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SAMMANFATTNING 

Titel: Hållbarhetsledarskap – hur kan utbildning skapa motivation hos de anställda? 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 

Författare: Emelie Larsson, Sara Persson 

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: 2016 – Juni 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur chefer leder hållbarhet och 

motiverar de anställda genom utbildning att jobba med frågor som rör 

uppförandekoden. 

Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ metod och genom semistrukturerade 

intervjuer av 10 chefer som arbetar på olika affärsområden i ett stort företag i 

Mellansverige. Materialet presenteras och analyseras genom tematiskt analys av data för 

att slutligen redovisa resultat kopplat till forskningsfrågorna.   

Resultat & slutsats: Resultat av studien visar att ledarens engagemang är en viktig 

komponent för att medarbetarna ska bli motiverade att utföra en uppgift som utgår från 

hållbarhet. Utbildning av hållbarhet relaterat till företagets uppförandekod råder det 

delade meningar om och det önskas andra metoder för lärande. Studien visar också att 

uppföljning av hållbarhetsutbildning behöver genomföras kontinuerligt för att 

kunskaperna ska bibehållas hos medarbetaren.    

Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie behandlar ledarnas perspektiv föreslår 

vi att fortsatta studier kan fokusera på medarbetarnas åsikter och identifiera de 

anställdas uppfattning om motivationsfaktorer angående hållbarhet. På grund av 

tidsbegränsning är vårt förslag att det behövs ytterligare studier som omfattar fler 

respondenter för att kunna bekräfta våra slutsatser. Förslagsvis kan en mer omfattande 

kvantitativ studie inom området genomföras. 

Uppsatsens bidrag: Studien visar att ledarens engagemang har stor inverkan på de 

anställdas motivation att utföra en uppgift som omfattar hållbarhet. Vi kan se att 

utbildningen av medarbetarna på företaget inom hållbarhet har resulterat i en 

långsiktighet i affärsbeslut. Studien visar även att utbildningen behöver förbättras för att 

kunskaperna ska kunna integreras i den dagliga verksamheten ytterligare. 

Nyckelord: Hållbart ledarskap, företagens sociala ansvar, hållbar förvaltning och 

uppförandekod. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Sustainable leadership - how can education generate motivation among 

employees? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Emelie Larsson, Sara Persson 

Supervisor: Agneta Sundström 

Date: 2016 – June 

Aim: The purpose of this paper is to obtain an understanding of how managers are 

leading sustainability and motivates employees through education to work on issues 

related to the code of conduct. 

Method: The study has been carried out by a qualitative method and through semi-

structured interviews with 10 managers working in different business areas in a large 

company in central Sweden. The material is presented and analyzed through thematic 

analysis to finally present results related to the research questions. 

Result & Conclusions: Results of the study show that the leaders’ commitment is an 

important component for employees to be motivated to perform a task based on 

sustainability. There is a disagreement and desire of other methods to educate in 

sustainability related to the company's code of conduct. The study also shows that 

monitoring of sustainability education needs to be carried out continuously for 

knowledge to be retained in the employee. 

Suggestions for future research: Since this study deals with the leaders’ perspective, 

we suggest that future studies focus on employee engagement and identify the 

employees' perception of motivational factors regarding sustainability. Because of the 

time constraints our suggestion is that further studies involve more respondents to 

confirm our conclusions.  Furthermore, we believe that a comprehensive quantitative 

study could be contributing for future research.  

Contribution of the thesis: This study shows that the leaders’ involvement has great 

impact on employee motivation to perform a task involving sustainability. We can 

discern that the training of company employees in sustainability has resulted in a long-

term business decision. The study also shows that training needs to be improved for 

knowledge about the code of conduct should be integrated into the daily operations 

further. 

Key words: Sustainable leadership, corporate social responsibility, sustainable 

management and code of conduct. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras studiens introduktion, syfte, forskningsfrågor, avgränsning 

samt disposition av studien. 

 

Företag förväntas idag ta socialt ansvar inom ramen för sina verksamheter och 

merparten av de beslut som fattas på en arbetsplats har någon form av koppling till 

corporate social responsability (CSR) (Montinel, 2008). CSR är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till i ett företag för att kunna påverka konkurrenskraften i en positiv riktning och 

samtidigt bidra till hållbar utveckling i samhället (Weber, 2008). Speciellt då det skapas 

långsiktiga hållbara värden mellan företaget och dess investerare och intressenter som 

främjar konkurrenskraften (Weber, 2008; Kiran & Sharma, 2011). Payne (2010) menar 

att det är av vikt att ha kunskap om hållbarhet för alla som är yrkesverksamma för att 

ledning och arbetet med hållbarhet ska vara effektiv. Ledning av hållbarhet omfattar att 

ta ansvar för miljö, ekonomi och sociala frågor, där företagen och ledningen behöver 

hitta en balans mellan dessa tre aspekter (Payne, 2010). Begreppet hållbarhets ledarskap 

kan dock vara både förvirrande och komplext både för ledarna och för de anställda att 

förstå, det är därmed en utmaning att definiera begreppet och kommunicera vad det 

innebär på det aktuella företaget (McCann & Holt, 2010). 

 

Uppförandekoden är ett dokument som till stor del ger vägledning och underlättar för 

ledningen att styra det dagliga arbetet på arbetsplatsen (Grankvist, 2009). Vid införandet 

av hållbarhetsaspekter i en organisation är det därför nödvändigt att företagen upprättar 

en uppförandekod. Koderna beskriver hur en organisation ska bedriva verksamheten 

och kan till exempel ange riktlinjer för miljö och etik (Grankvist, 2009). Många 

verksamheter har emellertid uppmärksammat problemen och behov av riktlinjer i form 

av uppförandekoder vilket gjort att merparten av företagen har en kod som de arbetar i 

linje med idag (Kaptein & Schwarts, 2008). Företagets kod och de etiska värderingarna 

ska tydliggöra och definiera verksamhetens förväntningar på samarbetspartners både 

vad gäller de anställda och till leverantörerna (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). 

 Upprättandet av koder syftar således till att på ett tydligt sätt kunna kommunicera 

företagets värderingar och riktlinjer inom hållbarhet, både internt och externt (Amaeshi, 

Osuji & Nnodim, 2008). 
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Uppförandekoden är därmed upprättad för att ge vägledning och underlätta det dagliga 

arbetet på arbetsplatsen (Grankvist, 2009). Grankvist (2009) betonar att det finns ett 

stort behov av att företagen lyckas implementera uppförandekoden inom verksamheten 

på ett sådant sätt att de kan kontrollera och följa upp att riktlinjerna följs i praktiken. Det 

krävs en hel del engagemang från de anställdas sida när de ska börja arbeta med CSR 

vilket kan vara ett problem (Collier & Esterban, 2007). För att lyckas integrera nya 

värderingarna som följer riktlinjerna är ledarnas roll och betydelse avgörande för att det 

ska fungera (Govindarajulu & Daily, 2004). 

 

Den högsta ledningen och chefernas engagemang i relation till miljö- och sociala frågor 

är grundläggande faktorer för att medarbetarna ska känna drivkraft och motivation för 

att arbeta i enlighet med de nya hållbara riktlinjerna (Govindarajulu & Daily, 

2004;Collier & Esterban, 2007). Medarbetarna är en stor del av ett företag och det krävs 

att de blir motiverade av sina ledare för att få ett intresse att jobba för hållbarhet (Galpin 

& Whittington, 2012). Motivationen hos de anställda är en vital del för att uppnå 

organisatorisk framgång inom hållbarhet (Galpin & Whittington, 2012). Chefens roll är 

att skapa förutsättningar för medarbetarna och förmedla de nya värderingarna på ett 

lättförståeligt vis som de anställda kan ta till sig (Govindarajulu & Daily, 2004). Målet 

med CSR behöver förklaras och varför de anställda ska och förväntas använda 

riktlinjerna i det dagliga arbete (Collier & Esterban, 2007).  Vid en implementering av 

CSR måste företaget anpassa mål och strategier så att det sociala ansvaret växer fram 

och blir en naturlig del i medarbetarnas dagliga arbete (Kiran & Sharma, 2011). Det är 

ledarens främsta och svåraste uppgift att motivera sina anställda så att de kan prestera 

sitt yttersta (Ambrose & Kulik 1999; Gasior, Skowron & Sak-Skowron, 2014; DiPietro, 

Kline & Nierop, 2014). 

 

Då implementering av CSR kräver planering från både företaget och ledarna så kan en 

bristfällig planering vara en bidragande orsak till att det kan bli ett problem att integrera 

hållbarhetsprinciperna i verksamheten (Kiran & Sharma, 2011). Om företaget 

misslyckas med implementeringen brister det oftast från chefernas sida som inte lyckats 

få ut rätt budskap till de anställda (Govindarajulu & Daily, 2004). Cheferna har därmed 

ansvar för att främja integreringen av hållbarhet i företagen och underlätta för 

medarbetarna att ta till sig de nya hållbarhetsprinciperna. Företaget förväntas styra en 

verksamhet som är både ekonomiskt lönsam men som också är hållbar. Ledarens roll 
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och hur denne förmedlar budskapet till de anställda är en av de viktigaste byggstenarna 

för att hållbarhetsreformer ska kunna integreras i verksamheten (Quinn & Dalton, 

2009). Chefens uppgifter inkluderar även att engagera de anställda och att återkoppla 

resultat av olika ansträngningar från de anställda för att förstå vilka specifika 

hållbarhetsfaktorer som motiverar medarbetarna på individnivå (Govindarajulu & Daily, 

2004; Ellemers, De Gilder & Haslam, 2004). 

 

Hållbarhetsutbildning är en viktig del i att öka de anställdas medvetenhet kring till 

exempel miljöfrågor och ledningens roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att 

inkorporera de nya företagsvärderingarna genom någon form av utbildning 

(Govindarajulu & Daily, 2004). Utbildningen av de anställda kan ske genom filmer, 

föreläsningar eller genom gruppdiskussioner (Govindarajulu & Daily, 2004). För att 

säkerhetsställa att medarbetarna förstår sitt ansvar inom företagets nya 

hållbarhetsprinciper förväntas chefen att genomföra någon form av återkoppling, denna 

återkoppling kring hållbarhet är dock ofta bristfällig hos flertalet företag (Govindarajulu 

& Daily, 2004). 

 

Flera studier fokuserar på att studera implementeringen av CSR inom företag rent 

generellt (Weaver, Treviño & Cochran, 1999; Castka, Balzarova, Bamber & Sharp 

2004; Quinn & Dalton, 2009; Kiran & Sharma, 2011), men hur ledningen arbetar internt 

rent praktiskt att få medarbetarna att jobba i linje med koderna och att följa upp arbetet 

med uppförandekoden har fått liten uppmärksamhet. Hur ledare motiverar de anställda 

att följa hållbarhetskraven som finns i uppförandekoden är ett område med ytterst 

begränsad tidigare forskning vilket är ett gap vi vill fylla med denna studie. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur chefer leder hållbarhet och motiverar de 

anställda genom utbildning att jobba med frågor som rör uppförandekoden. 

 

1.2 Forskningsfrågor 
1.   Hur förhåller sig ledarskapet generellt till hållbarhet? 

2.   Hur motiverar ledare de anställda att engagera sig i hållbarhet? 

3.   Vilka effekter har ett företags utbildningsinsatser på de anställda att verka för 

hållbarhet inom ramen för uppförandekoden? 
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4.   Hur följer ledare upp utbildningsinsatser riktat mot hållbarhet? 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till ett större företag i Mellansverige där studien utgår från 

chefernas perspektiv och hur de ser på hur medarbetare anpassar sig till koderna genom 

utbildning. Då vår studie utgår från ett företags uppförandekod har vi även inkluderat 

upphovsmännen till denna för att få en tydligare bild av själva processen och 

tillvägagångssättet. 

 
1.4 Synonymer 
För att uppsatsen ska få en variation språkmässigt har vi valt att använda oss av olika 

synonyma ord. Nedan presenteras vanligt förekommande ord i studien. 

 

Chef: Ledare med ansvar för anställda 

CSR: Socialt, miljömässigt eller ekonomiskt ansvar 

Företag: Verksamhet eller organisation 

Hållbarhetsledarskap: Hållbart ledarskap, ledning av hållbarhet 

Medarbetare: Anställda 

Uppförandekod: Code of conduct, kod 

 
1.5 Arbetets disposition 
Figuren nedan beskriver uppsatsens disposition för att tydliggöra arbetets olika delar. 

 
Figur 1. Egen modell för att beskriva uppsatsens struktur. 



 

7 
 

2. Teori 
I detta kapitel förklaras innebörden av ett företags sociala ansvar, att leda hållbarhet, 

att motivera till hållbarhet hos de anställda, uppförandekoden och uppföljning. Kapitlet 

avslutas med en utvecklad figur som beskriver hur de olika teoretiska delarna hänger 

samman. 

2.1 Corporate social responsibility (CSR) 
Den traditionella allmänna uppfattningen om företags sociala ansvar (corporate social 

responsability, CSR) var att generera så mycket vinster och ge så stora utdelningar till 

sina investerare som möjligt (Cadbury 2006). Det var det enda egentliga ansvar som 

företagen hade eftersom de bidrog till välfärden i samhället (Friedman, 1970). Cadbury 

(2006) menar att det sociala ansvaret inte är organisationens egentliga ansvar, utan det 

är frågor om miljöpåverkan och att tillmötesgå samhällets intressen som är det verkliga 

ansvaret. Idag är det en strategisk nödvändighet att arbeta med sociala frågor och 

utveckla sin organisation inom hållbarhet (Galpin & Whittington, 2012; Robinson, 

Kleffner & Bertels, 2011). 

 

Begreppet hållbarhet är mer eller mindre ett moraliskt fritt område att ta ställning till för 

företagen där sociala och miljörelaterade frågor behandlas. Då företag och 

organisationer är en del av samhället förväntas verksamheter även fatta beslut där alla 

berörda parter finns i åtanke då konsekvenserna kan påverka alla (Quinn & Dalton, 

2009; Cadbury, 2006). Företagen har stor betydelse för hållbar utveckling, speciellt då 

verksamheter har både ekonomiska förutsättningar, kapacitet och bred kunskap för att 

lyckas genomföra förändringar och hitta hållbara lösningar (Quinn & Dalton, 2009). 

Organisationers främsta uppgift är att tillgodose samhället med antingen produkter eller 

tjänster och det ska ske på ett lagligt, effektivt och vinstgenererande sätt. Cadbury 

(2006) menar att ett företags inflytande i nutid även används för att främja det sociala 

ansvaret som företaget har i framtiden, detta då den sociala rollen går parallellt med den 

kommersiella rollen. Intresset och medvetenheten har gjort att organisationers åtagande 

vad gäller CSR är ett direkt svar på samhällets nya krav, sociala som miljömässiga 

(Marshall, 2011; Poonamallee & Daus, 2016). Kunderna kräver att verksamheterna 

arbetar med hållbarhetsfrågor och engagerar sig i de miljö-, ekonomiska- och sociala 

kraven som det innebär (Bosch-Badia, Montllor-Serrats & Tarrazon-Rodon, 2015; 

Robinson, Kleffner & Bertels, 2011; Maon & Lindgreen, 2015). Företagens CSR-ansvar 
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har därmed successivt ökat i betydelse de senaste decennierna (Maon & Lindgreen, 

2015; Marshall 2011). 

 

Marshall (2011) menar att själva utvecklingen och implementeringen av CSR på ett 

företag är ett resultat av att bedriva ett effektivt ledarskap för hållbarhet. Att inneha en 

väl utformad hållbarhetspolicy på ett företag innebär oftast att det finns en 

hållbarhetsplan både för miljöaspekter samt för social rättvisa. Jenkis & Yakovleva 

(2004) menar att företagets CSR ger en tydlig bild för kunden om vad företaget har för 

inställning och mål kopplat till verksamheten. Företagets hållbarhetspolicy påverkar inte 

bara kunderna utan också aktieägare, anställda samt samhället (Jenkis & Yakovleva, 

2004). 

 

Det finns flera olika definitioner på begreppet CSR och Europeiska kommissionen 

(2014, s.7) definierar det på följande sätt; 

 

“...whereby companies integrate social and environmental concern in their business 

operation and in their interactions with their stakeholders on a voluntary basis...” 

 

Maon, Lindgreen & Swaen (2009) definierar begreppet något annorlunda och menar att 

CSR kan ses som ett slags koncept mellan företaget och deras intressenter vilket innebär 

att företag engagerar sig externt och visar samförståelse för samhällsansvaret samt etisk 

förståelse. Genom att implementera och bedriva CSR i ett företag uppstår ett win-win 

läge för både företaget och dess intressenter (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009). 

 

Carroll (1991) illustrerar organisationers och verksamheters ansvar genom modellen 

”the pyramid of Corporate Social Responsibility”. Modellen utgår från att företagens 

existens beror på ekonomiska aspekter då det ekonomiska ansvaret är det primära för att 

verksamheten ska kunna verka. På detta sätt är den ekonomiska delen grundstenen i 

modellen. Steget ovanför representeras av det lagliga ansvaret, som fokuserar på att 

företagen är tvingande att följa gällande lagar och regler (Carroll, 1991). Nästa steg i 

modellen är det frivilliga etiska ansvaret. Det omfattar oskrivna normer och regler som 

kompletterar de lagstadgade och reglerade kraven som är tvingande. Det sista steget 

nämns som det filantropiska ansvaret, vilket är ett valfritt ansvar för företagen att 

anamma eller inte. Detta steg omfattas av aktiviteter som är frivilliga att förhålla sig till, 
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så som att ge finansiella bidrag (sponsring, donationer etcetera) till samhället och 

intressenter eller genom utbildningar (Carroll, 1991). 

 

Figur 2. “The pyramid of Corporate Social Responsibility” Källa: Carroll (1991). 

Åsikterna om nyttan med CSR går isär mellan forskare, men det är allmänt erkänt att 

området har kommit att bli en global affärsfråga (Maon & Lindgreen, 2015). Enligt 

Cadbury (2006) är ett aktivt engagemang för CSR ett sätt för företagen att få ett ökat 

förtroende från allmänhetens sida och att stärka sin position på marknaden. Det finns 

konkurrensfördelar att vinna gentemot konkurrenterna när en organisation arbetar med 

CSR, dels då konsumenten ställer högre krav på hållbarhet vid köp men också då 

konkurrenskraft till stor del kan ställas i relation till verksamhetens egen kompetens och 

skicklighet (McWilliams & Siegel, 2011). Detta betonar även Peloza & Shang (2011) 

som menar att ett företags engagemang i CSR kan generera en starkare relation mellan 

verksamheten och dess intressenter. 

 

Smith (2007) anser att ett socialt ansvarstagande kan bidra till effektiviseringar och 

kostnadsbesparingar för verksamheten. Företagets anseende och image påverkas också i 

en positiv riktning genom att organisation tar ett socialt ansvar (Smith, 2007). Det finns 
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flertalet aspekter som ett företag förväntas ta hänsyn till i sitt engagemang där miljön är 

en del, men också områden så som ett ställningstagande kring korruption och utarmning 

av ändliga resurser är viktiga att inkludera (Kaptein & Wempe, 2001). Vissa företag 

anser att en breddning av det sociala ansvaret är en utmaning som får dem att öka 

prestationsförmågan och som följd hamnar i en fördelaktig dager hos potentiella kunder. 

 

Andra företag anser att samhällets förväntningar på dem har lett till en konflikt mellan 

verksamheterna och samhällets behov (Kaptein & Wempe, 2001). Carroll & Buchholtz 

(2006) ställer sig också kritiska till CSR och menar att dagens verksamheter redan har 

en tillräckligt stor påverkan och makt över samhället som det är, både rent ekonomiskt 

och teknikmässigt. Företagen bör därför inte få ännu mer auktoritet över ytterligare en 

samhällsaspekt (Carroll & Buchholtz, 2006). Kritik har även framförts av Smith (2007) 

som anser att arbete kring CSR endast är ett spel för gallerierna från företagens sida och 

att motiven till att arbeta aktivt med hållbarhet inte är av välvilja utan styrda av egna 

mer ekonomiska intressen. CSR bidrar även till negativa konsekvenser för 

konsumenten, vilket visar sig i form av ökade och påtvingade kostnader som 

konsumenten får betala då arbetet för hållbarhet ökar företagens produktionskostnader 

(Carroll & Buchholtz, 2006). 

 

Annan kritik som framförts är att det dessutom inte finns något tydligt samband mellan 

lönsamhet och CSR, varken negativt eller positivt. Forskning visar snarare att ett aktivt 

samhällsansvar inte bör prioriteras framför övriga affärsstrategier, utan anses vara 

likvärdiga andra strategiska åtaganden (McWilliams & Siegel, 2001). Ytterligare kritik 

som riktats mot CSR är att företagen inte är rustade att ta ett socialt ansvar då det är 

utanför deras kompetensområde. Verksamheter följer lagar och regler, men mer diffusa 

begrepp så som socialt ansvarstagande står andra enheter i samhället för såsom 

kommuner och den politiska styrningen (Carroll & Buchholtz, 2006). 

 

2.2 Ledning av hållbarhet 
Hållbarhet har blivit en trend som förändrat kraven som ställs på företagen, vilket i sin 

tur ställer nya krav på företagens ledning. Det finns ett behov av en ny typ av ledarskap, 

ett hållbarhets ledarskap (sustainability management), där skapandet av värde inte 

enbart är ekonomiska vinster utan samhällsvinster i form av långsiktighet (Tideman, 

Arts & Zandee, 2013). Värdeskapandet är till stor del för aktieägarna och samhället som 
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helhet där det hållbara ledarskapet fungerar som själva länken för att lyckas kombinera 

de olika intressena med varandra (McCann & Sweet, 2013). 

 

Hållbarhets ledarskap är ett begrepp vars värde bidrar till konkurrensfördelar där 

hållbarheten som förespråkas av ledaren blir en kraft som står bakom nya innovationer, 

tekniker och affärsprocesser som förbättrar hela verksamheten (McCann & Sweet, 

2013). Företag som har ett bra hållbarhetsrykte kommer även att förmå att förhandla 

fram förmånligare avtal med sina kundkretsar då de genom ett gott hållbarhetsrykte 

signalerar att de har en hög företagskvalité (Robinson, Kleffner & Bertels, 2011). 

Ledning av hållbarhet innebär att företagen skapar förutsättningar som möjliggör att 

hitta långsiktiga lösningar på problem, både inom organisationen men även i relationen 

till intressenterna (Kaptein & Wempe, 2001). Förutsättningarna är till stor del att ha en 

aktiv och specifik dialog mellan företagen och intressenterna, där etiken kring hållbarhet 

är centralt för att kunna leda hållbart (Kaptein & Wempe, 2001). 

 

För att uppnå ett hållbart företagande förväntas ledarna att reformera, omstrukturera och 

omorganisera sin organisation för att minimera negativa effekter för att kunna uppnå 

målet för hållbarhet (Quinn & Dalton, 2009). Vikten av att visa vad företaget står för 

och ha ett tydligt syfte till varför företaget upprättar dessa nya riktlinjer inom hållbarhet 

är av betydelse att visa för medarbetarna (Govindarajulu & Daily, 2004). Detta då de 

anställdas dagliga arbete inom verksamheten i allra högsta grad kommer att påverkas av 

dessa nya bestämmelser (Govindarajulu & Daily, 2004). Chefens roll är att respektera 

och värdesätta omgivande miljö och samhälle när beslut beträffande organisationen tas 

(Quinn & Dalton, 2009). Rollen omfattar även att integrera företagets nya 

hållbarhetsprinciper i dess affärsstrategier, där cheferna förväntas kvantifiera 

kopplingen mellan de sociala och miljömässiga åtgärderna till det finansiella resultatet 

(Epstein & Roy, 2003; Tideman, Arts & Zandee, 2013).   

 

Govindarajulu & Daily (2004) menar att engagemanget hos den högsta ledningen är 

själva ramverket för att uppnå miljöförbättringar och ställningstaganden gentemot 

sociala frågor. Det är av yttersta vikt att företagsledningen formulerar en tydlig 

framtidsvision och ett ideal för att framgångsrikt kunna genomföra någon form av 

förändring inom organisationen (Govindarajulu & Daily, 2004; Appelbaum, St-Pierre & 

Glavas, 1998). När framtidsvisionen är etablerad bör ledningen sedan skapa en 
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förståelse och ett engagemang bland medarbetarna att verka för denna vision och utföra 

de åtgärder som krävs för att uppnå den (Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). 

Engagemanget hos cheferna är avgörande för att arbetstagarna ska känna sig motiverade 

att engagera sig i miljö och sociala ställningstaganden (Govindarajulu & Daily, 2004; 

Galpin & Whittington, 2012). 

 

Att som ledare förmedla hållbarhetsvärderingar i relation till de anställda är inte en helt 

enkel uppgift. Quinn & Dalton (2009) menar att en av de kritiska aspekterna för att 

lyckas med en förändring till hållbarhet är ledaren och dennes sätt att introducera och 

forma företagets hållbarhetsprinciper. Introduktionen av hållbarhetsaspekter innefattar 

också ett beslutsfattande när det gäller organisationens fördelning av resurser och 

produktionsprocesser, men även engagemanget hos de anställda och intressenterna 

(Quinn & Dalton, 2009). Arbetskraftens engagemang är av yttersta vikt för en 

verksamhets framgång då produktiviteten ökar när arbetstagarna känner sig engagerade 

och motiverade (Tideman, Arts & Zandee, 2013). Om arbetskraften är engagerade och 

värnar om företagets hållbarhetsstrategi, kan dessa aktivt söka möjligheter att 

genomföra strategin genom att kommunicera och proaktivt identifiera tänkbarheter som 

stödjer hållbarhetsvärderingarna (Galpin & Whittington, 2012). 

 

Utöver arbetskraftens engagemang och motivation har ledningen en central roll vid 

implementering i form av att kunna kommunicera och integrera företagets vision och 

mission till medarbetarna (Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998; Govindarajulu & 

Daily, 2004). Detta kan göras genom att öka de anställdas medvetenhet kring 

miljöfrågor genom att ledningen skapar förutsättningar för individen att inkorporera de 

nya företagsvärderingarna genom någon form av formellt strukturerad utbildning 

(Govindarajulu & Daily, 2004). Denna utbildning kan exempelvis ske genom filmer, 

föreläsningar eller genom deltagande i gruppdiskussioner för de anställda 

(Govindarajulu & Daily, 2004). 

 

Det finns vissa dilemman som kretsar kring det hållbara ledarskapet och etiken runt det. 

Dessa svårigheter kan vara globalisering, diskriminering eller att företaget verkar i 

länder där mänskliga rättigheter undermineras (Kaptein & Wempe, 2001).  
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Govindarajulu & Daily (2004) betonar att om det brister i kommunikationen och 

medarbetarna inte förstår syftet, ses detta som ett misslyckande i försöket att genomföra 

en organisationsändring. Vid ett misslyckande av en organisationsändring har det oftast 

brustit från chefernas sida som inte lyckats få ut rätt budskap till sina anställda 

(Govindarajulu & Daily, 2004). En organisationsändring kan även misslyckas om målen 

är orealiserade och engagemanget brister hos ledningen, detta då det hämmar 

utvecklingen och implementeringen av företagets mission och vision hos de anställda 

(Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). 

 

Det är därmed av yttersta vikt att företaget formulerar mål som genererar ett upplägg när 

det gäller hur det i praktiken ska genomföras av medarbetarna, vilket i sin tur leder till 

en mer fokuserad etisk kod för de anställda att arbeta efter (Kaptein & Wempe, 2001). 

Dessa aspekter förväntas ledaren ta hänsyn till för att lyckas leda ett hållbart ledarskap 

(Kaptein & Wempe, 2001). 

 
2.3 Motivera för hållbarhet 
Det finns ett behov för verksamheterna att utbilda, engagera och motivera de anställda 

inom hållbarhet då medarbetarna är en stor bidragande del för att lyckas åstadkomma ett 

hållbart företagande. Galpin & Whittington (2012) menar att hållbarhet på senare tid har 

blivit närmast en revolution som skapat en långsiktig förändring i individernas 

medvetande, till skillnad mot tidigare då det ansågs vara en trend som senare skulle bli 

inaktuell (Galpin & Whittington, 2012). Medarbetarnas attityd gentemot miljö och 

hållbarhet har sina rötter i en individs interna värdesystem, där faktorer som känslor och 

engagemang för organisationen representerar en stor del av engagemanget (Temminck, 

Mearns & Fruhen, 2015). Chefen har även ett stort inflytande på utfallet av 

arbetstagarnas attityd gentemot hållbarhetsaspekter. Ledarens roll är avgörande för att 

skapa motivation hos de anställda, där tonen från ledningen avgör framgången av 

införandet av hållbarhetsaspekter (Temminck, Mearns & Fruhen, 2015). 

 

Motivation anses vara en av de mest vitala faktorerna i dagens moderna organisationer 

för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt företag och uppnå organisatorisk framgång. 

Det är ledarens främsta och svåraste uppgift att motivera sina anställda så att de kan 

prestera sitt yttersta (Ambrose & Kulik 1999; Gasior, Skowron & Sak-Skowron, 2014; 

DiPietro, Kline & Nierop, 2014). Hållbarhetsmålen ska inte bara innefatta verksamheten 
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i stort utan även vara anpassad på individnivå om det ska lyckas, det är även centralt att 

målen ingår i medarbetarnas prestationsutvecklings- och utvärderingsplaner (Galpin & 

Whittington, 2012). 

 

Det är av yttersta vikt att ledaren och de anställda kommunicerar med varandra. Dels för 

att förmedla målen men också för att kunna genomföra någon form av passande 

återkoppling. Kommunikation är en central del för de anställda som ska genomföra 

handlingarna för hållbarhet ska kunna ställa eventuella frågor om något är otydligt 

(Galpin & Whittington, 2012; Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2015).  

 

Ledarens uppgift är förutom att engagera och återkoppla, att observera vilka specifika 

faktorer som motiverar de anställda på individnivå. Om en anställd inte sköter sitt arbete 

kan ledaren utfärda straff såsom varningar eller kritik, vilket är ett måste om en 

medarbetare exempelvis hanterar farligt avfall slarvigt eller bryter mot regler 

(Govindarajulu & Daily, 2004). Företag bör arbeta med att minska sitt ekologiska 

fotavtryck, minska slöseri av material och effektivisera produktionen som helhet 

(Tideman, Arts & Zandee, 2013).  

 

Medarbetarnas arbetsmotivation påverkas av verksamhetens satsningar, kunskaper, 

utveckling och ledarens inflytande. Vid en strävan efter att leda ett hållbart ledarskap är 

det viktigt att dessa motivationsaspekter beaktas (Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2015). 

Galpin & Whittington (2012) menar att det finns två olika komponenter vad gäller 

arbetskraftens engagemang och motivation i hållbarhetsarbete. Dessa aspekter omfattar 

både det som faktiskt förväntas av den anställda och som utvärderas genom uppföljning 

av ledningen, men även det som medarbetaren presterar utöver vad som krävs och 

förväntas av denne (Galpin & Whittington, 2012). Att medarbetaren engagerar sig mer 

och går längre än vad som krävs är ett enskilt val från den anställdes sida och kan 

innefatta både prestationer inom miljö och sociala aspekter (Galpin & Whittington, 

2012). 

2.4 Uppförandekod 
Uppförandekoder är ett begrepp som redan diskuterades under tidigt 1920-tal, trots detta 

är det inte förrän på senare tid som koder aktualiserats som en följd av större 

företagsskandaler som uppdagats för allmänheten (Kaptein & Schwarts, 2008). 

Uppförandekoder kan ses som ett dokument och verktyg som används för att förmedla 
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företagets etiska värderingar till de anställda, intressenterna och samhället (Kaptein & 

Schwartz, 2008). Koder används frekvent av företag som har som målsättning att arbeta 

hållbart (Erwin, 2011). Uppförandekoden används för att på ett detaljerat och nedskrivet 

sätt kunna redovisa hur verksamheten vill arbeta med CSR på arbetsplatsen och i det 

dagliga arbetet. Den idealiska implementeringen av hållbarhetsriktlinjer är att det ska ha 

en påverkan både företagets ledning och samtliga medarbetare (Erwin, 2011). 

Uppförandekoder är även av intresse för organisationens intressenter som har en stor 

inverkan på företaget då köpbeslutet kan baseras på verksamhetens engagemang för 

hållbarhet (Mele & Schepers, 2013). Företagets koder är ett fördelaktigt sätt att 

möjliggöra en redovisning av vad verksamheten faktiskt åtar sig att arbeta med och 

vilka riktlinjer som finns gällande CSR på företaget (Mele & Schepers, 2013). 

 

En definition av code of conduct är följande, Kaptein & Schwartz (2008, s.113); 

 

“A business code is a distinct and formal document containing a set of prescriptions 

developed by and for a company to guide present and future behavior on multiple issues 

of at least its managers and employees toward one another, the company, external 

stakeholders and/or society in general. “ 

                   

Enligt Kaptein & Wempe (2001) kan processen vid en implementering av ett hållbart 

ledarskap delas in i fyra grundläggande faser. Den första fasen är att ledningen har ett 

starkt engagemang i att förbättra och garantera hållbarhet inom företaget. När den 

önskade nivån av engagemang hos ledningen uppnåtts övergår arbetet till nästa fas som 

innefattar att utveckla en etisk kod (Kaptein & Wempe, 2001). I stort innebär detta att 

företaget ska definiera och ange sin verksamhetsidé, ta ansvar gentemot sina intressenter 

samt värna om företagets värderingar, normer och regler. 

 

Vid utvecklingen av den etiska koden behöver företaget i möjligaste mån bestämma 

vilka regler som ska utarbetas och olika dilemman som verksamheten har att ta ställning 

till (Kaptein & Wempe, 2001). Koden ska sedan utformas mer raffinerat i samråd med 

de berörda parterna och formuleras kring konkreta mål och resultat som ska uppnås på 

en operativ nivå, vilket kan förklaras som att aspekter kring genomförbarhet i praktiken 

ska behandlas. Den tredje fasen behandlar företagets strategi, kultur och struktur som 

ska hanteras i linje med etiken och inarbetas i den utvecklade koden. Sista och fjärde 
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fasen hanterar revisionsprocessen som omfattar en kontroll och granskning av huruvida 

koden hedras av medarbetarna i praktiken och vid behov även justera koden för att 

uppnå önskat resultat (Kaptein & Wempe, 2001). 

2.5 Uppföljning 
En återkoppling av hur de anställda följer koden säkerställer att de förstår sitt ansvar och 

kan kommunicera om problem eller oegentligheter som omfattar miljöfrågor och 

hållbarhet i stort existerar (Govindarajulu & Daily, 2004; Galpin & Whittington, 2012). 

Återkopplingen kan ske både genom informell och muntlig feedback, i formell och 

skriftlig form eller genom någon belöning där samtliga alternativ fungerar som 

motivationsfaktorer för medarbetarna (Govindarajulu & Daily, 2004). Vid introduktion 

av ett nytt miljöprojekt har det till exempel visat sig att arbetet genomsyras av en 

entusiasm och intresse hos medarbetarna som senare avtar med tiden och följs av 

minskade personalinsatser. Därmed är det av yttersta vikt att återkopplingen från 

ledningen sker i direkt anslutning till ett genomförande eller introducerande av ett 

hållbarhetsprojekt, för att eventuellt kunna korrigera och justera projektets beståndsdelar 

om dessa är bristande (Govindarajulu & Daily, 2004). Govindarajulu & Daily (2004) 

anser dock att återkopplingen kring miljöfrågor ofta är bristfälligt utformad hos flertalet 

företag.   

 

Vid en uppföljning och kontroll av uppförandekoden och hur den följs i praktiken finns 

det ingen enhetlig metod som kan appliceras på samtliga företag. Det tenderar istället att 

bero av hur företaget är uppbyggt, vilket har en inverkan på hur verksamheten väljer att 

skräddarsy sin metod för att möjliggöra granskningen (Mamic, 2005). För att en 

uppföljning av uppförandekoden ska möjliggöras förväntas koden att brytas ner till ett 

antal specifika punkter, dessa punkter ska vara tydligt definierade och konkreta för att 

undvika abstrakthet som leder till missförstånd (Mamic, 2005). Dessa specifika kriterier 

kring mätningen underlättar för företaget om till exempel en överträdelse mot koden har 

ägt rum (Buchholtz & Carroll, 2006; Crane & Matten, 2007).  En tydligt utformad kod 

är även av vikt för att leverantörerna ska kunna tolka och sedan arbeta i enlighet med 

uppförandekodens olika beståndsdelar (Mamic, 2005). 

 

Genom att företagen kan rapportera granskningsresultatet ges en möjlighet att 

kommunicera sitt sociala arbete till omgivning (Crane & Matten, 2007). De som får ta 
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del av dessa rapporter beror dels på organisationens intressenter samt vilka krav som 

verksamheten själva ställer, t.ex. kan de ha valt att anlita en intern eller extern part för 

kontroller (Mamic, 2005). Att utveckla en process som underlättar en uppföljning av 

eventuella överträdelser av uppförandekoden eller andra problem inom verksamheten 

gör det även möjligt att vidta åtgärder. Dessa åtgärder hjälper organisationen att 

förbättra de brister som finns inom verksamheten (Mamic, 2005). Om en leverantör 

exempelvis inte arbetar i enlighet med företagets kod och bestämmelser bör det vara 

möjligt att sanktionera denna leverantör, överträdelser ska inte tolereras då koderna är 

till för att arbeta efter. Detta då uppförandekoder kan förlora sin trovärdighet om 

åtgärder inte vidtas från företagets sida vid överträdelser och bör därför inte tas 

lättvindigt på från varken företagets eller leverantörens sida (Carroll & Buchholtz, 2006; 

Crane & Matten, 2007). 

Figur 4 nedan sammanfattar diskussionen ovan. 

 

 

Figur 3. Egen modell som sammanfattar teorikapitlet. 
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Figuren visar de faktorer som ansetts ha central betydelse inom forskningen. CSR kan 

kortfattat beskrivas som ett företags ansvar där ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter är centrala dimensioner att ta hänsyn till vid beslutsfattande. Att arbeta med 

både CSR och ett hållbart ledarskap ger konkurrensfördelar då kunder och andra 

intressenter kräver att ett företag engagerar sig i CSR för att överväga en 

affärstransaktion. CSR kan kopplas till fyra huvudsakliga steg vid implementering av 

nya riktlinjer vad gäller hållbarhet. Det centrala i modellen ovan är uppförandekoden 

som innefattar företagets värderingar, där både etiska ställningstaganden, sociala 

aspekter och gällande lagar tydliggörs i form av riktlinjer. Uppförandekoden kan ses om 

ett verktyg för att förmedla företagets värderingar till både medarbetarna och företagets 

intressenter. Samtliga medarbetare ska utbildas i uppförandekoden, där ledaren 

förväntas besitta stor kunskap om uppförandekoden och själv utbildas för att kunna 

motivera sina medarbetare att genomföra utbildningen. Ledarens engagemang påverkar 

medarbetarnas motivationsgrad i en positiv riktning och är en stor del i att utbildningen 

och implementeringen fungerar, detta krävs för att bidra till att skapa långsiktig hållbar 

utveckling. Medarbetarnas egen attityd gentemot införandet av hållbarhetsprinciper är 

även en stor del av en lyckad implementering. För att säkerställa att hållbarheten är 

integrerad i verksamheten behövs en skräddarsydd återkoppling som passar  det 

specifika företaget. Kommunikation är en viktig aspekt vad gäller uppföljningen av 

uppförandekoden och utbildningen. Företagen har individuella åtgärdsprogram för att 

följa upp medarbetarna och ledaren använder sig av antingen skriftlig eller muntlig 

kommunikation med sina medarbetare för att följa upp.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras olika val och metoder som vi använt oss av i vår studie samt 

hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. 

 

3.1 Design 
Då vi har behövt tolka primärdatan som intervjuerna genererat för att förstå det 

underliggande fenomenet var den hermeneutiska vetenskapsteorin ett lämpligt val för 

vår studie. Detta synsätt har som målsättning att skapa en djup förståelse för den sociala 

verkligheten som studeras, snarare än att identifiera objektiva fenomen eller variabler 

(Bryman & Bell, 2013). Utifrån detta synsätt har vi sedan valt att utgå från en kvalitativ 

forskningsdesign då vi anser att studiens syfte besvaras genom denna design. Främst då 

vi vill skapa förståelse på djupet och inte på bredden, vilket en kvantitativ studie istället 

skulle genererat. Det innebär att vi inte kommer att generalisera den insamlade datan 

utan besvara studiens forskningsfrågor med en djupare förståelse för respondenterna.   

 

Vi har valt att genomföra vår studie på ett stort företag i Mellansverige. Material 

samlades in genom personliga intervjuer av 10 chefer och intervjufrågorna omfattade 

till stor del hur ledarna motiverar sina anställda att agera i linje med hållbarhetskraven. 

På grund av tidsbrist för cheferna på företaget så var det svårt att boka intervjuer. Efter 

att ha kontaktat 17 chefer så fick vi ihop 10 intervjuer som var vårt minimikrav. 

Utgångspunkten för intervjuerna var företagets onlineutbildning (e-learning) och 

uppförandekod där själva utbildningen utförs av de anställda individuellt eller i grupp. 

Efter avslutad utbildning skriver medarbetarna under att de har utfört e-learningen och 

står bakom vad de har lärt sig. 

 

Innan vi utformade och genomförde intervjuerna med företagets chefer valde vi att göra 

e-learningutbildningen själva. Utbildningen tar cirka 40 minuter och är uppbyggd på 

flersvarsalternativ där frågorna både presenteras i form av videoklipp och i text. Vi 

genomförde utbildningen för att få en större förståelse för vad den innebär och för att 

själva sätta oss in i utbildningen och uppförandekoden inför studien. För att erhålla så 

mycket information som möjligt om uppförandekoden och bakgrunden till den har vi 

med hjälp av kontaktpersonen på företaget kommit i kontakt och träffat projektledaren 

som har tagit fram uppförandekoden och utformat e-learningutbildningen. Vi har också 

träffat projektledaren som arbetat med Speak-Up! för att lära oss mer om verktyget och 
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hur det fungerar. Speak-Up! är en telefonlinje som kan förklaras som en oberoende och 

utredande part som en medarbetare kan kontakta anonymt om denne anser att fel begås 

inom företaget gällande uppförandekoden. Ansvariga för Speak-Up! utreder i sin tur 

anmälan och det aktuella området eller avdelningen anmälan gäller. Med hjälp av dessa 

två medarbetare och bakgrundsinformationen vid upprättande av uppförandekoden 

tycker vi att vi fick insikt och förståelse för chefernas svar på våra intervjufrågor.  

 

3.2 Forskningsansats 
Inom kvalitativ forskning är det vanligast att använda sig av intervjuer (Mason, 2002). 

Vi har därmed valt att använda semistrukturerade intervjuer när vi utformat och 

genomfört intervjuerna. Denna metod kännetecknas av att intervjufrågor sorteras in 

efter olika teman och i vårt fall var dessa; hållbarhet, motivation och återkoppling. 

Bryman & Bell (2013) som hänvisar till Kvale (1996) menar att det finns förslag på 

olika kategorier av frågor som kan användas i kvalitativ intervjuundersökning. Vi har 

valt att använda inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor samt tolkande 

frågor när vi utformade vår intervjuguide och genomförde intervjuerna (Kvale & 

Brinkmanns, 2009; Bryman & Bell, 2013). 

 

Vid upprättandet av vår intervjuguide tog vi hänsyn till Bryman & Bell´s (2013) 

rekommendationer som innebär att intervjuerna utformas för att generera svar på 

studiens forskningsfrågor. Vår kontaktperson på företaget i Mellansverige var till stor 

hjälp vid utformandet av vår intervjuguide då denne möjliggjorde att vi kunde bekanta 

oss med företaget från första stund av studien. Detta genom olika rundturer både ute i 

produktion och genomgång av företagets bakgrundshistoria. Vi fick även tillgång till 

olika typer av tryckt material i form av uppförandekoden och företagets 

bakgrundshistoria. Det underlättade vår utformning av frågorna då vi hade en djupare 

inblick i hur företaget arbetade. Kontaktpersonen på företaget och handledaren för 

uppsatsen var involverade i den mån att dem sedan fick tillgång till frågorna innan 

intervjuerna påbörjades för att kunna förmedla sin åsikt. 

 

För att öka kvaliteten ytterligare har vi samarbetat i par under intervjuerna, vilket kan 

bidra till en större mängd data om de som intervjuar är samspelta och visar förståelse för 

respondenten (Trost, 2010). Det är även fördelaktigt att vara två då det är lättare att få 

igång en diskussion vilket leder till att det blir mer avspänt för den som blir intervjuad, 
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då det inte bara blir ett utbyte av frågor och svar utan ett pågående samtal (Bryman & 

Bell, 2013). Vi fick intrycket att samtliga chefer, förutom en, kände sig bekväm med 

intervjusituationen. Denne person verkade något nervös till en början vilket dock blev 

bättre allteftersom intervjun pågick. Att vi var två personer som intervjuade gjorde att vi 

ibland kunde förtydliga det den andre av oss sa för respondenten, vilket är i linje med 

vad Trost (2010) nämner som en fördel med att vara flera som intervjuar. Vi anser även 

att det underlättade att vi var två då det dels gjorde oss själva tryggare med situationen, 

dels att respondenten blev mer avslappnad under intervjun. 

 

Bryman & Bell (2013) tar upp att det är fördelaktigt att använda inspelning vid 

kvalitativa studier då de som bedriver studien kan lyssna flera gånger på 

respondenternas svar. En ljudinspelning hjälper forskaren att få tillgång till precis allt 

material på ett korrekt och användbart vis (Hove & Anda, 2014; Bryman & Bell, 2013). 

Intervjuaren behöver då enbart fokusera på att aktivt lyssna på respondenten och iaktta 

kroppsspråket under själva intervjun för att sedan fokusera på att sammanställa svaren 

efter avslutad intervju (Trost, 2010; Hove & Anda, 2014). Vi har tagit hänsyn till detta 

och valt att spela in intervjuerna för att enbart kunna fokusera på individen för att på så 

vis undvika att vi tolkar svaren på ett missvisande sätt. Främst då respondenten dels 

svarar muntligt, men också med kroppsspråk och andra uttryck. Det är även fördelaktigt 

att som intervjuare gå igenom utförda intervjuer för att möjliggöra en förbättring av 

teknik inför nästkommande intervjutillfälle (Trost, 2010). Hove & Anda (2014) menar 

dock att det kan finnas nackdelar med en ljudupptagning vilka till exempel kan vara att 

respondenten kan komma att känna sig obekväm med hela situationen och att det är 

tidskrävande att transkribera materialet för forskaren (Hove & Anda, 2014). Vilket vi 

märkte av något då en av våra chefer kände sig lite spänd vid början av intervjun, men 

när vi berättade att det bara var vi som skulle lyssna på materialet så kändes det bättre 

för denne och intervjun fortlöpte utan nervositet eller problem. 

 

Bryman & Bell (2013) betonar att det är av yttersta vikt att inspelningen är på under 

hela intervjun och att den inte ska stängas av för tidigt. Personen som blir intervjuad 

slappnar ofta av mot slutet av intervjun och avslutas inspelningen för tidigt kan viktig 

information förbises (Bryman & Bell, 2013). Med detta i åtanke har vi valt att spela in 

hela samtalet för att undvika att vi missar viktiga tillägg och information från våra 
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respondenter. Det har även hjälpt oss att förtydliga några av svaren från cheferna då vi 

diskuterade vissa frågor efter att själva intervjun avslutats. 

 

3.3 Urval  
I vår studie används således ett målstyrt urval, vilket Bryman & Bell (2013) menar är en 

vanligt förekommande urvalsmetod vid kvalitativa studier. Denna typ av urval kan även 

ses som strategiskt urval där forskaren inleder med att välja ett antal variabler som är av 

teoretisk betydelse för forskningen. Därefter utgår själva forskningen från dessa 

variabler för att hitta passande respondenter som uppfyller forskarens kriterier (Trost, 

1997; Bryman & Bell, 2013). För att visa en så verklig bild som möjligt av företaget var 

ett av kriterierna att chefer som arbetade både på kontor och ute i produktion skulle 

medverka, till stor del då vi hade en förhoppning att identifiera olikheter mellan de olika 

affärsområdena och ledarna. Det andra kriteriet var att både män och kvinnor skulle 

vara representerade i undersökningen, vilket medförde att vi valde att kontakta chefer av 

båda könen. Storleken på urvalet är svårt att besluta om i förväg och påverkas av många 

olika faktorer såsom tid, pengar och behov av precision. Det leder oftast till en 

kompromiss från forskarens sida där hänsyn tas till dessa aspekter (Bryman & Bell, 

2013). Då vi har begränsat med tid har vi, i linje med vad Ahrne & Svensson (2011) tar 

upp, valt att studien ska omfatta 10-15 intervjuer. Främst då 10-15 intervjuer är ett 

minimum av data vid kvalitativa studier (Ahrne & Svensson, 2011). Vår kontaktperson 

på företaget var till stor hjälp för att hitta lämpliga chefer och tog kontakt med dessa 

eller tillhandahöll oss kontaktuppgifter för att möjliggöra att vi själva kunde kontakta 

respondenter. För att säkerställa att vi skulle uppnå målintervallet på 10-15 intervjuer 

kontaktade vi 17 chefer, där 10 av dessa valde att medverka i studien.  

3.4 Testintervju 
Innan vi påbörjade intervjuerna med respondenterna genomfördes en testintervju. Det 

menar Kvale & Brinkmann (2009) säkerställer och kontrollerar att intervjufrågorna i en 

studie uppfattas som forskaren önskar. Testintervjun genomfördes på en chef som 

arbetar på ett liknande företag med lång erfarenhet av ledaryrket och djup insikt i 

hållbarhetsfrågor. Från vår sida var intervjun ett sätt att möjliggöra förbättring av 

frågorna då denne person hade bredare kunskap inom ämnet och den erfarenhet som vi 

saknade. En fördel med testintervjun var att vi kunde förtydliga en fråga något, men i 

övrigt fungerade materialet väl på testrespondenten. En annan fördel med testintervjun 

var att det gav oss möjlighet att utvärdera om ordningsföljden av frågorna kändes 
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naturlig samt en möjlighet att träna på att ställa relevanta följdfrågor om det behövdes 

under intervjuns gång. Sammanfattningsvis så gav testintervjun en förberedelse och 

större förståelse för hållbar ledning på ett företag. 

 
3.5 Genomförande av intervju 
De semistrukturerade intervjuerna bygger på att den som intervjuar anpassar intervjun 

efter den individuella respondenten och frågorna som ställs kan anpassas både vad 

gäller ordningen och strukturen på frågorna (Bryman & Bell, 2013; Witzel, 2000). För 

att säkerställa och underlätta jämförbarheten mellan intervjuerna har vi dock lagt stor 

vikt vid att få någon form av struktur på både intervjuerna och materialet. Det har 

inneburit att det har varit centralt att följa och ge svar på intervjufrågorna, vilket är i 

linje med vad Witzel (2000) framhåller som viktigt då riktlinjer för intervjun underlättar 

jämförbarheten för det insamlade materialet. 

 

Vid intervjun anpassade vi frågorna efter respondenten när det behövdes. Det visade sig 

främst då vissa frågor och svar var mer riktade åt ledarna ute i produktionen och andra 

åt cheferna på kontoren. Även följdfrågor anpassades beroende på vilken chef vi vände 

oss till, antingen för att få ett mer utvecklande svar eller förtydliga svaret för att undvika 

misstolkningar. Vad gäller ordningen på frågorna upplevde vi en naturlig övergång 

mellan våra intervjufrågor vilket gjorde att ordningen mellan dem sällan ändrades, men 

ibland besvarades vissa frågor redan på frågan vi ställde innan. 

 

När vi samlade in primärdata var vi medvetna om den så kallade intervjuareffekten. Den 

effekten innebär att intervjuaren omedvetet kan komma att påverka respondenten och 

dennes svar genom tonfall, kroppsspråk och miner (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 

1997). Med hänsyn till detta har vi försökt minimera vårt inflytande på respondentens 

svar genom att agera så naturligt som möjligt vad gäller vårt kroppsspråk och hur vi 

tilltalade respondenten. För att underlätta och få en mer avspänd miljö för 

respondenterna valde vi att intervjua dem på deras egen arbetsplats, detta menar Trost 

(2010) höjer kvaliteten på materialet då den intervjuade personen befinner sig på en 

trygg plats och besvarar frågorna på ett mer kvalitativt vis. Det beslutet ansåg vi höjde 

kvalitén på materialet då merparten av respondenterna kändes avslappnade och 

engagerade inför intervjun, vilket vi sedan kunde utläsa av svaren som var 

välformulerade. 



 

24 
 

 

När vi genomfört 10 intervjuer totalt kunde vi se att många svar var återkommande från 

majoriteten av cheferna. Det kallas för kunskapsmättnad och förklaras som att efter ett 

visst antal intervjuer framkommer det inte någon ny information och varje intervju efter 

detta blir överflödig i materialväg (Kvale, 2007; Ryen, 2004). Vi valde därför att 

intervjua 10 chefer då vi kunde urskilja ett mönster efter deras svar och ansåg att vi hade 

tillräcklig data och material för att besvara forskningsfrågorna. 

3.6 Primär och sekundärdata 
Denna studie bygger på både primär- och sekundärdata. Det primära materialet består 

av utförda intervjuer och det sekundära materialet är både teoretisk och empirisk 

härstammande från tidigare genomförd forskning, hemsidor och företaget i 

Mellansveriges uppförandekod. Primärdata beskrivs av Patel & Davidsson (2003) som 

information forskaren har erhållit direkt, detta antingen genom en egen observation, 

enkäter eller genom intervjuer. Sekundärdata förklaras som tidigare insamlad och 

beskriven data eller information (Blumberg, 2008). Det finns flertalet fördelar med att 

använda sekundärdata och en av dem är att materialet oftast håller en hög nivå och 

kvalitet. Sekundärdata är även ett hjälpmedel för att avgöra om den egna studien 

behandlar rätt population, har tidsmässig relevans och är lämplig att genomföra 

(Blumberg, 2008). 

 

För att knyta samman primärdata med teoretisk och empirisk sekundärdata utgår vår 

studie från en teoretisk bas för att dels identifiera gapet i forskningen, men också för att 

styrka våra argument. Vid insamling av teoretisk sekundärdata har vi främst använt 

högskolan i Gävles biblioteks databaser och tidskrifter för ändamålet. Då det är en 

omöjlighet att ta del av precis allt material inom ett område är sökning via databaser 

med hjälp av nyckelord en metod som underlättar och blir allt vanligare att använda 

(Seuring & Gold, 2012).  I vårt fall använde vi till stor del detta tillvägagångssätt och 

använde nyckelord som exempelvis sustainable leadership, corporate social 

responsibility och sustainability management. Dessa nyckelord valde vi för att hitta 

relevant teori kring ämnet som senare skulle styrka det empiriska materialet. För att få 

en överblick över intressanta artiklar som innefattade våra nyckelord har vi skummat 

igenom materialet för att sedan, om artikeln anses relevant, läst igenom denna noggrant 

och sedermera använt i teoriavsnittet. De empiriska sekundärdata består av företaget i 

Mellansveriges tryckta uppförandekod och olika hemsidor. 
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3.7 Metodkritik 
När vi samlade in primärdata valde vi att ge respondenterna tillgång till underlaget före 

själva intervjun ägde rum, vilket vi ansåg både kunde få en positiv eller en negativ 

inverkan på materialets kvalité. Det positiva är att det gav respondenten tid att tänka 

igenom svaren och vi som intervjuar kunde erhålla ett mer kvalitativt material, men det 

kunde också ge respondenten tid att förbereda och anpassa svaren på frågorna. Vi valde 

trots detta att maila ut frågorna innan själva intervjun då vi ansåg att det med större 

sannolikhet skulle höja kvaliteten på respondenternas svar, främst då några 

intervjufrågor krävde eftertanke och ett ställningstagande från respondenten. Då vi 

intervjuat cheferna på företaget och hur de hanterar och motiverar arbetet med CSR 

insåg vi att det fanns risk att svaren inte skulle bli helt sanningsenliga. De flesta 

anställda vill framstå i god dager inför sitt företag och vill inte påverka sitt eller 

verksamhetens rykte i negativ riktning, vilket kan påverka hur verklighetsbaserat 

materialet faktiskt är då respondenten kan välja att försköna sin egentliga uppfattning. 

Det är något vi har försökt att minimera genom att låta respondenten och företaget vara 

anonyma i denna studie så att de hade möjlighet att prata mer fritt.. Av de 17 chefer vi 

kontaktade avböjde 7 ledare att medverka i studien. De flesta angav tidsbrist som orsak, 

men vi kan också tänka oss att ämnet kan vara känsligt för respondenterna vilket kan ha 

varit en bidragande orsak.  

 

Att använda någon form av sekundärdata förväntas genomsyras av försiktighet från 

forskarens sida (Lundahl & Skärvad, 1999). Det finns risk att sekundära datan kan vara 

både vinklad, partisk eller inaktuell (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har tagit hänsyn till 

att den kan vara föråldrad och försökt använda material som utfärdats så nära i tiden 

som möjligt, för att undvika att materialet är inaktuellt. För att minimera vinkling eller 

partiskhet har vi valt att använda vetenskapliga artiklar, litteratur och erkända 

internethemsidor som publicerats av kända tidskrifter och utförda av kvalitetsgranskade 

forskare. Trovärdigheten för de teoretiska sekundära källorna anser vi som höga då det 

är erkända tidskrifter och författare till de vetenskapliga artiklarna och den litteratur som 

vi valt att använda i uppsatsen. Den empiriska sekundärdatan består av internethemsidor 

och företaget i Mellansveriges uppförandekod. Hemsidorna bedömer vi som trovärdiga 

och uppförandekoden har utformats med hänsyn till lagar och regler i samtliga länder 

som företaget verkar i. Verksamhetens kod bedömer vi därmed vara genomarbetad och 
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utvecklad i linje med vad som är lagligt och samtidigt utvecklad med hänsyn till 

företagskulturen verksamheten vill stå för. 

 

3.8 Kvalitetskriterier 
Då studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt där skapandet av förståelse för sociala 

aspekter är det centrala och inte att förklara sakförhållanden, skiljer sig 

kvalitetskriterierna för forskningen mellan forskningsmetoderna åt (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2013). Därmed har vi endast valt att ta hänsyn till de 

kriterier som är lämpade för den kvalitativa forskningen. För att öka trovärdigheten på 

vår studie har vi valt att, som kan härledas till vad Ryen (2004) anser som passande för 

kvalitativa studier, ta hänsyn till kvalitetskriterierna; tillförlitlighet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet (Ryen, 2004). Nedan kommer vi beskriva dessa kriterier närmre. 

 

Tillförlitlighet kan förklaras som att forskaren förväntas återge en korrekt beskrivning 

av den sociala verkligheten som denne studerar, detta innefattar med andra ord att 

resultatet av studien väntas vara sanningsenligt och i enlighet med de regler som finns 

(Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa tillförlitligheten har vi mailat ut våra 

sammanställda intervjuer till ledarna för en extra kontroll att vi uppfattat deras svar på 

rätt sätt.  Cheferna har då givits möjlighet att antingen endast godkänna materialet eller 

korrigera sina svar om det önskats. Det är något som Bryman & Bell (2013) nämner 

som fördelaktigt då de medverkande respondenterna i studien förväntas få ta del av 

sammanställningen av intervjun innan studien fortlöper. I vårt fall var det en chef som 

ville korrigera det sammanställda intervjumaterialet, men det var endast irrelevant 

information som var mer målande och inte hade med de huvudsakliga svaren på 

intervjufrågorna att göra.  

 

Pålitlighet kan förklaras som att samtliga steg i forskningsprocessen och all information 

beskrivs och redogörs detaljerat av forskaren för att underlätta förståelsen av materialet 

för en utomstående (Bryman & Bell 2013; Shenton, 2004). Vi har i möjligaste mån 

försökt redogöra för all vår information, men vi är något begränsade i det avseendet att 

våra chefer och företaget är anonyma. För att påvisa någon form av jämförelse mellan 

svaren har vi därför valt att dela in företaget och cheferna i två huvudsakliga 

affärsområdena, kontor och produktion. Bortsett från att vissa delar av informationen är 
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anonymiserade anser vi att studien uppfyllt pålitlighetskravet då samtliga val i studien 

presenterats med en följande argumentation för läsaren.  

 

Konfirmerbarhet är det sista kriteriet och kan förklaras som att det är av yttersta vikt att 

forskningen är objektivt utformad och att forskaren agerat i god tro (Shenton, 2004). 

Objektiviteten innebär att forskarens egna åsikter och värderingar inte ska påverka 

studien utan hållas utanför. Det är därmed forskarens uppgift att visa att dennes egna 

tankar och åsikter kring ämnet inte färgat resultaten, utan att resultatet är genererat av 

det empiriska materialet (Shenton, 2004). Vi har handlat i god tro men är medvetna om 

att samtliga beslut som tas i en studie är en form av ett aktivt val från forskarens sida. 

Det kan exemplifieras då vår studie bygger på egna tolkningar av materialet men även 

genom vårt val av företag och val av respondenter. Det är därmed omöjligt att en 

kvalitativ studie är helt värderingsfri och objektiv då den beror av forskaren som 

genomför den i många avseenden. Vi har dock försökt att minimera vår påverkan under 

hela arbetets gång genom att vara medvetna om denna brist. Ett tydligt exempel på en 

minimering av påverkan från vår sida är valet av chefer som vi inte hade någon form av 

koppling till innan intervjuerna, vilket stärker objektiviteten i studien.  

3.9 Analysmetod 
Vi har valt att utgå ifrån en tematisk analys för att bearbeta den insamlade datan. Det är 

en av de vanligaste analysmetoderna vid kvalitativ studie (Bryman och Bell, 2013). 

Tematisk analys kan förklaras som att vi utifrån empirin identifierar nyckelbegrepp som 

tillhör vissa teman (Langemar, 2008; Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys kan utgå 

från respondentens uppfattningar om verkligheten och deras erfarenheter, vilket vi ville 

få fram för att besvara forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006).  

 

Braun & Clarke (2006) beskriver den tematiska analysens tillvägagångssätt i sex steg. I 

det första steget handlar det om att bekanta sig med insamlad data. Det insamlade 

intervjumaterialet ska transkriberas för att kunna analyseras. Trots att transkription är 

tidskrävande lär forskaren känna insamlad data mer djupgående vilket ger en djupare 

förståelse för materialet (Braun & Clarke, 2006). Det andra steget består av att skapa 

initiala koder av det insamlade materialet. I det tredje steget förväntas allt material vara 

kodat och sorterat, vilket innebär att sökandet efter olika karaktäristiska teman 

genomförs och de koderna som är lika bildar nya teman som beskriver dem båda 

(Langemar, 2008). Steg fyra handlar om att sätta in teman som grund för analysen och i 
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detta steg börjar de olika temana att bilda sammanhängande mönster. I det femte steget 

definieras och namnges de olika teman som identifierats för att i en fördjupad 

diskussion lyfta fram det som är intressant i varje tema. Steg sex i analysen handlar om 

skrivande av själva rapporten då alla teman ska vara klara så att analysen kan ge en 

kortfattad och sammanhängande diskussion (Braun & Clarke, 2006). 

 

 

Figur 4. “Thematic analysis” Källa: Braun & Clarke (2006). 

I denna studie har vi använt ovanstående metod för att analysera materialet. Processen 

initierades av att vi bekantade oss med data genom att transkribera materialet. Att 

transkribera kan vara tidskrävande vilket vi märkte, men det ger en djupare förståelse 

för materialet. Den djupare förståelsen märktes tydligast vid analysen av data då vi 

redan hade en överblick över respondenternas svar och redan bildat en uppfattning om 

utfallet. Nästa steg var att skapa initial kodning av data där vi sorterade materialet med 

hjälp av anonymiserade koder för cheferna och affärsområdet. Nyckelord som 

representerade respondenternas svar fördes in i nyckelordstabellen under fyra teman 

utifrån forskningsfrågorna. I det tredje steget sökte vi efter teman att använda till vår 

empiri och analysdel. I steg fyra kunde vi urskilja att kontorschefer och 

produktionschefer hade olika syn på vissa frågor, därför delade vi upp de två. I det 

femte steget så namngav vi våra olika teman med hjälp av forskningsfrågorna. I det 

sjätte och sista steget kunde vi framställa vår analys med utgångspunkt från de fem 

tidigare stegen.  
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3.10 Etik 
I studien har vi tagit hänsyn till de fyra etiska kraven som Bryman & Bell (2013) tar 

upp. Det första är informationskravet vilket innebär att vi delgav respondenterna syftet 

med vår studie samt vilka moment som studien omfattar innan intervjun. Det andra 

etiska kravet är samtyckeskravet som innebär att intervjun är frivillig och att 

respondenterna när som helst har möjlighet att avbryta intervjun. Konfidentialitet och 

anonymitetskravet omfattar att vi behandlar respondenternas uppgifter med absolut 

konfidentialitet och håller respondenterna anonyma i studien (Bryman & Bell, 2013). 

Konfidentialitet innebär att ingen ska kunna känna igen eller veta vem som har svarat 

vad i en intervju (Trost, 2010).  Den sista punkten är nyttjandekravet som innebär att vi 

använder intervjumaterialet endast till denna studie och inte sprider det vidare (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

3.11 Kodning av respondenter 
Då studien utgår från anonyma respondenter och ett anonymiserat företag i 

Mellansverige har vi valt att kalla våra chefer för KC 1-4 (kontorschef) och PC 5-10 

(produktionschef). Detta för att uppfylla kraven om konfidentialitet och anonymitet i 

relation till respondenterna. Kodningen av materialet började initialt med att hitta 

nyckelord från de svar vi erhållit på intervjufrågorna för att sedan applicera dessa 

nyckelord utifrån relevans i relation till studiens fyra forskningsfrågor.  
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4. Empiri 
Nedan presenteras det empiriska materialet som består av 10 intervjuer. Inledningsvis 

presenteras en kort sammanfattning av företagets uppförandekod. Sedan presenteras 

teman som kopplas ihop med våra forskningsfrågor. Intervjuerna är sammanfattade i en 

flytande text med utvalda citat. 

 

4.1 Företaget i Mellansverige och dess uppförandekod 
Det valda företaget är ett globalt företag och verksamheten i Mellansverige kan delas in 

i två huvudsakliga affärsområden, vilka är kontorsarbeten och produktionsarbeten. 

Företagets uppförandekod är fortfarande i utbildningsfasen då koden är så pass ny att 

samtliga medarbetare inte genomfört utbildningen ännu. Uppförandekoden gäller även 

leverantörer och andra parter som är involverade i verksamheten och dessa parter har en 

specifikt anpassad leverantörskod. I denna studie har vi valt att endast fokusera på 

företagets interna uppförandekod som gäller för samtliga medarbetare på företaget och i 

vårt fall endast företaget i Mellansverige. Nedan presenteras uppförandekodens olika 

delar kortfattat. 

 

Företaget i Mellansveriges uppförandekod bygger på fyra kärnvärderingar vilka är; 

konsumentfokus, innovation, rättvisa och passion. Dessa fyra värderingar samverkar för 

att företaget ska vara ledande inom branschen och är gemensam för samtliga länder som 

företaget verkar i. På arbetsplatserna ska det inte förekomma barnarbete, slaveri eller på 

något vis påtvingat arbete. Det är av yttersta vikt att individernas arbetstider följer 

nationella lagar och regler där arbetstagaren även har rätt till ledighet och fritid. 

Arbetsplatsen ska genomsyras av säkerhets- och hälsoaspekter. Det är av yttersta vikt att 

medarbetarna är utbildade inom säkerhet och vidtar åtgärder för att upprätthålla den. 

Policyn är att arbetstagaren ska vara arbetsför för att få utföra arbetet och det får inte 

förekomma någon form av påverkan av alkohol, droger, utmattning eller sjukdom. För 

företaget är det av stor vikt att arbetsplatsens miljö uppfattas som givande för 

medarbetarna, det förväntas vara en positiv atmosfär där alla individer blir respekterade, 

uppskattade och känner sig delaktiga i verksamheten och i arbetet. 

 

I uppförandekoden beskrivs principer när det gäller marknaderna som organisationen 

opererar på, där samtliga länder som företaget verkar i berörs. Det är centralt att 
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kvaliteten på produkterna håller god standard där kundernas behov är i fokus och 

lyssnas in. Vidare betonas vikten av konkurrens och att följa konkurrenslagar, detta 

anses av företaget  vara något högst fördelaktigt både för dem själva men också för 

samhället i stort. Innovationer och förbättringar uppstår när verksamheter vill erövra 

konkurrensfördelar vilket både företagen och samhället tjänar på. 

 

Verksamheten verkar i flertalet länder och har utformat uppförandekoden med hänsyn 

till detta. I uppförandekoden beskrivs den nolltolerans som råder i företaget angående 

mutor och korruption. Nolltoleransen omfattar inte bara företaget själv utan även 

företagets tredje parter såsom agenter eller distributörer.  Dessa tredje parter bör ha 

upprättat och följa en liknande policy som gör att de på likartat sätt arbetar för att bevara 

de kärnvärderingar och ståndpunkter som företaget förespråkar. Att ta ansvar för miljön 

och omgivningen är en viktig del i verksamheten. Enligt uppförandekoden ska hela 

produktionskedjan vara miljömässigt hållbar, vilket även inkluderar att återanvända och 

ta tillvara på spillmaterial för att spara på resurser och effektivisera produktionen. 

Ansvaret i förhållande till omgivningen visar sig i verksamhetens engagemang vad 

gäller välgörenhet och sponsring där målet är att bidra till de samhällen där företaget 

verkar, detta då den långsiktiga framgången för företaget är stark kopplad till yttre miljö 

och samhället.   

 

4.2 Chefers syn på hållbarhet 
En av våra intervjufrågor tar upp hur chefen tolkar innebörden av att leda ett hållbart 

ledarskap. På denna fråga fick vi olika svar från cheferna, PC5 menade att det hållbara 

ledarskapet bygger på att utbilda medarbetarna i uppförandekoden och låta de anställda 

utvecklas. KC3 tolkade det hållbara ledarskapet som något långsiktigt och betonar den 

sociala långsiktigheten och att människan ska må bra; 

 

“Jag tolkar det som att vi hjälper till med att sätta ramarna på företaget. Vi försöker 

hela tiden att utvecklas och må bra. Något jag tycker är viktigt är att ge mina 

medarbetare plattformar att växa ifrån och arbetsuppgifter som är utmanande, det är så 

man utvecklas som person. Jag tycker också att det är viktigt att vara vaksam på 

signaler om hur folk mår, det får inte bli en för stor utmaning exempelvis. “ (KC3) 
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PC6 menar att det hållbara ledarskapet snarare handlar om en långsiktighet på 

arbetsplatsen och att sätta tydliga mål för medarbetarna, både för individen och gruppen. 

Detta överensstämmer med PC10 som menade att det hållbara ledarskapet omfattar 

samtliga resurser och parter som företaget arbetar med; 

 

“Att leda ett hållbart ledarskap anser jag berör alla resurser vi jobbar med, vilket är 

både människor och miljö, maskiner och affärer. Jag tycker också det handlar om att 

sträva efter en hög integritet och vara en bra part för alla.“ (PC10) 

 

4.3 Motivera till hållbarhet 
En kontorschef (KC2) menade att engagemanget och motivationen finns hos de 

anställda att arbeta för hållbarhet men att medarbetarna rent konkret inte vet vad de 

skulle kunna göra. KC3 menar istället att dennes medarbetare inte behöver motiveras att 

arbeta hållbart då engagemanget och motivationen redan finns och medarbetarna är 

självgående. KC1 svarade följande på frågan om vad denne gör för att motivera sina 

medarbetare att arbeta för hållbarhet; 

 

“Hållbarheten måste hänga ihop med arbetet och medarbetaren måste se ett samband 

med hållbarheten i affärssammanhanget, själva säljvärdet.”  (KC1) 

 

På frågan om cheferna ansåg att chefen över dem har ett engagemang för 

uppförandekoden och e-learningen, har cheferna olika åsikter. KC1, KC3, PC5, PC8 & 

PC10 tycker att motivationen från deras högre chefer fungerar bra angående 

uppförandekoden och e-learningen. Medan KC4 menar; 

 

“...jag tycker att ett annat affärsområde har haft en tydligare kommunikation än vad vi 

haft. Personligen så hade jag önskat ett bättre engagemang ifrån chefen. “ (KC4) 

 

KC4 berättar att inom dennes affärsområde så har inte kommunikationen uppifrån varit 

tillräckligt tydlig. Inom ett annat affärsområde så har högsta ledningen skrivit ut på 

intranätet att utbildningen är obligatorisk, vilket har lett till att de flesta har genomfört 

utbildningen och det affärsområdet har haft högst deltagarstatistik. 

 

PC7 och PC6 ansåg att det fanns ett bristande intresse för e-learningen. PC7 svarade; 
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“Ja, eftersom uppförandekoden är som en grundvärdering på företaget så känner jag 

mina chefers engagemang tydligt. Däremot tror jag att ju längre ut i verksamheten man 

kommer, desto mindre är engagemanget för e-learningen. Jag tror att ett bra sätt att få 

ut informationen och öka deltagandet är att ta upp e-learningen på exempelvis 

arbetslagsträffar.” (PC7) 

PC6 svarade följande; 

“..Det är ingen som har sagt att den ska göras exempelvis, jag har endast sett och läst 

om e-learningen på intranätet. Jag kan känna att det är något som kan bli bättre från 

mina chefers sida, alltså bättre kommunikation och information angående e-

learningen.” (PC6) 

De flesta chefer svarade att deras anställda har ett engagemang för uppförandekoden 

och delvis för e-learningen, men en chef (PC8) ansåg att de inte hade kommit så långt i 

utbildningen än och behövde arbeta mer med det. Speciellt påpekade denne chef (PC8) 

att den sociala aspekten och hur de behandlar varandra på arbetsplatsen måste bli bättre. 

PC10 hade en annan uppfattning och svarade följande; 

 

“Ja, uppförandekoden finns det ett engagemang för. Medarbetarna vill vara stolta över 

sitt företag och vi har kommit långt i dessa frågor. Jag tycker som sagt att e-learningen 

inte får ta överhand över uppförandekoden. Det är viktigt att jobba med frågorna men 

jag anser att det borde vara mer fokus på utbildningen och framförallt utbildning på ett 

annat sätt.”   (PC10) 

 

4.4 Utbildning av hållbarhet 
Chefernas syn på uppförandekoden är positiv och samtliga chefer anser att koden är en 

viktig del av det dagliga arbetet. KC4 menar att uppförandekoden idag är ett måste på 

företaget. Aktieägare, kunder och investerare kräver att företaget har en uppförandekod 

för att ens överväga en affärstransaktion. Vid frågan på vilken syn chefen har på e-

learningen och om det är en viktig del av det dagliga arbetet på dennes avdelning är 

cheferna av olika åsikt. Merparten av ledarena anser att själva e-learningen som 

utbildningsverktyg möjligtvis hade kunnat anpassas eller utformats på ett annat sätt. 

PC8 menar att praktiska uppgifter istället för utbildning via datorn skulle vara en fördel 

för just dennes medarbetare. En annan chef (PC10) menar att det är bättre att väva in 
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uppförandekoden i det dagliga arbetet för att utbilda de anställda istället för e-learning. 

PC10 anser att e-learningen har tagit över hand och att genomförande av utbildningen 

har blivit större än vad själva syftet med uppförandekoden är. 

 

PC9 svarade följande på frågan ovan; 

 

“Det är bra att vi gör utbildningen, men jag tycker att vissa frågor i e-learningen är 

irrelevanta här i Sverige och mer relevanta i andra länder. På min avdelning gjorde vi 

e-learningen som en workshop och anpassade frågorna efter relevans för våra 

arbetsuppgifter. Uppförandekoden är bra! Det har hänt så otroligt mycket sedan jag 

började arbeta här, det är stor skillnad mot när jag började. Det gäller att få alla att 

tänka på samma sätt, vi får försöka jobba åt det hållet men vi kan inte omvända alla 

medarbetare utan det viktiga är att vi får med oss de flesta, då följer resten efter.” 

(PC9) 

 

På vissa avdelningar har samtliga utfört e-learningen och chefen KC1 menar att alla 

försöker att leva efter dessa regler i praktiken men kanske inte alltid i tankarna. På andra 

avdelningar, enligt cheferna PC5 & PC6, har de inte genomfört e-learningen än men de 

arbetar ändå mycket med uppförandekoden i det dagliga arbetet. De flesta anser att de är 

bra att utbildningen genomförs, men en chef (PC7) menar att e-learningen har hamnat i 

skymundan och att den är mer anpassad för en kontorsmiljö än ute i produktionen. Det 

finns exempelvis bara gruppdatorer för medarbetarna som arbetar i produktionen, det är 

alltså inte lika lättillgängligt som för de medarbetare som arbetar på ett kontor. PC7 

tipsar sina anställda om att dem kan göra e-learningen i grupp istället för enskilt och 

PC8 har haft som standard att genomföra utbildningen gemensamt i grupp med samtliga 

av dennes medarbetare. PC10 har tolkat det som att e-learningen ska genomföras snabbt 

och att få utbildningen gjord är viktigare än att förstå själva innebörden av koden. 

 

På frågan hur chefen arbetar med företagets kärnvärderingar, normer och regler så 

svarade samtliga chefer att de försöker leva upp till värderingarna och följa reglerna på 

arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid att själv agera som förebild för sina medarbetare och 

påtala normerna på möten. En av värderingarna enligt uppförandekoden är mångfald 

vilket PC5 betonar i vår intervju på denne; 
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“....mångfald, alltså att ta vara på medarbetarnas olika kunskaper samt blanda olika 

kompetenser och olika personer på arbetsplatsen tycker jag är viktigt.” (PC5) 

4.5 Effekter av utbildningsinsatser 
Utbildningen inom uppförandekoden har genererat ett mer miljömedvetet resande från 

företagets sida, där flera av cheferna (KC1, KC3 & KC4) som arbetar på 

kontorsavdelningar nämner att de använder sig av videokonferenser istället för att resa 

som ett sätt att arbeta långsiktig för dem. KC4 menar att denne kan se en positiv 

utveckling vad gäller resandet i jämförelse med hur det var tidigare på företaget då 

medarbetare reste mer än vad som var försvarbart. Vi kan urskilja att det på 

kontorsavdelningarna tas ett ansvar för miljön genom att minska på resandet. KC3 

arbetar på kontor och svarade följande; 

“Vi försöker hitta alternativ istället för att resa omkring, idag kan man ju ha exempelvis 

videomöten istället för att ses.”  (KC3) 

De flesta chefer framhåller att källsortering och återvinning är en viktig del av det 

dagliga arbetet på arbetsplatsen, både på kontoret och ute i produktionen. Att källsortera 

sparar pengar för företaget och är samtidigt ett sätt att ta tillvara på resurser och arbeta 

miljömässig hållbart. Källsorteringen ses som en viktigare del av det dagliga arbetet ute 

i produktionen där medarbetarna sorterar allt som kan källsorteras medan 

kontorsavdelningarna inte har samma preferenser. En kontorschef (KC2) berättar att de 

inte använder källsortering i någon större utsträckning och menar att det finns 

utvecklingsmöjligheter på dennes avdelning och menar att; 

“Vi gör inte speciellt mycket alls, vi sorterar egentligen bara papper. Personligen 

skulle jag gärna arbeta mer med detta på arbetsplatsen, exempelvis genom ytterligare 

källsortering såsom kompostpåse och så vidare.” (KC2)   

 

Att arbeta och utbilda medarbetarna i uppförandekoden anser samtliga chefer utom en 

(KC4) ger konkurrensfördelar för företaget. KC4 menar att det idag inte ger någon 

konkurrensfördel då merparten av företagen har en uppförandekod, men för 15 år sedan 

var det absolut en fördel. PC10 är av annan åsikt och anser att utbildningen inom koden 

undviker kostsamma misstag; 
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“Jag tror vi att vi kan undvika misstag som blir kostsamma genom att utbilda 

medarbetarna i uppförandekoden och jag tror vi har och får en stark konkurrensfördel 

genom detta arbete.”  (PC10) 

 

4.6 Uppföljning av utbildningsinsatser 
Gemensamt för samtliga medarbetare på företaget är att det förs statistik på deras 

deltagande vilket medför att en uppföljning på utbildningen är möjlig och lättillgänglig 

för cheferna. På frågan om hur cheferna gör för att följa upp om medarbetarna 

genomfört e-learningen så kunde vi urskilja olika metoder för detta ändamål. Flera 

chefer (KC1, KC3, PC6, PC7, PC9 & PC10) svarade att de väljer att följa upp via dator 

där dem kan se vilka som gjort testet eller inte, alternativt tar upp det muntligt med 

medarbetarna.  

“Jag får statistik på deltagandet utskickat och så kollar jag med cheferna hur många 

som gjort utbildningen.” (PC9) 

Från intervjuerna kan vi urskilja att samtliga chefer anser att fördelen med Speak Up! är 

att det är anonymt. Ytterligare en fördel som betonas av cheferna är att Speak-Up! är 

lättillgängligt för alla och att det går att ställa en fråga om någon medarbetare undrar 

över något gällande koden. PC10 menar att företaget hanterar och sköter utredningar på 

ett proffsigt sätt med hög integritet. Majoriteten av cheferna menar att en nackdel med 

Speak-Up! är att det kan missbrukas och användas för åsikter och problem som 

egentligen ska tas upp i ett annat forum. KC1 & PC5 menar att Speak-Up! kan användas 

för smutskastning, medan KC3 & PC6 betonar att anmälaren säkerligen handlar i god 

tro, men att ärendet hör hemma på en annan avdelning.  KC4 betonar att verktyget inte 

får bli någon form av klagomur då en chef ibland måste ta beslut som inte alla 

medarbetare är tillfreds med. KC2 menar att det finns en risk att Speak-Up! inte 

uppmanar till en dialog mellan de anställda, vilket kan leda till att individerna hellre 

rapporterar än pratar med personen själv istället. En annan chef (PC9) anser att 

verktyget omnämnts för lite och att hemsidan och informationen om Speak-Up! borde 

förtydligas. 

 

På frågan om cheferna känner sig trygga med att rapportera om uppförandekoden inte 

följs eller om något annat problem uppstår så gav alla chefer ett enhetligt svar. Samtliga 
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känner sig trygga och rapporterar om något inte står rätt till, antingen till personen som 

det berör direkt eller till en chef. PC5 svarade detta på frågan; 

 

“Absolut, inga som helst problem. Det är en chefs skyldighet att rapportera om det 

skulle finnas något problem så absolut, jag känner mig trygg med det.” (PC5) 

 

PC9 svarade följande; 

“Ja, det gör jag. I första hand skulle jag säga åt personen själv. Skulle det vara någon 

utanför min egen avdelning så säger jag till både personen och dennes chef för att 

meddela att jag har sagt till och för att kunna följa upp så personen inte gör om det 

igen.” (PC9) 

Speak-Up! menar merparten av respondenterna inte är deras förstahandsval vid en 

rapportering, utan de strävar efter en öppen kommunikation mellan medarbetarna 

istället. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras en analys och diskussion kring studiens empiriska och 

teoretiska material. 

 

Genom kodning av empiriskt material har vi kunnat utveckla Figur 7 nedan.  

 

 
 

Figur 5. Egen modell som sammanfattar empiri i teman. 

 

Figuren sammanfattar det empiriska materialet i form av nyckelord och knyter an till 

den teoretiska modellen (Figur 4). Huvudteman i den teoretiska modellen är CSR, 

ledarskap, uppförandekod/utbildning, medarbetare och uppföljning kopplas ihop med 

motivationsfaktorer. Vi har identifierat nyckelord som vi funnit relevanta i empirin som 

diskuteras djupare i den fortsatta analysen. 

 
5.1 Chefers syn på hållbarhet 
Ledarnas syn på ett hållbart ledarskap skiljer sig åt, gemensamt för merparten av 

cheferna var att ledarskapet ansågs vara långsiktigt. Det stöds av tidigare forskning som 

menar att värdeskapande inte enbart är ekonomiska vinster utan också långsiktighet när 
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det gäller företagets sociala och miljömässiga beslut (Tideman, Arts & Zandee, 2013). 

Cheferna betonar olika aspekter för att uppnå ett hållbart ledarskap. Några chefer (PC6, 

PC7 & PC8) hänvisar till individen/gruppen för att uppnå hållbart ledarskap.  

 

“...viktigt att låta medarbetarna ha ett stort eget ansvar…” (PC5) 

 

Betoning ligger i att tydliggöra mål, diskutera och ställa krav på medarbetarna. Det 

stöds av tidigare forskning som betonar vikten av att formulera tydliga mål och hur 

målen ska uppnås rent praktiskt av de anställda (Kaptein & Wempe, 2001). Det är av 

yttersta vikt att hållbarhetsmålen både är anpassade på individnivå och för 

verksamheten i stort för att kunna resultera i något konkret (Galpin & Whittington, 

2012). Andra chefer (KC2 & PC10) menar att det är samtliga resurser (människa, miljö, 

maskiner och affären) i företaget som är avgörande för att arbeta hållbart. KC1, KC3 & 

PC5 lägger däremot stor vikt vid att utbilda medarbetarna i kärnvärderingar och 

uppförandekoden.  

 

Att cheferna tolkar det hållbara ledarskapet olika i den mån att de hänvisar till 

individer/gruppen, samtliga resurser, uppförandekoden och företagets ramar innebär att 

det saknas enhetlig syn på vilka mål som är mest viktiga inom företaget. Att tolkningen 

skiljde sig från cheferna är i linje med tidigare forskning som menar att begreppet 

hållbarhetsledarskap kan vara både förvirrande och komplext för ledarna och för de 

anställda att förstå, det är därmed en utmaning att definiera begreppet och kommunicera 

vad det innebär på det aktuella företaget (McCann & Holt, 2010).  

 

Åsikterna skiljer sig åt mellan kontorscheferna och produktionscheferna och vi kan 

urskilja ett tydligt mönster vad gäller synen på ett hållbart ledarskap. 

Produktionscheferna ser praktiskt på hur de förhåller sig till ledning av hållbarhet och 

påtalade att det är viktigt att ta ansvar för individen, gruppen och övriga resurser. 

Kontorscheferna ser snarare till regleringar och lägger större vikt vid utbildning av 

medarbetarna i företagets uppförandekod. 

 

Vi har kunnat se att samtliga chefer är engagerade i att arbeta i enlighet med företagets 

kärnvärderingar, normer och regler. Svaren har varierat i hur och när värderingarna 

används i den dagliga verksamheten, men samtliga chefer anser att det är en 
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nödvändighet och är positivt inställda till uppförandekoden. PC8 vill agera som förebild 

för sina medarbetare och att leva som denne lär. Alla chefer, förutom en chef (KC4), 

anser att det ger konkurrensfördelar att företaget utbildar medarbetarna i 

uppförandekoden. Det stöds från tidigare studier i området som visat att ett hållbart 

ledarskap förbättrar verksamheten och kan bidra till konkurrensfördelar (McCann & 

Sweet, 2013).  

 
5.2 Motivera till hållbarhet 
Alla chefer betonar att det fanns medel till hög motivationsgrad att arbeta hållbart hos 

medarbetarna, KC2 menar att engagemanget finns men att medarbetarna rent konkret 

inte vet vad de skulle kunna göra. De flesta av cheferna (KC1, KC2, PC7, PC8 & PC9) 

menar att deras roll är att motivera medarbetarna att arbeta hållbart genom att visa 

fördelarna med att arbeta långsiktigt. Det är viktigt att visa varför medarbetarna ska göra 

något och vad det genererar företaget i ett affärssammanhang för att motivera. Det är i 

linje med Govindarajulu & Daily (2004) som menar att en av ledarens främsta uppgift 

är att observera vilka specifika faktorer som motiverar de anställda på individnivå. 

Tidigare forskning visar att ledarens engagemang för hållbarhetsfrågor är direkt 

kopplade till medarbetarnas motivationsgrad att utföra en uppgift angående hållbarhet 

(Govindarajulu & Daily, 2004; Galpin & Whittington, 2012). Det är därmed av yttersta 

vikt att chefen tar ett aktivt ställningstagande angående sociala och miljömässiga frågor 

för att motivera sina anställda att agera i enlighet med företagets riktlinjer 

(Govindarajulu & Daily, 2004; Galpin & Whittington, 2012). KC3 menar att dennes 

medarbetare inte behöver motiveras att arbeta hållbart då engagemanget och 

motivationen redan finns och medarbetarna är självgående. De anställda är en stor del 

av företaget och för att uppnå en hållbar verksamhet är det av vikt att de anställda 

arbetar aktivt med hållbarheten. Det stöds av tidigare forskning som menar att de 

anställda är basen för att uppnå hållbarhet på företaget (Galpin & Whittington, 2012). 

 

Synen på hur cheferna motiverar medarbetarna och vad som leder till en höjd 

motivationsgrad skiljer sig alltså åt. Några chefer (PC5, PC6 & KC3) menar att det är 

viktigt för medarbetarna att få ett eget ansvar för att höja motivationen, där betoning 

ligger vid personlig utveckling för medarbetarna. Tidigare forskning betonar att 

motivation är en av de mest vitala faktorerna i dagens moderna organisationer för att 

upprätthålla ett konkurrenskraftigt företag och uppnå organisatorisk framgång (Ambrose 

& Kulik 1999; Gasior, Skowron & Sak-Skowron, 2014; DiPietro, Kline & Nierop, 
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2014). Där ledarna på företaget har en stor betydande roll för att få medarbetarna 

motiverade (Temminck, Mearns & Fruhen, 2015). PC5 betonar vikten av ge beröm och 

att peppa de anställda för att motivera dem. Det är också av stor vikt att cheferna över 

de ledare som vi har intervjuat bedriver ett engagemang för uppförandekoden, till stor 

del då ledarna själva vill bli motiverade av sin chef. För att det ska fungera så måste de 

kommunicera med varandra. Att kommunicera är till stor fördel för att det inte ska 

uppstå några frågetecken eller oklarheter för personalen vad gäller de nya riktlinjerna 

inom företaget (Galpin & Whittington, 2012; Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2015). 

 
5.3 Utbildningsinsatser inom hållbarhet 
Kaptein & Schwartz (2008) menar att uppförandekoden är ett verktyg från företagets 

sida för att kunna få ut dess innebörd till de anställda. Analys av studien visar att 

samtliga chefer anser att själva uppförandekoden i sig är bra utformad och något som de 

lägger stor vikt vid att följa. Flera av cheferna (KC3, KC4, PC5 & PC7) menar att 

medarbetarna får en bra grund i uppförandekoden genom att de genomför utbildningen 

(e-learningen). PC10 betonar att det känns som att det är viktigare att genomföra e-

learningen snabbt än att förstå själva innebörden i uppförandekoden. Några ledare (PC7 

& PC9) menar att e-learningen inte är anpassad för alla i företaget, dels vad gäller 

utformningen av frågorna samt sättet som utbildningen sker på.  

 

“...e-learningen är mer anpassat för kontorsmiljön…” (PC7) 

 

KC2 anser att utbildningen genom e-learning inte ger något alls kunskapsmässigt och 

PC5 & PC6 har fortfarande inte genomfört utbildningen på sina avdelningar. Cheferna 

PC8 & PC10 önskar en annan form av utbildning som kan vara mer praktisk eller 

enklare att applicera på deras avdelningar.  

 

Flera av cheferna (PC5, PC6, KC2 & KC4) anser att de fick för lite information innan 

utbildningen startade eller att cheferna över dem hade bristande engagemang för e-

learningen. Det innebär att de efterfrågar bättre kommunikation och engagemang hos 

överordnade chefer i organisationen. Tidigare forskning menar också att engagemanget 

från topp-management är av yttersta vikt för att lyckas implementera nya 

hållbarhetsriktlinjer (Temminck, Mearns & Fruhen, 2015). Kommunikation är även 

viktigt för att genomföra en organisationsförändring och vid ett misslyckande kan det 
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oftast härledas till att chefen brustit i kommunikationen och inte fått ut rätt budskap till 

medarbetarna (Govindarajulu & Daily, 2004). 

 

En av cheferna (KC3) tar också upp att det är nödvändigt att ledaren har rätt verktyg och 

kunskap för att kunna leda hållbarhet. KC3 menar att ju högre uppsatt en person är i 

företaget, desto mer kunskap om uppförandekoden bör denne ha. Detta argument styrks 

av Appelbaum, St-Pierre & Glavas (1998) som rekommenderar att verksamheter 

genomför olika typer av ledarskapsutvärderingar och utbildar cheferna inom hållbarhet. 

Ledarna har en nyckelroll för en lyckad implementering av hållbarhetsaspekter då 

chefen dels engagerar, men också underlättar introduktionen för medarbetarna (Quinn & 

Dalton, 2009).  

 

Borglund, De Geer & Sweet (2012) menar att företagets kod och etiska värderingarna 

ska tydliggöra och definiera verksamhetens förväntningar på samarbetspartners både 

vad gäller de anställda och till leverantörerna. Koden omfattar inte bara företaget i 

Mellansverige internt utan också tredje parter och leverantörer. 

 

5.4 Effekter av utbildningsinsatser 
En allmän uppfattning är att uppförandekoden medfört att medarbetarna tänker mer på 

miljön. Företagets kontorschefer tänker mer på att spara in på affärsresorna för att 

effektivisera både i miljö och ekonomiska aspekter (KC1, KC3 & KC4). Smith (2007) 

och Kaptein & Wempe (2001) framhåller också att socialt och miljömässigt ansvar 

genererar ekonomiska besparingar för företaget. Vår studie visar att företaget är duktiga 

på att källsortera, speciellt på avdelningarna ute i verket. Det nämner flertalet 

produktionschefer (PC5, PC6, PC7, PC8 & PC9) som en stor del i att arbeta hållbart. På 

kontorssidan finns det vissa förbättringsmöjligheter då samtliga kontorschefer menar att 

de endast sorterar papper. Att minska det ekologiska fotavtrycket och tänka på att 

återvinna material för att effektivisera produktionen stöds av tidigare forskning som 

menar att företag förväntas arbeta hållbart och återvinna idag (Tideman, Arts & Zandee, 

2013).  

 

En chef (KC4) påtalar specifikt att det idag är ett måste att arbeta i enlighet med 

uppförandekoden för att ha någon chans att konkurrera med andra företag. Det kan 

härledas till tidigare forskning som visar att koder används frekvent av företag idag som 
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har som målsättning att arbeta hållbart (Erwin, 2011). Alla chefer utom KC4 är överens 

om att det är en konkurrensfördel att både ha en uppförandekod och att arbeta aktivt 

med den på företaget. Det styrks av tidigare forskning som visar ett starkt samband 

mellan ett företags ställningstagande kring CSR-frågor och en förbättrad relation med 

verksamhetens intressenter, detta då konsumenter ställer högre krav på hållbarhet vid 

köp (McWilliams & Siegel, 2011; Peloza & Shang, 2011; Mele & Schepers, 2013). 

Ytterligare forskning menar, i linje med KC4’s åsikt, att det idag är en strategisk 

nödvändighet att arbeta med sociala frågor och utveckla sin organisation inom 

hållbarhet (Galpin & Whittington, 2012; Robinson, Kleffner & Bertels, 2011). 

Respondent KC4 menar; 

 

”Idag är en uppförandekod en förutsättning för att ens få vara med och göra affärer, 

även globalt.” (KC4)  

 
5.5 Uppföljning av utbildningsinsatser 
Samtliga kontorschefer följer upp genomförandet av utbildningen med hjälp av 

personalprogram som visar deltagandet av medarbetarna. Produktionscheferna har 

varierande sätt att följa upp, antingen genom en direkt kommunikation från chefens 

(PC7, PC8 & PC9) sida med medarbetarna eller en dialog med chefen ovanför. En 

annan produktionschef (PC10) följer upp via mail över deltagandet i form av statistik. 

PC5 & PC6 och deras avdelningar har inte genomfört e-learning utbildningen än så 

någon uppföljning är inte möjlig i dagsläget. Att cheferna följer upp på olika sätt är i 

linje med tidigare utförd forskning som visar att återkopplingen kan ske både informellt 

eller muntligt, där båda sätten fungerar som motivationsfaktorer för de anställda 

(Govindarajulu & Daily, 2004). 

 

Gemensamt för samtliga chefer var att återkopplingen skedde i närtid. Främst är detta av 

vikt då det i början av nya projekt ofta finns en entusiasm hos medarbetarna som sedan 

avtar med tiden (Govindarajulu & Daily, 2004). Det är därmed viktigt att återkoppling 

sker när de anställda fortfarande känner ett engagemang. En uppföljning säkerställer 

nämligen att medarbetarna förstår deras ansvar och vågar kommunicera om något 

problem uppstår som omfattar hållbarhet (Govindarajulu & Daily, 2004; Galpin & 

Whittington, 2012). Uppföljningen möjliggör också att företaget eventuellt kan 

korrigera och justera projektets beståndsdelar om dessa på något sätt anses bristande 
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(Govindarajulu & Daily, 2004). Govindarajulu & Daily (2004) betonar att just 

återkopplingen vid införandet av hållbarhetsprinciper ofta brister från företagets sida. 

 

Studien visar att samtliga chefer vi intervjuat anser att det inte är några problem att 

rapportera om något problem uppstått angående uppförandekoden. De menar att det är 

en ledares plikt och skyldighet att rapportera om något mot förmodan inte fungerar. 

Något som även omnämns är verktyget Speak-Up! som samtliga chefer är positivt 

inställda till. Dock tyckte flertalet av respondenterna (KC2, PC7 & PC8) att de 

personligen hellre löser eventuella problem direkt med den berörda parten eller 

alternativt pratar med sin närmsta chef.  

 

“...i de flesta fallen prata själv med den berörda parten.” (KC2) 

 

Det få negativa aspekterna med Speak-Up! enligt merparten av cheferna (KC1, KC3, 

KC4, PC5 & PC6) är att den skulle kunna missbrukas genom smutskastning eller att 

ärenden som inte omfattar uppförandekoden hamnar där. PC10 anser att företaget 

hanterar och sköter utredningar på ett proffsigt sätt med hög integritet. KC4 betonar att 

Speak-Up! inte får bli någon form av klagomur då en chef exempelvis ibland måste fatta 

beslut som inte alla medarbetare är tillfreds med. En produktionschef (PC9) anser att 

verktyget omnämnts för lite och att hemsidan med informationen bör förtydligas så 

medarbetarna enklare kan läsa på om verktyget. Det finns därmed ingen tydlig koppling 

till vilken avdelning cheferna arbetar på och synen på negativa aspekter med verktyget 

Speak-Up!, då merparten är överens. 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras svar på forskningsfrågorna i studiens slutsats, uppsatsens 

bidrag, studiens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av frågeställning 
Uppsatsen fokuserar på att studera ett företag i Mellansveriges utbildning inom 

företagets uppförandekod. Studien visar chefernas perspektiv angående hållbarhet, hur 

de motiverar till hållbarhet samt uppföljning av utbildningen (e-learning). Utifrån analys 

av det insamlade empiriska materialet kopplat till teoretiskt material kan vi besvara 

forskningsfrågorna nedan. 

 

1.   Hur förhåller sig ledarskapet generellt till hållbarhet? 

2.   Hur motiverar ledare de anställda att engagera sig i hållbarhet? 

3.   Vilka effekter har ett företags utbildningsinsatser på de anställda att verka för 

hållbarhet inom ramen för uppförandekoden? 

4.   Hur följer ledare upp utbildningsinsatser riktat mot hållbarhet? 

6.2 Chefers syn på hållbarhet 
Att leda hållbarhet har tolkats på olika sätt av våra respondenter. Gemensamt för 

cheferna är att hållbarhet anses vara långsiktigt, men studien visar att de betonar olika 

aspekter av hållbarhet som viktiga i företaget. Cheferna inom produktionssidan 

framhåller betydelse av individen och gruppen medan kontorssidans chefer anser att 

uppförandekoden och företagets ramar är av yttersta vikt för att arbeta hållbart. Vi anser 

att denna skillnad kan bero på att produktionscheferna verkar nära företagets 

kärnproduktion och ser mer praktiskt på uppförandekoden och betonar att ansvar för 

individen, gruppen och övriga resurser är viktigt vid ett hållbart ledarskap. 

Kontorscheferna sitter längre från operativ nivå och ser snarare till regleringar och 

menar att ansvar för koder och att rutiner följs är viktigt vid ett hållbart ledarskap. Att 

cheferna tolkar det hållbara ledarskapet olika och hänvisar till betydelsen av olika 

aspekter innebär att det saknas en enhetlig syn på vad ledning av hållbarhet innebär. En 

enhetlig syn anser vi vara en av grundstenarna till att ett hållbart ledarskap ska kunna 

uppnås på en övergripande organisatorisk nivå. 
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6.3 Motivera till hållbarhet 
Av studien framgår det att det krävs drivna ledare för att motivera medarbetarna till att 

genomföra arbetsuppgifter som innefattar hållbarhet. Några produktionschefer menar att 

de ger medarbetarna beröm och eget ansvar för att öka motivationsgraden. Både 

produktionschefer och kontorschefer betonar vikten av att medarbetarna får personlig 

utveckling för att öka motivationen. Flertalet kontorschefer och produktionschefer anser 

att motivationsgraden ökar om denne visar medarbetarna sambandet mellan 

hållbarheten och medarbetarnas arbetsuppgifter, där vikten ligger vid att visa varför och 

vad företaget tjänar på att utföra arbetsuppgifter riktat mot hållbarhet.  

Tidigare forskning betonar att ledarens roll är avgörande för att skapa motivation hos de 

anställda, där påverkan och tonen från ledningen avgör framgången av implementerade 

hållbarhetsaspekter (Temminck, Mearns & Fruhen, 2015). Vår studie visar att pushen 

från högsta cheferna har haft stor inverkan på genomförandet av e-learningen, vilket 

även en kontorschef nämner under intervjuerna. Inom de affärsområde där cheferna har 

skrivit på intranätet att utbildningen är obligatorisk har fler utfört utbildningen än på 

affärsområden där kommunikationen från högsta chefen varit bristfällig. För att 

medarbetarna och cheferna ska bli motiverade att genomföra e-learningen krävs det att 

de högsta cheferna engagerar och motiverar de anställda för att nå ut till all personal. 

Det kräver en bra och tydlig kommunikation inom företaget. Utöver detta anser vi att en 

utbildning av ledarna kan vara avgörande för att få fler medarbetare att arbeta hållbart. 

Vi anser att denna ledarskapsutbildning förväntas gå djupare in på uppförandekodens 

olika beståndsdelar och ju högre uppsatt en chef är desto större kunskap förväntas denne 

ha. Detta är i linje med Appelbaum, St-Pierre & Glavas (1998) som rekommenderar att 

verksamheter genomför olika typer av ledarskapsutvärderingar och utbildar sina chefer 

inom hållbarhet. Har cheferna en större kunskap och kan förmedla den skulle det kunna 

bidra till att fler anställda engagerar sig i hållbarhet och genomför 

hållbarhetsutbildningen. 

Vad vi anser förväntas finnas i ledarens åtanke är att olika individer blir motiverade på 

olika sätt. De medarbetare som inte är motiverade att utföra en uppgift som omfattar 

hållbarhet kanske inte tar hållbarheten på allvar. Om detta är fallet räcker inte en 

utbildning inom uppförandekoden, utan det är för dessa individer som det krävs att 

chefen ser över vad just den medarbetaren motiveras av. Detta är i linje med 
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Govindarajulu & Daily (2004) som menar att en av ledarens främsta uppgift är att 

observera vilka specifika faktorer som motiverar de anställda på individnivå. 

6.4 Utbildning av hållbarhet  
Samtliga kontors och produktionschefer är engagerade att arbeta med företagets 

kärnvärderingar, normer och regler. Svaren har däremot varierat i hur och när 

värderingarna används i det dagliga arbetet. Flera produktionschefer påtalar att de 

agerar som förebild för sina medarbetare för att nå ut med företagets värderingar till 

medarbetarna. Kontorscheferna arbetar med utbildning och utveckling som till exempel 

handlar om ledarskapsutveckling. Alla chefer, förutom en kontorschef, menar att det 

bidrar till konkurrensfördelar att utbilda medarbetarna i uppförandekoden. Denne menar 

att det var en konkurrensfördel redan för 15 år sedan och idag är uppförandekoden 

snarare en förutsättning för att kunna göra affärer.  Samtliga av chefernas åsikt är i linje 

med tidigare genomförd forskning som visar att ett hållbart ledarskap ger 

konkurrensfördelar och förbättrar verksamheten (McCann & Sweet, 2013). Företagens 

CSR-ansvar har successivt ökat i betydelse de senaste decennierna och idag kräver 

kunderna att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor och engagerar sig i de miljö, 

ekonomiska och sociala kraven som det innebär (Maon & Lindgreen, 2015; Marshall 

2011; Bosch-Badia, Montllor-Serrats & Tarrazon-Rodon, 2015; Robinson, Kleffner & 

Bertels, 2011). 

Cheferna har haft delade meningar vad gäller e-learning som verktyg för utbildning i 

uppförandekoden då det inte varit anpassat för alla medarbetare. Flera 

produktionschefer upplever att utbildningen inkluderat många irrelevanta frågor som 

inte är aktuella i Sverige eller på chefernas avdelningar. En produktionschef anser att 

det varit lättare för de som arbetar på kontor än för de som arbetar ute i verket att 

utbildas, eftersom de inte har egna datorer att kunna genomföra utbildningen på. Själva 

utbildningen utförs på ca 40 minuter och skulle vara genomförd av samtliga 

medarbetare inom ett visst utsatt datum, vilket gjort att en produktionschef tolkat e-

learningen som att den ska göras snabbt och att få utbildningen gjord är viktigare än att 

förstå innebörden av uppförandekoden. 

6.5 Effekter av utbildningsinsatser 
Genom studien kan vi dra slutsatsen att effekterna av utbildningen i företagets 

uppförandekod har medfört att medarbetarna inom företaget har börjat tänka mer på 

sociala och miljömässiga aspekter, vilket bidrar till effektivisering både miljömässigt 
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och ekonomiskt för företaget. Det är i linje med tidigare genomförd forskning som visar 

att ett socialt ansvarstagande kan bidra till effektiviseringar och kostnadsbesparingar för 

verksamheten (Smith, 2007).   

 

Källsortering är en viktig del av arbetet på produktionssidan och är väl inarbetat i det 

dagliga arbetet. På kontorssidan sorterar de endast papper i dagsläget, men viljan och 

önskan finns att utveckla och införa ytterligare källsortering i den mån som det går att 

göra på kontoret. Kontorssidans chefer tänker istället mer på att dra ner på kostnaden för 

resandet och försöker använda videosamtal istället för att minska sitt ”ekologiska 

fotavtryck”. Generellt anser cheferna att medarbetarna både på kontors- och 

produktionssidan tar ett större ansvar och tänker på att behandla varandra och miljön 

med respekt. Det finns dock fortfarande utvecklingsmöjligheter med hållbarhetsarbetet 

och uppförandekoden för företaget. 

6.6 Uppföljning av utbildningsinsatser 
En återkoppling av hur de anställda följer koden säkerställer att de förstår  sitt ansvar 

och kan kommunicera om problem eller oegentligheter som omfattar miljö och 

hållbarhet i stort existerar (Govindarajulu & Daily, 2004; Galpin & Whittington, 2012). 

Genom studien har det framkommit att både produktion och kontorscheferna följer upp 

medarbetarnas deltagande i utbildningsinsatsen e-learning som är riktad mot hållbarhet 

genom personalprogram, mail eller genom dialog med medarbetarna. Vid en 

uppföljning och kontroll av uppförandekoden och hur den följs i praktiken finns det 

ingen enhetlig metod som kan appliceras på samtliga företag. Det tenderar istället att 

bero av hur företaget är uppbyggt, vilket har en inverkan på hur verksamheten väljer att 

skräddarsy sin metod för att möjliggöra granskningen (Mamic, 2005). Chefen känner 

sina anställda väl och kan på individnivå/gruppnivå skräddarsy återkopplingen så det 

passar dennes medarbetare. Flera chefer anser att e-learningen är en bra grund men att 

lärande tar tid, menar de, och kunskapen behöver bättras på kontinuerligt för att 

långsiktigt etsa sig fast hos medarbetaren. Vi anser efter intervjuerna att den uppföljning 

som genomförs idag endast säkerställer att medarbetarna genomför utbildningen. Vi 

anser att det borde finnas någon form av plan för återkoppling vid flera och senare 

tillfällen. Att följa upp kontinuerligt är också ett sätt att säkerställa att 

uppförandekodens olika beståndsdelar efterhand blir en del av medarbetarnas vardag 

och ingår i företagskulturen. 
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Funktionen Speak-Up! är ett sätt att följa upp ärenden där medarbetarna anonymt kan 

rapportera om någon inte följer uppförandekoden eller vid frågor vad gäller koden. 

Samtliga produktion och kontorschefer anser att Speak-Up! är fördelaktigt, men 

åsikterna går isär huruvida de själva skulle använda verktyget vid problem. Att det finns 

en yttre ventil där känsliga ärenden kan tas upp anses fördelaktigt, men flera chefer både 

på produktion och kontorssidan anser att de hellre tar upp problemen med den aktuella 

parten själva. En kontorschef nämner att verktyget inte uppmanar till dialog mellan 

medarbetarna och att det finns risk att det sker en rapportering hellre än att individerna 

pratar med varandra.  Flera chefer anser att en öppen kommunikation mellan 

medarbetare är något att sträva efter, men vid känsliga ärenden är Speak-Up! ett 

alternativ som underlättar för medarbetaren att rapportera.  Speak-Up! är en trygghet 

och kan leda till förbättringar inom verksamheten både i Sverige och i andra länder. 

6.7 Studiens begränsningar 

Studiens insamlade data består av 10 chefer och visar ledarnas sociala verklighet på 

företaget i Mellansverige, det går därmed inte att generalisera materialet och applicera 

på ett annat företag eller urval. Studien har varit tidsbegränsad vilket medfört en 

begränsning av studiens omfattning, om vi haft mer tid hade vi undersökt skillnader 

mellan affärsområdena ytterligare för att identifiera skillnader i ledarskapet. 

 

6.8 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom vi har haft begränsad tid för studien och därmed behövt begränsa deltagandet 

av respondenter, så är ett förslag till fortsatt forskning att utveckla studien med fler 

chefsintervjuer för att kunna ge en starkare slutsats.  

 

Studien påvisar ett starkt samband mellan de högsta chefernas olika nivå av 

engagemang för hållbarhetsarbetet och hur det påverkar motivationsgraden hos cheferna 

under och medarbetarna att agera i linje med företagets arbete kring hållbarhet. Ett 

förslag på fortsatt forskning är att studera denna skillnad i engagemanget hos ledningen. 

 

I studien har vi undersökt hur ledarskapet och motivationen kring hållbarhetsarbete 

skiljer sig åt från produktionschefer och kontorschefer, därmed är ännu ett förslag på 

fortsatt forskning att utgå från dessa men göra en mer djupgående undersökning.  
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Under studiens gång kom vi fram till att det hade varit intressant att höra medarbetarnas 

åsikter på företaget och identifiera medarbetarnas motivationsfaktorer kring hållbarhet. 

Förslagsvis så vore det intressant med en kvantitativ studie från medarbetarnas 

perspektiv. I denna studie har endast ett företag i Mellansverige studerats, exempelvis 

kan denna studie utvecklas genom att fler företag studeras och jämförs med varandra.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

•   Namn 

•   Ålder 

•   Utbildning 

•   Antal år som chef på företaget 

Tema 1: Hållbarhet 

1. Hur arbetar du med företagets kärnvärderingar, normer och regler? 

2. Vilken syn har du på uppförandekoden och e-learningen? Anser du att de är en viktig 

del av din avdelnings dagliga arbete och utveckling? 

3. Hur anser du att ert företag tar ett socialt och miljömässigt ansvar? På vilket sätt 

arbetar du med dessa frågor? 

4. Vad gör ni på er avdelning för att minska ert ekologiska fotavtryck/effektivisera i 

produktionen? 

5. Tror du att ert företag får konkurrensfördelar genom att använda och utbilda 

medarbetarna inom uppförandekoden och e-learningen? 

6. Känner du ett engagemang för uppförandekoden och e-learningen? 

Tema 2: Motivation 

7. Hur tolkar du innebörden av att som ledare arbeta för hållbart ledarskap? 

8. Känner du att dina anställda har ett engagemang för uppförandekoden och e-

learningen? 

9. Anser du att chefer över dig har ett engagemang för uppförandekoden och e-

learningen? 

10. Vilken motivation tror du dina anställda har att utföra en uppgift som omfattar 

hållbarhet? 
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11. Hur gör du som ledare för att motivera medarbetarna att utföra en uppgift att verka 

för hållbarhet? 

Tema 3 : Återkoppling 

12. Hur följer du upp och kontrollerar att dina medarbetare genomfört e-learningen? 

13. Vilka är för- och nackdelar med Speak-Up enligt din åsikt? 

14. Känner du dig trygg att rapportera om uppförandekoden inte följs eller något annat 

problem uppstår? 

Övrigt: 

•   Finns det något som Du själv vill ta upp eller fråga om? 

•   Kan vi återkomma till Er om vi skulle behöva komplettera någon uppgift? 

Tack för Er hjälp och att vi har fått intervjua Er!! 

/ Sara Persson & Emelie Larsson 
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Nyckelordstabell 
 
Respondenter Chefers syn på 

hållbarhet 
Utbildning Motivation Uppföljning 

 Kontorschefernas uppfattning   

KC1 Värdefrågor. Följa 
koden. 

Försöker leva efter 
koden 

Samband mellan 
hållbarhet och 
arbete, säljvärde 

Personalprogram, 
mail 

KC2 Miljö, människor, 
långsiktighet 

Ger inget Långsiktighet, 
börjar bli bättre på 
miljö, starkt 
engagemang för 
coc, hög 
motivation, pratar 
om fördelar för 
företaget och 
medarbetarna. 

Får lista över 
deltagandet 

KC3 Företagets ramar. Jättebra Medarbetarna 
självgående 

Personalprogram 

KC4 Synonymer, svårt att 
leda hållbart 

Hyfsat bra   

 Produktionschefernas uppfattning   

PC5 Utbilda medarbetare i 
kärnvärderingar & 
uppförandekoden, 
källsortering 

Viktig Medarbetare stort 
eget ansvar, 
återkoppling, ge 
beröm, 
samhörighet & 
trivsel 

Frågar 
medarbetarna 

PC6 Hitta motivation, 
ledaren viktig del. 
Grupp & individsamtal, 
källsortering 

Uppförandekoden, 
jättebra, ej gjort e-
learningen 

Flexibilitet, 
personlig 
utveckling, 
individmål och 
gruppmål 

Personalprogram 

PC7 Långsiktigt 
ledarskapstänk. Ställa 
krav, källsortering 

Bra grund. 
Anpassad efter 
kontorsmiljö 

Långsiktighet, 
krav & tydlighet, 
uppförandekoden 
känns naturlig, 
visa varför det är 
viktigt 

Dialog, tipsar om 
att göra i grupp 

PC8 Mål, diskussioner, 
delaktiga medarbetare, 
källsortering 

Föredrar praktisk 
utbildning 

Mål, inget 
engagemang för 
koden än, förklara 
uppgift motiverar, 
förebild 

e-learning i 
grupp, gruppen 
känner sig trygg 

PC9 Hållbar värld, 
källsortering 

Bra, vissa frågor 
irrelevanta. 

Visa fördelar, 
förbättringsgrupp 

Via mail, frågar 
cheferna 
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PC10 Alla resurser, 
människor & miljö, 
maskiner & affärer. 

Bra, föredrar annat 
utbildningssätt 

Diskutera med 
medarbetare, vill 
känna stolthet 

Genom mail, 
diskussioner 

 
 


