick och Locke (1991) ger exempel på karaktärsdrag som driv, 

motivation och energi, och kunskap om branschen. De egenskaper och förmågor vi har 

identifierat, personligt intresse och kunskap, verkar vara viktigt för att leda för hållbarhet 
och skulle kunna vara betydande för att ett skapa effektivare ledarskap för hållbarhet.  

 
Det lyfts i pilotstudien fram att det generellt finns en kunskapsbrist gällande hållbarhet på 

ledningsnivå. Kunskapsbristen formuleras på två sätt. Hållbarhetschefen blir ofta expert på 
sitt område, men saknar det affärsmässiga tänket. VD:n saknar å andra sidan kunskap om 

hållbarhet som sakfråga, samt i många fall också engagemanget att driva frågan - men 

besitter en hög affärskompetens. I våra intervjuer med ledningsgruppen på Transdev kan vi 
utröna vissa likheter med pilotstudiens fynd. Vi menar att VD:n i vårt fall kan påvisa en lägre 

grad av den specifika kompetensen kring hållbarhet. Detta kommer bland annat fram i hans 
sätt att formulera hållbarhet delvis som ett trendbegrepp, vilket också skulle kunna visa på 

ett lägre intresse i frågan. På så sätt framträder mindre av den passion och kunskap som Lacy, 
Arnott och Lowitt (2009) refererar till som viktiga för företagets hållbarhetsarbete. Transdev 

har ingen i ledningsgruppen i rollen som hållbarhetschef, vilket gör det svårare att dra 
paralleller till pilotstudiens fynd kring dennes kunskapsbrist. Intressant ändå att lyfta fram 

är Miljöchefen. Hon är specialist i företagets miljöaktiviteter och uppger att hon är mindre 

intresserad av den ekonomi där det bara handlar om pengar och där frågan hamnar hos 
“kommunikationsmänniskor”.  

 
Som tidigare nämnt sitter inte Miljöchefen direkt i ledningsgruppen, men besitter en 

chefsposition i Säkerhetsdirektörens avdelning. Att hon besitter den typ av 
specialistkompetens som vi ovan har diskuterat, går att referera till den högre grad av teknisk 

kompetens som finns på mellanchefsnivå enligt Northouse (2016) utveckling av Katz “three-

skill approach” från 1955. Modellen utgår från att ledare på olika organisatoriska nivåer 
behöver olika mängd av tre grundläggande förmågor, tekniska, mänskliga och 

föreställningsmässiga, för att utöva effektivt ledarskap (Northouse, 2016).  Teorin hänvisar 
till att ledare på företagsledningsnivå inte behöver en lika stor teknisk färdighet. De behöver 

däremot högre nivåer av mänskliga och föreställningsmässiga förmågor. Det skulle i så fall 
innebära att den specifika kunskapen inom hållbarhet inte behövs i lika stor utsträckning på 

företagsledningsnivå om det kompenseras med kunskap från mellanchefsnivå. Det 

framkommer på företagsledningsnivå att Ekonomidirektören ser på hållbarhet som ett nytt 
begrepp på företaget och att HR-direktören önskar att hållbarhet var något som det 

diskuterades mer kring på företaget. Det kan möjligtvis påvisa att det skulle kunna behövas 
mer kunskap, och att det finns en vilja att få mer kunskap. Vi menar därför att det kan vara 

gynnsamt att ha mer teknisk kunskap om hållbarhet hos flera ledare, då det i nuläget i 
huvudsak är en ledare som får bära frågan på företagsledningsnivå. Swanson (2008) hävdar 
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dessutom att det är på företagsledningsnivå som ledare har störst möjlighet att driva 

hållbarhetsarbete, med anledning av att det är på denna nivå viktiga företagsbeslut tas. Vi 

argumenterar därför för att det är på denna nivå som kunskap, engagemang och intresse om 
hållbarhet skulle behöva finnas om företaget önskar att gå ännu längre i sitt 

hållbarhetsarbete. Säkerhetsdirektören uttrycker dessutom en förståelse för att det måste 
finnas en strategisk vilja från ledningens sida för att leda organisationen i den önskvärda 

riktningen för hållbarhet. Kakabadse, Kakabadse och Lee-Davis (2009) hävdar dessutom att 
för att hållbarhetsarbete ska vara varaktigt och för att dessa mål ska uppfyllas, måste det 

finnas en långsiktig vilja av ledaren att handla i linje med företagets hållbarhetsinitiativ. Vi 

vill lyfta fram och argumenterar för att utöver personligt engagemang och kunskap, så kan 
det vara av betydelse att den långsiktiga viljan för att driva och skapa riktning för 

hållbarhetsarbete finns på företagsledningsnivå. 
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6 Relationen	mellan	ledarskap	och	hållbarhet	

I ovanstående fyra analyskapitel, som består av de fyra analysteman: hållbarhet är brett 
begrepp, tydligt ledarskap, gott ledarskap samt personligt engagemang och kunskap, har 

vi tolkat ledarnas likheter och skillnader i varje tema med hjälp av den teoretiska 

referensramen. I följande kapitel samlar vi samman de olika delarna för att bygga ihop 
pusslet till sin helhet om hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut i denna 

specifika kontext - persontrafikbranschen. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt ämnar vi 
att genom denna diskussion bygga upp slutsatsen med hjälp av att se till varje enskild relation 

mellan ledarskap och hållbarhet för de olika ledarna. Slutligen presenteras en modell som 
förtydligar och beskriver vår tolkning av hur relationen ser ut.   

 

När ledarna reflekterar över hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut, skiljer sig 
föreställningarna åt. Ledarnas svar känns i många fall väldigt spontana, som att de faktiskt 

inte har tänkt över frågan innan. VD:n uttrycker att relationen “den finns ju där”. Han 
hänvisar till att ingenting i stora organisationer blir till av sig själva, så även hållbarhet. I vår 

mening är Säkerhetsdirektören av samma åsikt, när han säger att “men jag menar 
relationen, det är ju så det blir ju ingen hållbarhet om du inte har ett ledarskap som styr 

och leder i den riktningen”. Enligt oss är det tydligt att dessa två ledare ser relationen mellan 
ledarskap och hållbarhet som helt nödvändig för att leda en organisation i riktning mot 

hållbarhet. Trots denna likhet i sina föreställningar, har vi i tidigare fyra analyskapitel kunnat 

se att dessa två ledare skiljer sig åt dels i hur de ser på hållbarhet. Utifrån 
hållbarhetsbegreppets tre aspekter, ser vi att VD:n lägger större vikt vid det ekonomiska 

ansvarstagandet. Något som vi inte anser vara förvånande med tanke på att han är ytterst 
ansvarig för att verksamheten presterar i enlighet med ägarnas krav. Säkerhetsdirektören å 

andra sidan lägger större tonvikt till människan, samhället och miljö i sin definition av 
hållbarhet. Att Säkerhetsdirektören hänvisar mer till den sociala och miljömässiga 

dimensionen av hållbarhet kan i huvudsak bero på att det är närmre till hands att ta ansvar 

för människan, samhället och miljö, när han varje dag ansvarar för frågor som rör säkerhet, 
kvalitet och miljö. Miljö menar han dessutom ofta får stå som epitet för hållbarhet i kontexten 

av persontrafikbranschen. Det VD:n och Säkerhetsdirektören däremot har gemensamt är att 
ledarskapet handlar om att formulera en tydlig riktning för sina följare i form av mål och 

milstolpar. Det tolkar vi som att i deras fall så kommer ledarskapet in när det handlar om att 
skapa riktning och veta vart man ska, och då sätta mål för det. Mål är därför en betydelsefull 

aspekt i hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut. Det får oss att ställa frågan 

om relationen mellan ledarskap och hållbarhet är som vilken relation som helst ledarskapet 
har till en aspekt som ska ledas och presenteras mål och riktning för?  
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När Ekonomidirektören reflekterar över relationen mellan ledarskap och hållbarhet anser vi 

att han lägger stor betydelse på den kontext företaget befinner sig. Det är förmodligen 
orsaken till att han lägger en större vikt på miljö i sin definition av hållbarhet, då Transdev 

befinner sig i persontrafikbranschen. Med det menar vi att hans tyngdpunkt i miljö kan 
spegla sig i att miljö i denna bransch är en reglerad fråga i form av lagefterlevnad och krav i 

upphandlade affärer.  Det tydliga ledarskapet för Ekonomidirektören tar sig då, enligt oss, 
uttryck i att det handlar om att sätta syfte och mål beroende på vad det är för företag i 

grunden. Vi anser att vad det är för företag i grunden tar sig uttryck när Ekonomidirektör 

lyfter fram den stora övergången till elektriska bussar, där han ansvarar för att planera och 
utföra finansieringen av företagets förändrade bussflotta. Han väljer dessutom att se 

hållbarhet som att det inte är “något fritt val” och att om man som företag inte beaktar 
hållbarhet så kommer företaget inte att vara konkurrenskraftigt. Vi anser att det blir tydligt 

vad han menar med att hållbarhet inte ses som en separat punkt på agendan, utan det går 
genom hela företaget på bakgrund av företagets kontext. 

 
Det goda ledarskapet är som vi diskuterat i analyskapitlet 4.3 återkommande ledarna. Vi 

menar att denna återkommande identifiering av moral hos ledare och att agera på ett 

normativt sätt tar sig olika uttryck. Vi identifierar dels moral utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv genom att visa ett ansvar gentemot ägarna. Att göra gott och att vara en god 

samhällsaktör är däremot, i vår mening, mer utmärkande i andra uttalanden om ledarskap 
och hållbarhet. Vi anser att HR-direktören har ett större fokus på det sociala ansvarstagandet 

av hållbarhet, och främst då ett fokus på medarbetarna och att säkra att Transdev är en trygg 
arbetsplats. Miljöchefen har i sin tur ett större fokus på det miljömässiga ansvarstagandet, i 

form av att sköta frågan på ett korrekt och etiskt sätt. Det går återigen att dra paralleller till 

deras arbetsbeskrivningar och ansvar, men vi anser här att den grundläggande tanken om 
moral och att göra rätt sätter en betydande prägel på hur relationen ser ut. När HR-

direktören och Miljöchefen själva reflekterar kring relationen mellan ledarskap och 
hållbarhet fick vi svaren “det går hand i hand ju” och att “det är jätteviktigt”, vilket vi menar 

utifrån ovanstående diskussion i hög grad kan bero på deras vikt vid moral i både deras 
föreställning om ledarskap och hållbarhet. 

 

När det gäller HR-direktören och Miljöchefen är det dessutom utmärkande i deras intervjuer 
att de har, enligt oss, lättare att definiera vad hållbarhet är för dem. Det gäller även för 

Säkerhetsdirektören, som även är den personen som de andra i ledningsgruppen refererar 
till som kunnig i frågan. Dessa ledare har i högre utsträckning haft lättare för att uttrycka hur 

hållbarhet ser ut på företaget och kopplat konkreta mål till hållbarhet. Miljöchefen är 
specialist på sitt område och har en lång erfarenhet som miljöchef. Det framkommer att HR-
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chefen har tidigare erfarenheter av att arbeta med hållbarhet. Vi anser att i kunskapen om 

hållbarhet ligger även ett intresse och engagemang i frågan. Kunskap är i vår mening en 

betydande aspekt i hur relationen ser ut. Inte nödvändigtvis att relationen behöver betecknas 
som en kunskapsrelation, men den är en av “relationsbyggarna” - som vi har identifierat. Det 

leder oss in på den modell som vi har sammanställt för att sammanfatta analysen och 
ovanstående diskussion. Modellen visualiserar hur vi beskriver och förstår relationen mellan 

ledarskap och hållbarhet i denna kontext, där identifierade betydelsefulla aspekter lyfts fram 
som “relationsbyggarna”: mål, moral och kunskap.  

 

 

Figur 7. Modell av relationen mellan ledarskap och hållbarhet, utarbetad av Backman och 
Sandvold (2018) 
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7 Slutsats	

Studiens syfte är att förstå hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut i ett svenskt 
företag, samt identifiera de aspekter i ledarskapet som kan vara av betydelse för hållbarhet. 

I denna studie har vi studerat ledningsgruppen på Transdev Sverige AB för att beskriva och 

förstå hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut.  
 

I slutdiskussionen presenterade vi den modell som visualiserar hur relationen mellan 
ledarskap och hållbarhet ser ut i sin helhet, utifrån analysens och slutdiskussionens 

argumentation. Denna studies specifika kontext, persontrafikbranschen, och ledarnas 
ansvarsområden har varit avgörande för hur relationen ser ut. Dessa två faktorer har 

dessutom varit avgörande för var i hållbarhetsbegreppets tre dimensioner ledaren lägger sin 

tyngdpunkt.  
 

Utöver kontexten och arbetsrollen, beskrivs relationen vidare utifrån tre identifierade, 
gemensamma “relationsbyggare”: mål, moral och kunskap. Dessa tre aspekter tar sig 

däremot olika uttryck för varje ledare som leder till att relationen ser olika ut. Aspekten av 
mål handlar om att skapa en tydlig riktning, vilket för ledare visat sig vara viktigt för vad det 

än ska ledas för - så även för hållbarhet. Anledningen till att relationen ser olika ut i termer 
av mål är på bakgrund av varje enskild ledares förmåga att koppla sitt ledarskap till tydliga 

mål för hållbarhet. Moral är den andra aspekten som utgör relationen mellan ledarskap och 

hållbarhet. På samma sätt som mål, ser relationen olika ut utifrån ledarnas perspektiv på 
moral och om ledaren lägger ett större fokus på ett normativt eller ekonomiskt, moraliskt 

ansvar. Den sista aspekten, kunskap ser i likhet med övriga aspekter olika ut på bakgrund av 
ledares kunskaps- och intressenivån för hållbarhet. Det är dessutom dessa tre aspekter som 

vi anser kan vara betydelsefulla för att leda för hållbarhet.  
 

Vi kan ytterligare konstatera att relationen är starkare om: ledare i hög grad har tydliga 

hållbarhetsmål inom sitt ansvarsområde, ledare lägger vikt vid både normativt och 
ekonomiskt, moraliskt ansvar för hållbarhet och om ledares kunskap och intresse för 

hållbarhet är hög.  
 

Vi anser utöver detta att det är viktigt att företag har en gemensam framtidsvision gällande 
sitt hållbarhetsarbete för att få hela organisationen med på samma tåg. 
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7.1 Diskussion	av	vårt	bidrag	
Det är viktigt i denna studie att påpeka att uttalanden och argumentation i stor grad bygger 

på ledarnas föreställningar om ledarskap och hållbarhet samt relationen däremellan. Det 
handlar med andra ord om vad ledarna säger att de gör, vilket kan diskuteras huruvida vad 

de säger att de gör alltid är vad de gör. Denna studie skulle därmed kunna ge en mer 
idealiserad bild av hur relationen ser ut, då den är baserad just på ledarnas föreställningar.  

 

Vår studie är inte generaliserbar i den bemärkelsen att vår slutsats av hur relationen ser ut 
är applicerbar på vilket företag som helst. Detta dels med anledning av studiens 

hermeneutiska förhållningssätt, men även på bakgrund av ledarnas uttalade tonvikt vid 
persontrafikbranschen.  Denna studies bidrag är således kontextberoende. I någon mån 

anser vi däremot att resultatet är applicerbart på liknande företag i samma bransch. Vårt 
bidrag anser vi skulle kunna ha både ett teoretiskt och empiriskt värde. Teoretiskt i form av 

att vår utarbetade modell i viss utsträckning skulle kunna fungera som en utgångspunkt eller 

underlag för analys och förståelse av relationen i andra fall och kontexter. Vi upptäckte att de 
ledare vi har intervjuat i många fall inte har funderat över denna relation. Studiens empiriska 

värde kan därmed vara att ledare får en förståelse och en egen tankeställare av vilka aspekter 
i deras ledarskap som kan ha betydelse för hållbarhet. Vi har visat att relationen ser olika ut 

för olika ledare med olika ansvarsområden, och det i sig kan vara ett bidrag i form av en ökad 
diversifiering av hur relationen ser ut - för ledare som inte enbart har hållbarhetsfrågorna i 

sin arbetsbeskrivning.  

7.2 Förslag	till	vidare	forskning	
Vårt resultat har visat sig vara kontextberoende, vilket skulle göra det intressant att studera 

relationen i andra företag och branscher. Detta för att studera om de aspekter som vi har 
identifierat är lika avgörande i andra kontexter, för att upptäcka likheter och skillnader och 

på sätt bidra till en utökad förståelse för relationen mellan dessa två forskningsområden. Det 

skulle även vara berikande att inkludera flera och kompletterande ledarroller, både från 
företagsledningsnivå och operativ nivå, för en ökad diversifiering av relationen. Den 

operativa nivån är ofta förknippad med konkreta handlingar då det är denna nivå som utför 
och levererar strategier och mål satt av företagsledningen. Då denna studie i första hand är 

baserad på företagsledares föreställningar skulle det vara nyttigt för vidare forskning att 
fokusera närmare på hur relationen ser ut med hjälp av ledarnas konkreta handlingar, för att 

studera vilka förutsättningar det kan skapa i ledarskapet för hållbarhet.  
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Vi vill även lyfta fram pilotstudiens empiriska resultat, som visat att en hållbarhetschef ofta 

saknar affärsmässig kompetens och att en VD saknar en grundläggande kompetens om 
hållbarhet. Vad får det för konsekvenser för en företagslednings och ett företags 

hållbarhetsarbete? Bör frågan ligga på en enskild ledare eller bör den vara utspridd? Vi 
menar att detta är ett fenomen som det kan behövas ytterligare forskning kring för ökad 

förståelse och kunskap om hur företagsledningar kan gå tillväga för att hantera sitt 
hållbarhetsarbete.  
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Bilaga	1	
Pilotstudie  
 

 

Intervjufrågor 

Tema: ledarskap och hållbart företagande i praktiken 

 

• Vad är hållbarhet för dig? 

• Hur ser du i din roll som ledare på relationen mellan ledarskap och hållbarhet? 
Spontana tankar/uppfattningar/reflektioner kring detta. 

• Hur kommer det sig att ni (du) arbetar med hållbarhet? 

• Hur arbetar du för hållbarhet? 

• Vad är lätt/vad är svårt gällande hållbarhetsarbetet? / Vilka utmaningar ser du i detta 
arbete? 

• Vilka visioner/drömmar har du för detta arbete i ditt företag? 

 

Tabell 2. Pilotstudiedeltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga	2	
Intervjuguide 

 
• Beskriv kortfattat din funktion på Transdev 

o Vad är din arbetsroll/beskrivning? 

• Hur länge har du jobbat på Transdev? 

• Hur länge har du varit med i ledningsgruppen? 

• Vad är din tidigare (akademiska) utbildning?  

 
 

• Vad är ledarskap för dig?  
 

• Beskriv dig själv som ledare 
 

• Vad innebär hållbarhet för dig? 
 

• Kan du berätta om företagets hållbarhetsarbete 
o Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av hur du kommer i 

kontakt/arbetar med det du nämnt 
o Vad är lätt? 

o Vad är svårt?/Utmaningar? 
 

• Vilka ramverk och riktlinjer ser du som viktiga för ert arbete? 
o Kan du ge exempel på hur du arbetar för att följa dessa  

o Kan du ge exempel på hur du ser till att dina anställda får ta del av dessa 
ramverk och riktlinjer  

 

• Vad är de övergripande målen för din avdelning?  
o Kopplar du något/några av dessa mål till hållbarhet? I sådana fall, 

vilket/vilka? 

o Kan du ge exempel på hur du arbetar för att nå dessa mål 
o Kan du ge exempel på hur de anställda får ta del av målen 

o Hur upplever du att du kan påverka företagets riktning framåt? På 

vilket/vilka sätt? 
 

• Hur motiveras medarbetarna i arbetet för hållbarhet?  



 

• Hur ser du på kunskapen/kompetensen kring hållbarhet i 
ledningsgruppen/ledningen? Bland övriga anställda?  

o Vad skulle du vilja utveckla? Hur? 

 

• Vad upplever du vara den huvudsakliga anledningen till att arbeta med 
hållbarhet? 

 

• Hur ser du på/vad är dina tankar kring relationen mellan hållbarhet 
och ledarskap? 

o Har du upplevt någon koppling mellan hållbarhet och ledarskap? Om ja, 
hur? 

§ Berätta/förklara/utveckla 

§ På vilket sätt? 

• Vad upplever du som viktigt för en ledare som arbetar med hållbarhet? 
o Vilka egenskaper/kompetenser/förmågor är viktiga? 

o Vilka förutsättningar? 

 

• Vad är dina visioner för organisationens hållbarhetsarbete? 
o Vad anser du vara företagets viktigaste hållbarhetsutmaning framöver? 

	
 


