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Sammanfattning 
Hållbarhetskonceptet har blivit mycket spritt och allmänt accepterat av myndigheter, politiker, 
företag och andra organisationer över hela världen. Som ett svar på utmaningen att få 
verksamheten att överensstämma med hållbarhetsideal, har intresset ökat bland svenska 
företag för att integrera arbetet med miljö, kvalitetsrelaterade och sociala frågor samt 
ekonomi. Företag inom verkstadsindustrin anses vara särskilt aktiva på det här området. 
 
Denna studies syfte är att beskriva hur företag går från miljöarbete till arbete för hållbar 
utveckling bl.a. genom att inleda en integrering av sina ledningssystem. I studien studeras 
vilka vägar tre ledande företag inom verkstadsindustrin tar i sin strävan mot hållbar 
utveckling. De studerade företagen ITT Flygt, SKF och ABB förväntas arbeta på ett liknande 
sätt med hållbar utveckling. 
 
Studien är en s.k. multipel fallstudie, där företagens erfarenheter sätts samman snarare än att 
jämföras. Den huvudsakliga metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. De som 
intervjuats arbetar på något sätt med hållbarhetsfrågor och ledningssystem och ingår i de 
flesta fall i någon form av stabsfunktion. 
 
Företagens strävan mot hållbar utveckling är också en strävan efter legitimitet. Företagen i 
denna studie vill få intressenternas stöd för sina handlingar. Vad man tar med i arbetet för 
hållbar utveckling skiljer sig mellan företagen. Vad som dock är generellt för företagen är att 
gränserna för det man anser vara företagens ansvarsområde har vidgats. Till sist diskuteras om 
integrerade ledningssystem kan stödja företag i sitt arbete för hållbar utveckling. Jag drar 
slutsatsen att det finns element i dagens standardiserade ledningssystem som hindrar snarare 
än påskyndar arbetet för företag med ett etablerat miljöarbete. Det ter sig fördelaktigt att ligga 
i framkant och arbeta proaktivt. Detta ger företaget större handlingsfrihet.  
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1 Inledning  
Begreppet hållbar utveckling har blivit mycket spritt och allmänt accepterat av myndigheter, 
politiker, företag och andra organisationer över hela världen (Terrvik 2001). Konceptet 
hållbar utveckling ställer krav på mer av balans och helhetsperspektiv i samhället, men också i 
affärslivet (Terrvik 2001). I företagskretsar har intresset ökat för att definiera vad hållbar 
utveckling kan betyda på en mer strategisk och konkret nivå.  
 
I företagskretsar är den rådande meningen att begreppet hållbar utveckling innehåller just 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Hållbar utveckling som ett samlat begrepp är 
så nytt, att de företag som nu är tidigt ute påverkar vilken praktisk innebörd begreppet 
kommer att få (Terrvik 2001). Min utgångspunkt är att hållbar utveckling innebär att man tar 
hänsyn till flera perspektiv samtidigt, det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga, men 
även det etiska perspektivet och kvalitet bör ingå samt mer av långsiktigt tänkande.  
I uppsatsen används begreppet sociala aspekter när jag beskriver vad företagen gör för att 
tillgodose omvärldens sociala och etiska krav. Sociala aspekter är den del av begreppet 
hållbar utveckling är som kan röra allt från de anställdas säkerhet till kontakter med 
lokalbefolkningen i de områden där företag bedriver sin verksamhet. Kraven kan vara allt från 
arbetsmiljölagstiftning till kulturella normer.  
 
Hur man i företag tar sig an konceptet hållbar utveckling är delvis individuellt men samarbete 
inom branschorganisationer är vanligt förekommande liksom nätverk direkt mellan företag. 
Utmaningen, som företag idag står inför, är en omvärld som ställer större krav på miljöarbete 
och social prestanda och som uppmuntrar till att sträva efter att bli det ”goda företaget”. För 
att hantera dessa krav krävs större öppenhet, mer ansvarstagande och mer ärlighet (Welford 
2000). Att arbeta integrerat med frågor som rör hållbar utveckling kan innebära att man får 
nya typer av frågor att hantera, ofta av social och etisk karaktär. I sin bok ”Sustainable 
stategies for industry” beskriver Nigel Roome (1998) dagens samhälle som i längden 
ohållbart med tanke på resursanvändning och befolkningstillväxt. Han menar att alla aktörer: 
individer, organisationer och institutioner bidrar till detta mönster. Som ett svar på den 
utmaning som hållbar utveckling innebär ökar intresset bland svenska företag för att integrera 
arbetet med t.ex. kvalitet, arbetsmiljö, yttre miljö och ekonomi samt för att arbeta mer 
långsiktigt.  
 
Det finns en tilltro till standarder och detta att integrera sina ledningssystem ses ofta som 
nästa utvecklingssteg för företag som har flera parallella system. Det kan handla om att man 
använder miljöledningssystem enligt ISO14001, kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 
samt system för personalfrågor OHSAS 18001 och ansvarsfullt handlande enligt AA 1000 
och vill kombinera flera eller alla av dessa. Ett helt integrerat styrsystem för hållbar 
utveckling är fortfarande ganska avlägset för de flesta företag, men det är något man säger sig 
sträva efter. Men är då integrering av standardiserade ledningssystem en väg att nå de 
hållbarhetsideal som många företag ställt upp?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att studera hur företag går från miljöarbete till arbete för hållbar utveckling bl.a. 
genom att inleda en integrering av sina ledningssystem. Min utgångspunkt, när jag talar om 
miljöarbete i företag, är att det rör den påverkan företagets tillverkning och produkter har på 
den yttre miljön i vid bemärkelse, men det innefattar inte några sociala frågor. När begreppet 
miljöledningsarbete används syftar jag på den del av miljöarbetet som kan relateras till krav 
som ställs i ISO 14001. Företagens miljöarbete är i de flesta fall mer omfattande än det 
miljöarbete som ISO 14001 kräver och det är vanligt att man även använder andra verktyg. 
Jag vill se vad som kan vara främjande respektive hindrande för strävan mot hållbar 
utveckling i och med den integrering av ledningsarbetet som inletts på företag. För att lättare 
kunna hantera syftet delades det upp på fyra frågor.  
 
De här nyckelfrågorna vill jag besvara genom mitt arbete:  

1. Hur ser de integrerade ledningssystemen ut inom svenska företag?  
2. Vilka externa och interna påverkansfaktorer finns för att ledningsarbetet ser ut som det 

gör?  
3. Vilka drivkrafter finns för att integrera olika ledningssystem och vilka ledningssystem 

integreras?  
4. I vilken utsträckning kan ledningssystem hantera hållbar utveckling? 
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2 Metodbeskrivning  
Denna studie är en s.k. multipel fallstudie, d.v.s. en studie med flera studieobjekt där man 
sätter samman resultaten snarare än att jämföra dem. I det här fallet handlar det om tre företag 
inom verkstadsindustrin. Målet är att kunna besvara de fyra nyckelfrågor som tidigare nämnts. 
För att svara på den fjärde frågan ”I vilken utsträckning kan ledningssystem hantera 
hållbarhet?” använder jag i första hand teorier kring miljöledningssystem och andra snarlika 
ledningssystem. För att besvara de övriga frågorna används det empiriska materialet som 
grund.  

2.1 Studieobjekt 
I denna uppsats har jag velat studera företag som börjat arbeta med, och redovisa, hur de vill 
bidra till en hållbar utveckling. Ett stort antal företag var aktuella och däribland valdes de som 
verkade ha mest omfattande redovisning av hållbarhetsarbetet och samtidigt fanns inom en 
och samma bransch. De företag jag valde att studera, Asea Brown Boveri (ABB), ITT Flygt 
och Svenska Kullagerfabriken (SKF), finns inom verkstadsindustrin i Sverige. Detta är den 
bransch som anses av företagarföreningen Svenskt näringsliv ha kommit längst med att arbeta 
för hållbar utveckling. I skriften Från defensiva till proaktiva – företag och hållbar tillväxt 
representeras en övervägande del av de ”goda exemplen” av hållbarhetsarbete på företag inom 
verkstadsindustrin (Bingel m.fl. 2002). Samtliga företag som ingår i studien har verksamhet i 
flera länder, vilket kan ha betydelse för hur man arbetar med sociala och etiska frågor.  

2.2 Datainsamling 
Intervjuer har varit en viktig datakälla i denna studie. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer, 
enskilt med en respondent i taget. Denna typ av intervju kallas ibland även för djupintervju. 
Lantz (1993) använder uttrycket riktat öppen intervju och beskriver den som en intervjuform 
som syftar till att beskriva och avgränsa ett fenomen. Styrkan med den kvalitativa intervjun är 
att den liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal (Holme och Solvang 1994). Den 
intervjuade kan uttrycka sig med egna ord och frågorna kan omformuleras så att de förstås av 
den svarande. Laursen (1971) beskriver det som att man ”vaskar fram” den information man 
kan få om de frågor man vill studera. 
 
Det empiriska materialet från företagen består av intervjuer och samtal samt kompletterande 
uppgifter hämtade ur skrivna källor. Jag har avgränsat mig i stort sett till att intervjua om-
rådesansvariga inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, personal och ekonomi (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Intervjurespondenterna i avseende på företagstillhörighet och ansvarsområde. 

Företag ITT Flygt  SKF  ABB 
Ansvarsområde    
Miljö, säkerhet och 
hälsa (MHS) 

x x x 

Hållbar utveckling   x 
Kvalitet  x  
Personal (och MHS) x x  
Ekonomi x   
Marknadskom-
munikation 

x   

Miljöanpassad 
produktutveckling 

  x 
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De 10 intervjuade personerna arbetar med ledningssystem och ingår i de flesta fall i någon 
form av stabsfunktion. Jag gjorde urvalet så att en person på varje företag kontaktades och 
fick vägleda vid valet av respondenter i förhållande till mitt syfte. Eftersom ansvaret för 
frågor som rör hållbar utveckling var lite mer spritt på ett av företagen så valde jag att göra 
fyra intervjuer där. Jag ställde frågor till respondenterna om kommunikation och interaktion 
mellan olika nivåer. Dock får det ses som en begränsning att respondenterna representerar en 
mellannivå i företagen och att varken högsta ledning eller produktionspersonal finns 
representerade bland de svarande.  
 
Förutom djupintervjuerna genomfördes också samtal med Lennart Piper på Sinf - Svensk 
Industriförening, avdelningen Miljö & Kvalitet AB och Sven Olof Ryding vid 
Miljöstyrningsrådet. Dessa samtal rörde sig på en mer övergripande nivå, för att få ett litet 
grepp om hur företag i allmänhet jobbar med ledningssystem och hur de ser på hållbar ut-
veckling. Samtalen gav både bakgrundsinformation och kompletterande uppgifter.  
 
Intervjuerna och samtalen utgör tillsammans med företagens miljö- eller hållbarhetsredovis-
ning det empiriska materialet som använts. Jag har också tagit del av en del andra företags-
specifika dokument som t.ex. etiska riktlinjer. 
 
Jag har använt mig av en intervjumanual som delvis anpassats till personens arbete och 
ansvarsområde. Frågorna som användes testades först tillsammans med en person som har 
ungefär samma typ av ansvar i sitt yrke som intervjupersonerna. Under intervjuns gång har 
jag varit flexibel både vad gäller ordningen och formuleringen av frågorna. I bilaga 1 visas en 
version av intervjumanualen där jag tagit med de frågor som fanns med (i någon form) vid 
samtliga intervjuer. Holme och Solvang (1994) förklarar att det i intervjusituationen ofta 
dyker upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar de punkter man har i sin 
intervjumanual. Detta får man ta hänsyn till under intervjuns gång.  
 
Intervjuerna tog var och en ca en timme och de spelades in på band. Det viktigaste skälet till 
bandningen var rent praktiskt: genom att slippa anteckna ansåg jag mig vara mer närvarande 
och koncentrerad i intervjusituationen. Ett annat skäl är att metoden ger utrymmer för att i 
möjligaste mån kunna ge en korrekt återgivning av respondenternas uttryck, d.v.s. jag kunde 
”ta med mig” personens exakta ordval. Materialet från intervjuerna skrevs ut (transkriberades) 
med en medelhög detaljnivå. I den här studien intresserar jag mig inte för hur 
intervjupersonerna svarar, d.v.s. var de gör pauser, var det finns tvekan innan svaret kommer 
o.s.v. Därför togs hänvisningar om pauser m.m. inte med i transkriptionen.  

2.3 Bearbetning av intervjuer  
Kvalitativ analys kan som metod verka svårgripbar då det inte finns någon exakt modell för 
hur det skall gå till. En kvalitativ analys går inte ihop med en generell modell för 
databearbetning eftersom man ju just söker fånga det subjektivistiska och det unika (Lantz 
1993). Jag har samlat in kvalitativa data som jag kopplar till teori och begrepp. Först tittar jag 
på det företagsspecifika och sedan intresserar jag mig för vad som gäller generellt för de 
företag som jag studerar. 
 
I analysen utgår jag från områden/kategorier som relaterar till de teorier som jag använder 
som min utgångspunkt. Områdena är mål och orsaker till integrering av hållbarhetsfrågor, 
problem och möjligheter med integrerat ledningsarbete, betydelsen av formen av styrning, 
betydelsen av organisationens struktur och kultur. Jag söker svar på detta i det empiriska 
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materialet och redovisar resultatet för varje företag. Sedan kopplas erfarenheterna från 
företagen till teori för att på så sätt besvara mina fyra nyckelfrågor.  
 

2.4 Studiens trovärdighet 
De vanligaste begreppen när man utvärderar ett arbetes trovärdighet är validitet (korrekthet) 
och reliabilitet (repeterbarhet). Validitet är den utsträckning som forskning korrekt speglar 
verkligheten och indikerar om man verkligen mäter det som avses samt hur användbar denna 
kunskap är (Terrvik 2001). En av metoderna för att validera studien är triangulering vilket 
betyder att man använder flera olika källor och metoder (Merriam 1994). I denna studie 
använde jag förutom intervjuer också samtal med utomstående och vissa dokument som 
nämnts ovan som källor. Däremot har inte flera metoder använts. Ett annat sätt att triangulera 
är att basera studien på flera fall (Terrvik 2001). Denna studie omfattar tre företag och 
därigenom är det möjligt för läsaren att göra jämförelser. 
 
En annan aspekt på validitet är överförbarheten (även kallad yttre validitet) d.v.s. hur mycket 
det går att generalisera studiens resultat till andra situationer. Merriam (1994) skriver att ett 
vanligt sätt att hantera extern validitet i samband med fallstudieforskning är att lämna åt 
läsaren att göra bedömningen. Om en undersökning är tillämpbar i andra situationer får de 
som befinner sig i dessa situationer avgöra. Man brukar använda detta synsätt inom medicinen 
och juridiken. Denna hållning passar även det här arbetet, läsaren kan själv avgöra om det är 
relevant att jämföra och dra paralleller. 
 
När det gäller kvalitativa studier som denna kan begreppet reliabilitet bli lite problematiskt, 
eftersom det är ett mått på om studien skulle kunna göras om av någon annan med samma 
resultat. Kvalitativa studier bygger på mänskligt beteende som ju i sig är föränderligt (Terrvik 
2001). Därför används ibland istället begreppet konsistens (eller överensstämmelse) d.v.s. att 
data skall vara trogna sitt sammanhang (Lincoln och Guba 1985). En grundlig beskrivning av 
hur informationen samlats in och analyserats, så att en annan forskare kan replikera studien, är 
nödvändig för att uppnå konsistens (Terrvik 2001). Den information som givits ovan skulle 
vara tillräcklig för att någon annan skulle kunna göra en motsvarande studie och därmed har 
studien uppnått konsistens. 
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3 Teoretisk ram 
I detta avsnitt sammanställs en teoretisk ram inom vilken de övergripande frågorna kan 
studeras. Första stycket ägnas åt en kort genomgång av ledningssystemen i sig och 
förutsättningar för integrering mellan dem. I stycket 3.2 behandlas vad som påverkar 
företagens handlande och varför standarder används. Detta stycke relaterar till nyckelfrågorna 
2 och 3. I stycket 3.3 visar jag på vilken grund jag studerar hur de integrerade 
ledningssystemen ser ut idag och hur ett ledningssystem för hållbar utveckling kan se ut. 
Detta relaterar till nyckelfrågorna 1 och 4. Det är utifrån de dimensioner som presenteras i 
detta kapitel som jag har valt de rubriker/teman som finns i kapitel 4 och de ligger även till 
grund för diskussionen i kapitel 5. 

3.1 Integrering av ledningssystem i teorin 
Standardiseringen är ett betydelsefullt inslag i dagens samhälle (Brunsson och Jakobsson 
1998) och det dyker upp standarder inom allt fler områden. När jag i studien talar om 
standardiserade ledningssystem menar jag de ledningssystem som regleras av en standard 
som t.ex. ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 eller AA 1000. I denna uppsats står begreppet 
integrerade ledningssystem för hur man sätter samman och kombinerar arbetet som relaterar 
till ledningssystem. Integreringen kan vara av olika grad, beroende på t.ex. om man 
samordnar revisionerna av systemen för kvalitet, miljö och sociala frågor. Integrering kan 
också uppfattas på ett mer praktiskt plan t.ex. att en och samma person är ansvarig för både 
kvalitets- och miljöledningssystem. 
 
De allra mest kända ledningsstandarderna är miljöledningssystemet ISO 14001 och 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Båda dessa är anpassade för att fungera tillsammans med 
andra ledningskrav. I inledningen till ISO 14001 står t.ex. att läsa: ”Denna standard är avsedd 
att förse organisationer med delarna i ett effektivt miljöledningssystem som kan integreras 
med andra ledningskrav för att underlätta för organisationer att uppnå miljömål och 
ekonomiska mål”. Trenden är också att varje gång det kommer nya versioner av ISO 14001 
eller ISO 9001 så blir de mer och mer lika varandra, vilket förenklar när man samordnar 
arbetet med dem. 
 
I den nya versionen av kvalitetsstandarden, ISO 9001:2000 har en del av kraven ökats och 
förändrats. Den viktigaste förändringen är målstyrning liknande den man återfinner hos ISO 
14001 (Piper 2003-02-11). Den gamla versionen av ISO 9001 har krävt en mängd skrivna 
rutiner medan ISO 9001:2000 har krav på införande av målstyrning för kvalitet. Detta kan i 
sin tur kräva förändringar i företagens organisation, när produktionskedjan nu kommer i 
fokus, snarare än varje avdelning för sig. 
 
På senare år har det tillkommit ett antal standarder för arbetsmiljö och några som är mer 
generella för socialt ansvarsfullt handlande i företag. Bland arbetsmiljöstandarder märks 
OHSAS 18001 och AFS 2001:1, båda används redan idag. AFS 2001:1 är till skillnad från 
andra standarder en förordning och därmed inte frivillig. Enligt Arbetsmiljölagen är företag 
och organisationer skyldiga att införa systematiskt arbetsmiljöarbete. OHSAS 18001 bygger 
på samma principer som ISO14001 och har utvecklats för att vara kompatibel med ISO 9001 
och ISO 14001 (Lundh 2002). 
 
Social Accountability 8000 (SA 8000) är liksom AccountAbility1000 (AA1000:2000) 
standarder för socialt ansvarsfullt handlande i företag. Dessa är mer generella standarder som 
har sociala frågor och etik i fokus.  
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Samtliga av dessa ledningssystem bygger på samma enkla grundstruktur som brukar 
betecknas PDCA, Plan-Do-Check-Act (se figur 1). Tanken är att man börjar med att planera 
och sätta upp konkreta mål förarbetet, sedan genomföra handlingsplaner eller program för att 
nå målen, kontrollera och till sist gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering. Detta arbete 
dokumenteras med en policy som anger riktning och målsättning och en manual för 
genomförandet av policyn. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Den minsta gemensamma nämnaren för strukturen hos ledningssystem, exempelvis ISO 
14001 eller ISO 9001. 
 
Det pågår en utveckling av en ISO-standard för socialt ansvarsfullt handlande som är tänkt att 
hantera hållbar utveckling och som kommer att kallas Social Responsibility (SR). Lennart 
Piper, som är svensk representant i den internationella arbetsgruppen för att ta fram en 
standard för SR, har förhoppningen att den skall innebära att man kan integrera kvalitet, 
miljöfrågor och vissa sociala frågor (Piper 2003-02-11). Det är ännu oklart hur omfattande 
standarden blir och vilka områden den skall täcka in.  
 
Företagens intresse av att arbeta integrerat med frågor som har med hållbar utveckling att 
göra, har lett till sammanslutningar för att definiera företagens roll i en omvärld som ställer 
nya krav. Sammanslutningen Global Reporting Initiative (GRI) är en av de tongivande i den 
allmänna diskussionen kring hur hållbar utveckling skall tolkas ur ett företagsperspektiv. 
Meningen är att utvidga detta till att gälla alla organisationer. Inom GRI talar man om ”triple 
bottom line”, vilket innebär att företagets resultat uttrycks i termer av både social, 
miljömässig och ekonomisk prestanda (GRI 2002).  
 
Ett annat vanligt begrepp är Corporate Social Responsibility (CSR) vilket också är namnet på 
den internationella sammanslutning som står bakom begreppet. Utvecklingen från fokus på att 
ge vinst till aktieägarna (share holders) mot att ha gott förhållande till alla företagets 
intressenter (stake holders) beskrivs som en väg att uppnå CSR i företaget (OECD 2001). När 
man inom CSR diskuterar företagets förhållande till samhället så blir det tydligt att fokus 
ligger på den sociala aspekten av hållbar utveckling. Naturen eller miljöfrågor nämns inte som 
intressenter, man ser det istället som att myndigheterna får föra miljöns talan. Även inom 
diskussionerna kring CSR används uttrycket ”triple bottom line” (SER 2001), vilket tyder på 
att miljöfrågor och ekonomi hör ihop med CSR. De beskrivningar som GRI och CSR gör av 
hållbar utveckling är ganska vedertagna men kanske inte alltid tillräckligt detaljerade. 

3.2 Företagens beteende och strategier för styrning  
Varför arbetar företag för hållbar utveckling? Vilka yttre drivkrafter påverkar företagen? När 
jag tar mig an frågan om varför företag gör som de gör, tar jag hjälp av nyinstitutionell 
organisationsteori. Där beskrivs företags agerande när de påverkas av institutioner i det 
omgivande samhället. I boken Institutions and organizations sätter Scott (2001) samman flera 
tidigare synsätt och beskriver institutionernas betydelse och vilka roller de har som tre pelare. 
Dessa är de regulativa institutionerna som utgörs av samhällets lagar och regler, de socialt 

Plan Do 

Act Check 
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normativa institutionerna som förmedlar våra rättigheter och skyldigheter och de kulturellt 
kognitiva institutionerna som är de kulturella ramverk som vi tar för givna i vårt dagliga liv.  
 
Scott (2001) beskriver att de regulativa kraven är starkt knutna till sanktioner. På 
miljöområdet kan det exempelvis röra sig om sanktionsavgifter mot företag som bryter mot 
reglerna, som utdöms av tillsynsmyndigheterna. De socialt normativa systemen förmedlar 
våra rättigheter och skyldigheter, våra normer för hur saker och ting bör gå till. Normativa 
institutioner har kopplingar till samhällets moral och värderingar och att inte handla i enlighet 
med dessa kan uppfattas som bristande moral (Scott 2001). De kulturella ramarna är något 
som individer och organisationer tar på sig eller blir påtvingade (Scott 2001). Det finns även 
sanktioner kopplade till denna typ av institutioner i form av sociala tabun. 
 
Jag utgår alltså ifrån Scotts teori där han menar att företag och andra organisationer idag lever 
i en omgivning som ställer såväl regulativa, socialt normativa och kulturellt kognitiva krav 
snarare än bara produktionskrav. För att ett företag skall kunna överleva och utvecklas så 
krävs inte bara naturresurser och teknisk information utan även att företagen har en acceptans 
och trovärdighet i sin sociala omvärld (Scott 2001). Genom anpassning till sin omgivning 
försöker man skapa legitimitet för företagets verksamhet.  
 
Det är mot bakgrund av omvärldens krav som standarder för kvalitets- och miljöledning har 
kommit till. Bakgrunden till att det fått sådan spridning och an vänds flitigt på företagen är 
dock att de är ett bra verktyg för att strukturera och effektivisera arbetet. Standardernas 
funktion är även, menar Brunsson och Jakobsson (1998), att vara ett effektivt instrument för 
informationsöverföring - om man vet att ett företag lever upp till en standard man känner till, 
vet man en hel del om företaget utan att behöva fråga om detaljer. Standarder innebär också 
samordning och förenkling (Brunsson och Jakobsson 1998). Men standarder kan också leda 
till likriktning, vilket i sin tur minskar utrymmet för innovation (Brunsson och Jakobsson 
1998).  

3.3 Ledningsarbetets innehåll och form  
I detta stycke gör jag en rent logisk uppdelning av styrning för hållbar utveckling i dess 
innehåll och föremål för ledning (vad som ingår) och dess form och mekanismer (hur man 
styr).  
 
3.3.1 Innehållet i styrning för hållbar utveckling 
Inom miljömanagementforskningen kan man få en bild av karaktäristiska drag som kan 
känneteckna hållbar utveckling i företagssammanhang. Vad som bör integreras är inte bara 
frågan om vilka områden man tar med (som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, sociala frågor och 
etik), utan också vad man tar med inom varje område. Hur uppfattar man t.ex. sitt 
miljöarbete? Handlar den ständiga förbättringen om att minska utsläpp eller tar man ett 
bredare livscykelbaserat perspektiv där även indirekta aspekter beaktas? 
 
Ett första steg mot hållbar utveckling är att identifiera några generella element som kan 
beteckna ett system som kan leda till en hållbar utveckling t.ex. att integrera både sociala, 
miljörelaterade och ekonomiska aspekter. Welford och Jones (1998) menar att trots att hållbar 
utveckling är en så stor utmaning att vissa delar behöver tacklas av regeringar och 
internationella organisationer så har även varje företag en viktig roll. De har identifierat sju 
grundläggande element av hållbar utveckling inom vilka företag bör sätta upp mål nämligen: 
generella principer, rättvisa, långsiktighet, biodiversitet och djurskydd, mänskliga rättigheter, 
lokalt handlande samt livscykelperspektiv. De generella principerna som Welford och Jones 
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tar upp är ansvarsfullhet, öppenhet och att man skapar möjligheter för lärande och utbildning 
inom företaget. Jag utgår ifrån att GRI:s tripple bottom line inte helt räcker till för att beskriva 
innehållsdimensionen av hållbar utveckling utan att det som Welford och Jones menar behövs 
en vidare beskrivning. 
 

 
Figur 2. Matris över viktiga aspekter som visar  pekar ut vägen mot hållbar utveckling i ett företag: långsiktighet, 
balans mellan miljö och sociala frågor samt att mätningar utvidgas till även extern påverkan. Fritt efter Welford 
och Jones (1998). 
 
Vägen mot hållbarhet kan, menar Welford och Jones, beskrivas i en matris i tre dimensioner. 
De första är att vidga mätningar till att även inkludera extern påverkan (se figur 2). Den andra 
dimensionen är att gå från kortsiktighet till långsiktighet i styrningen. Den tredje är att även ta 
in mer av sociala frågor. Även om det är svårt att definiera hur ett hållbart företag skulle se ut, 
kan dessa dimensioner vara en grund för att beskriva hur vägen dit kan se ut (Welford och 
Jones 1998).  
 
3.3.2 Formen av styrning 
Mitt antagande är att formen av styrning påverkas av och påverkar ledningssystemet och hur 
väl det fungerar. Merchant (1998) beskriver tre former av företagsstyrning: handlingskontroll, 
resultatkontroll samt kulturell kontroll. Handlingskontroll innebär direkt styrning av hur 
medarbetare agerar i varje situation. Resultatkontroll betyder att man styr mot ett visst mål, 
det är upp till individen hur man når dit. Kulturell kontroll är det man enligt Merchant (1998) 
bör sträva efter. Det ger mer utrymme för medbestämmande och flexibilitet i beslutsfattandet. 
 
De här termerna har sin motsvarighet beskrivna av Dodge (1997) men i ett miljösammanhang. 
Termerna han använder är byråkratisk kontroll (bureaucratic control), vilket betyder ett stort 
system drivet av regler och procedurer som beskriver önskvärda handlingar hos individer, 
grupper och avdelningar, utflödeskontroll (output control) vilket är det samma som 
resultatkontroll med den skillnaden att ”resultatet” hos Dodge mäts i miljöpåverkan. Den 
tredje termen är klankontroll (culture/clan control) där företagets kärnvärden är väl kända av 
alla medarbetare och vägledande för hur man skall agera. Denna typ av ledning kräver att 
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medarbetarna är medvetna om företagets mål och är motiverade att arbeta bra utan några 
ytterligare materiella belöningar (Dodge 1997). Dodge (1997) menar vidare att kultur har en 
tydlig påverkan på och påverkas av formen av kontroll- och ledningssystem som används.  
 
När det gäller hur väl dagens ledningssystem kan hantera hållbar utveckling utgår jag ifrån att 
de inte kan det fullt ut, att de behöver förbättras eller kompletteras. Welford och Jones (1998) 
beskriver ett arbetssätt för att hantera hållbar utveckling. Detta arbetssätt har vissa likheter 
med den modell för ständig förbättring som föreslås i ISO 14001 (se figur 3 samt bilaga 2 för 
jämförelse). Den huvudsakliga skillnaden är att utgångspunkten och den drivande faktorn i 
modellen för hållbar utveckling är intressenternas intressen och önskemål. Utifrån dessa 
specificeras sedan hållbarhetspolicy och mål som sedan implementeras och följs upp med 
mätningar, redovisning och utvärdering (Welford och Jones 1998). Welford och Jones system 
bygger alltså på kommunikation med omvärlden.  
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4 Studie av integrerat ledningsarbete 
I detta avsnitt presenteras företagens arbete med och erfarenheter av integrerat ledningsarbete. 
och arbete för hållbar utveckling. Citaten i detta avsnitt är näst intill ordagrannt återgivna, 
varför de är på ”talspråk”. I sista stycket görs en syntes av erfarenheter från företagen. 

4.1 Hållbarhetsarbete hos ITT Flygt  
ITT Flygt är världsledande som tillverkare av dränkbara pumpar och omrörare och är 
representerat i 130 länder. ITT Flygt ägs av det amerikanska bolaget ITT Industries med ca 38 
000 anställda, varav 4 000 jobbar på ITT Flygt. ITT Flygts produkter används bl.a. i vatten- 
och avloppsanläggningar, för bevattning, i bygg- och anläggningsprojekt, i gruvor och 
processindustri. Tillverkningen av produkterna sker i huvudsak i Lindås utanför Emmaboda i 
Kalmar län. 1992 blev företagets kvalitetsarbete certifierat enligt ISO 9001. Hela ITT Flygt 
blev certifierad enligt ISO 14001 1998 och den största produktionsanläggningen, d.v.s. 
Lindåsfabriken, är även certifierad enligt EMAS sedan 1997. 
 
För ITT Flygt betyder begreppet hållbarhet att verksamheten bedrivs med en kombination av 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar (ITT Flygt Hållbarhetsredovisning 2001). Av 
dessa är den ekonomiska sidan den mest utvecklade, medan miljösidan har sina egna system 
som har utvecklats parallellt. Den samhälleliga sidan tenderar att utvecklas på ungefär samma 
sätt som miljösidan (ITT Flygt Hållbarhetsredovisning 2001). 
 
4.1.1 Drivkrafter för ledningsarbetet och för integrering 
En viktig drivkraft för ITT Flygts ledningsarbete är engagemanget hos ledning och hos 
individuella medarbetare. Man betonar vikten av de eldsjälar som finns i företaget. Utan dem 
skulle man inte ha hunnit så långt som man gjort bland annat med att sprida engagemang för 
miljöfrågor. 
 
När det gäller ESH-arbetet (Environment, Safety and Health) ses verksamhetens natur som en 
drivkraft, eftersom de tillverkande enheterna har en tydlig och konkret miljöpåverkan. 
Ytterligare en drivkraft är att man ser ledningsarbetet som ett verktyg för riskhantering. 
Riskerna kan vara miljörisker eller skaderisker på arbetsplatser, men också kommunikativa 
risker som t.ex. att hängas ut i media, vilket lätt kan skada varumärket. En god riskhantering 
anses vara lönsam i alla fall i det lite längre perspektivet. 
 

”Varför skall man då jobba med hållbar utveckling, ja om man ser till riskhantering så är det ett 
vitt begrepp, men man kan försöka anpassa det till verksamheten. Och om du jobbar aktivt med 
riskhantering så att du kan undvika risker då kan du ju även spara pengar. Om man har 10-
årsperspektivet, man tänker: om vi behandlar den här saken på ett visst sätt nu vad kommer det att 
betyda om tio år, är det bra eller dåligt?” (Projektledare marknadskommunikation, ITT Flygt) 
 

Vad gäller kvalitets- och miljöarbete så har man på ITT Flygt erfarenhet och ett väl inarbetat 
system. Inom ITT Industries har man varit med om att få dålig publicitet på 70-talet i 
samband med statskuppen i Chile. Därför bestämde man sig tidigt för en hård linje när det 
gäller affärsmoral och att uppfylla länders regler och sociala krav. 
 

”Det är uttalat att vi som ekonomer inom controllerfunktionen har en form av polisroll. Det är 
uttalat i organisationens struktur att det är vi som skall bevaka affärer, att man uppfyller höga och 
långt drivna krav på att man är schyst, utöver det man behöver för att följa lagar. Man skall ta ett 
steg längre och det känns ju faktiskt bra. Vi har flera verktyg för att rutinmässigt försöka 
säkerställa vårt uppträdande. Vi får fylla i formulär gällande ”code of conduct” och andra 
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omfattande frågeformulär med upp emot 100 frågor som kallas controller self assessment 
questionnaire, för att se att man uppfyller de olika aspekterna.” (Ekonomichef, ITT Flygt) 

 
När det gäller drivkraften för att integrera ledningsarbetet nämns att ITT Flygt legat i 
framkant med miljöarbetet redan innan man blev uppköpta av ITT Industries. Därför har ITT 
Industries varit måna om att satsa på att utveckla detta ytterligare, ITT Flygt fick bli 
pilotföretag med att jobba med hållbar utveckling. 
 
4.1.2 Hur ledningsarbetet organiseras och vad som tas med 
På ITT Flygt arbetar man integrerat med ESH (Environment, Safety and Health), d.v.s. miljö, 
hälsa och säkerhet. Detta innebär i praktiken bl.a. att man har samordnat policy, handbok och 
aspektlistor för dessa områden. I ett pågående projekt skall ledningssystemet för kvalitet 
integreras med systemet för ESH. ESH-ansvarig på ITT Flygt i Sverige, Cathrin Vågbrink 
menar att en pådrivande faktor i detta arbete var att kvalitetscertifikatet måste förnyas, i och 
med att ISO 9000:2000 började gälla vid årsskiftet. Ett annat pågående projekt inom 
organisationen är Value Base Six Sigma, ett program för effektiviseringsarbete.  
 
Ur intervjuerna framgår att ESH-arbetet anses fungera bra, då speciellt på fabriken i Lindås, 
tack vare att man lyckats skapa och sprida ett engagemang kring just miljöfrågor säkerhet och 
hälsoaspekter. 

 
“Mycket tror jag är ledningens engagemang, mina företrädare och jag har lyckats bra just med att 
delegera ut arbetet i verksamheten. Det är fler som är engagerade och känner ansvar och fler som 
deltar.” (Miljöchef, ITT Flygt) 

 
Det märks tydligt att personliga engagemanget ses som en viktig faktor på ITT Flygt. Ett 
exempel är att vissa av ESH-samordnarna har utvecklat sitt arbete genom att forma en egen 
arbetsgrupp med 6-7 medarbetare, vilket är en betydande förstärkning av ESH-verksamheten.  
 
På ITT Flygt jobbar man inte systematiskt med någon av de nya mer generella standarderna 
som t.ex. AA1000 eller SA8000. Man använder dock flera av dem som checklistor och man 
anser att företaget lever upp till de krav som ställs.  
 
En viktig del av det övergripande hållbarhetsarbetet sker i arbetsgruppen ”Forum för 
hållbarhet”. Här samlas ”nyckelpersoner”, de flesta är högre chefer, som skall representera 
verksamhetens delar. En hel del av det arbete som syftar till hållbar utveckling sker separat 
vilket gör att det inte alltid uppfattas som hållbarhetsarbete. Personalavdelningen har en viktig 
roll i hållbarhetstänkandet på ITT Flygt, då målet att vara en attraktiv arbetsgivare prioriteras 
högt. Ett av huvudsyftena med personalavdelningens arbete är att se till att det finns 
tillräckliga mänskliga resurser i företaget för framtiden. Man satsar uttalat på framtida 
medarbetare, för att hantera den generationsväxling som man förutser är nödvändig. 
 

”Vår uppgift inom Human Resources är att se till att vara en bärare av företagets strategi, vision 
och mål. Vi skall bidra till att föra ut det och leva upp till det. Det är en viktig del. En annan del är 
organisationsutveckling, alltså ständig förbättring och effektivisering.” (Personaldirektör, ITT 
Flygt) 

 
ITT Flygt har en utvecklad linjeorganisation, som har haft en överensstämmelse med äldre 
versioner av ledningsstandarder, som ISO 9001:1994. Rutinerna framhålls som ett viktigt 
styrmedel, men att det samtidigt leder till en hel del pappersexercis. När standarden ISO 
9001:2000 träder i kraft, måste man anpassa sig till kraven på resultatkontroll. 
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”Nu skall vi ju gå över från ISO 9001 från 1994 till den som heter 9001:2000, då förs fokus från 
att vi var tvungna att ha instruktioner och skrivna dokument för allt, till att man faktiskt tittar på 
resultatet. Då kommer man ju just in på det här att vi har ju en linjeorganisation och det här nya 
systemet är ju processtyrt till stora delar. Så nu skall vi alltså länka ihop våra processer med 
linjeorganisationen.” (Projektledare marknadskommunikation, ITT Flygt) 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att man inom ITT Flygt till stor del bygger på det man har 
och försöker att i relation till de influenser som hållbarhetstanken ger, utveckla det som 
fungerar bra inom t.ex. ESH området. 
 
4.1.3 Form för styrning och kommunikation 
Man använder kvartalsinformationen som traditionellt rör enbart företagets ekonomiska 
situation som forum för att meddela nyheter och berätta om kommande förändringar som 
gäller arbetet med hållbarhetsfrågor. På så sätt vill man visa vad hållbarhetsfrågor är och att 
de är knutna till det vardagliga arbetet. På ekonomisidan arbetar man med det så kallade 
Value Base Six Sigma, ett program för att hitta idéer som kan leda till effektivisering.  
 

”Vi jobbar med ständig förbättring genom VBSS (Value Base Six Sigma), man har en analys- eller 
diagnosfas, där vissa utbildade försöker analysera verksamheten för att hitta vad det finns för 
förbättringsområden. Så en organisation med duktigt folk skall analysera var det kan finnas 
problem. Det fungerar men kanske missar man ibland att fånga upp vanliga medarbetares idéer 
och observationer, de vet ju oftast vad som kan vara struligt och kan själva ha idéer hur man skulle 
kunna lösa det.” (Ekonomichef, ITT Flygt) 
 

Utbildning nämns som det verktyg man kommer att använda mer av för att sprida vad man 
menar med hållbar utveckling. Andra metoder kan också bli aktuella. Hållbarhetsarbetet på 
ITT Flygt är på ett stadium där inriktningen ännu inte är helt och hållet fastställd. Fokus har 
varit på att inhämta influenser utifrån och sedan gå vidare till att designa ett internt arbete 
kring hållbar utveckling.  
 

”Vi försöker balansera om lite nu så att vi blir lite mer aktiva internt för att öka implementeringen 
och förståelsen och informationen, för vi har lagt ganska mycket fokus på att jobba externt med 
olika organisationer för att lära oss det här ordentligt, vad hållbar utveckling är.” 
(Personaldirektör, ITT Flygt) 

 
Eftersom arbetet med hållbar utveckling är nystartat, har det inte fått så starkt fäste i 
organisationen. Ännu känner inte alla medarbetare till vad begreppet hållbar utveckling 
konkret står för. 
 

“Det vi har visat i det kommunikationsprojekt som pågått, är att folk inte riktigt vet vad begreppet 
innebär, eller hur arbetet bedrivs och vad det finns för mål. Man kan inte konkret ta på det än, som 
man faktiskt kan med ESH-arbetet eller kvalitetsarbetet. Mer integrering och kommunikation 
behövs.” (Miljöchef, ITT Flygt) 
 

Det finns en tilltro till att både hållbarhetsarbetet och integreringen av ledningssystemen skall 
leda till förbättringar i flera avseenden, bl.a. en förenkling och förbättring av arbetssituationen 
för alla som på ett eller annat sätt har ledningsstandarderna att ta hänsyn till. Det upplevs dock 
att det finns en viss otydlighet i nuläget eftersom hållbarhetsarbetet går parallellt med arbetet 
kring EHS och kvalitet. 
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”Jag tror på det här synsättet, att vi har ett ledningssystem som styr verksamheten, istället för att 
”nu jobbar vi med kvalitet, och nu jobbar vi med EHS” så blir det ”nu jobbar vi i vår verksamhet” 
och där styr vi både ESH och kvalitet och personalfrågor och allt annat”. (Miljöchef, ITT Flygt) 

 
Hållbarhetstanken kan för ITT Flygt förhoppningsvis fungera som en katalysator för att föra 
t.ex. miljöfrågor eller sociala frågor (ännu) närmare kärnverksamheten och därmed finns 
också en förhoppning om ett fortsatt starkt engagemang. 
 

“Jag menar att det är en stor utmaning, det att jobba med ESH eller hållbar utveckling skall bli 
något som känns i hjärtat. Att det är något folk söker sig till och säger ”jag vill också bli ESH-
samordnare och jobba med det här”. Och för att man skall få det engagemanget så krävs det ju att 
man får den byråkratiska delen av arbetet som alltid finns med (p.g.a. kraven i 
ledningsstandarderna och styrande dokument, redovisande dokument och kraven från ITT) att bli 
användarvänlig. Det gäller alltså först få fram engagemang och sedan att inte döda det med 
pappersarbete. Det skall vara ett hjälpmedel inte en pålaga.” (Miljöchef, ITT Flygt) 

 

4.2 Hållbarhetsarbete hos SKF 
SKF är globalt ledande leverantör av produkter och tjänster som rör rullningslager och 
tätningar. Verksamheten är organiserad i fem separata divisioner Industrial, Automotive, 
Electrical, Service samt Aero and Steel. Denna uppdelning är till stor del baserad på de 
kundsegment man levererar till. SKF har tillverkning på 79 platser världen över, med egna 
försäljningsbolag i 70 länder, 7 000 auktoriserade distributörer och återförsäljare över hela 
världen. SKF har ca 39 000 anställda varav bara en mindre del, knappt 4 000 finns i Sverige. 
 
Koncernens övergripande målsättning är att uppnå en långsiktig och uthållig lönsamhet. Med 
detta mål är huvuduppgiften att utveckla, framställa och marknadsföra produkter och tjänster 
som tillfredställer kundernas behov (SKF:s årsredovisning 2002). Samtidigt skall produkterna 
vara energieffektiva och miljömässigt godtagbara samt lätta att återvinna eller säkert 
slutdeponera. SKF erhöll 1998 ett koncernövergripande certifikat enligt ISO 14001. 
Koncernen är också divisionsvis kvalitetscertifierad enligt ISO 9000. År 2000 togs ett initiativ 
för att reducera skaderiskerna på SKF:s enheter. Programmet har noll olyckor som mål. 
 
4.2.1 Drivkrafter för ledningsarbetet och för integrering 
På kvalitetsområdet anses kraven i standarderna inte vara så höga att de är drivande. Att 
certifiera kvalitetssystemet är en fråga om att kunna visa kunderna att kvalitetsarbetet 
verifieras av någon utomstående. Men kunderna ställer också andra och högre krav än vad 
ISO 9001 gör. 

 
”Vi tycker många gånger att ISO ställer för låga krav, våra kunder och konkurrenter trycker på 
mycket högre. Vi är ju inte nöjda bara för att vi har en ISO standard, men kunderna kräver att vi 
har ett certifikat som tredje part har tittat på. Kunder inom bilindustrin till exempel ställer krav 
utöver ISO 9000. Dels fördjupade krav men också på lite andra områden, de ställer t.ex. höga krav 
på statistiska, vetenskapliga sammanställningar innan man godkänner produkter vid 
frisläppandet.” (Kvalitetssäkrings chef, SKF) 
 

En drivkraft för att arbeta med ledningssystem och allmänt med hållbarhetsfrågor är att 
verksamheten inte blir så styrd av lagkrav. Man arbetar hellre proaktivt än att bli detaljstyrd 
av lagstiftningen. 

 
”Jag tror inte att företag vill ha en lagstiftning som är så detaljerad att man inte kan röra sig utan 
att fråga hur man får lov att göra. Och för att företagen skall undvika att få en väldigt detaljerad 
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lagstiftning krävs att man faktiskt beter sig på ett anständigt sätt. Då gör man livet mycket lättare 
för lagstiftaren som inte behöver jaga skurkar och sätta ner en massa pinnar i backen och säga att 
så här och så här får man inte göra. Jag tror att företagen själva bestämmer omfattningen av det 
regelverk man skall leva under.” (Personaldirektör och MHS-ansvarig, SKF) 
 
 

4.2.2 Hur ledningsarbetet organiseras och vad som tas med 
På SKF arbetar man integrerat med MHS (d.v.s. miljö säkerhet och hälsa). Men man kopplar 
inte detta arbete till kvalitetsarbetet och har inga planer på att göra det framöver. MHS-arbetet 
organiseras per land eftersom miljölagstiftningen skiljer sig mellan länderna, medan 
kvalitetsledningen delas upp per division. Därmed blir det organisatoriskt fördelaktigt att hålla 
isär miljö och kvalitet. Hur man arbetar skiljer sig lite från anläggning till anläggning i den 
meningen att ibland har man en MHS-ansvarig och ibland har man en ansvarig för hälsa och 
säkerhet och en ansvarig för miljö. De arbetar ändå väldigt tätt tillsammans, t.ex. när de 
utvärderar kemiska produkter. När man tar in nya kemikalier tittar man ju på både 
hälsoaspekter och miljöpåverkan. 
 
Miljöarbetet på SKF växte fram ur traditionen man hade med kvalitetssystemet. Eftersom man 
hade ett kvalitetsledningssystem så sågs det som naturligt att arbeta på liknande sätt med 
miljöfrågorna.  

 
”Kvalitet var om man går tillbaka 15-20 år en viktig fråga för SKF. Vi var ju stolta över 
kvalitetsstämpeln men det har samtidigt tagits för givet och skett ute i våra fabriker och egentligen 
inte varit en funktion på koncernledningsnivå. Men som i många företag, de senaste 15-20 åren har 
kvalitet blivit en viktig fråga, en koncernledningsfråga. Under tiden som kvalitet växer till sig i 
betydelse och inflytande så har väl miljö varit något underordnat, något man var tvungen att göra 
och var tvungen att ha. Sakta men säkert har det manövrerats eller manövrerat sig och kommit att 
förstås vara en nyckelfråga.” (Kvalitetssäkrings chef, SKF) 

 
På SKF prioriteras personalens säkerhet väldigt högt, man har satsat hårt för att få ner 
olyckstalen och har noll olyckor som målsättning på varje anläggning. Man är stolt över att ett 
stort antal anläggningar har varit fria från olyckor med personskador och att det antalet 
anläggningar har ökat för varje år.  
 

”SKF har en speciell avdelning som hanterar avyttringar och uppköp av bolag inom koncernen. 
Det är ju mycket mer fokus på miljöstatusen på en anläggning när man förvärvar eller säljer den. 
Det har blivit mer och mer fokus på vad vi köper för något de senaste åren. Att vi själva vet vad vi 
säljer är viktigt, att vi först kontrollerar en anläggning och fastställer vilken status den har, sedan 
säljer vi den.” (MHS-samordnare, SKF)  

 
4.2.3 Form för styrning och kommunikation 
Nätverket av landskoordinatorer är det viktigaste instrumentet för styrning och 
kommunikation. På koncernnivå hanteras hållbarhetsfrågor med en stark anknytning till 
personalfrågor. Anledningen till detta är att man ser att den bästa möjligheten att sprida ett 
förhållningssätt, som stämmer överens med hållbar utveckling, är att knyta det till 
ledarskapsutveckling. Om man har den som ansvarar för kvalitets- och miljöfrågor med sig är 
mycket vunnet menar man. 
 
Att värdera utgångsläge och framsteg på de sociala och etiska frågorna upplevs som svårare 
än för t.ex. miljöfrågorna som upplev som kvantifierbara. 
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”Etik och det sociala är mycket svåra frågor, miljöpåverkan är lättare att mäta liksom kvalitet. 
Etik och förhållningssätt till medarbetare och omgivningen är inte lika mätbart. Jag närmar mig de 
frågorna med bestämdhet och stor försiktighet så att vi inte mäter fel saker. Det är andra 
dimensioner, de mjuka dimensionerna kontra de hårda och de mätbara kontra de som inte är direkt 
mätbara. Hur mäter du en persons kompetens eller motivation t.ex.  Man kan försöka, vi försöker 
med det vi kallar för klimatanalyser men det blir ju inte helt exakt. Det betyder inte att man inte 
kan följa upp det så gott det går.” (Personaldirektör och MHS-ansvarig, SKF) 
 

När det gäller styrningen av hållbarhetsfrågor så är den rådande åsikten att måluppfyllelse är 
det viktigaste. Hur man når dit kan skilja sig från land till land och man försöker vara lyhörd 
för kulturella skillnader. Man kan till exempel inte bevisa att en SKF:are i Sverige har det lika 
bra som en i Kina, eller tvärt om. 
 

”Vi lyssnar på dem som finns ute i världen, vilka begränsningar och förhållningssätt som vi måste 
arbeta med. SKF är ett företag som i ganska ringa mån sitter i Göteborg och bestämmer att exakt 
så här skall det se ut i världen. Vi har jobbat i världen i 90-100 år och vet att det går att nå samma 
resultat på olika sätt i olika delar av världen”. (Personaldirektör och MHS-ansvarig, SKF) 
 

När arbetarskydd introducerades som en högt prioriterad fråga så var man medveten om att 
det skulle krävas stora kommunikativa insatser. Ledningens engagemang sågs som en 
avgörande faktor för att snabbt ge säkerhetsfrågorna högre status. 

 
”Hur går man då från att det inte ens ha varit en viktig fråga till att ha målet noll olycksfall? Det 
gör man bara genom att som i det här fallet att vi kallade in alla länders ansvariga för 
arbetarskydd på SKF till en stor konferens vi hade 100 personer här. Koncernchefen är med och 
pratar om noll olycksfall och så jag själv förstås. Och att vi sedan sätter i verket ett system, en 
definition på vad som är ett olycksfall och hur vi skall mäta det, vilka mål och förbättringskrav 
skall vi ha på varje enhet.” (Personaldirektör och MHS-ansvarig, SKF) 
 

På SKF menar man att för att hållbarhetsarbetet skall fungera krävs ett längre tidsperspektiv 
än vad som är brukligt inom ekonomiarbetet. Man vill påverka marknaden och 
finansanalytiker att tänka mer långsiktigt. 

 
”Utmaningen är ju också att få det att harmonisera med ekonomin. Det ställs allt hårdare krav på 
avkastning o.s.v. Vi har ju det här som man brukar kalla kvartalsekonomin, varje kvartal när 
företaget lämnar en rapport så händer det något med aktiekursen. Det gäller att få den finansiella 
att harmonisera med det sociala biten också, och få till en långsiktighet. Jag tror inte att 
kvartalsekonomin är bra för företaget, jag tror inte man bygger ett sunt företag på det. Man måste 
på något vis tillåtas av marknaden och de finansiella analytikerna att tänka långsiktigt med det 
sociala och hela hållbarhetsarbetet.” (MHS-samordnare, SKF)  

 

4.3 Hållbarhetsarbete hos ABB 
ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 
100 länder och har ungefär 139 000 medarbetare runt om i världen. ABB har rationaliserat sin 
divisionsstruktur och fokuserar på kärnverksamheterna kraftteknik (Power Technologies) och 
automationsteknik (Automation Technologies). Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals 
kommer att avyttras under 2003.  
 
ABB Kraftteknik betjänar kunder med industriella applikationer samt kraftanläggningar med 
ett brett utbud av produkter och tjänster för kraftöverföring och kraftdistribution. ABB 
Automationsteknik kombinerar produkter och tjänster med branschkunnande och global 
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närvaro för leverans av lösningar för styrning, drivning, skydd, automation och integration för 
industrier och kraftföretag. 
 
Hållbar utveckling skall vara en integrerad del i ABB:s affärsverksamhet. Man eftersträvar 
balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala krav för att skapa värden för alla sina 
intressenter. Målet är att kontinuerligt förbättra insatser för samhälle och miljö och förbättra 
livskvaliteten i de samhällen där ABB är verksamma. Ett led i företagets omvandling till 
hållbar verksamhet är att man satsar hårt på tekniker och system lämpade för förnyelsebar och 
småskalig energi, t.ex. generatorer för vindkraft och system för samgenerering av el och 
värme (ABB-koncernens årsredovisning 2001). 
 
ABB lanserade en social policy i början av 2001 och arbetade under resten av året intensivt 
för att implementera denna. Man vill höja den sociala prestandan till att närma sig nivån som 
miljöarbetet kommit upp i. Samma år inleddes forsknings- och utvecklingsprogrammet 
Hållbarhet och global förändring, för att identifiera hållbarhetsfrågor som påverkar ABB på 
medellång och lång sikt (ABB-koncernens årsredovisning 2001). 
 
4.3.1 Drivkrafter för ledningsarbetet och för integrering 
På de flesta av ABB:s anläggningar jobbar man integrerat med ledningssystemen för kvalitet 
och miljö. Det blir allt vanligare att man också lägger till arbetsmiljöarbete enligt standarden 
OHSAS 18001. Man har satt som mål att alla enheter över världen skall ha 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 och man har uppnått ca 97-98%. Det är svårt att nå 
100% eftersom ABB hela tiden köper och säljer fabriker. I Sverige finns också målet att dessa 
skall vara certifierade. Standarderna ses som bra verktyg för att få ordning och reda, men man 
ser också dess nackdelar som t.ex. att det finns en tröghet i systemet. Ett system baserat på 
rutiner anser man heller inte vara kompatibelt med produktutveckling. 

 
”Med ISO 14000 så blir det en viss byråkrati. Man måste ha vissa procedurer som kanske är lite 
omständliga, och då är det ju lätt att folk struntar i det. Jag tycker att ISO 14000 ändå är ett bra 
steg på vägen, det blir ordning. Men sedan när man skall komma vidare och jobba t.ex. med 
miljöanpassning av produkter, är det inte så lätt att ha en procedur där man tillverkar en 
overhead, ja mycket är ju upp till konstruktören. Hur skall en instruktion kunna tala om vilka val 
man skall göra?” (Ansvarig för miljöanpassad produktutveckling, ABB) 
 

Drivkraften bakom att integrera systemen är enkelhet och att arbetet kan bli bättre genom 
samordning. På allt fler anläggningar strävar man efter ett integrerat ledningssystem. Det är 
upp till varje anläggning om man vill integrera systemen och det ses av koncernledningen 
som ett steg i rätt riktning om man gör det. 

 
”Nu ser man allt mer och mer att det kommer det här med arbetsmiljö. För att inte få system som 
bara växer och växer, och parallella system, så är det några verksamheter som redan nu har 
integrerat dem i ett enda. När det gäller varför man integrerar, jag tror att det handlar om 
enkelhet, det här med instruktioner och det administrativa som för verksamheterna tar mycket tid 
och man måste förenkla det så långt det går. Och sedan ser man många vinster för att kvalitet och 
miljö men också arbetsmiljön hänger samman. Det är mest effektivt att arbeta så tror jag, och 
enklast för dem som konkret skall hantera ledningssystemen.”  (Samordnare för hållbar utveckling, 
ABB) 
 

4.3.2 Hur ledningsarbetet organiseras och vad som tas med 
På ABB har miljöarbetet kommit så pass långt att man överträffar lagkraven i de flesta fall. 
Detta gör att man kan ställa samma grundkrav på alla sina verksamheter oavsett i vilket land 
de finns. 
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”Jag tror jag vågar påstå att vi försöker nog efter bästa förmåga leva upp till vårt ansvar för 
miljöfrågor. Vi går kan man säga längre än det legala ansvaret för miljön i de allra flesta fall. Vi 
försöker också att applicera samma principer på hela ABB-världen oberoende av om det finns 
lagstiftning för det i landet eller inte. Samtidigt som jag säger det så skall jag genast säga att det 
händer fortfarande att jag upptäcker fall där man inte följer de här principerna, men vi jagar dem 
hela tiden. Senast var det ett fall i Indien där man använder kvicksilver i instrument, kvicksilver är 
förbjudet i de flesta länder. Men i Indien tillverkade man det glatt vidare eftersom inte finns något 
om det i den i lagstiftningen.” (Miljöchef ABB) 
 

En viktig del i det sociala arbetet på ABB är dialogen med intressenterna kring projekt man 
medverkar i. Dialogen har fått en struktur där man bjuder in till större diskussionsmöten.  

 
”Vad vi insåg väldigt tidigt var att för att förena den sociala biten måste man ha en dialog med 
intressenter. Vad tycker de att man skall göra på den sociala biten. Det handlar ju mycket om 
intressenter, därför började vi tidigt med ”stakeholder dialogs” som vi har kört vid ett 60-tal 
tillfällen. Vi bjuder då in intressentgrupper att komma och tala med oss om vad man tycker att vi 
bör göra.” (Miljöchef ABB) 
 

ABB ställer i stort samma sociala och etiska krav på sina leverantörer som på sin egen 
verksamhet. För den egna verksamheten har man ställt upp 30 etiska principer. I dessa 
principer ingår att behandla alla lika oavsett kön, etnisk tillhörighet och politiska åsikter samt 
att inte tillämpa barnarbete o.s.v. Man upplever dock att det kan bli mycket komplexa frågor 
när man går in i detalj på dem. Det kan bli en balansgång mellan att ta hänsyn till kulturella 
skillnader och att hålla fast vid dessa principer.   
 

”Det är väldigt lätt i ett övergripande perspektiv, att ha åsikter om alla de här 30 principerna. Men 
när man går in i detalj på dem så blir det genast mycket mer komplext. Vi har t.ex. verksamheter i 
Saudiarabien och det är ju en fullständig omöjlighet att komma med de svenska glasögonen på sig 
och tala om lika rättigheter mellan män och kvinnor. Det är svåra frågor.” (Miljöchef ABB) 
 

På ABB har man också ett system där de börjat granska kundorder ur ett socialt och etiskt 
perspektiv. Man vill veta inom vilket verksamhetsområde kunderna har sin verksamhet. För 
inte så länge sedan sa man nej till en order i England. Anledningen var att anläggningen som 
skulle byggas var avsedd att användas för djurförsök.  

 
4.3.3 Form för styrning och kommunikation 
På frågan vilket styrsätt som dominerar inom ABB gör en ansvarig inom produktutveckling 
jag talade med en hänvisning till att ISO 14001 och ISO 9001 är uppbyggda på 
handlingskontroll. Därmed är det också handlingskontroll det mest framträdande styrsättet 
inom företaget, även om det finns en blandning. Inom produktutvecklingsavdelningen är det 
dock resultatstyrning som gäller. Han tror att kulturstyrning eventuellt kan bli vanligare i 
framtiden på miljöområdet, men då krävs att personalen är utbildad på området.  

 
”Det är nackdelen med ledningssystemen att de är instruktionsbaserade och blir tröga ibland, inte 
så flexibla. Med resultatkontroll däremot kan man ha målet att göra en produkt som uppfyller vissa 
krav och sedan kan man jobba som man vill. I praktiken skulle man kunna köra resultatkontrollen 
rakt igenom, men när man sedan sätter upp ett mål då måste man veta exakt vilken prestanda man 
vill ha. Om vi t.ex. skall tillverka transformatorer med miljöbelastningen 3 och vi får släppa ut max 
värdet 4, då funkar resultatkontrollen. Har du kulturell kontroll så kan du ju ha det så att alla är så 
kunniga att de kan hantera det själva. Man anställer bara sådana som vet detta redan. Det 
optimala vore ju att man hade det så och slapp detaljerade instruktioner. Å andra sidan har man 
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ofta ISO 14000 för att man inte riktigt vet vad målet är, vad hållbarhet är.” (Ansvarig för 
miljöanpassad produktutveckling, ABB)  
 

Kopplingen mellan det finansiella och miljöfrågorna upplevs som naturlig på ABB. Det beror 
på att samarbete och kommunikation har varit nödvändigt för att uppfylla yttre krav, t.ex. från 
Exportkreditnämnden. 

 
”ABB är ett globalt företag så när vi skall sälja in våra produkter till andra länder så har vi 
kontakt med Exportkreditnämnden. De ställer krav på att vi måste ta fram 
miljökonsekvensbeskrivningar, som inte då bara gäller miljö utan också hälsa och säkerhet. Detta 
för att få krediter när vi säljer till andra länder, på så sätt finns det inget val utan vi ser att ett 
samarbete med finanssidan inom ABB kommer att bli ännu starkare i framtiden just därför att det 
blir så tydliga krav från kreditgivarna.” (Samordnare för hållbar utveckling, ABB) 
 

Det viktigaste verktyget för kommunikation inom ABB är nätverket av landskoordinatorer för 
hållbarhet som finns i varje land där man har tillverkning. Genom dem kan arbetet för hållbar 
utveckling samordnas. På senare tid har man gått ifrån stormöten som samarbetsform. 
Numera åker koncernens samordnande chefer runt till länderna och träffar de ansvariga i 
mindre grupper. Detta arbetssätt har visat sig mer givande. 
 

4.4 Integrerade ledningssystemen inom svensk verkstadsindustri - en syntes 
Företagen i den här studien har certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001 och 
certifierade kvalitetssystem enligt ISO 9001. I övrigt förekommer inga övriga certifieringar. 
ABB och SKF arbetar dock för certifiering enligt OHSAS 18001 och har redan byggt upp 
system enligt standarden på några av sina anläggningar. Samtliga företag samordnar sitt 
arbete med miljö, säkerhet och hälsa. Alla företagen har också en policy att gå efter för etiska 
och/eller sociala frågor. Ofta sätts ett likhetstecken mellan just sociala frågor och etik. Å 
andra sidan ser man ibland etikfrågorna som övergripande, medan de sociala kopplas till 
personalavdelningens arbete.  
 
De studerade företagen säljer i första hand sina produkter till andra företag, ”business to 
business”. Därmed upplever man att kundkraven skiljer sig i jämförelse med företag som 
tillverkar konsumentvaror. De studerade företagen påverkar och påverkas i hög grad av andra 
företag. I och med att man börjat tänka i termer av hållbar utveckling har förändringar skett i 
förhållningssättet till omvärlden. I samarbetet med leverantörer har man börjat ställa 
miljörelaterade krav. På ABB har man även börjat utveckla ett system för att granska 
kundorder från ett miljömässigt/etiskt perspektiv. Inom ITT Flygt sätter man numera 
samhället i centrum för sina modeller. Målet för hållbarhetsarbetet är att företaget skall bli en 
bra samhällsaktör. Hos samtliga företag är imagen och att upprätthålla ett starkt varumärke en 
central fråga. Extern kommunikation genom t.ex. hållbarhetsredovisning har fått ökad 
betydelse medium för att kommunicera företagets värderingar. 
 
Drivkrafterna för de studerade företagen att arbeta för en hållbar utveckling är ett flertal. Det 
finns ett behov av ett effektivt sätt att hantera risker, särskilt i ljuset av tidigare erfarenheter av 
dålig publicitet. Reaktioner från intressenter då speciellt negativa sådana verkar som en 
effektiv drivkraft för de studerade företagen. Två av företagen ABB och ITT Flygt har 
erfarenheter av fall där företagets handlande har setts som oetiskt, och är nu måna om att 
framstå som goda förebilder i etiska frågor. Vid samtliga företag är upprätthållandet av ett 
starkt varumärke en central fråga. Extern kommunikation som hållbarhetsredovisningar har 
fått en ökad betydelse för att sprida de värderingar företaget står för. Det personliga 
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engagemanget är en annan drivkraft som kommer igen för alla tre företagen. Dels handlar det 
om eldsjälar som driver arbetet framåt, dels om hur man gör för att väcka och understödja 
engagemanget hos övriga medarbetare. En genomgående uppfattning är att det gäller att ha en 
bra struktur på hållbarhetsarbetet för att det inte skall hänga på vissa få personer (eldsjälarna) 
om arbetet drivs framåt eller inte. 
 
Det fins andra incitament för att integrera de olika systemen med varandra. De flesta av de 
intervjuade säger att integrationen leder till ett effektivare och enklare arbete med 
ledningssystemen. Ett av företagen (ITT Flygt) identifierar också att integreringen av 
miljöledningsarbetet med andra frågor så har man en möjlighet att samtidigt knyta 
miljöfrågorna tätare till företagets kärnvärden. 
 
Inom många branscher, som i det här fallet verkstadsindustrin, finns ett välutvecklat 
kontaktnät och utbyte av idéer. Trots detta framstår det arbete som de här studerade företagen 
gör för en hållbar företagsutveckling som i vissa delar individuellt. De tre studerade företagen 
skiljer sig åt vad gäller hur de organiserar arbetet för hållbarhet. På SKF t.ex. har man av 
praktiska skäl separata organisationer för miljö- respektive kvalitetsarbetet då 
miljölagstiftningen är så skiftande i olika länder. På ABB ser man inte lagarna som styrande 
på det sättet och jobbar därför integrerat med miljö och kvalitet, detsamma gäller ITT Flygt.  
 
Vilka områden man jobbar hårdast med just nu skiljer sig också mellan företagen. Skillnaden 
kan bero på i vilket skede man är i utvecklingen mot hållbarhet och vad man arbetat med 
tidigare. På SKF lägger man mycket tid och resurser på personalens säkerhet inom ramen för 
initiativet noll olyckor. På ITT Flygt lägger man just nu fokus på att integrera 
ledningssystemet för ESH (d.v.s. miljö, säkerhet och hälsa) med systemet för kvalitet. 
Utmaningen är att få det nya systemet integrerat i verksamheten och accepterat hos alla 
medarbetare.  
 
Utmärkande för ITT Flygt är också satsningen på kontakter med universitet och högskolor för 
att förbereda sig för en kommande genrationsväxling. På så sätt vill man skapa hållbarhet vad 
gäller tillgången på tillräckliga mänskliga resurser. Det mest kännetecknande för ABB:s 
hållbarhetsarbete är systemet för dialog med intressenter i samband med olika projekt. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion som utgår ifrån de nyckelfrågor som specificerades under 
syfte i början av arbetet. Under rubriken slutsats sammanfattas vad jag kommit fram till 
gällande var och en av frågorna. 

5.1 Varför ser ledningsarbetet ut som det gör, vad integreras och vilka 
drivkrafter finns för integreringen?  

 
Jag vill hävda att företagens strävan mot hållbar utveckling är en strävan efter legitimitet. 
Företagen vill få intressenternas stöd för sina handlingar. Tydligast visar sig detta hos ABB 
där målet med den dialog man för med intressenter för sina projekt uttrycktes som ”license to 
operate” d.v.s. att man har omgivningens tillåtelse att bedriva sin verksamhet. På ITT Flygt 
används uttrycket license to operate när man beskriver att man vill att företaget skall bli en 
god samhällsmedborgare och när man sätter samhället i mitten av sin intressentmodell – utan 
samhällets godkännande kan man inte agera. Enligt Scott (2001) bör legitimiteten inte ses 
som en för alltid given resurs utan snarare som ett förhållande till relevanta lagar och regler, 
där man har normativt stöd och agerar i överensstämmelse med kulturellt kognitiva ramverk. 
Det skulle alltså krävas en ständig process för att behålla sin legitimitet, vilket stämmer väl 
med den verklighet som respondenterna i denna studie beskriver.  
 
I ett klimat där det finns en tydlig norm som t.ex. en standard för hur man skall göra är en viss 
anpassning en nödvändighet. En standard kan alltså vara ett exempel på en påtryckning för 
likriktning. En likriktning eller efterhärmning kan ha både positiva och negativa 
konsekvenser. En positiv effekt av standarder är att man kan parallellförflytta alla företag upp 
mot en bättre miljöprestanda (Piper 2003-02-11). Det negativa är att likriktningen kan leda till 
att förändringsviljan och benägenheten att testa nya idéer får mindre utrymme (Brunsson och 
Jakobsson 1998). Synen på standarderna är överlag positiv hos de studerade företagen. Det 
som kan upplevas som negativt är att standarderna har en byråkratisk struktur och att 
procedurerna som de medför är omständliga. Det finns en vilja att förändra och förenkla 
arbetet med standarderna. Däremot ifrågasätter man inte standardernas relevans i något av de 
studerade företagen. 
 
Scott hänvisar till DiMaggio och Powell (1983) när han använder begreppet isomorfism för 
att beskriva fenomenet att organisationer inom samma fält liknar varandra. Isomorfism eller 
anpassning ser jag som ett sätt för företagen i denna studie kan skaffa sig legitimitet på. Scott 
menar att ett isomorfistiskt tryck kan göra att organisationer blir mer lika varandra utan att de 
nödvändigtvis blir mer effektiva. Min studie har dock inte visat på några sådana ”negativa” 
effekter av anpassning. Hos samtliga studerade företag uttrycker man att man ofta tar intryck 
av hur andra gör. Man tar till sig de bitar man tror kan passa företaget och det som visar sig 
inte passa in kan man ändra på i efterhand. Scott tillägger dock att anpassning bara är ett av 
flera sätt som företag kan reagera på att vid isomorfistiskt tryck.  
 
Jag har sett prov på att förhållandet till omgivningen förändras hos de studerade företagen när 
de börjat arbeta för hållbar utveckling. Tydligast var det hos ITT-Flygt i och med att de sätter 
samhället i centrum i sin intressentmodell. Tidigare var det självklart att sätta företaget i 
centrum. Roome (1998) är en av dem som hävdar att hållbar utveckling innebär ett nytt 
förhållningssätt till de ekologiska, sociala och ekonomiska system som företag verkar i. I och 
med detta menar han att traditionell industri kan särskiljas från sin omgivning men att en 
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”hållbar industri” inte kan särskiljas från omvärlden. Med andra ord beskriver han just ett 
exempel på att förhållandet till omvärlden förändras när man arbetar för hållbar utveckling.  
 
På de studerade företagen ser man just förenkling som den främsta drivkraften för att 
integrera ledningsarbete. Respondenterna upplever det som viktigt att man har erfarenhet av 
arbete med miljö- och kvalitetssystem. Det är därför intressant att man därvid inte ser någon 
risk för att andra områden, där man inte har samma erfarenhet, skall få mindre tyngd i det 
sammanslagna systemet. Förklaringen tror jag kan vara att man ser den erfarenhet man skaffat 
sig som allmängiltig och att den kan appliceras på nya områden.  
 
Vad man innehållsmässigt tar med i begreppet hållbar utveckling skiljer sig åt mellan 
företagen och mellan de intervjuade personerna. Samtliga företag utgår från GRI:s definition 
där hållbar utveckling är en samlad beteckning på social, miljömässig och ekonomisk 
prestanda. I denna uppsats inkluderas även kvalitetsrelaterade aspekter, etik och långsiktighet 
(se figurerna 3a och 3b). Jag tror att ett långsiktigt perspektiv är en grunden till hållbar 
utveckling De flesta av de intervjuade nämner även de etik, kvalitetsaspekter och 
långsiktighet under intervjun även om de i allmänhet inte tar upp det när de beskriver just 
begreppet hållbar utveckling. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 3a. Traditionellt talar man om hållbar 
utveckling som en kombination av ekono-  
miska, sociala och miljömässiga aspekter.  

Figur 3b. I denna uppsats inkluderas även 
kvalitet, etik och långsiktighet i begreppet  
hållbar utveckling. Jag anser att det långsiktiga 
perspektivet är grunden för hållbarhetsarbetet. 

 
 
Vilken form av styrning stämmer då överens med hållbar utveckling? I uppsatsen använder 
jag de tre styrsätten handlingskontroll, resultatkontroll och kulturell kontroll för att beskriva 
företagets styrning. Jag utgår ifrån att formen av styrning bestämmer hur förändringsbenäget 
företaget blir. I praktiken har samtliga studerade företag en mix av dessa tre. Det kan ändå 
vara intressant att notera vissa tendenser. På ABB används målstyrning och resultatkontroll 
inom produktutvecklingen och så förhåller det sig troligen på de andra två företagen också. På 
ITT Flygt ser man att övergången till den nya versionen av kvalitetsledningssystemet (ISO 
9001:2000) kan leda till vissa organisatoriska förändringar. Denna version innehåller nya krav 
på processtyrning (d.v.s. resultatkontroll) vilket gör att kvaliteten skall mätas i 
produktionskedjan istället för på de olika avdelningarna. I vissa fall kan detta komma att 
krocka med linjeorganisationen, som är uppbyggd på handlingskontroll.  
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Initiativet med intressentdialog hos ABB kan närmast ses som en tendens mot kulturell 
styrning. Dialogerna kan användas som ett verktyg för att hantera omvärldens föränderlighet. 
Detta är ett tydligt exempel på ett initiativ som inte utgår ifrån standardernas kvav. Tidigare i 
arbetet nämndes Welford och Jones idéer för ett ledningssystem för hållbar utveckling. Detta 
arbetssätt har till strukturen vissa likheter med den modell för ständig förbättring som föreslås 
i ISO 14001 (se bilaga 2). Den avgörande skillnaden är att utgångspunkten och den drivande 
faktorn i modellen för hållbar utveckling är intressenternas intressen och önskemål (se figur 
4). Centralt i denna process är den kulturella förändringen som är nödvändig för att skapa 
värderingar och aktiviteter som överensstämmer med företagets agenda för hållbar utveckling 
(Welford och Jones 1998). Det är alltså innehållet som skiljer. Att ha intressenternas åsikter 
som utgångspunkt i sitt system anser jag vara en god tanke, särskilt om man ser till att de 
anställda har en framskjuten position som intressentgrupp då de är insatta i verksamheten. Jag 
ser det som att ABB:s intressentdialoger skulle kunna vara början till ett sådant här 
intressentstyrt system. Att man på SKF upplever kundernas krav som hårdare och därför 
viktigare än kraven i ISO 9001 är också ett exempel på ökad intressentorientering.  
 

 
 

Figur 4. Skiss över uppbyggnaden av ett ledningssystem för hållbar utveckling som det föreslås av 
Welford och Jones. (Fritt efter Welford och Jones 1998 s 244). 
 
Företag önskar sig i allt större utsträckning ett enda integrerat verksamhetssystem (Lundh 
2002). Anledningarna till detta kan vara många. En sammanslagning kan t.ex. göra att risken 
för dubbelarbete minskar. En integrering medför också möjligheten att koordinera aktiviteter 
som är aktuella för flera olika ledningssystem (Nilsson 2000). Som tidigare nämnts så är 
omgivningens uppfattning av företagets handlande en stark drivkraft för företagen att arbeta 
för hållbar utveckling. Hos alla de studerade företagen har det skett en förskjutning av fokus 
från lagkrav till intressenternas bild av företaget. Detta tror jag är anledningen till att intresset 
för att kommunicera sitt miljöarbete externt har ökat. Numera är miljö- eller 
hållbarhetsredovisningen en central del av marknadskommunikationen. I redovisningarna från 
de studerade företagen vill man framhålla att arbetet med hållbar utveckling är en integrerad 
del verksamheten.  
 
Det är också viktigt att inte bortse från den individuella dimensionen av ett arbete för hållbar 
utveckling. Miljöarbete har en sämre chans att fungera utan aktiv medverkan och samarbete 
mellan samtliga inblandade (Jones och Welford 1997). Ute på företagen såg man engagemang 
som en betydelsefull fråga, både därför att man inser viken av eldsjälar som driver 

Intressentanalys 

Hållbar utveckling
policy 

Hållbar utveckling 
mål 

Implementering 

Utvärdering av 
prestanda 

Redovisning internt 
och externt 

Mätningar 

Kultur-
förändring 



 24  

utvecklingen och att man inser att man behöver ha övriga anställda med sig i arbetet. Därför 
bör man inte fokusera enbart på den dokumentering som finns när man studerar ett företag 
utan snarare titta på hela styrsystemet som innefattar företagets kultur och värderingar och 
därmed dess förmåga att motivera sina medarbetare. Enligt Welford (1995) kräver hållbar 
utveckling en mer radikal omprövning av miljöstrategi än vad som skett fram till idag. För att 
nå dit räcker det inte med några enskilda aktörers handlande utan det behövs en ny syn på 
samhällets, individens och företagets roller.  
 
När det gäller att mäta hur framgångsrikt ett arbete för hållbar utveckling i företaget är, är det 
mest intressanta förändringens riktning och förändringens hastighet, alltså vilka framsteg som 
görs (Welford och Jones 1998). När man mäter miljöprestanda brukar man skilja på s.k. 
mjuka och hårda aspekter där de hårda är de som går lätt att mäta t.ex. antal kg avfall. De 
mjuka aspekterna kan vara stämningen på arbetsplatsen, personalens engagemang i 
miljöfrågor och liknande. När man integrerar sociala aspekter får man fler mjuka aspekter att 
hantera. Ofta är de parametrar som är mest praktiska att använda av mer kvalitativ typ, vilket 
kan innebära vissa anpassningar av hur resultaten sammanställs. Dessa värden kanske inte går 
att mäta i rena siffror och ställa upp i diagram t.ex. vilket kan göra att de upplevs som svårare 
att hantera. 
 
På ABB ser man att det är ett egenintresse för företaget att göra mer än vad lagen kräver. På 
så sätt slipper man detaljstyrning, och är mindre känslig för lagändringar. Jag har också sett 
exempel på att man snarare ser mer till omgivningens krav än att ”bara” uppfylla 
ledningsstandardernas krav. På SKF upplever man ibland att kvalitetskraven i ISO 9001 är för 
låga, kundernas krav är högre. När standarderna på detta sätt sätts ur spel vill jag hävda att 
förändringsbenägenheten hos företaget ökar. Att på detta sätt arbeta proaktivt och särkoppla 
verksamheten från lagkrav och standardernas krav gör att företaget får mer handlingsfrihet. 
 

5.2 I vilken utsträckning kan ledningssystem hantera hållbarhet?  
Standardiserade ledningssystem som de ser ut idag uppfattas som tröga och byråkratiska, både 
av företagen i denna studie och av vissa managementforskare. Enligt Dodge fungerar ett så 
strikt reglerat system bra om mottagligheten för miljöbudskap är låg bland de anställda. När 
man sedan lyckats sälja in budskapet och medarbetarna har en högre motivation att ta eget 
ansvar för miljöarbetet, är det mer effektivt med en ledarstil som bygger på medbestämmande 
och delegation (Dodge 1997) 
 
Kritik riktas mot att standarder som ISO 14001 inte främjar den flexibilitet som krävs i en 
organisation för att kunna hantera de ständigt skiftande frågorna om miljö (och hållbar 
utveckling). Eftersom dagens ledningsstandarder bygger på handlingskontroll, verkar de till 
en början pådrivande, men när man kommit längre snarare bromsande för utvecklingsarbetet. 
Med de erfarenheter jag fått del av genom detta arbete anser jag att det finns en viss grund för 
den kritik som framförs, eftersom de exempel där företagen kommit särskilt långt är på sådana 
områden där standarderna inte ställer krav (t.ex. intressentdialoger, initiativet för noll 
olyckor). Mot detta argument kan ställas att de goda exemplen är något som fler skulle jobba 
med om de fanns med i standarderna. Med andra ord att en ökad standardisering kan vara ett 
sätt att nå bättre resultat. Min tolkning är dock att ledningssystemen som de ser ut idag i sig 
inte är tillräckliga för ett proaktivt arbete inom ramen för hållbar utveckling.  
 
Omfattande miljöledningssystem som drivs av regler och procedurer (t.ex. ISO 14001 och 
EMAS) ger ett system som skall följas steg för steg (Dodge 1997). Implementeringen av 
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dessa steg och procedurer blir miljöarbetets mål. Faran menar Dodge (1997) är att dessa 
procedurer kanske inte leder till en tillfredställande miljöprestanda. Fokusering på det 
tekniska och på expertkunskap tycks vara en grundläggande idé för organiseringen av 
standardiseringsarbete (Hallström 1998). Men just det tekniskt rationella kan ifrågasättas 
(Burström von Malmborg 2003). Man kan fråga sig om man verkligen kan komma fram till 
vad som är det tekniskt optimala ledningssystemet och skulle det i så fall vara önskvärt? 
 
Moxen och Strachan (2000) riktar också kritik mot ISO 14001, som går ut på att det finns en 
konflikt mellan standardens krav vilka uppmuntrar till centralstyrning och stort mått av 
formalisering och hållbar utveckling som kräver medverkan och flexibelt beslutsfattande. 
Standarden ger inte de verktyg som behövs för att bryta traditionellt tänkande och uppmuntra 
till nya koncept och idéer (Moxen och Strachan 2000). Jag utgår från den kritik mot 
miljöledningssystemet ISO 14001 som Moxen och Strachan (2000) framför. Standarden 
innefattar inga värderingar som stärker medbestämmande, utan förespråkar traditionellt 
”uppifrån och ner”-perspektiv menar Moxen och Strachan (2000). 
 
De som kritiserar standarder som ISO 14001 för att vara för byråkratiska, menar att man 
istället borde använda kulturell kontroll i möjligaste mån, kanske med inslag av 
resultatkontroll. Med den typ av styrning de föreslår är företagets grundläggande värderingar 
(som nu är kompatibla med hållbar utveckling) utgångspunkt och centrum för ledningsarbetet. 
Den modell för ledning av arbete för hållbar utveckling som Welford och Jones föreslår har 
kulturell förändring i centrum. Detta förändringsarbete skall skapa värderingar och åtgärder i 
linje med agendan för hållbar utveckling. Utgångspunkten som Dodge (1997) tar är att 
företagskulturen har en avgörande roll för den kreativa process som behövs för att skapa och 
utveckla ett nytt miljöprogram. Han beskriver företagets förmåga att upptäcka och erkänna 
miljöproblem som beroende av företagskulturen. Kulturen på ett företag både påverkar och är 
beroende av lednings- och kontrollsystem. Dessa idéer anser jag ger en plattform för att arbeta 
mot hållbarhet. I alla fall i större utsträckning än vad dagens system kan erbjuda. 
 

6 Slutsatser 
Som avslutning återknyter jag till de nyckelfrågor som var utgångspunkten för studien. Den 
första nyckelfrågan var ”Hur ser de integrerade ledningssystemen ut?”. Ledningssystemen hos 
de tre studerade företagen uppvisar en hel del gemensamma drag. Samarbete inom 
branschorganisationer, liksom standarderna i sig, ger en spridning av idéer, vilket förklarar 
denna likriktning. Samtidigt finns det individuella drag i varje företags ledningsarbete. En 
slutsats jag drar är att det som företagen integrerar inte alltid motsvaras av de 
ledningsstandarder som finns tillgängliga. Till exempel är det så att alla de studerade 
företagen arbetar integrerat med miljö, säkerhet och hälsa. Man certifierar detta arbete enligt 
standarden ISO 14001, vilken inte berör säkerhet och hälsa.  
 
Den andra frågan var varför ledningsarbetet ser ut som det gör och vad som integreras. Det 
har här framkommit att företagen påverkas starkt av att omvärlden ställer större och delvis 
nya krav. Vad man tar med i arbetet för hållbar utveckling skiljer sig mellan företagen. Det är 
inte helt lätt att ge en tydlig och sanningsenlig bild av det, eftersom arbetet är under 
uppbyggnad. Vad som dock är generellt för företagen är att gränserna för det man anser vara 
företagens ansvarsområde har vidgats. 
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Den tredje frågan var vilka drivkrafter som finns för integreringen. Slutsatsen är att det finns 
två huvudsakliga drivkrafter. Den ena är de ökade yttre kraven som trycker på att man även 
skall inkorporera t.ex. sociala frågor i sitt arbete. Det andra är den förenkling av 
ledningsarbetet som man önskar sig inom organisationerna.  
 
Den fjärde och sista frågan var i vilken utsträckning ledningssystem kan hantera hållbar 
utveckling. Jag drar slutsatsen att det finns element i dagens standardiserade ledningssystem 
som hindrar snarare än påskyndar arbetet för företag med ett etablerat miljöarbete. Hos 
samtliga företag finns initiativ som ligger utanför det arbete som direkt styrs av de 
standardiserade ledningssystemen. Det ter sig fördelaktigt att ligga i framkant och jobba 
proaktivt (som företagen i denna studie på många punkter gör) så att man överträffar lagkrav 
och standardernas krav. Detta ger företaget större handlingsfrihet.  
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8 Bilaga 1: Intervjumanual 
 
Inledning 
Jag berättar/läser upp studiens syfte samt vilka frågeområden intervjun rör sig kring. 
 
Inledande frågor:  
Kan du berätta lite om ditt nuvarande arbete, vad är ditt ansvarsområde?  
Hur skulle du (lite kort) definiera begreppet hållbar utveckling? 
 
Huvudfrågor: 
Ledningssystem, standarder och redovisning: 
1. Vilka standarder och riktlinjer använder ni nu? Vad fungerar bra med ledningssystemen 

som de ser ut i dag? Vad fungerar mindre bra? Är det någonting som du skulle vilja ändra 
på eller gå vidare med?  
 

2. Vad är drivkrafterna, som du ser det, att börja arbeta integrerat ledningsarbete? När 
började integreringen? Har integreringsambitionerna hittills lett fram till några 
konkreta/märkbara förändringar när det gäller hanteringen av miljö/hållbarhetsfrågor? 
 

3. Vilken betydelse har den externa redovisningen? Kan du beskriva hur långt ni kommit 
med det externa redovisningen jämfört med det inre arbetet? Om den externa 
redovisningen kommit längre: vad tror du att det kan bero på? 
 

Synen på hållbar utveckling 
4. Vad innebär hållbarhet konkret på ditt företag? Finns det frågor som ni arbetar särskilt 

med? (Varför?) Finns det frågor som kommit vid sidan om och har lägre prioritet? 
(Varför?) Vad krävs i enligt din mening för att skapa ett hållbart handlingssätt i det här 
företaget? 
 

5. Kan du berätta lite vad som är hållbar utveckling är för dig (privat och som anställd)? Vad 
tycker du kännetecknar hållbart handlande i ett företag? Vad kan man som (personens 
ansvarsområde) göra för att arbeta för hållbarhet? 
 

6. Ser du någon risk att varje område (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, etiska frågor o.s.v.) får 
mindre tyngd i och med mer integration? 
 

Hållbarhetsarbete i praktiken: 
7. Hur mycket och i vilka sammanhang har du kontakt med ansvariga för kvalitet och 

arbetsmiljöfrågor? I vilka sammanhang har du kontakt med ekonomiansvarig? (om 
miljöansvarig tillfrågas)  
 

8. Hur sker styrningen inom företaget på ditt ansvarsområde? Ställs du inför etiska frågor i 
ditt arbete? Finns det någon styrning av etiska spörsmål inom ditt företag? 

 
 
9. Har ni någon arbetsgrupp eller liknande för hållbar utveckling? Om ja, hur arbetar denna 

grupp och vilken sammansättning har den? Går det information till personal i 
hållbarhetsfrågor och i så fall hur? 
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10. Kan du beskriva hur kommunikationen (allmänt) mellan och inom olika 
nivåer/avdelningar/ansvarsområden på företaget fungerar? När det gäller hållbarhet? Hur 
ser det ut i produktionen, tror du, diskuteras hållbarhet där? Görs det några åtgärder för att 
lära ut hållbarhetstänkande? Görs det åtgärder för att få fram diskussion kring 
hållbarhetsfrågor? Hur tas förbättringsförslag omhand? 
 

11. Jag skulle också, avslutningsvis, vilja be dig berätta vad du ser som de fortsatta stora 
utmaningarna för miljöledningsarbete/integrering av hållbarhet ? 

 
Avrundning 
Nu har vi ju varit inne på en massa olika saker i vårt samtal (sammanfatta kort dessa!).  
 
Jag skulle vilja fråga dig om det är något ytterligare som är av vikt, som du skulle vilja 
tillägga eller ytterligare understryka?  
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9 Bilaga 2: ISO 14001 struktur 
 
 

 
Fritt efter Ammenberg 1999 s 53. 

Ledningens beslut 

Miljöutredning 

Miljöpolicy Miljömål 

Miljöprogram 

Organisation, 
ansvar, rutiner 

Miljöredovisning 
och uppföljning 

”Ständig 
förbättring” 


