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Förord 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Rebecca Stenberg som har gett oss 

stöd och kloka råd under uppsatsprocessen. Vi vill även tacka de respondenter som har ställt 

upp på intervjuer, utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

 

Slutligen vill vi tacka våra kurskamrater som har givit oss betydelsefull återkoppling och 

konstruktiv kritik under arbetets gång. Tack! 
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Sammanfattning 

Titel: Agenda 2030: mot en hållbar framtid - En studie om svenska företags implementering av 

de globala målen 

Författare: Caroline Shafig och Petra Lahdo  

Handledare: Rebecca Stenberg 

 

Bakgrund: I en värld som ständigt förändras där krav på att arbeta på ett hållbart sätt gällande 

miljö, människa och samhälle konstant ökar har företag inget annat val än att ta hänsyn till dessa 

aspekter. Företag kan ta ansvar genom de tre hållbarhetsdimensionerna: det ekonomiska, sociala 

och miljömässiga ansvaret, vilket även benämns som Corporate Social Responsibility. Hållbarhet 

är idag en aktuell och relevant fråga och för att ta itu med de utmaningar som världen står inför, 

enades FN:s medlemsstater den 25–27 september 2015 om Agenda 2030. Denna agenda 

innefattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Implementeringen av denna Agendan i företag 

är, enligt oss, en samhällsaktuell fråga för företag då vi anser att näringslivet har en central roll i 

genomförandet av Agenda 2030. I denna studie vill vi därför beskriva och förstå hur företag i 

Sverige implementerar de globala målen. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur svenska företag implementerar de 

globala målen i Agenda 2030. 

 

Metod: Studien har haft en kvalitativ karaktär och ett hermeneutiskt perspektiv. Vidare har 

studien genomförts i form av semistrukturerade intervjuer med hållbarhetsansvariga på sex 

företag. Studien har en iterativ ansats.  

 

Slutsats: Studien har påvisat att samtliga fallföretags hållbarhetsarbete karaktäriseras av de tre 

hållbarhetsdimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vidare har företagen 

valt ut de mål som stämmer överens med deras nuvarande hållbarhetsarbete och därav har ingen 

betydande implementeringsprocess upplevts av samtliga respondenter på företagen. Däremot 

visar resultatet att de globala målen har fungerat som en riktningsvisare samt att det har skapats 

ett gemensamt språk vad gäller hållbarhetsarbete. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, Corporate Social Responsibility (CSR), Agenda 2030, globala målen, 

implementering, hållbarhetsansvarig 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract  

Title: Agenda 2030: Towards a sustainable future - A study about Swedish companies' 

implementation of the Sustainable Development Goals 

Authors: Caroline Shafig and Petra Lahdo  

Supervisor: Rebecca Stenberg  

 

Background: In a world that is constantly changing, where demands for working in a sustainable 

way regarding the environment and society are increasing, companies have no choice but to take 

these aspects into account. Companies can take responsibility through the three dimensions of 

sustainability: the economic, social and environmental dimensions, which is also referred to as 

Corporate Social Responsibility. Sustainability is therefore an inevitable topic of discussion. To 

cope with the challenges that is facing the world, UN member states agreed on Agenda 2030 on 

25-27 of September 2015. This agenda includes 17 global goals for sustainable development. The 

implementation of this agenda in companies is, according to us, a relevant issue for companies as 

we claim that the business sector has a central role in the implementation of the agenda. In this 

study, we therefore want to describe and understand how companies in Sweden implement the 

Sustainable Development Goals. 

 

Aim: The purpose of this study is to describe and understand how Swedish companies implement 

the Sustainable Development Goals in Agenda 2030. 

 

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

The empirical data consist of six semi-structured interviews with sustainability managers of each 

company. The study revolves around the empirical data and is therefore to be considered to have 

an iterative approach. 

 

Conclusion: The study has shown that the sustainability work of all the companies in this study 

is characterized by the three sustainability dimensions. Furthermore, the companies have 

selected the goals that are in line with their current sustainability work and hence no significant 

implementation process has been experienced by the respondents representing the companies. 

However, the result shows that the sustainable development goals have served as a direction 

indicator and that a common language has been created regarding to the sustainability work. 

 

Keywords: Sustainability, Corporate Social Responsibility (CSR), Agenda 2030, sustainable 

development goals, implementation, sustainability manager 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel kommer bakgrund till studiens ämne och begreppet Corporate Social 

Responsibility att presenteras. Därefter problematiseras ämnet och följs av syfte, 

forskningsfrågor, avgränsningar och avslutas med att presentera kunskapsbidraget. 

 

1.1 Bakgrund 

Det senaste årtiondet har ämnet kring hållbarhet fått en ökad uppmärksamhet (Carroll & 

Shabana, 2010; Ding et al., 2016; Kolk & van Tulder, 2010). Till följd av detta har kraven på 

hållbart företagande, det vill säga att företag arbetar på ett hållbart sätt gällande miljö, människa 

och samhälle, ökat (Borglund et al., 2012; Svensk handel, 2017).  I Sverige trädde en ny lag i kraft 

den 1 december 2016 som innebär att större1 företag blir tvungna att upprätta en 

hållbarhetsrapport för att redovisa vad företaget gör för social och miljömässig hållbarhet 

(Sandow, 2016). För statliga företag är lagen om hållbarhetsrapportering inget nytt, utan har 

funnits sedan 2008 (Sveriges riksdag, 2008). Allt detta tyder på att näringslivet ställs inför allt 

större utmaningar. Detta innebär att företag inte enbart kan fokusera på den egna verksamheten 

utan att äventyra företagets framtida överlevnad (Elkington, 1999; Grankvist, 2012).  

 

Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet definierar hållbar utveckling 

enligt följande: 

                             

“En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland et al., 1987, s.41). 

 

Med åren har begreppet hållbarhet ökat och används flitigt av företag (Grankvist, 2012). Ett annat 

vanligt begrepp som används är Corporate Social Responsibility, framöver förkortat CSR, vilket 

definieras av EU kommissionen (2019) som ”Företagens ansvar för deras påverkan på samhället”. 

Detta innebär att ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och frivilligt beaktar 

miljömässiga och sociala aspekter i sin dagliga verksamhet (ibid).  

                                                 
1 Större företag definieras enligt Årsredovisningslagen (2016:947) kap.6 §10 som företag som för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppfyller ett eller fler av följande kriterier: (1) har ett medelantal anställda som överstiger 250, (2) har en 
balansomslutning som överstiger 175 miljoner kronor, (3) har en redovisad nettoomsättning som överstiger 350 miljoner kronor 
(Riksdagsförvaltningen, 2019) 
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För många anses Howard R. Bowen (1953) vara grundaren för konceptet CSR, då hans bok Social 

Responsibility of a Business man anses vara den första övergripande diskussionen om ämnet.  

Under 1960-talet expanderade litteraturen gällande samhällsansvar och fokus lades på frågan om 

vad socialt ansvar faktiskt innebär och dess betydelse för näringsliv och samhälle (Carroll, 1999; 

Carroll & Shabana, 2010). McGuire (1963) skriver i boken Business and Society att socialt ansvar 

uppmuntrar företag att ta vissa samhällsansvar som sträcker sig utanför dess ekonomiska och 

juridiska skyldigheter. Andra forskare menar att företags syfte är att vinstmaximera och att det 

sociala ansvaret endast handlar om att aktieägare ska tjäna så mycket pengar som möjligt 

(Friedman, 1970; Levitt 1958). Vidare anser Friedman (1970) att resurser i företag enbart bör 

användas till detta syfte och inte till att ta ansvar för samhället och miljön så länge man följer 

lagar och agera etiskt. Elkington (1999) menar dock att företag är de enda organisationerna med 

tillräckligt stora resurser för att kunna uppnå hållbar utveckling.  

 

För att ta itu med de globala utmaningar världen står inför, enades FN:s medlemsstater den 25–

27 september 2015 om Agenda 2030, en agenda för människornas och planetens välstånd som 

innefattar 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling (Svenska Regeringen, 2017). 

Dessa mål ersätter millennieutvecklingsmålen, vilka bestod av åtta mål som handlade om att 

förbättra livet för världens fattiga (Caprani, 2016; FN, 2015). Till skillnad från 

millennieutvecklingsmålen är målen i Agenda 2030 universella och omfattar hela världen, både 

industri- och utvecklingsländer (ibid). De globala målen är ett försök att samla alla aktörer, 

inkluderat företag, kring vad arbetet ska innebära och därmed skapa ett gemensamt ramverk (FN, 

2015). Syftet är att målen i agendan ska vara uppfyllda till år 2030 och leda världen mot en hållbar 

och rättvis framtid (Ibid). Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort en studie som visar att Sverige 

ligger i framkant inom flera av de områden som Agenda 2030 omfattar. Trots att det har skett en 

förbättring kring hållbarhetsarbete i svenska företag finns det mycket kvar att göra för en hållbar 

utveckling (Alestig, 2017; SCB, 2017).  

1.2 Problemformulering  

Sverige har en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor och ses ofta som ett 

föregångsland när det kommer till hållbarhetsarbete (Svenska regeringen, 2016). I linje med 

detta vill Sverige vara i framkant även internationellt i implementeringsarbetet av Agenda 2030 

Då reformen infördes 2015 och därav inte har funnits med i bilden länge, kan detta vara en 

anledning till att det hittills har gjorts få studier avseende Agenda 2030. Flera undersökningar 

(PwC, 2015; EY, 2017; KPMG, 2018) visar att intresset för att arbeta med de globala målen är stort 

hos svenska företag. Det som anses vara en utmaning enligt undersökningarna är hur företagen 

ska arbeta med dessa mål. Bland annat visar rapporten från EY (2017) att företag står inför en 
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utmaning när det gäller integreringen av de globala målen. Khan och Khandaker (2016) betonar 

att ett problem med implementering är hur det ska genomföras i praktiken då det saknas tydliga 

riktlinjer. Khan och Khandaker (2016) uttalade att:  

 

“Even the best policy is worth little if it is poorly implemented” (s. 539).  

 

Pülzl och Treib (2007) skriver att olika länder har olika implementeringsstilar, vilket innebär att 

implementeringsprocesser skiljer sig åt beroende på kontext. Vi kan konstatera att det i dagsläget 

finns ett utvecklat hållbarhetsarbete inom det svenska näringslivet. Däremot finns få rapporter 

som har studerat Agenda 2030 i förhållande till svenska företags hållbarhetsarbete. Med andra 

ord är detta område relativt outforskat. Aguinis och Glavas (2012) menar att fler kvalitativa 

studier bör göras för att öka förståelsen för de underliggande mekanismerna av CSR. 

Baumgartner (2013) skriver att det saknas studier kring hur hållbarhetsstyrning kan 

implementeras, utvecklas, förbättras och kontrolleras inom företag. Därmed anser vi att det är 

relevant att göra en kvalitativ studie med fokus på svenska företag och implementeringen av 

Agenda 2030.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns ett ökat krav från samhället, både ur ett 

nationellt och internationellt perspektiv. Därav innehar näringslivet en central roll i uppfyllandet 

av Agenda 2030. Med utgångspunkt i detta anser vi att det är relevant att studera hur svenska 

företag implementerar de globala målen i sitt hållbarhetsarbete samt inspirera företag som inte 

redan arbetar med hållbarhet till att göra det. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur svenska företag implementerar de globala 

målen i Agenda 2030. För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

o Vad karaktäriserar svenska företags CSR-arbete idag? 

o Hur har implementeringen av de globala målen upplevts av hållbarhetsansvariga på 

företagen? 

o Vilken funktion har de globala målen haft för hållbarhetsarbetet? 
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1.4 Avgränsningar 

Studiens syfte avgränsas till att enbart behandla svenska företag och dess verksamhet i Sverige. 

Vidare avgränsas studien till att enbart studera större företag då dessa omfattas av lagen om 

hållbarhetsredovisning (Sveriges riksdag, 2016). Ytterligare en avgränsning har gjorts till att 

enbart spegla hållbarhetsansvarigas perspektiv på implementeringsprocessen.  

1.5 Kunskapsbidrag 

Tidigare forskning är begränsad vad gäller implementering av hållbarhet (Baumgartner, 2013). 

Enligt Lafferty (2004) har tidigare empiriska studier fokuserat på frågor rörande klassisk 

implementering och inte specifikt på implementering kopplat till hållbar utveckling, samt att den 

senare typen av implementering är mer utmanande. Khan och Khandaker (2016) anser att hur 

implementeringen skall ske är problematisk i de fall det saknas tydliga riktlinjer, detta eftersom 

implementeringsprocesser är väldigt kontextspecifika (Khan & Khandaker, 2016; Pülzl & Treib, 

2007).  

 

På grund av att Agenda 2030 är en ny överenskommelse finns det relativt få studier och forskning 

kring ämnet. För att organisationer ska kunna bidra till uppfyllandet av de globala målen för 

hållbarhet är det avgörande huruvida implementeringen i organisationer fungerar på ett bra sätt. 

Med denna rapport ämnar vi därför att titta närmare på implementeringsprocessen i svenska 

företag. Därav riktar sig denna studie till företag som i dagsläget arbetar med eller ska påbörja 

implementeringen av de globala målen. Dessutom riktar sig studien till intresseorganisationer 

och myndigheter som har ett intresse för företags hållbarhetsarbete och mer specifikt i arbetet 

med Agenda 2030. Detta då studien syftar till att bidra med kunskap om hur agendan har fungerat 

i praktiken och därmed hur det praktiskt skulle kunna förbättras. Vi vill även belysa de globala 

utmaningarna som världens står inför genom att få företag att förstå sitt bidrag till hållbar 

utveckling och inspirera företag som inte redan arbetar med hållbarhet till att göra det.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

1.6 Uppsatsen disposition 

 

I studiens disposition kommer studiens upplägg att förklaras. 

 

 

Introduktion: Uppsatsens första kapitel inleds med en presentation av ämnet som ska studeras: 

CSR och Agenda 2030. Därefter presenteras problematiseringen som följs av syfte, avgränsning 

och kunskapsbidrag.  

 

Metod: Uppsatsens andra kapitel argumenterar för uppsatsens tillvägagångssätt samt en 

beskrivning av de etiska aspekter som beaktats under arbetets gång.  

 

Teoretisk referensram: Detta kapitel presenterar teorier som valts utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Störst fokus ligger på teorier om CSR och implementering. De teorier som berörs 

kommer senare att tillämpas på studiens empiriska material för analys. 

 

Empiri: I detta kapitel behandlas studiens empiriska referensram och där presenteras resultaten 

av intervjuerna med respektive företags hållbarhetsansvarige, var och en för sig.  

 

Analys: I analyskapitlet analyserar vi det empiriska materialet med hjälp av den framarbetade 

teoretiska referensramen. Analysen är uppbyggd utifrån tre stycken framtagna analysteman.  

 

Slutsats: I studiens sista kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till utifrån studiens 

frågeställningar. Vi för avslutningsvis en diskussion kring studiens bidrag och förslag på vidare 

forskning inom forskningsområdet.  
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2. Metod 

 
I detta kapitel förklaras och motiveras studiens tillvägagångssätt gällande val av 

forskningsstrategi, forskningsansats och forskningsdesign. Vidare presenteras val av 

forskningsmetoder, motivering av urval som har använts för genomförandet av 

studien samt litteraturgenomgång och källkritik. Metoden avslutas med en 

diskussion kring studiens reliabilitet, validitet och etiska aspekter. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsstrategi  

I rapporten har vi använt oss av kvalitativa forskningsmetoder, då det stämmer överens med 

studiens syfte. Det finns två typer av forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ (David & 

Sutton, 2016). En kvantitativ forskningsstrategi handlar om att kvantifiera något medan den 

kvalitativa metoden handlar om att undersöka, tolka och förstå meningen i människors 

handlande, fokus ligger därmed inte i något som kan mätas kvantitativt (David & Sutton, 2016; 

Bryman & Bell, 2013). Kvalitativa metoder används för att förstå fenomen som är delvis okända 

eller komplexa genom att studera stora mängder variabler och samband. Det svarar på frågan om 

hur och varför något är som det är (Gummesson, 2004). Det innebär en hög grad av öppenhet 

(David & Sutton, 2016). Vidare är kvalitativa studier oftast mer subjektivistiska och tolkande 

jämfört med kvantitativa studier som fokuserar mer på objektivism och generaliserbarhet (David 

& Sutton, 2016). Målet är att se världen med undersökningspersonernas ögon (Bryman & Bell, 

2013). Genom att undersöka de hållbarhetsansvarigas upplevelser av implementeringen på 

företaget, ämnar vi få en ökad förståelse för deras syn på verkligheten.  

 

Eftersom vi är intresserade av att beskriva och tolka information så är en kvalitativ metod mest 

lämplig för oss att använda. Detta innebär i sin tur att studiens syfte är av explorativ och 

deskriptiv karaktär. Vi vill studera hur implementeringen av de globala målen har upplevts av 

hållbarhetsansvariga på svenska företag för att få en ökad förståelse för 

implementeringsprocessen. Detta är den explorativa delen, som handlar om att förstå. Vidare 

kommer vi att beskriva på vilket sätt företagen arbetar med hållbarhet och hur implementeringen 

har fungerat. Detta är den deskriptiva delen, som handlar om att beskriva. Det explorativa och 

deskriptiva syftet hänger således ihop och detta stöds även av Bryman och Bell (2013) som menar 

att kvalitativa studier i huvudsak tar upp deskriptiva detaljer just för att få en kontextuell 

förståelse för det sociala beteendet. 
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2.2 Hermeneutiskt perspektiv 

Denna studie har för avsikt att bidra till en förståelse av hur implementeringen av de globala 

målen har upplevts av hållbarhetsansvariga på respektive fallföretag. Därav är det av stor vikt att 

förstå och skildra verkligheten då studien är av deskriptiv och explorativ karaktär. Enligt 

Andersson (1979) finns det två olika samhällsvetenskapliga förhållningssätt: positivism och 

hermeneutik. Positivismen är ett naturvetenskapligt perspektiv som grundar sig mer på fakta och 

iakttagelser (Andersson, 1979). Hermeneutik å andra sidan, är en term som från början kommer 

från teologin och inom samhällsvetenskapen är det ett synsätt som innebär tolkning av 

människors handlingar. Hermeneutik handlar om att uppfatta saker och ting ur en annan persons 

synvinkel för att förstå meningen eller innebörden av något (David & Sutton, 2016). Utöver 

förståelsens betydelse i hermeneutiken, lyfter Ödman (2007) fram kontexten som en viktig del 

för tolkning och förståelse. I denna studien används ett hermeneutiskt perspektiv, där kontexten 

i denna studie är den bransch och den organisation som respondenterna verkar i , men även den 

erfarenhet av hållbarhetsarbete som respondenterna de besitter. Ytterligare en motivering till val 

av ett hermeneutiskt perspektiv är att studien ämnar undersöka hållbarhetsansvarigas 

subjektiva uppfattningar om hur de upplevt implementeringen av Agenda 2030.  

2.3 Iterativ ansats 

Studien började med läsning av befintlig litteratur om CSR för att få en uppfattning om 

ämnesområdet och för att se om en kunskapslucka kunde identifieras. Det kunde konstateras att 

omfattande studier hade genomförts på området CSR ur till exempel ett 

marknadsföringsperspektiv samt studier om hur CSR kan gynna konkurrenskraften i företag (Du 

& Sen, 2016; Dupre & M’Zali, 2014; Hildebrand et al., 2017). Litteratursökningen ledde oss sedan 

vidare in på Agenda 2030, bland annat fann vi en studie av Saner och Yiu (2017) där de beskrev 

vilka kompetenser som är viktiga för företag för att nå målen i Agenda 2030. Ytterligare fann vi 

en studie där Arruda Filho (2017) beskriver vilken roll universitetet har för att Agenda 2030 ska 

uppnås. 

 

I samband med litteratursökningen upptäckte vi att relativt lite forskning hade genomförts 

rörande svenska företags arbete med Agenda 2030. Utifrån den teori som funnits i början av 

studiens gång formulerade vi därefter studiens forskningsfrågor. Detta innebär att en deduktiv 

ansats användes till en början, vid studiens utformning. En deduktiv ansats innebär att teorier 

och de hypoteser som formulerats kommer först och därmed styr datainsamlingsprocessen 

(Bryman & Bell, 2013). Motsatsen till denna metod är den induktiva ansatsen som innebär att 

försöka bygga teori på basis av empirisk forskning. I kvalitativa studier är det vanligt med en 
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induktiv strategi (ibid). Precis som den deduktiva processen kan innehålla inslag av induktion, 

uppvisar även den induktiva strategin drag av deduktion (Bryman & Bell, 2017). Detta var fallet 

i denna studie då den påbörjades med en litteraturgenomgång. Trots att en deduktiv ansats har 

använts vid studiens utformning har vissa kompletterande teorier inhämtats under studiens 

gång, vilket gör att studien även har inslag av en induktiv ansats. Denna kombination, där det sker 

en växling mellan teori och empiri, kallas för en iterativ ansats (Jacobsen, 2002). Utgångspunkten 

var att genom iakttagelser och insamling av data komma fram till förklaringar och teorier 

eftersom att det inte fanns så mycket teori om det valda ämnet att utgå ifrån. Genom en iterativ 

strategi har ett relativt öppet förhållningssätt tillämpats till den data som samlats in och därav 

har den teoretiska referensramen kompletterats efter att den empiriska undersökningen 

genomförts. 

2.4 Fallstudie  

Studien har en fallstudiedesign då den ämnar ge en förståelse för hur svenska företag 

implementerar de globala målen i sin verksamhet. En fallstudiedesign används för att förstå 

fenomen som är (delvis) okända eller komplexa (Gummesson, 2004) och innebär att ett fall 

studeras ingående och detaljerat (Bryman & Bell, 2013). Vidare kännetecknas fallstudier av att 

ett få antal enheter som har vissa gemensamma egenskaper studeras. Dessa enheter kan vara 

individer, organisationer eller händelser (David & Sutton, 2016).  I denna studie har sex  stycken 

företag studerats. Då studien ämnar ge en ökad förståelse för implementeringen av de globala 

målen i svenska företag så är en flerfallstudie att föredra eftersom det ger utrymme för reflektion 

och tolkningar från olika respondenter. För att få en ökad förståelse för hur varje enskilt företag 

arbetar med hållbarhet och implementering så krävdes djupgående studier av varje enskilt fall. 

Trots att en fallstudiedesign kännetecknas av en djupgående studie samt att detta har varit vårt 

primära syfte, har studien även haft en viss bredd. Detta motiveras av att vi genom att studera sex 

stycken olika fall kunde uppnå en bättre helhetsförståelse för hur implementeringen på svenska 

företag har fungerat. Studiens bredd kan även medföra att forskningsbidraget kan riktas till ett 

större antal företag. 

2.4.1 Urval av fallföretag  

I en fallstudie kan ett fall beskriva en miljö, situation eller kontext som studeras (Bryman & Bell, 

2013). Bryman och Bell (2017) skriver om två urvalsmetoder: sannolikhetsurval som baseras på 

en slumpmässig grund samt icke-sannolikhetsurval som man har fått fram på annat sätt än genom 

en slumpmässig urvalsteknik. Den främst använda urvalsmetoden vid kvalitativa fallstudier är 

icke-sannolikhetsurval (ibid). Eftersom målet med kvalitativ forskning är att undersöka och 
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förstå ett fenomen (Bryman & Bell, 2017) ansåg vi att ett icke-sannolikhetsurval var lämpligt för 

vår studie.  

 

Vidare använder forskare sig vanligtvis av ett målinriktat urval vid upprättande av en kvalitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2017). Ett målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval som 

innebär att forskaren väljer fall eller deltagare som är relevanta för studiens forskningsfrågor 

(ibid). Detta har varit fallet för denna studie då företagen har valts ut på basis av att de alla 

upprättar en hållbarhetsredovisning och därmed klassas som större företag. För att uppfylla 

studiens syfte valdes samtliga företag ut på basis av att de är grundade i Sverige. Ytterligare ett 

kriterium var att organisationen aktivt skulle arbeta med hållbarhet och mer specifikt med de 

globala hållbarhetsmålen. Företag som inte arbetar aktivt med hållbarhet uteslöts. Då samtliga 

fallföretag upprättar hållbarhetsredovisningar kunde det konstateras att de arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Dessutom är vissa av studiens företag medlemmar i CSR Sweden, ett 

företagsnätverk som fokuserar på företags samhällsansvar och samhällsengagemang (CSR 

Sweden, u.å.), vilket ytterligare stärker det faktum.  

      

Tabell 1. Sammanställning av studiens fallföretag.  

Fallföretag  Företagsbeskrivning  

NCC NCC är ett svenskt fastighets- och byggbolag med en omsättning närmare 

57 Mdr SEK och 16 500 medarbetare (NCC, 2018). NCC:s huvudsakliga 

verksamhet bedrivs i Norden. NCC är aktiva inom tre verksamheter: bygg 

och anläggning, industri och utveckling (ibid).  

Svenska Spel Svenska Spel är ett statligt bolag som verkar inom den reglerade 

spelmarknaden i Sverige. Svenska Spel hade 2018 en omsättning på 8,8 

Mdr SEK och 2100 anställda. Spelverksamheten är uppdelad i tre separata 

affärsområden: Sport och casino, Tur samt Casino Cosmopol och Vegas 

(Svenska Spel, 2018). 

Vattenfall Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten. 

Företaget är en producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt 

elnätsägare (Vattenfall, 2019). Nettoomsättningen för 2018 låg på 156 Mdr 

SEK och antalet anställda uppgick till cirka 20 000 (Vattenfalls års- och 

hållbarhetsredovisning, 2018). 
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Postnord Postnord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och 

inom Norden. Postnord erbjuder postservice för privatpersoner och 

företag i Sverige och Danmark. Under 2018 omsatte Postnord 37,7 Mdr 

SEK och hade omkring 30 000 medarbetare (Postnord, 2018). 

Stena Line Stena Line är ett av världens största färjerederier bestående av 21 

färjelinjer i Skandinavien och runt Storbritannien (Stena Line, u.å.). År 

2018 uppgick antalet anställda till cirka 5700 och omsättningen till 13,8 

Mdr SEK (Stena Line, 2018). 

Handelsbanken  Handelsbanken har rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, 

Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Omsättningen för 2018 

uppgick till 43,77 Mdr SEK och antalet anställda 12 300. Handelsbanken 

kännetecknas av en decentraliserad organisation med stark lokal 

förankring (Handelsbankens årsredovisning, 2018). 

2.5 Litteraturgenomgång och källkritik 

Det är viktigt att som forskare göra en litteraturgenomgång av det forskningsområde som ska 

studeras, detta för att få kunskap om fältet och inte riskera att studera ett trivialt problem eller 

upprepa något som det redan har forskats om (Merriam, 1994; Bryman & Bell, 2017). Vidare kan 

en utförlig litteraturgenomgång bidra till bra formuleringar av frågeställningar samt ge svar på 

specifika metodiska problem (Merriam, 1994).  

 

Vi valde forskningsområdet CSR för att det är ett aktuellt och intressant ämne. Vi började med en 

generell litteratursökning för att få en förståelse för forskningsfältet CSR. Därefter använde vi oss 

av sökord som bland annat CSR, Corporate Social Responsibility och Sustainable Development 

Goals. Att använda centrala begrepp samt ämnesord underlättar litteratursökningen (Bryman & 

Bell, 2017). Längre fram i litteratursökningen utökades sökningen till att omfatta även ordet 

Implementation. Litteratursökningen genomfördes i elektroniska databaser som Linköpings 

Bibliotek, Google Scholar och Scopus, vilka tillhandahåller vetenskapliga publikationer. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

litteraturgenomgången, vilket betyder att författarna bör kritisera litteraturen och ifrågasätta 

källornas betydelse och trovärdighet. För att fastställa artiklarnas trovärdighet och relevans har 

vi bland annat utgått från antal citeringar samt publiceringsår. Nypublicerade artiklar om Agenda 

2030 har också använts för att belysa ämnets aktualitet, vilket innebär att antal citeringar inte 

alltid har varit avgörande. Generellt anser vi studiens källor som tillförlitliga då Linköpings 
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universitet har tillhandahållit access till de olika databaserna där studiens vetenskapliga artiklar 

har inhämtats.  

 

Vid litteratursökningar har vi alltid sökt oss till ursprungskällan för att säkerställa trovärdigheten 

eftersom att vi är medvetna om att sekundärkällor kan vara feltolkade av författaren som använt 

källan. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är det dock viktigt att beakta att det finns en risk att 

litteraturen inte är helt objektiv och att informationen kan vara vinklad. Dessutom har stora delar 

av den litteratur som använts enbart funnits tillgänglig på engelska, vilket innebär att det finns 

en risk att feltolkningar av oss som författare kan ha förekommit vid översättning av materialet 

till svenska, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke.  

               

Studiens sekundärkällor består av hemsidor, böcker, artiklar och rapporter. Till största del har 

vetenskapliga artiklar och dokument från myndigheter använts, men även en del skriftlig 

litteratur. Till empiriunderlaget har företagens egna hemsidor använts för att finna viss 

kompletterande information, till exempel har företagens års- och hållbarhetsrapporter använts. 

Vi har haft i åtanke att dessa dokument kan vara vinklade då dessa är producerade av respektive 

företag, men då information som har inhämtats från dessa dokument till största del har varit 

faktabaserad, har vi utgått ifrån att den är saklig och korrekt. Förutom litteratursökningen som 

genomfördes i början av studien, har ytterligare litteratursökningar skett kontinuerligt under 

studiens gång i samband med att empirins uppbyggnad har kompletterats med ytterligare teorier. 

Detta har även varit en del av studiens iterativa strategi. 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Intervjuer 

Enligt Bryman och Bell (2013) är den mest förekommande primärdatan i kvalitativa studier 

intervjuer, vilket har varit den huvudsakliga primärdatan i denna studie. Andra alternativ är att 

tillämpa fokusgrupper eller använda kvalitativa enkäter för generering av primärdata (ibid).  I 

denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter då det gav utrymme 

för ett större djup och förståelse för det som ämnades att studeras. Detta djup hade varit svårare 

att komma åt genom exempelvis enkäter eller fokusgrupper.  

 

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte och görs för att erhålla beskrivningar 

av intervjupersonens livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997). 

Intervjuer skiljer sig i en rad olika dimensioner, till exempel skiljer sig graden av struktur, 

öppenhet om syftet och om det är en explorativ undersökning eller en hypotesprövning (ibid). 
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Kvalitativa intervjuer kan vara både ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman & Bell, 

2013). I detta fall har studiens intervjuer genomförts med en semistrukturerad karaktär. I en 

semistrukturerad intervju får intervjun röra sig i olika riktningar eftersom det ger kunskap om 

vad intervjupersonen anser vara viktigt och relevant (Bryman & Bell, 2013). Tanken var att 

respondenterna skulle få möjlighet att berätta om sina upplevelser utan att känna sig alltför 

styrda av oss som intervjuar. Detta ledde till att frågeområden som ansågs intressanta kunde 

väljas ut samtidigt som vi kunde vara flexibla och anpassa undersökningens fokus efter frågor 

som dök upp och betonades av respondenterna. I jämförelse med en ostrukturerad intervju som 

är väldigt öppen och tenderar att likna ett vanligt samtal där intervjuaren bara ställer en enda 

fråga som intervjupersonen får associera fritt kring, är en semistrukturerad intervju mer 

strukturerad (Bryman & Bell, 2013). Det innebär att den som intervjuar utgår från en 

intervjuguide som koncentrerar sig till specifika teman som ska beröras, men tillåter samtidigt 

respondenten att vara öppen i sina svar.  

        

Innan vi startade empiriinsamlingen gick vi igenom våra frågor med Marianne Bogle, 

generalsekreterare på CSR Sweden. Detta för att identifiera eventuella brister i den utformade 

intervjuguiden och säkerställa att intervjufrågorna var relevanta. Efter pilotstudien med Bogle 

kunde det konstateras att intervjufrågorna var relevanta för studiens syfte.  

2.6.2 Genomförande av intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomförs vanligtvis i form av telefonintervjuer eller fysiska möten 

(Bryman & Bell, 2013). Genom fysiska intervjuer kan respondenternas kroppsspråk och gester 

uppmärksammas, vilket inte är möjligt vid telefonintervjuer (ibid). Majoriteten av studiens 

intervjuer genomfördes därmed i form av fysiska intervjuer på respondenternas arbetsplatser. 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan intervjuer som sker i respondenternas naturliga miljö bidra 

till en positiv inverkan på intervjun, då det kan medföra att respondenterna känner sig mer 

bekväma. Två av studiens respondenter hade inte möjlighet att träffas personligen, vilket innebar 

att telefonintervjuer hölls med dessa. Vi är medvetna om att detta gjorde det omöjligt att tolka 

respondenternas kroppsspråk och reaktioner, men anser ändå att det inte har påverkat resultatet 

för vår studie anmärkningsvärt.  

 

Vid utformandet av intervjuguiden2 utgick vi från David och Suttons (2016) förslag på 

uppställning av frågetyper. Där föreslås det att intervjun ska börja med uppvärmningsfrågor för 

att skapa förtroende hos intervjupersonen (ibid). Vidare betonar de att språket är nyckeln till 

                                                 
2 Se bilaga 1  
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intervjun. Det är viktigt att utforma frågor som är lätta att förstå och som uppfattas i den 

meningen intervjuaren avser (David & Sutton, 2016). Eftersom intervjun var av semistrukturerad 

karaktär, innebar det att vi kunde avvika från intervjuguiden samt ställa följdfrågor vid behov för 

att intervjuerna skulle få ytterligare djup och därigenom generera ett bättre analysunderlag till 

studien.  

 

Enligt Kvale (1997) bör en intervju börja med att informera intervjuaren om studiens syfte samt 

att fråga om respondenten godkänner att samtalet spelas in. Denna information skickades ut 

skriftligt via mail till respondenterna innan intervjun skulle äga rum och repeterades även 

muntligt på plats innan intervjun skulle starta. Vidare informerades respondenterna om rätten 

till samtycke, konfidentialitet och anonymitet i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Efter medgivande från samtliga respondenter spelades intervjuerna in. 

Respondenterna hade även i förväg informerats om intervjuns tidsåtgång, vilket planerades till 

mellan en- och en och en halv timme. Vi var dock medvetna om att detta skulle variera från fall 

till fall beroende på hur utvecklade svar respondenterna gav. Samtliga intervjuer avslutades med 

att stämma av om respondenten hade något att tillägga, vilket anses som ett bra avslut på en 

intervju enligt enligt Kvale och Brinkman (2014).  

2.6.3 Urval av intervjurespondenter 

Urvalet av respondenter baserades på den litteratursökning som hade gjorts på området, där vi 

fann artiklar som betonade hållbarhetschefens roll i CSR-arbete. De ansågs ha en avgörande roll 

för den förändring som krävs för att en hållbar utveckling skall möjliggöras (Epstein, Buhovac & 

Yuthas, 2010; Walker, 2012; Greenwood, Rosenbeck, Scott, 2012). Till en början var tanken därför 

att enbart intervjua hållbarhetschefer, men då dessa inte alltid hade tid att ställa upp hänvisades 

vi till andra personer inom företaget med liknande positioner. Därav bestämde vi att studiens 

urval skulle benämnas “hållbarhetsansvariga”. Några av respondenterna är hållbarhetschefer 

medan andra har en direkt anknytning till det hållbarhetsarbete som företaget utför och besitter 

därmed relevant kunskap i det ämne som studien ämnar undersöka.  

 

Sammanlagt intervjuades åtta respondenter fördelat på sex stycken olika fallföretag. I ett av våra 

fallföretag, Handelsbanken, intervjuades tre personer då den huvudsakliga respondenten som vi 

först kom i kontakt med ansåg att två kollegor till skulle medverka på intervjun för att bidra med 

kompletterande information som han inte var lika insatt i.  

 

Urvalet av en hållbarhetsansvarig från varje företag är enligt oss motiverande då avsikten med 

studien är att beskriva och förstå hur företagen implementerar de globala målen, detta genom en 
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hållbarhetsansvarig på företagets syn på implementeringen. Detta bidrog även till att fokus kunde 

läggas på varje enskild respondent och dess personliga upplevelser, genom att gå grundligt och 

djupt in på respektive respondent för varje företag. Enligt Patton (2015) har antalet respondenter 

inte en större betydelse, då urvalet snarare bör baseras på studiens syfte, den tid och resurser 

som finns tillgängliga och vad som faktiskt kommer att vara användbart för studien. Vidare anser 

vi att det är viktigt att vara kritisk gällande respondenternas uttalanden, då det finns en risk att 

de ger en mer förskönad bild än vad som speglar verkligheten. Detta kan bero på att 

respondenterna är medvetna om att personer både inom och utanför organisationen har tillgång 

till materialet och därmed inte vill måla upp en dålig bild av företaget. Detta är något vi har 

reflekterat över och haft i åtanke under hela uppsatsprocessen. Ytterligare en aspekt som har 

beaktats och som läsaren bör ha i åtanke är att de hållbarhetsansvariga på Svenska Spel och 

Postnord inte har varit med från starten av implementeringen av de globala målen då båda 

började arbeta på företagen år 2018. Trots detta har de fått viss information om 

implementeringsprocessen från sina kollegor. 

 

Tabell 2. Lista över studiens respondenter.  

Företag Respondent Position Typ av intervju 

NCC Anna Rengstedt Koordinator för 

hållbarhetskommunikation 

Fysisk intervju 

Svenska Spel Scarlett Roa 

Brynildsen 

Hållbarhetschef Fysisk intervju 

Vattenfall Rolf Bernro Hållbarhetsspecialist Fysisk intervju 

Postnord Sofia Leffler Moberg Hållbarhetschef Telefonintervju 

Stena Line Erik Lewenhaupt Hållbarhetschef Telefonintervju 

Handelsbanken Adam Ersmark 

Philip Gudinge 

Simon Park 

Group Sustainability Controller 

Hållbarhetsanalytiker 

Hållbarhetsanalytiker 

Fysisk intervju 
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2.7 Analysmetod   

Empiri och analys i kvalitativ forskning bör ske i samverkan, därav bör analysen ske parallellt 

med datainsamlingen (Bryman & Bell, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta gällde i vårt fall då 

vi påbörjade analysen redan under insamlingen av empirin. Det finns inget enkelt sätt att 

analysera insamlad data och det finns inte heller ett enda sätt att göra det på (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Vi har valt att använda oss av Rennstam och Wästerfors (2015) tre 

angreppssätt för att genomföra analysarbetet. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) innefattar 

analysen tre steg: sortera, reducera och argumentera.  

 

Det första angreppssättet, sortera, handlar om att skapa ett helhetsintryck av det insamlade 

materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta var fallet för oss då transkriberingarna 

påbörjades direkt efter att varje intervju hade genomförts. Detta för att få en överblick över den 

data som hade samlats in och se om vissa frågor behövde kompletteras. Efter att varje 

transkribering hade färdigställts skickades materialet till respektive respondent för 

godkännande och för att säkerställa att de hade uppfattats korrekt. 

 

Det andra angreppssättet, reducera, innebär att sålla bort den information som inte är relevant 

för uppsatsens syfte och frågeställningar (Rennstam & Wästerfors, 2015). När bearbetningen av 

det empiriska materialet var klart påbörjades sorteringen av materialet. I detta steg 

identifierades olika teman för att finna likheter, skillnader och mönster för de olika fallen. Detta 

arbete resulterade i uppkomsten av tre teman: CSR, implementeringsprocessen samt Agenda 

2030 och dess funktion, vilka behandlas i analysen.  

 

I det tredje steget, argumentera, menar Rennstam och Wästerforst (2015) att det förutom 

sortering och reducering är viktigt att analysen leder till argumentationer som stödjer studiens 

syfte och slutsats. Då vi har haft en iterativ ansats har relevant teori valts utifrån det insamlade 

materialet. Dessa teorier har hjälpt oss att bygga argumentationer genom att det empiriska 

materialet har analyserats utifrån valda teorier. 

 

Studiens analys är av integrerad karaktär, där de olika respondenternas reflektioner har 

behandlats och summerats på ett integrerat sätt under analysens gång för att komma fram till 

våra slutsatser. Eftersom att studiens syfte handlar om att beskriva och förstå implementeringen 

av de globala målen på företagen, och detta ur en hållbarhetsansvarig på företagets perspektiv, 

är det deras tolkningar som har varit viktiga. Samtidigt har våra egna subjektiva tolkningar haft 

viss inverkan på analysen av materialet. Analysen har med andra ord påverkats av vårt sätt att se 

på verkligheten.  
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2.8 Kvalitet 

För att säkerställa studiens kvalitet har vi valt att använda oss av två kriterier: validitet och 

reliabilitet. Mason (1996) menar att dessa begrepp är olika slag av mått på kvalitet. Validitet samt 

reliabilitet härrör från det kvantitativa sättet att bedriva en studie, men har på senaste tiden blivit 

viktiga även inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Vidare menar Kvale (1997) att all 

forskning syftar till att producera giltiga resultat på ett etiskt godtagbart sätt och att kvalitativa 

undersökningar inte är ett undantag från detta. Inom kvalitativ forskning har dessa begrepp 

anpassats för att bättre passa den forskningsdesign som valts och mindre vikt läggs till exempel 

på frågor som rör mätning (Bryman & Bell, 2017).  

2.8.1 Validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning 

I kvantitativ forskning handlar validitet mer om mätbarhet, detta är dock inte fallet inom den 

kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2017). I kvalitativ forskning handlar validitet om 

huruvida man studerar det man har tänkt att studera (ibid). Därmed är den inledande 

problematiseringen viktig för att visa att man har förstått att det finns olika inriktningar och att 

man har valt att smalna av det. 

 

Validitet finns definierat som två olika typer: intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell, 

2017; Kvale, 1997). Den förstnämnda handlar om i vilken utsträckning forskarens datainsamling 

överensstämmer med verkligheten. Kvale (1996) ställer två frågor rörande inre validitet: “Fångar 

resultaten verkligen det som finns?” samt “Studerar eller mäter forskaren verkligen det han eller 

hon tror sig mäta?” (Kvale, 1997, s.177). Extern validitet handlar å andra sidan om i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras, detta kriterium anses vara svårt att uppfylla i kvalitativ 

forskning då det oftast tenderar att undersöka ett fall eller ett begränsat urval (Bryman & Bell, 

2017). I vårt fall anser vi att det är troligt att resultaten vi finner är relevanta i flera sammanhang. 

Detta motiveras av att empiriinsamlingen resulterade i snarlika resultat från de olika 

fallföretagen och att vi som intervjuare upplevde en mättnad utifrån intervjusvaren som gavs. 

Därav anser vi att den externa validiteten är uppfylld trots att det rör sig om en kvalitativ studie. 

Vidare anser vi även att intern validitet är uppfyllt då vi har studerat det vi har ämnat att studera 

för att få svar på våra forskningsfrågor.  

 

Även reliabilitet kan sorteras i två kategorier: intern- och extern reliabilitet (Bryman & Bell, 2017; 

Kvale, 1997). Intern reliabilitet handlar om att forskarna för en studie kommer överens om hur 

de ska tolka den data som samlats in (Bryman & Bell, 2017). Medan extern reliabilitet handlar om 

i vilken utsträckning resultatet skulle bli likvärdigt om studien skulle upprepas (Bryman & Bell, 

2017; Kvale, 1997). Det sistnämnda kriteriet är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning, då det likt 
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extern validitet är ett begränsat urval som studeras samt att en replikerad undersökning innebär 

att gå in i en liknande social roll, vilket kan vara svårt (Bryman & Bell, 2017). I detta fall anser vi 

dock att reliabiliteten har uppfyllts då vi har sett en hel del mönster mellan respondenternas svar. 

Därmed tror vi att en upprepande studie kan leda till liknande resultat i den mån man använder 

respondenter som arbetar på liknande företag, det vill säga större svenska företag som arbetar 

aktivt med hållbarhet och som har implementerat de globala målen i sitt hållbarhetsarbete. 

2.9 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av forskning då den har en betydande roll för individers 

och samhällets utveckling. Forskning bör dock ta hänsyn till både forskningskrav och 

individskyddskrav. Det förstnämnda kravet innebär att forskningen bedrivs, inriktas på 

väsentliga frågor och håller hög kvalité. Individskyddskravet handlar mer om att man vid 

forskning bör ta hänsyn till individer och se till att de inte kommer till fysisk skada, förödmjukas 

eller kränks. Både forskningskravet och individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra. 

Som forskare bör man väga alla för- och nackdelar som kan uppstå vid forskningen av det 

förväntade kunskapsbidraget gentemot de negativa effekter som kan drabba deltagarna eller 

tredje person på både kort- och lång sikt (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet kan 

konkretiseras i form av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att deltagaren måste informeras om forskningens syfte och hur 

denna skall gå till (Vetenskapsrådet, 2002). Viktigt är även att meddela att den data som samlas 

in inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning (ibid). Forskaren måste även 

nämna att deltagandet är frivilligt och att respondenterna under arbetets gång har rätt att avbryta 

sin medverkan (ibid). Forskaren bör även kan redovisa de risker och obehag som kan komma att 

uppstå, men även den kunskap som forskningen ämnar bidra med för att på så vis motivera 

deltagaren (ibid). Informationen ska således innefatta all information som kan tänkas påverka 

personens villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå detta krav har vi informerat 

respondenterna om forskningens syfte både skriftligt och muntligt, vilka bidrag som studien kan 

tänkas ge samt betonat att de som medverkar inte ska komma att utsättas för risker, obehag eller 

annan skada till följd av deras medverkan. Varje deltagare blev även underrättad om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur.  

 

Samtyckeskravet däremot handlar om att deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt fall har varje deltagare blivit tillfrågad om samtycke 

till intervjudeltagande. Dessutom har vi frågat om godkännande för ljudinspelning och informerat 
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respondenterna om att ljudinspelningen kommer att raderas när uppsatsen har blivit godkänd. 

För att deltagarna skulle få rätt till samtycke av vår sammanställning så delgav vi de intervjuade 

vår tolkning och sammanfattning av intervjun.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att alla inblandade ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Som forskare har man även tystnadsplikt vad gäller etiskt känsliga uppgifter och bör 

skriva sin forskning på ett sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har informerat samtliga deltagare om att allt insamlat material 

kommer att lagras på ett säkert ställe, på lösenordskyddade datorer och nätverk. Vi har även 

informerat dem om att vi kommer att förstöra ljudupptagningar och transkriberingar efter att 

rapporten har blivit godkänd. Dessutom informerades respondenterna om att vi kommer att 

använda företagets namn och att de är medvetna om att det är möjligt att identifiera deltagarna. 

Detta godkändes av samtliga medverkande. 

 

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens samtliga 

deltagare informerades i ett tidigt skede om att all personlig data som har insamlats under 

studiens gång enbart kommer att användas för studiens ändamål. 
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3. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som kommer ligga till grund för 

analysen av empirin. Inledningsvis ges en genomgång av begreppet CSR. Därefter 

förklaras vad Agenda 2030 är samt dess förhållande till Sverige och svenskt 

näringsliv. Vidare kommer den teoretiska referensramen att behandla teorier som 

rör implementering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen och en presentation av den analysmodell som kommer att användas 

för att analysera det empiriska materialet. 

 

3.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility är ett brett begrepp som saknar en entydig definition (Dahlsrud, 

2006). Enligt Marrewijk och Werre (2003) finns det inte någon poäng med en universallösning 

på begreppet CSR. Detta kan förklaras av att begreppet varierar beroende på vilken typ av företag 

som omfattas, vilken bransch den verkar inom samt vilka företagets intressenter är (Borglund et 

al., 2012; Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Det är upp till varje företag att göra sin egna 

tolkning och definition av CSR i relation till den kontext de befinner sig i (Marrewijk, 2003; 

Löhman & Steinholtz, 2003). I den fortsatta framställningen kommer begreppet hållbarhet att 

användas synonymt med CSR. 

 

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

vara den mest citerade definitionen av begreppet (Montiel, 2008):  

 

”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary 

expectations that society has of organizations at a given point in time” 

(Carroll, 1979, s. 500) 

 

Vidare utvecklade Carroll (1991) en modell som ofta används i samband med CSR: Carrolls ”four 

part model pyramid”. Denna modell illustrerar att företag har ett större ansvar än att enbart 

vinstmaximera (ibid). I modellen framgår det att CSR utgörs av fyra ansvarsområden: 

filantropiskt ansvar, etiskt ansvar, juridiskt ansvar och ekonomiskt ansvar, vilka avbildas som en 

pyramid (ibid). Modellen har dock lett till missuppfattningar då pyramiden kan anses ha en 

hierarkisk ordning, därav har Schwartz och Carroll (2003) i en senare artikel valt att förtydliga 
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modellen. Författarna menar att modellen inte bör användas i syfte att följa en hierarkisk ordning, 

utan att företag förväntas uppfylla samtliga delar samtidigt (ibid). Trots att det etiska ansvaret 

anges som en enskild kategori i CSR-pyramiden så bör etiskt tänkande genomsyra hela 

pyramiden (Schwartz & Carroll, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen illustration av Carrolls “four part model pyramid”       Figur 2. Egen illustration av Schwartz och   

Carroll (1991)                                                                                                                Carroll (2003) “The Three-domain model” 

 

Gemensamt för många av definitionerna är att CSR innefattar ett företags ansvar gentemot 

samhället som det är verksamt i (Carpenter & White, 2004). Detta stämmer överens med EU 

kommissionens definition av hållbart företagande: ”Företagens ansvar för den egna 

verksamhetens påverkan på samhället” (EU kommissionen, 2019) vilket är en definition som är 

modern, enkel och användbar (Svenska regeringen, 2013). EU kommissionens definition är också 

oftast den som används som utgångspunkt i praktiken (Grafström et al., 2015). Vidare innefattar 

begreppet CSR hur man kan förbättra den hållbara utvecklingen i samhället (Baumgartner, 2013). 

Under mitten av 1980-talet definierade Brundtlandkommissionen begreppet hållbar utveckling 

som: “En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 2016). 

 

Ett annat vanligt sätt att dela upp begreppet hållbarhet är genom the Triple Bottom Line som 

bygger på tre dimensioner: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet (Elkington, 1994; 

Grankvist, 2012). Precis som Schwartz och Carroll (2003) menar Grankvist (2012) att de tre 

delarna simultant bör samspela med varandra för att uppnå högsta möjliga hållbara ansvar. Det 

ekonomiska ansvarstagandet handlar om att företag drivs för att vinstmaximera och därmed 

säkra långsiktig framgång för företag och dess aktieägare (Grankvist, 2012). Det sociala 

ansvarstagandet handlar om det ansvar som företag har gentemot sina intressenter (ibid). Det 

miljömässiga ansvaret innebär att företag ska bedrivas på ett sätt som innebär så lite negativ 
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påverkan som möjligt på miljön och dess resurser (ibid). De tre dimensionerna av hållbar 

utveckling har varit en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen (FN, u.å). 

 

 

Figur 3. Egen illustration av “the Triple Bottom Line” (Elkington, 1999) 

 

3.2 Agenda 2030  

3.2.1 Vad är Agenda 2030?  

FN:s medlemsstater enades den 25–27 september 2015 om Agenda 2030, en agenda som 

innefattar 17 globala mål för hållbar utveckling, på engelska benämnt Sustainable Development 

Goals eller SDGs3 (FN, 2015). Agendan består av 17 huvudmål samt 169 delmål och är den mest 

ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit (FN, u.å).  Dessa 

mål ersätter de åtta millennieutvecklingsmålen som introducerades år 2000 (ibid). Till skillnad 

från millennieutvecklingsmålen är målen i Agenda 2030 universella och omfattar hela världen, 

både industri- och utvecklingsländer (Caprani, 2016; FN, 2015). Syftet med agendan är att 

slutföra det som inte uppnåddes genom millennieutvecklingsmålen (Svenska regeringen, 2016). 

Meningen är att målen ska bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling och 

vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder (ibid).  

                                                 
3 Förkortning för Sustainable Development Goals (FN, 2015)  
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Figur 4. De 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 (Svenska regeringen, 2016) 

3.2.2 Sverige och Agenda 2030 

Alla världens länder har ansvar för att de globala målen ska uppfyllas och det är varje lands 

regering som i samarbete med nationella och lokala myndigheter, organisationer, föreningar, 

forskare och näringsliv ansvarar för att målen ska nås i det egna landet (FN, u.å). En studie av SCB 

(2017) har visat att Sverige ligger i framkant inom flera av de områden som Agenda 2030 

omfattar samtidigt som det finns stora utmaningar på vissa områden. Den svenska regeringen 

(2018) har som ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både på 

hemmaplan men även globalt. Sverige har ett bra utgångsläge för genomförandet av Agenda 2030 

då landet har en lång historia med fredliga och demokratiska förhållanden som innefattar en 

utvecklad samverkanskultur mellan de olika samhällsaktörerna, politiska, ekonomiska och 

sociala. Detta beror på att den ekonomiska utvecklingen i landet över tid har varit stark (Svenska 

regeringen, 2018). Samhället i stort, dess myndigheter, skolor och andra allmännyttiga 

organisationer har en stor betydelse i kunskapsspridningen vad gäller Agenda 2030 och dess 

innebörd (FN, u.å).  

3.2.3 Svenskt näringsliv och Agenda 2030 

Näringslivet ses som en viktig aktör för genomförandet av Agenda 2030 (Svenskt Näringsliv, 

2017). Näringslivet kan bidra med många lösningar på de globala utmaningarna som pekas ut i 

Agenda 2030, bland annat vad gäller ekologiska utmaningar kring klimat, vatten och 

resursförbrukning, men även kring sociala och ekonomiska utmaningar (ibid). Det finns ett starkt 

engagemang på ledningsnivå att utformning av produkter och tjänster inkluderar hållbar 

utveckling som en självklar parameter (ibid). Regeringen lägger stor vikt vid att upprätthålla goda 
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relationer med näringslivet vad gäller arbetet inom Agenda 2030 (Svenska regeringen,  2017). 

För att underlätta och driva på företagens hållbarhetsarbete har regeringen genomfört och 

kommer att fortsätta vidta en rad konkreta åtgärder inom en mängd politikområden (ibid). 

Genom att leda omställningen för hållbar utveckling stärker det svenska näringslivet sin 

konkurrenskraft internationellt (ibid).  

 

En studie av revisions- och konsultföretaget EY visar att 70 procent av de svenska företagen har 

med de globala målen i sin hållbarhetsrapportering medan det endast är hälften som planerar att 

integrera målen i sin affärsstrategi (EY, 2017). Vidare visar studien att företag står inför en stor 

utmaning när de kommer till integrering av hållbarhetsmålen. Företag har olika åsikter kring 

vilka mål som bör prioriteras och väljer i dagsläget de mål som stämmer överens med deras 

hållbarhetsstrategi och övriga verksamhet (ibid). Enligt Le Blanc (2015) kan de 17 globala målen 

med de 169 delmålen ses som ett nätverk som är sammankopplade på ett eller annat sätt. Därav 

bör målen hanteras på en holistisk nivå snarare än att arbeta med dem separat. Han menar att ett 

holistiskt arbetssätt med de globala målen stärker företagens hållbarhetsarbete (ibid).  

3.3 Implementering 

3.3.1 Top down och Bottom up 

En traditionell syn på implementeringsteori är ett uppifrån och ner perspektiv, Top down, och ett 

nerifrån och upp perspektiv, Bottom up (Löfgren, 2012). Dessa två metoder har olika syn på 

karaktären av en implementeringsprocess (ibid). Olika forskare har under många år diskuterat 

de två synsätten och man har kommit fram till att en implementeringsprocess kan vara en 

kombination av Top down och Bottom up, vilket kallas för en hybrid (Pülzl & Treib, 2007). Top 

down kännetecknas av central vägledning (ibid). Det är en hierarkisk syn på implementering som 

innebär att implementeringsprocessen startar “ovanifrån” där centrala beslutsfattare definierar 

exempelvis politiska mål och härleder processen för att genomföra dessa mål i praktiken (ibid). 

Bottom up kännetecknas av lokal autonomi (ibid). Detta perspektiv ser på implementering som 

en process som sker “nerifrån” genom autonoma beslut från aktörer som berörs av 

implementeringen, snarare än genom hierarkisk vägledning (ibid).  

3.3.2 Hållbarhet som en del av strategin 

Bonn och Fisher (2011) har tagit fram en analysmodell för hur organisationer kan integrera 

hållbarhet i sin verksamhet. Syftet är, enligt författarna, att chefer och forskare ska kunna 

använda modellen för att bedöma i vilken utsträckning organisationer har fångat upp hållbarhet 

och att identifiera möjligheter till ytterligare förbättringar i processen. Modellen omfattas av 
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följande steg: vision, strategisk beslutsprocess, strategiinnehåll: företags-, affärs- och 

funktionsnivåer, organisationskultur och slutligen hållbarhetsinitiativ i form av ekonomiska, 

sociala och miljömässiga dimensioner (Bonn & Fisher, 2011). För att få en ökad förståelse för 

modellen och dess användning i studien kommer respektive steg i modellen att beskrivas 

närmare nedan. 

 

Vision 

Beslutsfattare i organisationer står inför en hög grad av osäkerhet och ofullständig information 

(Weick, 1995). De hanterar komplexa frågor som kräver insyn i olika intressenters intressen 

(ibid). För att ledare ska kunna utveckla hållbara strategier så behöver de stöd i form av 

värderingar, prioriteringar och tydlighet om preferenser (ibid). Enligt Bonn & Fisher (2011) kan 

en vision därmed vara signifikant för att ge vägledning och en känsla av riktning för organisation. 

Vidare menar författarna att en vision med hållbarhet som kärnvärde kommer att innehålla 

ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som vägleder ledningens och anställdas beslut. 

Visionen kommunicerar även till intressenter och samhället att hållbarhet är en integrerad del av 

organisationens affärsinriktning. Visionen utgör grunden för att fatta strategiska beslut (ibid).  

 

Strategisk beslutsprocess 

Strategiska beslut fattas vanligtvis av ledningen och påverkar organisationens långsiktiga 

inriktning (Wilson, 2003). Under denna process skannas miljön för att samla in data och 

strategiska problem identifieras och analyseras för att förstå deras bakomliggande orsaker 

(Starbuck & Milliken, 1988). Utifrån detta utvecklas kognitiva modeller som styr chefernas 

tänkande och riktning av beslut (ibid). Enligt Kollmus och Agyeman (2002) påverkas 

beslutsfattares beslut av om det finns ett känslomässigt engagemang. Följaktligen är det enligt 

Bonn och Fisher (2011) viktigt att förstå en beslutfattares personliga och kognitiva egenskaper 

om en organisation strävar efter att bli mer hållbar. För organisationer som nyligen har börjat 

arbeta med hållbarhet innebär det att beslutsfattare kan behöva omvärdera sina värderingar om 

dessa inte är inriktade mot hållbarhet (ibid). Vidare menar författarna att hållbarhet i strategiskt 

beslutsfattande är en långsiktig process som innebär att beslutsfattare arbetar med 

hållbarhetsfrågor i alla beslutsprocesser och kontinuerligt skapar nya strategier för att främja 

hållbarhet på lång sikt. Genom att fokusera på långsiktiga hållbarhetsresultat snarare än 

kortsiktiga vinster ger det även en signal till organisationsmedlemmar att hållbarhet är en viktig 

del av strategin (ibid). Beslutsfattare bör också uppmuntra medarbetare till att komma med nya 

idéer och aktiviteter kopplade till hållbarhet (ibid).  
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Företags-, affärs- och funktionsnivå 

Resultatet av den strategiska beslutsprocessen är att det utvecklas strategier på företags-, affärs- 

och funktionsnivå i organisationen (Bonn & Fisher, 2011). Enligt författarna handlar det på 

företagsnivå om en övergripande syn och hur värdet kommer att appliceras på olika 

affärsenheter. Exempelvis kan det handla om att fatta beslut som berör produkter och marknad, 

geografisk täckning och företagsförvärv (ibid). Om organisationen har hållbarhet som kärnvärde 

kan det till exempel handla om att samarbeta mellan organisationsenheter eller med andra 

organisationer för att minska miljöpåverkan (ibid). På affärsnivå handlar det om enskilda affärer 

eller affärsenheter, till exempel beslut om val av produkter och tjänster som erbjuds på 

marknaden (Stead & Stead, 2004). Organisationer som har i syfte att bli mer hållbara bör se över 

sina befintliga produkter för att se om de behöver ändras för att bli mer hållbara eller om de ska 

utveckla nya, hållbara produkter (Bonn & Fisher, 2011). På funktionsnivå ger strategin 

vägledning till chefer inom områden som ekonomi, HR och marknadsföring (Stead & Stead, 2004). 

Till exempel bör en HR-strategi innehålla riktlinjer för rekrytering som stödjer organisationens 

hållbarhetsarbete (ibid).  

 

Organisationskultur 

Organisationskulturen spelar en viktig roll i organisationer där syftet är att bli mer hållbara 

(Stead & Stead, 2004). För att hållbarhet ska kunna integreras framgångsrikt bör visioner och 

strategier stödjas och återspeglas i organisationens normer och värderingar (ibid). Genom en 

hållbarhetscentrerad företagskultur förstärker organisationen synen på att sociala, ekonomiska 

och miljömässiga värden styr ledarnas och anställdas beteenden (ibid). Kulturen kan även 

påverka andra intressenters attityder, till exempel leverantörer (ibid). Enligt Bonn och Fisher 

(2011) kan det också finnas ett behov av att skapa ett centraliserat ansvar för hållbarhet genom 

att utse en hållbarhetschef som har ansvar för hållbarhetsfrågor och samordnar 

hållbarhetsinitiativ genom hela organisationen. 

 

Hållbarhetsinitiativ: ekonomiska, sociala och miljömässiga 

Processen mynnar ut i olika hållbarhetsinitiativ som en organisation kan göra, exempelvis bidra 

till välgörenhet, investera i miljövänligare teknik och införa en uppförandekod (Bonn & Fisher, 

2011). För att få igenom hållbarhetsinitiativ krävs det som tidigare nämnt en vision med sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter, en strategisk beslutsprocess som bygger på 

beslutsfattarnas engagemang för hållbarhet, strategier för hållbarhet på alla organisationsnivåer 

samt en kultur som stödjer och främjar hållbarhetsinitiativ (ibid). 
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Sammanfattningsvis menar Bonn och Fisher (2011) att ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhet är komplex och att det inte 

bara handlar om att följa lag- och regelkrav från staten utan kräver att organisationen har en 

proaktiv inställning till hållbarhet. Att bli en hållbar organisation är en långsiktig process och för 

att organisationer ska bli mer hållbara krävs det att chefer ser till att hållbarhet integreras i 

strategiprocessen från början. Organisationen påverkas också av den nationella och globala 

kontext de verkar i (ibid). 

3.3.3 Effektiv implementering  

En annan vanlig implementeringsteori är Klein och Sorras (1996) utarbetade modell (Nilsen, 

2015). Teorin bygger på två huvudfaktorer: det organisatoriska klimatet för förändring och 

matchning med individuella principer (Klein & Sorra, 1996). Författarna menar att dessa två delar 

ska vara uppfyllda samtidigt för att implementeringen ska vara effektiv och hållbar. Om någon av 

dessa uteblir så fungerar inte implementeringen i en helhet och kan bli sporadisk eller så används 

den nya praktiken eller produkten inte alls (ibid). 

 

 

Figur 5:  Egen illustration av Klein och Sorras (1996) modell för implementering 

 

Klein och Sorra (1996) definierar implementering enligt följande:  

 

“The process of gaining targeted organizational members’ appropriated and committed use of an 

innovation” (Klein & Sorra, 1996, s.1055) där begreppet innovation definieras som: 

“a technology or a practice” (Klein & Sorra, 1996, s. 1057) 

 

Den första delen av teorin som handlar om implementeringsklimat består av tre delar: kunskap 

och kunnighet, incitament och frånvaro av barriärer. Klein och Sorra (1996) menar att ett starkt 

implementeringsklimat gynnar företaget då det främjar innovationens användning. Detta genom 

att säkerställa att medarbetarna har kunskap om innovationens användning. Såldes bör berörda 
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medarbetare förses med utbildningar om innovationen, uppmuntras och belönas för användning 

av innovationen. Dessutom bör eventuella hinder undanröjas för att underlätta användningen 

(Klein & Sorra, 1996).  

 

Den andra delen, matchning med individuella principer, handlar om hur medarbetare upplever att 

användningen av innovationen främjar deras personliga principer (Klein & Sorra, 1996). Med 

individuella principer avses de personliga värderingar som individer har och författarna menar 

att om innovationen matchar med dessa, kommer det att skapa engagemang (ibid).  

 

Denna teori kan användas av forskare för att öka förståelsen för genomförandet av en 

implementering av en innovation. Detta genom att belysa de kritiska aspekter som behövs för att 

svara på frågorna om hur och varför genomförandet ibland lyckas och ibland inte (Nilsen, 2015). 

Klein och Sorra (1996) menar att rätt val av tillvägagångssätt för implementering är viktig, i de 

fall en organisation misslyckas att använda sig av en viss innovation ligger problemet i 

implementeringsprocessen och inte i själva innovationen. 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Vi har i föregående teoriavsnitt klargjort vilka teorier som vi anser bidrar till att analysera det 

insamlade empiriska materialet för att därefter kunna besvara studiens forskningsfrågor och 

uppfylla syftet. 

 

I denna studie har Carrolls klassiska definition av CSR från 1979 använts, då den har erkänts som 

den mest använda och citerade definitionen världen över (Montiel, 2008). EU kommissionens 

(2019) definition av CSR ”Företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället” 

används dock oftast som utgångspunkt i praktiken (Grafström et al., 2015). Dessutom har de tre 

dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet (Elkington, 1994; Grankvist, 2012; 

Schwartz & Carroll, 2003) varit en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen (FN, 

u.å). Därmed har samtliga teorier bedömts som relevanta att använda för att beskriva begreppet 

CSR. 

 

Då studien syftar till att undersöka implementering av Agenda 2030, har flera 

implementeringsteorier använts som vi anser kan likställas med implementeringen av en 

hållbarhetsagenda såsom Agenda 2030. Vi har valt att använda implementeringsteorier som 

berör implementering av en innovation och en vision i en organisation. I Klein och Sorras (1996) 

modell för implementering kommer vi att likställa implementeringen av en innovation med 

Agenda 2030. Dock har den delen av implanteringsklimatet som handlar om incitament, i form av 
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belöningar varit svårare att analysera. Vi har valt att likställa detta med vilka motiv som finns för 

att implementera de globala målen.  

 

När det gäller Bonn och Fishers (2011) modell, anser vi att den inte nödvändigtvis är helt 

applicerbar för vårt fall av implementering då den handlar om integrering av hållbarhet i en 

organisation, men bedömer den ändå som tillräckligt relevant att använda för att beskriva 

tillvägagångssättet för implementeringen av de globala målen. Vi likställer modellens första steg, 

implementering av en vision, med Agenda 2030. Sammanfattningsvis anser vi att varje teori har 

bidragit med något till studien och genom att ha flera teorier har vi kunnat bredda vår syn på 

implementeringens tillvägagångssätt.  

 

För att ge en överblick över den teoretiska referensramen presenteras nedan studiens 

konceptuella modell. Modellen är utformad för att visa hur sambandet ser ut mellan studiens tre 

frågeställningar som ligger till grund för analysen. Genom analysmodellen kan studiens syfte 

besvaras på ett metodiskt och lättförståeligt sätt och modellen illustrerar hur empiri och teori 

ämnas att sammanlänkas för att besvara studiens syfte. 

 

 

Figur 6: Egenkonstruerad analysmodell 

 

För att besvara studiens första frågeställning: “Vad karaktäriserar svenska företags CSR-arbete 

idag?” utgår analysen från modellens översta ruta CSR som innefattar de tre dimensionerna 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den första forskningsfrågan ligger till grund för 

studiens övriga frågeställningar. Implementering, symboliserar fallföretagens 

implementeringsprocess och syftar till att besvara studiens andra frågeställning: “Hur har 

implementeringen av de globala målen upplevts av hållbarhetsansvariga på företagen?”. Denna 
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frågeställning besvaras genom att analysera vilket perspektiv fallföretagen haft på 

implementeringen av Agenda 2030, Top down, Bottom up eller en hybrid av dessa (Löfgren, 

2012). Vidare analyseras implementeringsprocessen utifrån Klein och Sorras (1996) 

implementeringsteori samt Bonn och Fishers (2011) modell för integrering av hållbarhet i en 

organisation. 

 

För studiens sista frågeställning: ”Vilken funktion har de globala målen haft för företagens 

hållbarhetsarbete?” riktas fokus till analysmodellens ruta Agenda 2030. Där ligger fokus på vilken 

funktion Agenda 2030 har haft genom att identifiera dess betydelse för samtliga fallföretag.  

 

Slutligen bör nämnas att det finns ett samband mellan modellens tre delar då vi anser att 

företagens CSR-arbete ligger till grund för att implementeringen av de globala målen i Agenda 

2030.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 
 

4. Empiri 

 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin som framkommit under studiens 

datainsamling att presenteras. Den består av de intervjuer som gjorts med en 

representant för respektive företags hållbarhetsarbete, men viss information har 

även kompletterats av insamlat material från företagens hållbarhetsrapporter. Då 

studien har ett hermeneutiskt perspektiv är kontexten en betydande faktor. Utifrån 

vår bedömning har dock inte personbeskrivningar en stor betydelse för studien. 

Därav har vi valt att ha personbeskrivning som en bilaga4 för den intresserade 

läsaren.  

 

4.1 NCC 

4.1.1 Corporate Social Responsibility 

Rengstedt, koordinator för hållbarhetskommunikation på NCC, nämner att man på NCC har gått 

från att kalla sitt arbete med hållbarhet för CSR till att istället använda begreppet hållbarhet. På 

NCC har man baserat hållbarhetsarbetet på ett ramverk som togs fram 2016. Detta ramverk 

menar Rengstedt sätter grunden för NCC:s definition av hållbarhet och inkluderar de tre 

hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. 

Enligt Rengstedt samverkar dessa tre dimensioner av hållbarhet i harmoni. Inom var och en av 

dimensionerna har företaget även valt att definiera två olika områden som står i fokus. 

  

 “När vi pratar om hållbarhet pratar vi bland annat om att bli resurseffektiva, men om du är 

resurseffektiv så är du också ekonomisk lönsam. Vi ser det som en helhet” – Rengstedt 

  

NCC har delat upp det ekonomiska ansvaret i två kategorier: ”etik och compliance” som handlar 

om att vara en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens samt 

”produktportfölj” som täcker in de koncept och tjänster som skapar hållbart värde för NCC och 

intressenter. NCC:s vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. 

Rengstedt berättar att det sociala ansvaret innefattar hälsa och säkerhet som handlar om trygga 

och säkra arbetsplatser. Social inkludering är den andra kategorin som främst handlar om 

                                                 
4 Se bilaga 2 
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mångfald och jämställdhet bland anställda. Rengstedt nämner att NCC verkar inom en bransch 

där andelen kvinnor och utlandsfödda är väldigt låg och att man därför bedriver flera initiativ för 

att få in och attrahera en blandad arbetskraft. För att ta sitt miljömässiga ansvar har NCC 

fokuserat på två kategoriseringar av den miljömässiga dimensionen. Den första handlar om 

material och avfall. Denna är särskilt viktig då byggbranschen står för ett otroligt resursbehov. 

Rengstedt berättar att tillverkning av cement och stål är väldigt energi- och resurskrävande, 

vilket har medfört att NCC behöver titta på om det finns andra alternativ och se hur de kan skapa 

cirkulära flöden med de material som används. Den andra delen av miljödimensionen handlar om 

klimat och energi. Vidare nämner hon att Sverige har skrivit på en färdplan för en fossilfri bygg- 

och anläggningssektor och därav försöker NCC driva mot målet att bli fossilfria till år 2045. 

4.1.2 Implementeringsprocess 

Rengstedt berättar att man som första steg i implementeringsprocessen av målen började med 

att titta på negativ påverkan, positiv påverkan och på vilka risker och möjligheter som fanns. 

Därefter gjorde man på NCC en klassisk mappning av verksamheten mot målen. Vidare påpekar 

Rengstedt att det var viktigt att från början ha med sig affärsområdena och låta dem göra sin egna 

analys av de globala målen. För att kunna göra dessa analyser var det viktigt att alla inblandade 

hade den kunskap som krävdes. Hon berättar att flera kollegor deltog på utbildningar för att 

sedan kunna sammanställa analysen där man valde ut vilka mål man kan bidra med mest. Vid 

frågan om i vilken utsträckning man utbildar och engagerar medarbetare i arbetet med de globala 

målen berättar Rengstedt att det är väldigt olika i vilken utsträckning man behöver känna till de 

globala målen. Istället har vissa målgrupper valts ut då det är viktigare för dessa att känna till de 

globala målen. 

4.1.3 Agenda 2030 och dess funktion 

Vid frågan om vad Agenda 2030 innebär för NCC berättar Rengstedt att företaget hittills har 

arbetat med att kartlägga det hållbarhetsarbete som företaget bedriver sedan tidigare för att se 

om man har rätt prioriteringar. Hon berättar att det kan finnas luckor i hållbarhetsarbetet som 

behöver fyllas upp. Hon tror att Agenda 2030 är ett facit på vad samhället kommer att ställa för 

krav de närmsta tio åren. Således måste NCC erbjuda rätt lösningar till samhället för att möta 

detta behov, menar hon. 

  

“Vi har ju ett gediget hållbarhetsarbete, men Agenda 2030 hjälper oss att titta ett steg utanför vår 

egna verksamhet och se den globala påverkan vi har” – Rengstedt 
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Trots detta upplever hon att Agenda 2030 har saknat tydliga riktlinjer. Hon menar att målen inte 

utgår ifrån ett företagsperspektiv och därav är svåra att tillämpa i praktiken. Dessutom nämner 

hon att det hade underlättat med mer riktlinjer för hur man som företag kan arbeta med de 

globala målen. Hon berättar att det till en början har varit svårt för NCC att kvantifiera påverkan 

när man väljer ut de mest relevanta målen att jobba med och hur man ska väga dem mot varandra. 

Hon förklarar också att det är svårt att prioritera målen när de inte riktigt är jämförbara.  Enligt 

Rengstedt tog det ett tag för NCC att förstå hur målen hänger ihop och att det egentligen är 

helheten som är det viktiga. Vidare betonar hon att de globala målen har bidragit till ett 

gemensamt språk med kunder och leverantörer när man pratar om hållbarhet. 

  

“Med de globala målen blev det mycket lättare att driva frågor när man har samma vokabulär och 

samma målsättningar” – Rengstedt 

  

Hon menar att det är fördelaktigt att ha samma språk över hela branschen då det skapar en bättre 

samverkan med andra aktörer som arbetar med liknande frågor. På längre sikt tror hon att 

företag kommer att landa mer i vad man ska göra med målen mer än att bara koppla ihop dem 

med sitt nuvarande hållbarhetsarbete. Hon är tveksam till om målen har bidragit till någon riktig 

förändring hittills, hon menar att arbetet med de globala målen fortfarande är ganska nytt. 

Rengstedt tror dock att man på längre sikt kommer att börja se en förändring. Vidare är hon är 

tveksam till att målen i Agenda 2030 kommer att uppnås till 2030. Hon menar att Sverige är det 

land som kommit längst i hållbarhetsarbete och att förändring behövs som mest i många andra 

länder. 
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4.2 Svenska Spel 

4.2.1 Corporate Social Responsibility 

R. Brynildsen, hållbarhetschef på Svenska Spel, anser att det är svårt att definiera begreppet CSR. 

Hon ser det som ett samhällsansvar som ett företag har, men menar att begreppet är väldigt 

specifikt för just samhällsansvar. Att utgå ifrån klassiska teorier som Carrolls CSR-pyramid 

upplever hon som externt och de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 

upplever hon som alldeles för fluffiga.  

 

På Svenska Spel används i dagsläget begreppet hållbarhet, men har tidigare kallats för CSR.  Detta 

tror R. Brynildsen beror på att CSR låter väldigt “perifert och externt”. På Svenska Spel utgår man 

även ifrån Brundtlandkommissionens definition för hållbar utveckling, en definition som R. 

Brynildsen tycker är vag.  

 

“Vad är dagens behov? Dagens behov ser ju väldigt olika ut. Du har ju andra behov än vad jag har, 

så vad menar vi med dagens behov när vi pratar definition? Tillfredsställande, vad är 

tillfredsställande? Och så står det såhär… generationer. Jag menar, hur många generationer då?” 

 – R. Brynildsen 

 

Hon säger att hon tror att det är viktigt att varje företag definierar vad hållbar utveckling betyder 

för dem inom den kontext de verkar inom och säger att det är nästa steg för Svenska Spel. Vidare 

förklarar hon att Svenska Spel inte bara ser hållbarhet som ett sätt att uppfylla lagkravet eller 

statens ägarpolicy. Hon säger att de är medvetna om att hållbarhet är en viktig fråga, då 

exempelvis frågor om mångfald och jämställdhet kan leda till ökad lönsamhet och i sin tur till 

innovationskraft. Dessutom är dagens generation av konsumenter och medarbetare allt mer 

medvetna och hållbarhetsfrågan blir därmed också viktig för att kunna attrahera de bästa 

talangerna, säger hon. 

 

Ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv är Svenska Spels viktigaste 

prioriteringsområde spelansvar, vilket går under den sociala dimensionen. R. Brynildsen påpekar 

dock att det bör finnas en balans mellan de tre dimensionerna. Anledningen till att spelansvar är 

så högt prioriterat beror dels på att de verkar inom en bransch där det finns en del 

problemspelare, dels att det är ett ansvar som intressenter och ägare tycker är viktigt. Hon 

berättar att Svenska Spel har kontinuerliga intressentdialoger med spelberoendeföreningar i 

syfte att utveckla sina verktyg och sin verksamhet. Utöver spelansvar, är mångfald och 

jämställdhet två viktiga frågor.  
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När det gäller den ekonomiska dimensionen, är affärsetik, anti-korruption och framförallt 

matchfixning några områden som de arbetar aktivt mot. Eftersom Svenska Spel hanterar en stor 

mängd pengar genom alla dagliga kundtransaktioner, har de ett stort ekonomiskt ansvar även 

där. Vidare är man på Svenska Spel även engagerad i miljöfrågor. Däremot är de inte lika 

uppmärksammade på det området då spelbranschen jämfört med andra branscher inte är med 

och påverkar lika mycket i just den frågan, säger R. Brynildsen. Ett av deras tuffare miljömål är 

exempelvis att skära ner på sina koldioxidutsläpp till hälften inom de närmsta åren. Dessutom 

har de ett avtal med BRA-flyg om att hälften av deras jobbresor ska gå på biobränsle. De försöker 

också ha videokonferenser kontoren emellan så ofta det går. För R. Brynildsen är det viktigt att 

“leva som man lär” och menar på att hon personligen enbart köper begagnade möbler och åker 

med kollektivtrafik. 

4.2.2 Implementeringsprocess 

Eftersom R. Brynildsen endast har arbetat på Svenska Spel i cirka sex månader har hon inte varit 

med sedan starten 2015 då de globala målen introducerades. Hon kan därför endast berätta om 

det som hon har upplevt från sin tid på företaget samt utifrån den information som hon har fått 

från sina kollegor som har varit med sedan starten.  

 

Svenska Spel började implementera de globala målen år 2015 när de infördes. När R. Brynildsen 

började som hållbarhetschef i oktober 2018 påbörjades arbetet med delmålen, något man inte 

hade arbetat med tidigare. Anledningen till att de gick ner på delmålsnivå var för att få ner det till 

mer konkreta mål som är enklare att jobba med. Hon förklarar att det inte behöver vara mer 

komplicerat än så, men att hon tror att det är många som sätter ribban för högt så att det riskerar 

att bli alldeles för fluffigt. 

 

“Jag tycker såhär, det här ska inte vara rocket science, det ska vara enkelt. Så det vi gjorde var att... 

dels så började vi mappa alla mål, vilka som var viktiga [...] sen så mappade vi alla delmål” 

 – R. Brynildsen 

 

När det kommer till utbildning och kommunikation berättar hon att de tidigare har haft specifika 

utbildningar för alla medarbetare, bland annat med Parul Sharma, före detta ordförande för 

Agenda 2030-delegationen. Hon kan dock inte svara på om antalet hållbarhetsutbildningar har 

ökat på grund av agendan eftersom att hon inte har varit med sedan starten, men efter att ha 

pratat med sina kollegor upplever hon att de har ökat. Svenska Spel håller utbildningar i 

spelansvar för ombud, affärspartners, leverantörer och internt för sina medarbetare, något som 

hon berättar att det är lagkrav på nu men som Svenska Spel har gjort innan dess. Under 
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utbildningarna som hålls idag så pratas det om målen och de har även öppna seminarier om 

Agenda 2030. Att få alla medarbetare att förstå hur de är med och bidrar till de globala målen är 

viktigt, säger R. Brynildsen. Därför försöker de nätverka mycket, till exempel på deras intranät.  

Hon nämner även att olika avdelningar ansvarar för olika globala mål och att de samarbetar 

internt. Exempelvis har hållbarhetsavdelningen som R. Brynildsen är med i, kontinuerliga 

dialoger med HR om hur jämställdhetsmålen ser ut.  

 

“För oss är det ju otroligt viktigt att det här inte är en fråga som vi äger, utan som vi alla äger” 

– R. Brynildsen 

 

Vidare upplever hon att det har varit lätt att få gehör från både medarbetare, styrelsen och 

ledningen i arbetet med målen, då hon har upplevt att alla är väldigt insatta och engagerade. Dock 

inte på detaljnivå och kanske inte i Agenda 2030 specifikt, men väl insatta i målen. Hon menar att 

det är lätt att få gehör när folk är engagerade på alla nivåer inom företaget. Hon säger också att 

det alltid finns budget för hållbarhetsfrågor. Trots tydligheten med Agenda 2030 påpekar hon att 

det har varit svårt att definiera hur man faktiskt ska gå tillväga i arbetet med målen. Hon säger 

upprepade gånger under intervjun att de har saknat “hur:et”. Hon tror att många företag, inte 

bara statliga som är ålagda att arbeta med det, har upplevt samma problem.  

 

“Kritiken mot det (Agenda 2030) är att vi har saknat hur:et  […] Det är jättelätt att koppla på 

aktiviteter och göra det kortsiktigt, men hur ska vi jobba långsiktigt? För det är ju det som är 

tanken med Agenda 2030” – R. Brynildsen  

4.2.3 Agenda 2030 och dess funktion 

Svenska Spel ser Agenda 2030 som ett ramverk som ger tydlighet och en riktning i arbetet med 

hållbarhet, mer än om man bara skulle titta på de tre hållbarhetsdimensionerna. Jämfört med 

hållbarhetsdimensionerna som hon uppfattar som väldigt fluffiga, består Agenda 2030 av riktiga 

mål som anger vilka specifika frågor man som företag ska arbeta med. 

 

“Det betyder att det blir enklare för oss att koppla an till mål som de facto är verkliga och där vi 

känner att vi har en påverkan” – R. Brynildsen 

 

Förutom kravet från staten är motivet bakom arbetet med de globala målen att Svenska Spel ser 

hållbarhet som sin hygienfaktor och Unique Selling Point, USP. R. Brynildsen upplever att 

agendan har bidragit till tydligare riktlinjer för hur de som företag ska arbeta med hållbar 

utveckling. Hon säger också att hon personligen tror att Agenda 2030 har lett till ett tydligare 
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ramverk för dem som koncern då de lättare kan fånga upp mål.  Vidare anser hon att Agenda 2030 

har stimulerat Svenska Spel att ta än större ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar, men att 

det inte bara beror på Agenda 2030 utan dels på att de är statliga och dels att de vill vara ett 

föredöme inom hållbarhet för andra bolag inom branschen.  
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4.3 Vattenfall 

4.3.1 Corporate Social Responsibility 

Vattenfall utgår i grund och botten från Brundtlandkommissionens definition för hållbar 

utveckling berättar Bernro, hållbarhetsspecialist på Vattenfall. Han menar att “det dem gör idag 

inte ska äventyra kommande generation”. Vattenfall använder sig av ordet hållbarhet istället för 

CSR och de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Enligt Bernro 

handlar det om att upprätthålla en balans mellan dimensionerna så att det inte tippar över 

någonstans och han säger att de försöker arbeta med alla tre delar. 

 

“Det är inte fult att tjäna pengar - tjänar du inte pengar så kan du inte förändra de två andra 

dimensionerna: social- och miljömässig hållbarhet” – Bernro 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv tar de samhällsansvar främst genom skatter vilket kan utläsas från 

deras årsredovisning, men även genom aktieutdelningar till ägarna, säger Bernro. Ur ett socialt 

perspektiv står frågor som jämställdhet, mångfald och inkludering högt på agendan och Vattenfall 

strävar efter en öppen och inkluderande företagskultur (Vattenfalls hållbarhetsredovisning, 

2018). Ett målområde i strategin är exempelvis att minska klyftan mellan kvinnliga och manliga 

chefer (ibid). Ur ett miljömässigt perspektiv är en av de högsta prioriteringarna i Vattenfalls 

strategi att minska klimatpåverkan och de har som mål att gå över helt till förnybar energi (ibid). 

År 2018 antog de en ny miljöpolicy som handlar om att bli klimatneutrala, skydda naturen och 

använda resurser på ett hållbart sätt ibid). 

4.3.2 Implementeringsprocess 

Eftersom att Vattenfall betraktar Agenda 2030 som ett ramverk har de försökt att implementera 

det genom att “integrera det i den vanliga verksamheten och i de vanliga processerna” förklarar 

Bernro. I jämförelse med millennieutvecklingsmålen anser han att Agenda 2030 är mer Bottom 

up driven, vilket gjorde att man snabbare fick acceptans för att implementera det på företaget. 

Bernro säger dock att han inte har upplevt en särskild implementering av Agenda 2030 då 

Vattenfall har som ambition att ligga i framkant och därav har arbetat med hållbarhet långt innan 

det blev ett statligt krav.  

 

Han beskriver att processen på Vattenfall började med att en arbetsgrupp studerade de 169 

delmålen för att se vilka mål de direkt kunde bidra med genom sin verksamhet samt vilka 

nyckeltal som passade in på målen. Detta genom att titta på vilken affärsenhet eller vilket 

affärsområde som kan bidra till vilket nyckeltal. Hållbarhetsstaben, vilken han är verksam i, har 
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bland annat som uppgift att hitta gapen och identifiera vem inom Vattenfall som har ansvar för 

att hantera gapet. De har sedan vänt sig till de olika affärsområdena och framfört vilka mål och 

delmål som de tror att respektive affärsområde kan bidra till. Vidare berättar han att de träffar 

de olika affärsenheternas ledningsgrupper cirka 1-3 gånger per år och diskuterar Agenda 2030 

genom att se över vad de kan bidra till och hur de bidrar. Han är tydlig med att deras uppgift inte 

är att tala om för dem vad de ska göra utan att de ska försöka driva utveckling och utmana dem. 

Bernro anser att det har skett en viss utveckling internt efter att de globala målen har integrerats 

i verksamheten, men menar att det kan vara svårt att säga vad som hade hänt ändå, utan de 

globala målen. På Vattenfall håller man inte i några specifika utbildningar om Agenda 2030.  

 

“Agenda 2030 delegationen har inte varit här och hållit i utbildningar, men alla vi som sitter på 

hållbarhetsavdelningen har väl varit på någon sådan utbildning” – Bernro 

  

Vidare upplever han att utmaningen med implementeringen av de globala målen har varit att folk 

redan har så pass mycket att göra i sitt dagliga arbete och inte riktigt förstår vad det tillför med 

för nytta. Det kan framförallt upplevas som abstrakt om man befinner sig en bit ner i 

organisationen och där ligger ett kommunikativt problem och en utmaning, menar han. I nuläget 

tycker han att det är svårt att säga vad framgångsfaktorerna har varit, då de inte kan jämföra med 

och utan Agenda 2030. Vattenfall har inte behövt lägga om sin strategi, verksamhet eller 

inriktning baserat på Agenda 2030, men däremot upplever han att det har skapats en tydlighet 

inom vissa områden och att man kan se vad som är viktigt. Han upplever också att Agenda 2030 

och de globala målen har lett till att det nu finns ett ramverk och ett gemensamt språk för 

hållbarhet som både medarbetare och konkurrenter kan använda sig av. 

4.3.3 Agenda 2030 och dess funktion 

Bernro förklarar att Vattenfall ser Agenda 2030 som ett ramverk och ett gemensamt språkbruk. 

Han anser att Agenda 2030 tydliggör arbetet med de globala målen, men upplever inte att det har 

bidragit till tydligare riktlinjer för hur de som företag ska arbeta med de globala målen utan 

betonar att de ser det som just ett ramverk.  

 

“Framförallt så skapar det en gemensam plattform. Det är inget rapporteringsverktyg i den 

meningen att man kan ticka av “klar, klar, klar” och vi gör ju saker som man kan ha svårt att 

mappa in här också” – Bernro 

 

Motivet till att Vattenfall började arbeta med Agenda 2030 är dels det statliga kravet samt att 

Vattenfall vill ligga i framkant inom hållbarhetsområdet, säger Bernro. Han menar att de har en 
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“approach” om att ofta ligga långt framme när det kommer till många områden, inte minst inom 

hållbarhetsarbete. Enligt Bernro har de till och med som ambition att ligga före ägaren. Eftersom 

företag förväntas ta mer samhällsansvar idag än för 10-15 år sedan, säger han också att de 

upplever en viss press från intressenter att arbeta hållbart.  

 

Dessutom kan agendan vara ett sätt för Vattenfall att närma sig nya potentiella 

samarbetspartners, menar Bernro, exempelvis genom mål 17 som handlar om “Genomförande 

och globalt partnerskap”. Vidare tror inte Bernro att de globala målen kommer att vara uppfyllda 

till år 2030. Han anser att det är komplext och många svåra frågor inbyggda.  

 

“Det är väldigt ambitiösa mål och det ska det vara. Det är våran roll på hållbarhetssidan att 

utmana och utbilda, om en enhet sätter ett mål så utmanar vi dem ibland att sätta ribban högre”  

– Bernro  
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4.4 Postnord 

4.4.1 Corporate Social Responsibility  

L. Moberg, hållbarhetschef på Postnord, berättar att Brundtlandkommissionen och EU:s 

definition av hållbarhet är basen för Postnords hållbarhetsarbete. Postnord använder sig inte av 

begreppet CSR utan enbart av ordet hållbarhet. Hon anser att det är viktigt att skilja mellan CSR 

och hållbarhet, enligt henne är hållbarhet ett gemensamt ansvar för alla parter i ett samhälle, från 

individnivå till nationsnivå. CSR beskriver hon som någonting annat.  

 

“I min värld handlar CSR om hur man som bolag påverkar och påverkas av samhället”   

– L. Moberg 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv berättar L. Moberg att Postnords främsta uppdrag är 

avkastningskravet, vilket handlar om att generera in pengar till statskassan och samtidigt 

uppfylla sitt uppdrag. Hon nämner även att de har en indirekt stor påverkan på exempelvis 

landsbygden, så att människor kan bo kvar, detta då Postnord utgör en stor skattebas. En annan 

finansiell koppling hon nämner är att de har ett pristak på hur mycket det ska kosta att skicka ett 

brev, då det inte får bli allt för dyrt. Ur ett socialt perspektiv påpekar L. Moberg att Postnords 

viktigaste prioritering är chaufförernas löner. Bland annat säger hon att man arbetar otroligt 

strukturerat och intensivt för att dels säkra upp att Postnords egna anställda har schyssta villkor. 

Dessutom arbetar man med att säkra upp schyssta transporter i de plattformslösningar som 

transportbranschen har skapat. På miljösidan är Postnords absolut viktigaste fråga klimatet. Hon 

nämner att det inte går att jämföra något annat med klimatfrågan och hur den bör hanteras. 

Vidare säger hon att nästa steg i deras hållbarhetsarbete handlar om att “leva som de lär”. Hon 

menar att det är en av de absolut viktigaste frågorna på bolaget att faktiskt göra som man säger. 

4.4.2 Implementeringsprocess 

Eftersom L. Moberg endast har arbetat på Postnord i cirka ett år har hon inte varit med från början 

av implementeringen av de globala målen. Hon kan därför endast berätta det som hon har upplevt 

från sin tid på företaget och information hon har fått från sina kollegor som har varit med sedan 

starten. Hon berättar att de globala målen var något som hanterades av hållbarhetsavdelningen 

efter att ägaren hade krävt det. Man började med en mappning mot det befintliga 

hållbarhetsarbetet. Detta genom att göra en intressentanalys och sedan en väsentlighetsanalys 

för att sedan mappa mot de globala målen och välja ut de mål som är mest relevanta. Hon upplever 

att det är viktigt att vid integreringen av de globala målen i affärsstrategin börja med att sätta sig 

in i vad det är för verksamhet, vilka det är som bryr sig om verksamheten och vilka det är som 
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verksamheten bryr sig om. Dessutom anser hon att det är viktigt att identifiera vilka utmaningar 

som finns. Därefter menar hon att man får fundera på hur allt detta förhåller sig till de globala 

målen. 

 

Vidare berättar L. Moberg att de inte har haft några utbildningar om de globala målen då man 

redan vet vilka som är bolagets viktiga hållbarhetsfrågor. Hon anser att det inte har funnits någon 

anledning att ha flera utbildningar då man har jobbat med dessa typer av frågor i flera år. L. 

Moberg upplever också att det har varit lättare än vad hon trott att få gehör för de globala målen 

med hjälp av en nära koppling till affärsstrategin som Postnord bedriver. Anledningen till att det 

funkat så bra tror hon beror på att ledningsgruppen är vana att balansera många olika hänsyn. 

Däremot har L. Moberg upplevt att det alltid sitter någon person någonstans och är förnärmad 

över att deras mål inte kom med. Med detta menar hon att bara för att man väljer ut ett par 

stycken mål betyder det inte att man inte jobbar med de andra frågorna. Hon menar att de globala 

målen inte är “isolerade öar” utan hänger väldigt tydligt ihop, även om man väljer tre mål får man 

andra mål “på köpet”. 

 

Att målen kommer vara uppfyllda till 2030 tvivlar L. Moberg starkt på. Hon tror dock att världen  

hade varit i ett mycket sämre läge 2030 än vad den kommer vara om inte målen hade funnits. Att 

målen gör nytta är inget hon tvivlar på men hon tror att de gör mindre nytta i vissa geografier än 

i andra och säger att hon tror att Sverige är en sådan geografi.  

 

“Det har inte revolutionerat hållbarhetsarbetet i de stora svenska börsbolagen eller i svenska 

statligt ägda bolag då dessa har arbetat med hållbarhetsfrågor länge” – L. Moberg  

 

Hon menar att svensk basindustri har varit duktiga på hållbarhetsarbete länge och att målen 

således gör mindre skillnad. För bolag som inte har arbetat med hållbarhetsfrågor lika länge tror 

hon däremot att de gör mer nytta.  

4.4.3 Agenda 2030 och dess funktion 

Vid frågan om vad Agenda 2030 innebär för Postnord säger hon att det inte har haft någon större 

betydelse då det inte har ändrat sättet man arbetar på. Däremot menar hon att Agenda 2030 har 

gjort det enklare att åskådliggöra vilken pusselbit Postnord är i att skapa och främja en hållbar 

utveckling. L. Moberg anser att hållbarhetsbegreppet, mer specifikt the Triple Bottom Line, som 

innefattar det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret har varit väldigt diffust och fluffigt. 
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“Agenda 2030 har gjort ett väldigt bra jobb i att ringa in vad det egentligen är, att konkretisera 

fluffet” – L. Moberg 

 

Dessutom säger hon att Agenda 2030 har gjort att deras företagsledning men även andra har 

kunnat lyfta blicken och se på de olika delarna i hållbarhetsarbetet ur ett större 

samhällsperspektiv, så att man inte enbart hamnar på isolerade sakfrågor utan större skeenden. 

Hon betonar särskilt att Agenda 2030 har varit ett bra verktyg för kommunikation då de globala 

målen har kommit att bli som ett språk mellan bolag för fokus i hållbarhetsarbete. Hon menar att 

de globala målen har kommit att bli som “en liten parlör” mellan bolag.  

 

Vidare säger hon att det är 169 väldigt konkreta mål som alla är överens om: näringsliv, stater 

och civilsamhälle och att dessa tre parter har velat samma saker, men stått ganska långt ifrån 

varandra i hur man pratar om frågor gällande hållbarhet. Tack vare Agenda 2030 menar hon att 

man har kunnat överbrygga kommunikationsgapet. Hon anser även att Agenda 2030 har ringat 

in vilka områden som är viktiga att samverka inom, då ingen av dessa frågor kommer att k unna 

lösas på egen hand.  
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4.5 Stena Line 

4.5.1 Corporate Social Responsibility 

På Stena Line pratar man inte om CSR, berättar Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line. De 

använder snarare begreppet hållbarhet i de flesta hänseenden av sitt hållbarhetsarbete och utgår 

ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vid frågan 

om han anser att någon av de tre hållbarhetsdimensionerna är viktigare säger han att alla delar 

är viktiga för Stena Line, men att man har fler projekt på miljösidan.  

 

Ur det ekonomiska perspektivet nämner han bland annat att de tar ansvar genom sin Supply 

chain. Där har man förra året skapat en ”Supplier code of conduct” där de arbetar för att få bolag 

att acceptera villkoren. Han berättar även att Stena Line genomför inspektioner av leverantörer 

som de anser är mer kritiska än andra. Han nämner även att man har internutbildningar vad 

gäller korruption och liknande. Vad gäller det sociala perspektivet har Stena precis dragit igång 

ett program och ett nytt fokusområde som berör jämlikhet som man har valt att kalla för ”Equality 

and inclusion”. Inom “inclusion” pratar man om trakasserier ombord och man har infört nya 

policys och utbildningar för att stävja sexuella trakasserier. Vad gäller “equality” har man ett 

program för utjämning av löner mellan män och kvinnor. På miljösidan gör Stena Line en hel del. 

Några specifika exempel är bland annat att de har projekt med energibesparingar ombord på 

färjorna för att minska ner på konsumtion och därmed utsläpp. Vidare berättar han även att de 

tittar på matsvinn ombord i deras restauranger och ser på hur de kan hantera det.  

4.5.2 Implementeringsprocess 

Den första frågan som ställdes på hållbarhetsavdelningen var hur arbetet med målen skulle 

struktureras upp, berättar Lewenhaupt. Tidigare hade Stena Line ingen hållbarhetsavdelning 

utan ansvaret var uppdelat på de olika avdelningarna inom företaget. Detta gjorde att hela 

konceptet med att jobba strukturerat med hållbarhet tog ett tag för folk att förstå säger 

Lewenhaupt, då detta var nytt för Stena Line. Som ett första steg i processen med att 

implementera målen började man se över vilka mål som var mest relevanta för bolaget. Enligt 

Lewenhaupt är det opraktiskt att ha för många mål i fokus, han menar att det blir 

svårkommunicerat och att det gäller att prioritera rätt.  

 

Lewenhaupt upplever att det lättaste med arbetet med de globala målen är att knyta an det man 

redan gör på bolaget till de globala målen. Utmaningarna har funnits nere på detaljnivå, vilket han 

tror de flesta företag upplever, till exempel att kunna följa upp KPI:er. 
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4.5.3 Agenda 2030 och dess funktion 

Stena Lines hållbarhetsavdelning skapades inte förens 2016. Därefter har man använt Agenda 

2030 för att strukturera upp sitt hållbarhetsarbete, berättar Lewenhaupt. När 

hållbarhetsavdelningen skapades började man titta närmare på målen och valde ut de mål som 

var mest relevanta för verksamheten. Han säger att målen inte är tvingande utan att företag kan 

använda dem i sin verksamhet och själva hitta de delar som passar respektive mål och jobba med 

det.  

 

“Alla kan inte göra allt, allt är inte relevant för alla företag, men jag tror att alla verksamheter kan 

hitta anknytningar till vad de gör i SDG:erna” – Lewenhaupt 

 

Lewenhaupt upplever att Agenda 2030 har bidragit till tydligare riktlinjer för hur företaget ska 

arbeta med hållbar utveckling. Han anser dock att anknytningen till de globala målen och hur man 

ska jobba med dem i praktiken har varit otydligt om man jämför med GRI5 . Vid frågan om vilka 

motiv som finns bakom arbetet med Agenda 2030 betonar han bland annat att det finns ett 

ägarkrav. Då bolaget är familjeägt har de haft ett tydligt krav och fokus från ägarfamiljen. Vidare 

berättar han att det är viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor för att kunna rekrytera och behålla 

personal och kompetens, men även för att attrahera kunder. Vidare berättar Lewenhaupt att man 

i bolaget inte pratar om just de globala målen i sig utan att det pratas generellt om hållbarhet. Han 

upplever inte heller att antalet utbildningar har ökat i och med Agenda 2030.  

 

“Vi har utbildningar och vi pratar och vi kommunicerar väldigt mycket hållbarhet, men vi pratar 

kanske inte så mycket om Agenda 2030” – Lewenhaupt  

 

Lewenhaupt tvivlar på att de globala målen kommer att vara uppfyllda till 2030 men han tror att 

målen är medvetet satta. Han tror inte att man kommer att kunna stryka mål efter hand utan att 

arbetet med målen är en kontinuerlig och långsiktig process. Däremot anser han vissa mål kan 

komma att slås ihop eller att en omprioritering av målen kan ske.  

 

 

 

                                                 
5 En förkortning på Global Reporting Initiative som är internationella riktlinjer för företags hållbarhetsredovisning (Global 
Reporting, u.å) 
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4.6 Handelsbanken 

4.6.1 Corporate Social Responsibility  

För Handelsbanken handlar hållbarhet om att vara långsiktiga i affärer, i affärsrelationer och med 

kunder. Ersmark som är Group Sustainability Controller på Handelsbanken, menar att det är ett 

begrepp som är väl förknippat med Handelsbankens företagskultur och att de genom sin 

affärsverksamhet och sina produkter och tjänster vill vara med och bidra till en hållbar 

utveckling.  

 

Handelsbanken brukar prata om de tre definitionerna social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet och hur de som bolag kan påverka de olika delarna. Det sociala ansvaret är uppdelat i 

två delar: banken som arbetsgivare och banken i samhället. Banken som arbetsgivare handlar om 

att de strävar efter att vara en trygg och långsiktig arbetsgivare. Exempelvis har de en låg 

personalomsättning och lång anställningstrygghet. De jobbar även med jämlik könsfördelning på 

medarbetarnivå och med frågor om penningtvätt och terrorismfinansiering. Banken i samhället 

handlar om att stödja olika typer av föreningsliv. Där gör de skillnad genom att engagera sig i det 

lokala samhället, säger Ersmark. Ett exempel är ett kontor i Falun som genom sitt lokala 

engagemang samlar in pengar till att köpa in utrustning för vattenreningverksamhet i tredje 

världen. 

 

När det kommer till det ekonomiska ansvaret säger Ersmark att Handelsbanken är en av Sveriges 

största skattebetalare. Han citerar handelsbankens VD och säger att “skatter är optimal sponsring 

av samhället”. Enligt Ersmark vill de vara en stabil bank med låg risk. De lånar inte ut pengar till 

kunder som inte kan betala tillbaka, vilket också kan tas in i en hållbarhetskontext.  

4.6.2 Implementeringsprocess 

Enligt Ersmark började implementeringsprocessen med att de ställde sig frågan “vad har vi för 

typ av affär” för att sedan titta på hur verksamheten ser ut och i vilka länder den huvudsakliga 

verksamheten bedrivs. Därefter gjorde de en workshop. Där tittade de dels på hur konkurrenter 

och andra aktörer förhöll sig till agendan samt vilka industrier som valde vilka mål och dels på 

konsultrapporter som till exempel heat maps. Under workshopen studerade man även hur olika 

affärsfunktioner kunde bidra, framförallt tittade man på risker och affärsmöjligheter. Det var 

under denna process som de kom fram till att det skulle bli svårt att omfamna alla 17 mål som 

bank. Således gjordes en mappning av målen och man valde ut de mål där man ansåg att man 

kunde ha mest påverkan utifrån sin affär. Enligt Ersmark gäller det att hitta en positiv 
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affärsutveckling kring agendan. Handelsbanken har utvecklat två nya produkter, en hedgefond 

på fondsidan och en kapitalskyddad placering på banksidan. 

 

Nästa steg var utbildning och kommunikation kring ämnet. När det gäller att kommunicera målen 

nämner han att det finns en årlig, koncernövergripande utbildning som är obligatorisk för alla 

medarbetare på Handelsbanken, oavsett om man jobbar ute på kontor med kunder eller sitter på 

en stabsfunktion. Där finns ett avsnitt om de globala målen. Har man som medarbetare 

exempelvis en Swedsec licens, vilket de flesta ute på kontoren har, så finns det även en modul ute 

på kontoren för hur de jobbar med Agenda 2030 och hållbarhet. Att integrera och säkerställa att 

medarbetare på Handelsbanken känner till hållbarhetsmålen är viktigt anser Ersmark. 

 

“När vi började var det inte många som visste vad det var [...] när vi pratade på gruppmöten och 

det var handuppräckning så var det 1/10 som kände till de globala målen, idag är det 9/10 som 

räcker upp handen. Det har med utbildning att göra” – Ersmark 

 

Han säger att utbildning har varit en viktig del av implementeringsfasen, men upplever inte att 

antalet utbildningar har ökat på grund av Agenda 2030. Förutom interna utbildningar 

kommunicerar Handelsbanken aktivt på sitt intranät kring arbetet med de globala målen.  

 

Slutligen säger han att arbetet med de globala målen inte har varit helt lätt. Att övertyga andra att 

de faktiskt kan vara med och påverka är ett exempel. Han förklarar att det kan vara svårt att ta 

till sig målen då 2030 kan kännas långt borta och att man kan undra “hur det berör mig” när man 

sitter och har ansvar för ett helt annat område i banken. Kollegan Park berättar att det inom 

förvaltningen där han sitter har funnits en viss “hälsosam skepsis” till nya begrepp och termer 

när man pratar om hållbarhet och om det verkligen skulle ge någon effekt. När de sedan började 

läsa in sig mer på ämnet och började förstå dess betydelse, både för kunder och för sin egna affär, 

så började de se värdet i det på ett helt annat sätt.  

 

“Det var lite knivigt för det kan betraktas som ganska abstrakt i början det här med FN, 

generalförsamling och 17 mål [...] Jag skulle säga att det var inte helt lätt, det var en utmaning [...] 

men det handlar om en mognadsfas och en kunskapsfas också till viss del  

– Ersmark 
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4.6.3 Agenda 2030 och dess funktion 

Handelsbanken var relativt tidiga med att förstå att arbetet med Agenda 2030 skulle bli stort. 

Efter att de globala målen antogs 2015 påbörjade Handelsbanken ganska snabbt sitt arbete med 

att ta in målen i banken och välja ut vilka mål de ville fokusera på, berättar han, och anser att de 

har integrerat de globala målen väl i sitt hållbarhetsarbete. 

 

Motivet bakom arbetet med Agenda 2030 är att Handelsbanken vill vara en relevant bank för 

kunder och arbetsgivare, att de vill “vara en del av samhället”. Enligt Ersmark så är man inte en 

relevant aktör i kundens ögon om man inte arbetar med de globala målen. Vidare anser han att 

Agenda 2030 har skapat en slags spelplan för hur man som företag ska förhålla sig till omvärlden 

och hållbar utveckling. Han menar att man pratar om vart man ska, hur det ser ut och vilken 

riktning man har.  

 

“Jag skulle säga att det är som både en karta och kompass [...] ett förhållningssätt och liksom ett 

ramverk för hela vårt sätt att bedriva bank skulle man kunna säga” – Ersmark 

 

Hans kollega Gudinge som är hållbarhetsanalytiker tillägger att Agenda 2030 har skapat “en form 

av gemensam terminologi” och att “alla pratar ungefär samma språk”.  

 

Vidare säger Ersmark att han tror att Agenda 2030 kommer att stimulera företag att ta ett större 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Han menar att det är det som är hela meningen med 

Agenda 2030 och han tror att de flesta stora bolag jobbar med målen på ett eller annat sätt, mer 

eller mindre strukturerat. Han anser även att Agenda 2030 i någon mening har bidragit till 

tydligare riktlinjer för hur företag ska arbeta med hållbar utveckling, men säger samtidigt att han 

tror att den resan var gjord tidigare ändå.  

 

När respondenterna får frågan om de tror att målen kommer att vara uppfyllda till år 2030 så blir 

det först tyst. Den tredje respondenten Park som är hållbarhetsanalytiker tror inte att alla mål 

kommer att vara uppfyllda, men att kanske mer än vad man tror kommer att klaras av. Ersmark 

är tveksam till en fullständig måluppfyllelse och säger att han inte tror att det är meningen att alla 

mål ska vara uppfyllda, snarare att de fungerar som en riktningsvisare. Däremot tror han att 

Agenda 2030 kommer att bidra till att mer görs på många områden än om målen inte hade funnits 

alls. 
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4.7 Sammanfattning av empiri  

 

Utifrån den empiriska datainsamlingen kan vi konstatera att samtliga fallföretag har givit oss 

snarlika resultat gällande alla tre delar som studien berör. Samtliga fallföretag använder sig av 

begreppet hållbarhet istället för CSR för att belysa det samhällsansvar de tar. Utifrån empirin 

kan det utläsas att Brundtlands definition för hållbar utveckling har legat till grund för 

fallföretagens hållbarhetsarbete, men även de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekonomisk 

och miljömässig hållbarhet.  

 

Utifrån empirin framgår det också att samtliga fallföretag har haft en liknande process när det 

gäller implementering av de globala målen. Implementeringen har påbörjats genom att 

respektive företag har sett över sin verksamhet, identifierat risker och möjligheter och sedan 

gjort en mappning av målen mot det hållbarhetsarbete som de bedriver i dagsläget. Samtliga 

företag har arbetat med hållbarhet långt innan Agenda 2030:s uppkomst och det framgår att det 

inte har rört sig om en omfattande implementering eller organisatorisk förändring.   

 

En central del i de intervjuades utsagor är att Agenda 2030 har bidragit till att begreppet 

hållbarhet och dess tre dimensioner har konkretiserats. Samtliga respondenter betonar att 

Agenda 2030 har överbryggat det kommunikationsgap som tidigare fanns då varje företag har 

haft sin egna definition av hållbarhet. Det framgår att man tack vare de globala målen numera 

pratar samma språk och att agendan fungerar som ett ramverk och riktningsvisare i arbetet 

med hållbar utveckling. Vidare anser respondenterna att de globala målen inte kommer vara 

uppfyllda till år 2030, men att världen hade varit i ett sämre läge om dessa mål inte fanns.  
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5. Analys 

5.1 Corporate Social Responsibility 

Att definiera begreppet CSR var ingen lätt uppgift för respondenterna. Bland annat nämner både 

R. Brynildsen på Svenska Spel och L. Moberg på Postnord att de tre hållbarhetsdimensionerna 

social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är alldeles för “fluffiga”. Detta stärks av Dahlsrud 

(2006) samt Borglund et al. (2012) som menar att begreppet CSR är väldigt brett och saknar en 

entydig definition. Ett återkommande mönster i empirin är att inget av studiens fallföretag 

använder sig av begreppet CSR för att beskriva sitt arbete med hållbar utveckling. Detta kunde 

även utläsas ur samtliga företags års- och hållbarhetsrapporter då begreppet CSR inte nämns en 

enda gång. Samtliga företag använder istället begreppet hållbarhet för att beskriva det 

samhällsansvar som de bedriver. Respondenterna på fallföretagen har liknande uppfattningar om 

skillnaden mellan CSR och hållbarhet. Exempelvis anser L. Moberg på Postnord att det är viktigt 

att skilja mellan CSR och hållbarhet. Hon menar att CSR handlar om bolagens samhällsansvar 

medan hållbarhet berör alla parter, från individ till nationsnivå. Detta stämmer överens med 

Carpenter och Whites (2004) resonemang om att det gemensamma för många av definitionerna 

av CSR är att det innefattar företags ansvar gentemot samhället som det är verksamt i.  

 

“I min värld handlar CSR om hur man som bolag påverkar och påverkas av samhället” 

– L. Moberg, Postnord 

 

R. Brynildsen på Svenska Spel berättar att hon personligen anser att CSR handlar mer om något 

man gör utåt, att det låter mer externt. Dessa uppfattningar går i linje med EU kommissionens 

definition för hållbart företagande som lyder: ”Företagens ansvar för den egna verksamhetens 

påverkan på samhället” (EU kommissionen, 2019). Enligt Grafström et al. (2015) är EU 

kommissionens definition av CSR oftast är den som används i praktiken, dock visade det sig att 

fallföretagen inte använder denna definition i praktiken eftersom att de inte pratar om CSR utan 

om hållbarhet. 

 

Ett annat mönster som går att urskilja från empirin är att Brundtlands definition för hållbar 

utveckling ligger till grund för samtliga företags hållbarhetsarbete, det vill säga: “En utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Brundtland et al., 1987, s.41). Bernro på Vattenfall betonar särskilt 

detta då han nämner att det som företaget gör idag inte ska äventyra kommande generation.  Även 

på Postnord är Brundtland och EU:s definition av hållbarhet basen för deras hållbarhetsarbete. 

Av empirin framgår även att samtliga företag arbetar med alla tre ansvarsområden som 
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inkluderas i begreppet hållbarhet: social, ekonomiskt och miljömässig hållbarhet. Detta tyder på 

att bolagen tillämpar en kombination av the Triple Bottom Line (Elkington, 1999; Grankvist, 

2012), The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991) och The Three Domain Model 

of CSR (Schwartz & Carroll, 2003).  

 

Vid frågan om hur företaget arbetar med respektive dimension i sitt hållbarhetsarbete, är svaren 

varierande. På Svenska Spel är spelansvar den absolut viktigaste frågan, vilket går under den 

sociala dimensionen. Anledningen till att spelansvar är så högt prioriterat beror dels på att de 

verkar inom en bransch där det finns en del problemspelare, dels att det är ett ansvar som 

intressenter och ägare tycker är viktigt. Även Postnord betonar den sociala aspekten, och mer 

specifikt chaufförers löner som en av de viktigare frågorna. På Stena Line har man å andra sidan 

flest projekt på miljösidan. Enligt Löhman och Steinholtz (2003) samt Marrewijk (2003) är det 

upp till varje företag att definiera begreppet CSR i relation till sin omvärld och sina intressenter. 

Detta menar även Borglund et al. (2012) samt Grafström, Göthberg och Windell (2015) som 

hävdar att arbetet med CSR varierar beroende på vilken kontext ett företag befinner sig i. Då 

studiens fallföretag befinner sig inom olika branscher, kan det vara en förklaring till att företagen 

har riktat olika fokus på de tre dimensionerna. R. Brynildsen på Svenska Spel resonerar också 

kring vikten av att varje företag definierar vad hållbar utveckling betyder för dem inom den 

kontext de verkar inom och säger att det är nästa steg för företaget.  

 

Samtliga fallföretag menar ändå att det finns ett samband mellan de olika ansvarsområdena 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt att arbetet med en dimension påverkar ett 

annat. Exempelvis säger Rengstedt på NCC att alla tre dimensioner samverkar i harmoni. Bernro 

på Vattenfall nämner att det handlar om att upprätthålla en balans mellan dimensionerna så att 

det inte tippar över någonstans och att de försöker arbeta med alla tre delar.  

 

“Det är inte fult att tjäna pengar - tjänar du inte pengar så kan du inte förändra de två andra 

dimensionerna: social- och miljömässig hållbarhet” – Bernro, Vattenfall 

 

Även R. Brynildsen på Svenska Spel säger att det bör finnas en balans mellan dimensionerna. 

Detta stöds av Schwartz och Carroll (2003) samt Grankvist (2012) som menar att de tre 

dimensionerna simultant bör samspela med varandra för att uppnå högsta möjliga hållbara 

ansvar. Eftersom målet enligt respondenterna är att integrera hållbarhet i hela verksamheten, är 

detta ytterligare ett tecken på att de anser att samtliga ansvarsområden är av betydelse för att 

åstadkomma ett hållbart företagande.  
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5.2 Implementering av Agenda 2030 

Samtliga fallföretag började arbeta med de globala målen år 2015 då de introducerades. Ett 

fallföretag som dock stack ut ur mängden var Stena Line, vars hållbarhetsavdelning startades 

2016. Därav påbörjades arbetet med de globala målen senare än övriga fallföretag och 

Lewenhaupt beskriver att Stena Line har använt Agenda 2030 för att strukturera sitt 

hållbarhetsarbete på företaget.  

5.2.1 Top down och Bottom up 

Utifrån den empiriska undersökningen kan det konstateras att samtliga fallföretag hade liknande 

implementeringsprocesser, det vill säga genom att företagen började med att studera och 

identifiera vilka globala mål som deras verksamhet kunde bidra till. Det har oftast varit en 

arbetsgrupp, såsom personer på hållbarhetsavdelningen, som har fått ansvaret att påbörja denna 

process genom att identifiera vilka mål för att sedan vända sig till divisioner längre ner i 

organisationen som exempelvis de olika affärsområdena, för att diskutera vilka mål som är 

relevanta för dem att arbeta med. 

 

Vattenfalls implementeringsprocess började med att en arbetsgrupp studerade de 169 delmålen 

för att se vilka mål som var väsentliga för dem, sedan vände sig till de olika affärsområdena med 

de mål och delmål som de ansåg att respektive affärsområde kunde bidra till. Bernro poängterade 

dock att deras roll på hållbarhetsstaben inte handlade om att tala om för varje affärsområde vad 

de ska göra, utan att deras uppgift var att försöka driva utvecklingen framåt och utmana dem. 

Postnords implementeringsprocess började med att hållbarhetsavdelningen gjorde en 

intressent- och väsentlighetsanalys och sedan en mappning mot de globala målen som de ansåg 

mest relevanta för dem. På Handelsbanken startade implementeringsprocessen med att de 

ställde sig frågan “vad har vi för typ av affär” och därefter tittade de på hur verksamheten ser ut 

och i vilka länder den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Enligt Lewenhaupt började 

implementeringsprocessen på Stena Line med att man ställde sig frågan “hur ska vi strukturera 

upp det här” och som ett första steg i processen började man se över vilka mål som var mest 

relevanta för bolaget. Även Svenska Spel började sin implementeringsprocess med att identifiera 

vilka mål som var väsentliga för dem. För att enklare kunna implementera agendan i sitt 

hållbarhetsarbete bröt ner de globala målen till delmål. Rengstedt på NCC berättade att det första 

steget i deras implementeringsprocess var att titta på negativ och positiv påverkan samt på vilka 

risker och möjligheter som fanns. Därefter påbörjades en mappning av verksamheten mot målen 

och hon poängterade att det var viktigt att redan från början ha med sig affärsområdena och låta 

dem göra sin egna analys av målen.  
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Både Vattenfalls och NCC:s respondenter betonade vikten av att ha de olika affärsområdena med 

sig tidigt i processen och att de inte ska styra vad affärsenheterna ska göra allt för mycket. Detta 

kan kopplas till Bottom up perspektivet på implementering som Pülzl och Treib (2007) beskriver 

i ett kapitel i boken Handbook of Public Policy Analysis, Theory, Politics and Methods. Då de olika 

affärsområdena på bland annat Vattenfall och NCC har haft viss frihet att själva fatta vissa beslut 

kring hur de kan arbeta för att bidra till de globala målen. Trots att målen som har valts ut kommer 

“uppifrån” från ledningen, vilket karaktäriserar ett Top down perspektiv (Pülzl & Treib, 2007), så 

förs det en kontinuerlig dialog med affärsenheterna. Hållbarhetsavdelningen som Bernro på 

Vattenfall sitter med i träffar till exempel de olika affärsenheternas ledningsgrupper cirka 1–3 

gånger per år. Vidare påpekar Rengstedt på NCC att det var viktigt att från början ha med sig 

affärsområdena och låta dem göra sin egna analys av de globala målen.  De har därmed ett visst 

inflytande i implementeringsprocessen och integreringen av målen i verksamheten. Enligt Pülzl 

och Treib (2007) fokuserar implementeringsteori på den praktiska implementeringen av policys 

i organisationer och en implementeringsprocess vara en kombination av både central vägledning 

och lokal autonomi, alltså en hybrid. Detta är fallet hos våra fallföretag, då 

implementeringsprocesserna inte är strikt hierarkiska utan det förekommer inslag av både Top 

down och Bottom up. 

5.2.2 Effektiv implementering  

Det framgår tydligt av empirin att samtliga företag och respondenter besitter kunskap inom 

arbetet med hållbarhet. Detta beror dels på att företagen som de hållbarhetsansvariga jobbar på 

är stora företag som länge arbetat med hållbarhetsfrågor. När det kommer till utbildning av de 

globala målen framgår det att fallföretagen arbetat på olika sätt. R. Brynildsen på Svenska Spel 

betonar vikten av att engagera och utbilda alla medarbetare på företagen medan respondenterna 

på vattenfall, Stena Line och Postnord menar att det inte alls är viktigt att alla på företagen har 

koll på målen. Däremot är det viktigt att alla har koll på det hållbarhetsarbete som företag 

bedriver.  

 

“Vi har utbildningar och vi pratar och vi kommunicerar väldigt mycket hållbarhet, men vi pratar 

kanske inte så mycket om Agenda 2030” – Lewenhaupt, Stena Line 

 

Ersmark på Handelsbanken och Rengstedt på NCC menar att en viktig del av 

implementeringsfasen har varit utbildning. Exempelvis säger Rengstedt att det var viktigt att alla 

inblandade i implementeringen av Agenda 2030 hade den kunskap som krävdes för att kunna 

sammanställa analysen där man valde ut vilka mål man kan bidra med mest. Detta går i linje med 

den första faktorn i implementeringsklimatet som handlar om att berörda medarbetare bör 
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förses med utbildningar om innovationen, i detta fall Agenda 2030, för att underlätta dess 

användning (Klein & Sorra, 1996). I detta fall har samtliga företag fokuserat på att utbilda 

personal som berörs av Agenda 2030. I vilken utsträckning man har utbildat resten av 

medarbetarna på företagen har som tidigare nämnts varierat mellan fallföretagen. 

 

“Det var lite knivigt för det kan betraktas som ganska abstrakt i början det här med FN, 

generalförsamling och 17 mål [...] Jag skulle säga att det var inte helt lätt, det var en utmaning [...] 

men det handlar om en mognadsfas och en kunskapsfas också till viss del  

– Ersmark, Handelsbanken 

 

Det vi dock kan utläsa ur empirin är att kunskap om hur man ska implementera Agenda 2030 i 

verksamheten har varit svårt. Trots tydligheten med Agenda 2030 anser samtliga respondenter 

att “hur:et” har varit svårt när det kommer till implementeringen av de globala målen i Agenda 

2030. Detta då det inte har funnits några tydliga riktlinjer för hur man ska gå tillväga. Rengstedt 

på NCC berättar att det hade underlättat med mer riktlinjer för hur man som företag kan arbeta 

med de globala målen. 

 

“Kritiken mot det (Agenda 2030) är att vi har saknat hur:et […] Det är jättelätt att koppla på 

aktiviteter och göra det kortsiktigt, men hur ska vi jobba långsiktigt? För det är ju det som är 

tanken med Agenda 2030” – R. Brynildsen, Svenska Spel  

 

Organisationen påverkas också av den nationella och globala kontext de verkar i (ibid). 

 

Enligt Klein och Sorras (1996) modell indikerar detta ett svagt implementeringsklimat. De menar 

att kunskap om innovationen behövs för att säkerställa att den används.  Vi anser att om det inte 

finns några riktlinjer för hur man implementerar agendan i näringsliv från regeringen, är chansen 

att näringslivet inte kommer att ta upp agendan och börja arbeta med det. Således anser vi att 

riktlinjer behövs för att ta upp agendan från den teoretiska, visionära nivån till den praktiska 

nivån. Khan och Khandaker (2016) betonar också detta dilemma och menar att ett problem med 

implementering är hur det ska genomföras i praktiken då det saknas tydliga riktlinjer. De 

uttrycker att: “Even the best policy is worth little if it is poorly implemented” (s. 539).  

 

Både respondenten på Svenska Spel och NCC  påpekar också att det är svårt att veta hur man ska 

arbeta med målen långsiktigt mer än att bara koppla ihop målen med nuvarande 

hållbarhetsarbete. Enligt Bonn och Fisher (2011) är ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhet en komplex process och handlar 
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inte bara om att följa lag- och regelkrav från staten, utan kräver att organisationen har en proaktiv 

inställning till hållbarhet. Att bli en hållbar organisation är en långsiktig process enligt författarna.  

 

Den andra delen gällande implementeringsklimat av Klein och Sorras (1996) modell som handlar 

om incitament i form av belöningar har varit svårare att analysera i denna uppsats, då detta inte 

har förekommit hos fallföretagen. Vi anser att incitament i denna studie kan likställas med motiv 

till att implementera de globala målen. De statliga bolagen, Svenska Spel, Postnord och Vattenfall 

betonar kravet från staten som en faktor till arbetet med de globala målen. Detta går i linje med 

att den svenska regeringen (2017) har som ambition att Sverige ska vara ledande i 

genomförandet av Agenda 2030 både på hemmaplan men även globalt. Även Lewenhaupt på 

Stena Line nämner att det bland annat finns ett ägarkrav, då bolaget är familjeägt har de haft ett 

tydligt krav och fokus från ägarfamiljen. Vidare berättar han att det är viktigt att arbeta med 

hållbarhetsfrågor för att kunna rekrytera och behålla personal och kompetens. Även R. 

Brynildsen på Svenska Spel säger att dagens generation av konsumenter och medarbetare är allt 

mer medvetna och att hållbarhetsfrågan är viktig för att kunna attrahera de bästa talangerna. 

Förutom ägarkrav ser samtliga företag som en viktig del för överlevnad att arbeta aktivt med 

hållbarhetsfrågor och att integrera de globala målen i sin verksamhet. Bland annat nämner 

Ersmark på Handelsbanken att man inte är en relevant aktör i kundens ögon om man inte arbetar 

med de globala målen. Detta går att koppla till att dagens konsumenter har blivit allt mer 

medvetna om sociala, etiska och miljömässiga faktorer och ställer högre krav på dessa aspekter 

vid val av produkter och tjänster (Borglund et al., 2012; Svensk handel, 2017). Även Elkington 

(1994) betonar detta och skriver att näringslivet ställs inför allt större utmaningar och att enbart 

fokusera på den egna verksamheten riskerar företags framtida överlevnad. 

 

Den tredje delen gällande implementeringsklimat handlar om hinder och barriärer vid 

implementering (Klein & Sorra, 1996). Detta kan kopplas till att ”hur:et” har varit svårt när det 

kommer till implementeringen av de globala målen i Agenda 2030, vilket tidigare har nämnts. Vi 

anser att utmaningen gällande ”hur:et” kan vara ett hinder eller barriär och därmed hämma en 

effektiv implementering hos de företag som vill implementera de globala målen. R. Brynildsen på 

Svenska Spel säger att hon tror att många företag, inte bara statliga som är ålagda att arbeta med 

det, har upplevt samma problem. Flera undersökningar (PwC, 2015; EY, 2017; KPMG, 2018) har 

också visat att intresset för att arbeta med de globala målen är stort hos svenska företag, det som 

visat sig vara en utmaning enligt undersökningarna är hur företagen ska arbeta med dessa mål. 

Ytterligare en utmaning kopplat till implementeringen av målen är hur man ska se på de globala 

målen, vilket vi anser kan upplevas som ett hinder. L. Moberg på Postnord säger att de globala 

målen inte är isolerade öar utan att de hänger väldigt tydligt ihop, vilket går i linje med Le Blancs 
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(2015) artikel om att man ska se de globala målen som ett nätverk. Även Rengstedt på NCC 

nämner detta dilemma och menar på att det till en början var svårt att prioritera målen då de inte 

riktigt är jämförbara. Vidare säger hon säger att man efter ett tag förstod hur målen hänger ihop 

och att det egentligen är helheten som är det viktiga. 

 

Matchning med individuella principer utgör den andra delen av Klein och Sorras (1996) modell. 

Denna del handlar om att användningen av en innovation ska stämma överens med 

medarbetarnas värderingar, detta för att fånga medarbetarnas engagemang. Det anses vara 

avgörande för resultatet av genomförandet av en innovation. Vår uppfattning är att samtliga 

respondenter har värderingar som går i linje med fallföretagens värderingar gällande 

hållbarhetsarbete och därmed Agenda 2030. Till exempel betonar R. Brynildsen på Svenska Spel 

vikten av att “leva som man lär” och nämner bland annat att hon inte har någon bil och köper 

begagnade möbler. Även L. Moberg på Postnord nämner att nästa steg i deras hållbarhetsarbete 

handlar om att “leva som de lär”. Hon menar att det är en av de absolut viktigaste frågorna på 

bolaget att faktiskt göra som man säger. Även Stead och Stead (2004) påpekar att 

organisationskulturen spelar en viktig roll för att hållbarhet ska kunna integreras framgångsrikt. 

De menar att visioner och strategier bör stödjas och återspeglas i organisationens normer och 

värderingar (ibid). Detta anser vi vara uppfyllt då samtliga fallföretag har en lång tradition av 

arbete med hållbarhet. 

5.2.3 Hållbarhet som en del av strategin 

Studiens fallföretag har en vision om att arbeta hållbart och samtliga arbetar med de tre 

dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar på olika sätt i sin verksamhet.  NCC:s 

vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Även Ersmark menar 

att hållbarhet är ett begrepp som är nära förknippat med Handelsbankens företagskultur och att 

de genom sin verksamhet, sina produkter och tjänster, vill bidra till en hållbar utveckling. Detta 

tyder på att fallföretagen har en vision om hållbarhet, vilket skapar förutsättningar för integrering 

av de globala målen, vilket även Weick (1995) understryker. Han menar att en vision är 

signifikant för att ge en känsla av riktning för en organisation som exempelvis vill integrera 

hållbarhet i sin verksamhet och menar att en sådan vision kommer att innehålla ekonomiska, 

sociala och miljömässiga faktorer som vägleder ledningens och anställdas beslut.  

 

Samtliga fallföretag upprättade även intressent- och väsentlighetsanalyser för att kartlägga vilka 

globala mål som var väsentliga för dem att arbeta med. Exempelvis säger Rengstedt på NCC att de 

tittade på risker och möjligheter. Vidare berättade Ersmark på Handelsbanken att de gjorde en 

workshop där de studerade konkurrenter och andra aktörer samt att de identifierade både risker 
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och affärsmöjligheter. Detta går i linje med Bonn och Fishers (2011) modell där ett av stegen i 

integreringen handlar om att skanna miljön. Genom att göra detta kan företaget samla in data och 

att identifiera strategiska problem (ibid). 

 

Enligt Bonn och Fisher (2011) bör även medarbetare uppmuntras till att komma med nya idéer 

och aktiviteter kopplade till hållbarhet, eller i vårt fall Agenda 2030. Detta är ett steg i 

integreringsprocessen, menar författarna. Till exempel berättade R. Brynildsen på Svenska Spel 

att det alltid finns budget för hållbarhetsfrågor, vilket kan indikera att hållbarhetsinitiativ 

kopplade till Agenda 2030 är välkomna från medarbetarna. Hon sa även att de på sitt intranät 

försöker väcka intresse genom att prata om hållbarhetsfrågor kopplade till sina hållbarhetsmål i 

Agenda 2030. Både Handelsbanken och Svenska Spel kommunicerar aktivt på sina intranät. 

Utifrån detta resonerar vi att det råder ett klimat på dessa företag som stimulerar medarbetare 

att engagera sig för dessa typer av frågor kopplade till Agenda 2030, vilket gör att de globala 

målen kan integreras i högre grad. 

 

Vidare är ett steg i integreringsprocessen att strategier till företags-, affärs- och funktionsnivåer 

i organisationen utvecklas (Stead & Stead, 2004). På företagsnivå handlar det till exempel om att 

samarbeta mellan organisationsenheter eller med andra organisationer för att minska 

miljöpåverkan (ibid). I vårt fall handlar detta steg om samarbetet mellan organisationsenheter 

eller med andra organisationer när det gäller arbetet med Agenda 2030. På till exempel Svenska 

Spel framgår det att olika avdelningar ansvarar för olika globala mål och att de samarbetar 

internt. Exempelvis har hållbarhetsavdelningen som R. Brynildsen är med i, kontinuerliga 

dialoger med HR om hur jämställdhetsmålen ser ut. Detta för att bland annat säkerställa att 

strategin innehåller riktlinjer som stödjer organisationens hållbarhetsarbete, vilket även Stead 

och Stead (2004) påpekar är en del av integrationen. I och med Agenda 2030 utbildar R. 

Brynildsens avdelning även andra avdelningar inom företaget. Detta ser vi som olika sätt att 

samarbeta internt vid arbetet med de globala målen. Ur ett externt perspektiv har de till exempel 

avtal med BRA-flyg om att hälften av deras resor ska gå på biobränsle, vilket är ett sätt att 

samarbeta för att uppnå det globala miljömålet samt Svenska Spels egna miljömål om att skära 

ner på sina koldioxidutsläpp. Bernro på Vattenfall säger också att agendan kan vara ett sätt för 

företaget att närma sig nya potentiella samarbetspartners, exempelvis genom mål 17 som 

handlar om “Genomförande och globalt partnerskap”.  L. Moberg på Postnord säger också att 

Agenda 2030 har ringat in vilka områden som är viktiga att samverka inom, då ingen av dessa 

frågor kommer att kunna lösas på egen hand. 
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På affärsnivå menar Stead och Stead (2004) att organisationer bör se över sina befintliga 

produkter för att se om de behöver ändras för att bli mer hållbara eller om de ska utveckla nya, 

hållbara produkter (ibid). Till exempel har Svenska Spel täta och kontinuerliga intressentdialoger 

med spelberoendeföreningar i syfte att utveckla sina verktyg och sin verksamhet. Även Ersmark 

menar att det gäller att hitta en positiv affärsutveckling kring agendan.  Således har 

Handelsbanken satsat på affärsutveckling och har till följd av agendan utvecklat två nya 

produkter.  

 

Vidare menar Stead och Stead (2004) att en hållbarhetscentrerad företagskultur är av betydelse 

för integreringsprocessen, i vårt fall anser vi det vara en kultur som genomsyras av de globala 

målen. Ett exempel på detta är Handelsbanken, där hållbarhet är ett begrepp som är väl 

förknippat med företagskulturen enligt Ersmark. I och med integreringen av Agenda 2030 har det 

inte skapats nya roller eller gjorts några organisatoriska förändringar, då samtliga fallföretag har 

ett väletablerat hållbarhetsarbete sedan tidigare med hållbarhetschefer och dylikt. Därmed har 

det inte varit aktuellt för företagen att göra några radikala förändringar genom att införa nya 

ansvarsroller på företagen, vilket Bonn och Fisher (2011) i sin teori menar kan vara fallet då man 

går igenom en integreringsprocess. 

 

Modellens sista steg innebär att organisationen genomför olika hållbarhetsinitiativ som kan 

kopplas till ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar (Bonn & Fisher, 2011). Detta likställer vi 

med att alla våra fallföretag bidrar till dessa tre dimensioner genom sitt hållbarhetsarbete och 

alla företag arbetade med dessa tre dimensioner redan innan Agenda 2030 infördes.  På Postnord 

har till exempel Agenda 2030 inte ändrat deras sätt att arbeta. Vissa av respondenterna på 

fallföretagen anser dock att Agenda 2030 har stimulerat företagen till att ta ett större ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt ansvar. Utifrån empirin kan vi således konstatera att Agenda 2030 inte 

har inneburit införanden av nya hållbarhetsinitiativ som kan kopplas till ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt ansvar och att det inte har skett några radikala förändringar i företagens sätt att 

arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De hållbarhetsansvariga på företagen 

anser att de har integrerat Agenda 2030 väl i sitt hållbarhetsarbete.  

5.3 Agenda 2030 och funktion 

5.3.1 Ett gemensamt språk  

Ett återkommande mönster i empirin är att samtliga respondenter är enade om att de globala 

målen har bidragit till ett gemensamt språk för att beskriva det hållbarhetsarbete som företagen 

bedriver. L. Moberg på Postnord betonar särskilt detta och menar att näringslivet, kommuner och 
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civilsamhället har velat samma sak men stått ganska långt ifrån varandra i hur man pratar om 

hållbarhetsfrågor. Detta då företag definierar hållbarhet på sitt eget sätt, vilket går i linje med 

Marrewijk (2003) samt Löhman och Steinholtzs (2003) resonemang om att företag har sin egna 

tolkning och definition av begreppet hållbarhet beroende på den omvärld de befinner sig i. Vidare 

menar L. Moberg att de globala målen har blivit som en ”parlör” mellan bolagen och att det 

kommunikationsgap som tidigare fanns har överbryggats. Därmed anser vi utifrån empirin att de 

globala målen har bidragit med en universal lösning till begreppet hållbarhet, vilket Marrewijk 

och Werre (2003) skriver i sin artikel att det inte finns någon poäng med. Vi kan dock konstatera 

att samtliga fallföretag har gynnats av detta och ser det som något positivt. Gudinge på 

Handelsbanken nämner att Agenda 2030 är en form av en gemensam terminologi och att alla 

pratar ungefär samma språk. 

 

“Med de globala målen blev det mycket lättare att driva frågor när man har samma vokabulär och 

samma målsättningar” – Rengstedt, NCC 

 

Att de globala målen har bidragit till ett gemensamt språk är en positiv bieffekt. Detta då 

begreppet hållbarhet anses vara diffust (Dahlsrud, 2006; Borglund et al., 2012).  Exempelvis 

betonar respondenterna på Postnord och Svenska Spel att begreppet hållbarhet tidigare varit 

“fluffigt”. L. Moberg på Postnord menar också att de globala målen har gjort ett bra jobb med att 

konkretisera the Triple Bottom Line. I likhet med detta nämner R. Brynildsen på Svenska Spel att 

Agenda 2030 består av riktiga mål som anger vilka specifika frågor man som företag ska arbeta 

med, jämfört med de tre hållbarhetsdimensionerna som hon annars uppfattar som ”fluffiga”. 

Detta tyder på att Agenda 2030 har lyckats konkretisera begreppet hållbarhet. Respondenterna 

är enade om att Agenda 2030 gjort ett bra jobb med att hitta en gemensam definition av begreppet 

som tidigare varit otydligt. 

 

“SDG:erna har gjort ett väldigt bra jobb i att ringa in vad det egentligen är, att konkretisera 

fluffet” – L. Moberg, Postnord 

5.3.2 Agenda 2030 och dess måluppfyllelse  

Vid frågan om Agenda 2030:s måluppfyllelse anser samtliga respondenter att de globala målen 

inte kommer att vara uppfyllda till år 2030. Majoriteten av respondenterna vill vara optimistiska, 

men anser likt FN (u.å) att det är väldigt ambitiösa mål. Rengstedt på NCC menar att Sverige är 

det land som kommit längst i hållbarhetsarbete och att förändring behövs som mest i många 

andra länder. I likhet med Rengstedt betonar även L. Moberg att hon tror att målen gör mindre 

nytta i vissa geografier än i andra och att Sverige är sådan geografi där de globala målen inte har 
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revolutionerat hållbarhetsarbetet. Detta då svensk basindustri har varit duktiga på 

hållbarhetsarbete länge och därför anser hon att målen gör mindre skillnad. Sverige har en lång 

tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor och ses ofta som ett föregångsland när det kommer 

till hållbarhetsarbete (Svenska regeringen, 2016). 

 

Trots att fallföretagen inte tror att målen i agendan kommer att vara uppfyllda till år 2030 menar 

flera av respondenterna att det inte är hela poängen med agendan. Ersmark på Handelsbanken 

menar att Agenda 2030 fungerar mer som en riktningsvisare för hållbarhetsarbete.  

 

“Jag skulle säga att det är som både en karta och kompass [...] ett förhållningssätt och liksom ett 

ramverk för hela vårt sätt att bedriva bank skulle man kunna säga” – Ersmark, Handelsbanken  

 

Han är tveksam till en fullständig måluppfyllelse, han tror däremot att Agenda 2030 kommer att 

ha bidragit till att mer har gjorts på många områden än om målen inte hade funnits och tror att 

det är grundsyftet med själva agendan. Trots att agendans syfte är att uppnå hållbar utveckling 

har andra positiva bieffekter skapats. På Postnord har Agenda 2030 lett till att företagsledningen, 

men även andra har kunnat lyfta blicken och se på de olika delarna i hållbarhetsarbetet ur ett 

större samhällsperspektiv. Dessutom säger Rengstedt på NCC att Agenda 2030 och dess mål är 

ett facit på vad samhället kommer ställa för krav de närmsta 10 åren.  

 

“Vi har ju ett gediget hållbarhetsarbete, men Agenda 2030 hjälper oss att titta ett steg utanför vår 

egna verksamhet och se den globala påverkan vi har” – Rengstedt, NCC  

 

Ytterligare en positiv bieffekt av Agenda 2030 som samtliga respondenter påpekar är att Agenda 

2030 kommer att stimulera företag att ta ett större ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. 

Ersmark menar att det är det som är hela meningen med Agenda 2030. 
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6. Slutsats 

 

Under detta avslutande kapitel kommer vi med hjälp av frågeställningarna besvara 

studiens syfte. De slutsatser som vi kommit fram till rörande studiens resultat 

kommer även att presenteras. Studiens syfte är att beskriva och förstå hur 

implementeringen av de globala målen i Agenda 2030 har upplevts av 

hållbarhetsansvariga på svenska företag. Avslutningsvis kommer en diskussion 

avseende studiens bidrag presenteras samt förslag till vidare forskning. 

 

 

Vad karaktäriserar svenska företags CSR-arbete idag? 

Grunden för samtliga fallföretags hållbarhetsarbete är Brundtlands definition av hållbar 

utveckling. Fallföretagens CSR-arbete karaktäriseras av att arbetet med hållbarhet utgår från de 

tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Samtliga företag var 

enade om att alla dimensionerna var viktiga och bör samspela med varandra. Det skilde sig dock 

mellan företagen vilken hållbarhetdimension som lades störst vikt på. Detta beror på att 

fallföretagen befinner sig inom olika branscher. Ytterligare en aspekt var att inget av fallföretagen 

använder sig av begreppet CSR för att belysa det arbete som görs för hållbar utveckling utan 

använder istället begreppet hållbarhet.  

 

Hur har implementeringen av de globala målen upplevts av hållbarhetsansvariga på 

företagen? 

Implementeringsprocessen på fallföretagen har visat sig vara en kombination av både central 

vägledning och lokal autonomi, det vill säga en kombination av Top down och Bottom up. Detta 

då implementeringen inte har varit strikt hierarkisk utan det kontinuerligt har förts en dialog 

med affärsenheterna och man har låtit dessa göra sin egna analys av målen. Samtliga 

implementeringsprocesser har dessutom sett i princip likadana ut. Företagen har börjat med att 

identifiera vilka globala mål som deras verksamhet kan bidra till, identifierat risker och 

möjligheter samt försett personal som berörs med någon form av utbildning. 

 

I dagsläget har samtliga fallföretag enbart mappat de mål som stämmer överens med deras 

nuvarande hållbarhetsarbete och inget ytterligare har gjorts. Vi tror dock att om målen i agendan 

ska kunna uppfyllas behöver företag tänka ett steg längre och försöka sig på fler mål. Då 

fallföretagen i dagsläget enbart har valt ut de mål som stämmer överens med deras nuvarande 
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hållbarhetsarbete har ingen betydande implementeringsprocess upplevts av samtliga 

respondenter på företagen. En förklaring till det kan vara att fallföretagen länge arbetat med 

hållbarhetsfrågor och då deras syn på hållbarhet går i linje med det som Agenda 2030 beskriver, 

är det inte förvånande att de inte har känt av en betydande implementeringsprocess. De ser dock 

fortfarande fördelar med de globala målen och att agendan generellt kommer hjälpa företag samt 

stimulera världen att ta ett större samhällsansvar. 

 

Utifrån empirin kan det utläsas att samtliga respondenter inte riktigt vet hur de ska arbeta med 

målen långsiktigt. Vi anser att det krävs mer ansträngning från företagens sida för att kunna göra 

en skillnad och att målen ska kunna uppfyllas.  

 

Vilken funktion har de globala målen haft för hållbarhetsarbetet? 

De globala målen har till största del fungerat som en vägledning för samtliga företag, en av 

studiens respondenter beskriver det som “en karta och kompass”. Dessutom anser samtliga 

respondenter att de globala målen har skapat ett gemensamt språk i hur man talar om hållbarhet, 

vilket tidigare har upplevts som väldigt diffust.  

 

Samtliga företag tror inte att målen kommer att vara uppfyllda till år 2030, men att man utan 

dessa mål hade varit i ett mycket sämre läge än om de inte hade funnits. Att målen gör nytta är 

samtliga respondenter enade om. 

6.1 Diskussion av studiens bidrag 

Det är viktigt att påpeka att denna studie enbart är baserad på respektive fallföretags 

hållbarhetsansvarig och dennes upplevelse av implementeringen. Dessutom är det endast en 

person som representerar respektive fallföretag, med undantag för Handelsbanken där tre 

personer intervjuades. Därmed går det att diskutera huruvida det respondenterna säger 

verkligen speglar det som företaget i praktiken faktiskt gör.    

 

Vår studie är generaliserbar i den bemärkelsen att vi finner resultatet relevant i flera 

sammanhang. Detta motiveras av att empiriinsamlingen resulterade i snarlika resultat från de 

olika fallföretagen och att vi som intervjuare upplevde en mättnad utifrån intervjusvaren som 

gavs. Därmed anser vi att resultatet skulle kunna appliceras på liknande företag, det vill säga 

större svenska företag som aktivt arbetar med hållbarhet. Vidare anser vi att resultatet inte är 

kontextbaserat då samtliga företag befinner sig inom olika branscher, men trots det visar på 

liknande resultat. Detta trots att ett hermeneutiskt perspektiv har använts och speglar 

respondenternas upplevelser av implementeringen har vi kunnat identifiera ett mönster bland 
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alla svar. Vi upptäckte att inget av fallföretagen har upplevt en betydande 

implementeringsprocess utan att de snarare enbart identifierat de mål som passar med den 

nuvarande verksamheten. Detta kan dels bero på att ”hur:et” varit svårt för samtliga fallföretag 

då det har saknats tydliga riktlinjer för hur implementeringen ska gå till. Därmed kan studiens 

empiriska bidrag rikta sig till främst till företag som i dagsläget arbetar med eller ska påbörja 

arbete med de globala målen. Även myndigheter och intresseorganisationer kan genom studiens 

resultat få sig en tankeställare kring hur man kan effektivisera implementeringen av de globala 

målen genom att förse näringslivet med tydligare riktlinjer.  

6.2 Förslag till vidare forskning  

Forskning rörande Agenda 2030 är hittills ett relativt outforskat område, detta då agendan enbart 

har existerat i cirka fyra år. Vår studie undersöker enbart större företag, i ett land, vilket lämnar 

mycket kvar att undersöka. Därav är förslag till vidare studier att utföra samma undersökning på 

andra geografiska områden, förslagsvis i länder med andra förutsättningar än Sverige. Vidare 

skulle en jämförande studie kunna göras genom att studera hur implementeringen har gått till i 

olika länder, detta då implementering är väldigt kontextbaserat.   

 

Större företag har dessutom ofta lång erfarenhet av hållbarhetsarbete, vilket framgår i denna 

studie, därav skulle en liknande studie med avseende på mindre företag vara intressant att göra.  

  

Ytterligare ett förslag till forskning är att utföra en longitudinell studie som över tid följer företags 

CSR-arbete och implementeringen av Agenda 2030 för att se om företag väljer att ställa om sin 

verksamhet längre fram i syfte att uppnå målen i agendan till år 2030.  
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8. Bilagor 

8.1. Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation 

o Ålder 

o Utbildning 

o Nuvarande roll i företaget 

o Anställningsår inom företaget 

 

Corporate Social Responsibility 

o Hur definierar ni begreppet CSR?  

- Använder ni något annat begrepp som motsvarar CSR? 

o På vilket sätt tar ni samhällsansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv? Exemplifiera! 

- Är det någon av de tre dimensionerna ni arbetar mer med eller arbetar ni med alla tre 

dimensioner lika mycket? 

 

Agenda 2030 och funktion 

o Vad innebär Agenda 2030 för er? 

o Har er syn på samhällsansvar förändrats, i och med Agenda 2030? 

o Vilka motiv ligger bakom ert arbete med Agenda 2030? 

o Tror ni att Agenda 2030 kommer att stimulera företag till att ta ett större ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt ansvar? 

o Upplever ni att Agenda 2030 bidrar till tydligare riktlinjer för hur företag ska arbeta för 

hållbar utveckling? 

 

Implementeringsprocess 

o Hur har implementeringsprocessen av de globala målen i Agenda 2030 sett ut? 

o Hur har du upplevt implementeringsprocessen? 

o Hur väl upplever du att ni har integrerat de globala målen i ert hållbarhetsarbete? 

o Har ni behövt ändra på strukturen internt på grund av arbetet med de globala målen? 

o Hur väl integrerar och säkerställer ni att alla medarbetare på bolaget känner till 

hållbarhetsmålen? 
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Framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter  

o Vilka framgångsfaktorer har du upplevt av implementeringen av Agenda 2030? 

o Vilka utvecklingsmöjligheter har du upplevt av implementeringen av Agenda 2030? 

o Hur ser arbetet ut långsiktigt? Vad är nästa steg i arbetet med Agenda 2030? 

o Tror du att målen i agendan kommer att uppfyllas till år 2030? 

 

Avslutning 

o Finns det något mer du skulle vilja tillägga? Känner du att du har fått möjlighet att ge oss 

en rättvis bild? 
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8.2. Personbeskrivningar  

 

Fallföretag  Respondent  Personbeskrivning  

NCC Anna Rengstedt  28 år gammal och har en bakgrund som ingenjör. Har 

tidigare arbetat som hållbarhetskonsult. Arbetat nu 

på NCC som koordinator för koncernens 

hållbarhetskommunikation. Även koordinator för 

den grupp som arbetar med Agenda 2030 på NCC.  

Svenska Spel Scarlett Roa 

Brynildsen  

38 år gammal och är för närvarande hållbarhetschef 

för hela Svenska Spel koncernen. Vid tidpunkten för 

intervjun har hon arbetat på företaget i cirka sex 

månader. Hon har en utbildning i Master of Laws 

(LLM) i internationell investeringsrätt, en Filosofie 

kandidat i Rättsvetenskap m.fl. Hon har tidigare 

arbetat som jurist, affärsrådgivare, varit ägare/VD i 

ett eget bolag samt vice VD på en digitalbyrå.  

Vattenfall Rolf Bernro 63 år gammal och har en utbildning inom teknisk 

fysik. Han har tidigare arbetat som bland annat 

Senior Developer Manager, Group IT- controller, 

Senior Projector och arbetat för tillfället på Vattenfall 

som hållbarhetsspecialist.   

Postnord Sofia Leffler 

Moberg 

46 år gammal och arbetar som hållbarhetschef på 

Postnord sedan april 2018. Under sin karriär har hon 

bland annat haft roller som Sustainability Analyst, 

Sustainability Advisor och Corporate Responsibility 

Manager. Hon har en utbildning i kemiteknik och har 

även läst kurser i Miljömanagement och Handelsrätt 

på KTH och Stockholms universitet.  
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Stena Line Erik 

Lewenderhaupt  

47 år gammal och arbetar för närvarande som 

hållbarhetschef på Stena Line. Han har en bakgrund 

som civilekonom och har tidigare arbetat med 

kommunikation på en PR-byrå samt kommersiellt 

med tanksjöfart i olika rederier i Sverige och 

Singapore.  

Handelsbanken  Adam Ersmark 

Philip Gudinge 

Simon Park 

Ersmark är 45 år gammal, utbildad civilekonom och 

har 20 års erfarenhet som chef och specialist inom 

revision, försäkring, bank och kapitalförvaltning, 

koncernekonomi och hållbarhet. Han har arbetat som 

Group Sustainability Controller i snart tre år på 

Handelsbanken och ansvarar för samordning och 

rapportering av koncernens hållbarhetsarbete, 

ansvarar för externa hållbarhetsundersökningar, 

riktlinjer och samarbeten. 

 

Gudinge är 26 år gammal, han är utbildad ekonom 

och har en kandidatexamen i nationalekonomi. Han 

har gått på Handelsbankens studentprogram och har 

tidigare jobbat som privat- och företagsrådgivare. 

Hans nuvarande roll är hållbarhetsanalytiker på 

Handelsbanken Fonder. 

 

Park är 25 år gammal och utbildad civilingenjör i 

industriell ekonomi. Sedan september 2018 har han 

haft rollen som hållbarhetsanalytiker på 

Handelsbanken Fonder där han arbetar med att 

stärka integreringen av hållbarhetsfrågor i den aktiva 

förvaltningen. 
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9. Figurförteckning och tabellförteckning 

Figur 1. Egen illustration av Carrolls ”four part model pyramid” (1991).                                                                                            

Figur 2. Egen illustration av Schwartz och Carrolls (2003) “The Three-domain model”.  

Figur 3. Egen illustration av “the Triple Bottom Line” (Elkington, 1999). 

Figur 4. De 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 (Svenska regeringen, 2016) 

Figur 5: Egen illustration av Klein och Sorras (1996) modell för implementering. 

Figur 6: Egenkonstruerad analysmodell. 

 

Tabell 1. Sammanställning av studiens fallföretag. 

Tabell 2. Lista över studiens respondenter. 

  

 

 


