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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Hur hållbart är hållbart? - en studie av hållbarhetsbegreppets innebörd och tillämpning 

Seminariedatum: 2012-06-01 

Ämne/kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi: organisation, 30 HP, magisternivå.  

Författare: Adam Hjort & Klara Kingsvik 

Handledare: Jens Rennstam 

Fem nyckelord: Hållbar utveckling, Hållbarhetsarbete, Strategi, CSR, Diskursanalys 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur hållbarhetsbegreppet fått fotfäste hos företag och orga-

nisationer, vad de har för uppfattningar om och attityder till begreppet, och i förlängningen, vilka 

drivkrafter de har. Syftet med studien är vidare att få insikt i de olika spänningarna som finns mellan olika 

perspektiv på hållbarhet. 

Metod: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, med en ontologisk positionering där 

hållbarhetsbegreppet intersubjektivt definieras och konstrueras. En epistemologisk synvinkel bidrar med 

att identifiera hur hållbarhetsbegreppet tolkas. Vi har intervjuat nio hållbarhetskonsulter, och fritt låtit 

dem analysera och rekonstruera sina klienters uppfattningar, attityder och drivkrafter till 

hållbarhetsansatser. Inspirerade av Deleuze & Guattari har vi sedan analyserat hur språk, symboler och 

metaforer  i relation till hållbarhetsbegreppet format klienternas uppfattning av verkligheten. 

Teoretiska perspektiv: Legitimitetsteori, organisationsförändringar, Deleuze & Guattaris teori om begär 

samt diskursteori. 

Empiri: Semi-strukturerade intervjuer med nio hållbarhetskonsulter, som valts ut på basis av 

verksamhetsinriktning. 

Slutsatser: 1) Hållbarhetsbegreppet genomgår en stabiliseringsprocess där tillväxtorientering är central, 2) 

Ett företags hållbarhetsansatser fastställs ofta av yttre institutionella förhållanden, 3) Det finns en tydlig 

spänning mellan tillväxt och ansvarstagande i dagens företagsvärld 
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Abstract 

Title: The Business of Sustainability – A critical study of the concept of sustainability and its practical 

applications 

Seminar date: 2012-06-01 

Course: Master thesis in Business Administration, 30 University Credit Points (30 ECTS). 

Authors: Adam Hjort & Klara Kingsvik 

Advisor: Jens Rennstam 

Five key words: Sustainable development, Sustainability in practice, Strategy, CSR, Discourse analysis 

Purpose:   The purpose of this paper is to study how the concept of sustainable development has been in-

corporated in organizations and corporations, what their opinions and attitudes are and in extension how 

they work towards accomplishing it. The purpose of the study is also to analyse and give insight into 

tensions, from a sustainability perspective, between different parties.  

Methodology: The study uses a social constructivist approach, and the concept of sustainability is inter-

subjectively defined with an ontological outlook in combination with an epistemological outlook when we 

are trying to identify how the concept of sustainability is interpreted in different contexts. We have 

interviewed nine consultancy firms with regard to their relation with their clients. The consultancy firms 

illuminate the attitudes, perceptions and driving forces of their clients. The analysis is based on language, 

symbols and metaphors  inspired by Deleuze & Guattaris desire-production theory. 

Theoretical perspectives:  Legitimacy theory, organisational change theory, Deleuze & Guattaris desire-

production theory, discourse theory. 

Empirical foundation: Semi-structured interviews with nine sustainability consultants, chosen with regard 

to their principal operation. 

Conclusions: 1) The concept of sustainability is undergoing process of stabilisation where economic growth 

is central, 2) There is an apparent tension between growth and sustainable practice in today’s corporate 

landscape, 3) The sustainability efforts of a corporation are often limited by the institutional circumstances .  
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Förord 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Jens Rennstam för hans genuina insikter och råd i uppsats-

arbetet. Vi vill även tacka alla konsulter som ställde upp på att bli intervjuade och delade med sig 

av sina insikter och erfarenheter. Sist men inte minst vill vi tacka vänner och familj som stöttat 
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Utan er hade denna uppsats aldrig blivit till, tack!  
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“The concept of sustainable development is the overriding and global political concept that this commission will 

present and call for. What we have undertaken is to elaborate upon this concept, to analyse what it should mean 

and to draw conclusions as how our behaviour must change so that development can be sustainable. The need for 

change is compelling. The will for change must be created.” 

Mrs. Gro Harlem Brundtland, Världskommissionen för miljö och utveckling, 27 februari 1987 
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1. Inledning 

Det är inte en tillfällighet att vi, två studenter på Civilekonomutbildningen i Lund år 2012, väljer 

att skriva en D-uppsats med fokus på hållbar utveckling. Det är ett resultat av den turbulenta 

debatten i media kring ekosystemens och människans framtid, ofta i relation till företagandets 

och företagarnas roll som viktiga intressenter i spelet om jordens framtid; en debatt som trappats 

upp i och med finanskrisen. Vi har i denna studie intervjuat nio hållbarhetskonsulter för att 

undersöka hur deras klienter relaterar till hållbarhetsbegreppet idag. Flera av de konsulter vi 

intervjuat som varit i branschen i flera årtionden vittnar om hur tungrott det var för dem att få 

åhörare för sitt budskap i början, men att det nu är betydligt lättare att kommunicera vikten av ett 

hållbart förhållningssätt till sina intressenter. 

Denna uppsats syftar till att få insikt i eventuella spänningar och motsättningar mellan olika 

innebörder av begreppet hållbarhet och försöka förstå hur företagens uppfattningar, attityder och 

drivkrafter förhåller sig till dessa innebörder. Vi har i studien bland annat kommit fram till att ett 

företags vilja att eftersträva ambitiösa hållbarhetsansatser och en hållbar syn på sin verksamhet 

ofta regleras av yttre institutionella förhållanden samt att hållbarhetsbegreppet genomgår en 

omdefinieringsprocess. 

1.1 Bakgrund 

För tillfället blåser starka vindar i riktning mot en hållbar utveckling. Frågan upptar stor plats i 

media och det har under de senaste åren blivit vanligare för företag att vända sig till hållbarhets-

konsulter för att få hjälp med denna omställning (SCB, 2001). I Rio de Janeiro hölls 1992 en FN-

konferens som formulerade de så kallade tre dimensionerna i hållbar utveckling, nämligen de 

miljömässiga, ekonomiska och sociala, och i Johannesburg 2002 konsoliderades innehållet i 

termen (Conelly & Smith, 2003, s. 231). Samtidigt som denna utveckling skett, fokuserar företag 

mer och mer på sin kärnverksamhet, vilket har lett till ökad outsourcing av tjänster som anses 

vara stödjande för den löpande verksamheten, såsom IT och organisationsförändringsfrågor 

(Wood, 1996). Detta, i kombination med en ökad marknadisering av offentliga tjänster och 
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verksamheter som delvis skett på grund av regeringsskiftet 2006, har lett till att konsult-

branschen växt i rasande takt. Mellan 1998-2001 ökade omsättningen för konsulter inom orga-

nisation och ekonomi med 42,86% (SCB, 2001).  Denna storleksökning tyder på att konsult-

branschen i sin helhet har ett gott förtroende hos sina klienter, som i sin tur är villiga att out-

sourca mer och mer av sina stödjande tjänster. 

I denna relation döljer sig flertalet intressanta perspektiv. Clark och Salaman (1996) liknar 

konsultens roll vid en häxdoktors, vars rykte och status inte är beroende av prestationer utan 

snarare är statiskt och osårbart när det väl grundats. Detta tyder på att konsulten, trots det 

ekonomiska beroendeförhållandet, står i en maktposition och har ett starkt mandat att förändra 

inom klienternas organisationer. Det är i ljuset av detta mandat, där konsulterna får god insikt i 

anlitande företag, som vi med hjälp av diskursteori ämnar studera klienternas uppfattning, 

attityder och drivkrafter när det gäller hållbarhetsbegreppet. 

Det är dock inte bara förhållningssättet till hållbarhetsbegreppet som har förändrats. I samma 

takt har innebörden av hållbarhetsbegreppet breddats, vilket har lett till att det finns en be-

gränsad insikt i hur företag förstår och tolkar hållbarhet. Även om ansvarsfördelningen är ett 

ämne för debatt när det gäller hur en hållbar utveckling bör se ut, så är det få som ifrågasätter att 

företagen (och särskilt producerande sådana) har en central roll att spela för att åstadkomma en 

hållbar omställning.  

Debatten kring hållbarhetsfrågor idag är intensiv och de företag som är proaktiva är de som i 

längden får konsumenternas förtroende eftersom konsumenterna idag allt oftare tar hänsyn till 

etiska aspekter när de köper en vara eller tjänst (Von Schmeling, A. i Enell, 2009, s. 99-100). 

Konsultfirman McKinsey har genomfört undersökningar som visar att förväntningarna på att 

företag ska engagera sig i samhället är stort och att 90 % av konsumenterna tycker att företagens 

samhällsengagemang bör vara ännu större än vad det är idag (Ibid.). Enligt Enell, har “konceptet 

hållbar utveckling och begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) blivit allmänt vedertagna 

arbetsuppgifter för företag, organisationer, myndigheter etc.”  (Enell, 2009, s. 6) 



 

 

 

 

 10 

 

Denna trend är märkbar genom att det under de senaste decennierna uppkommit flera 

internationella tidskrifter som enbart fokuserar på just organisationers ansvar i förhållande till 

samhälle och miljö, som till exempel Journal of Business Ethics, Corporate Social Responsibility and 

Environmental Studies och International Journal for Sustainable Business and International Affairs. Dessa 

tidskrifter har sin bas i CSR-fältet, men termen sustainability förekommer, särskilt på senare år, 

flitigt. 

I oktober 2011 publicerade EU en ny policy för CSR med riktlinjerna att företag ska integrera sam-

hälle, miljö, etik och mänskliga rättigheter i sin kärnverksamhet, i nära samarbete med sina 

intressenter (Europeiska kommissionen, 2011). I juni 2012, alltså i tiden för inlämnandet av denna 

uppsats, ska ett nytt Earth Summit möte hållas i Rio de Janeiro. I ett memorandum, skrivet den 10 

januari 2012, konstateras det att under de tjugo år som gått sedan det senaste mötet i Rio har 

mänsklighetens påverkan mot en icke hållbar utveckling ökat trycket på jordens begränsade 

resurser och på ekosystemen. Punkt nitton i detta memorandum säger att den privata sektorn 

innehar en viktig position för att bidra till en hållbar utveckling och FN uppmanar företag och 

industrier att visa ledarskap för att vi ska kunna skapa en grön ekonomi (Förenta Nationerna, 

2012). 

1.2 Att studera hållbarhetsbegreppet som diskurs 

En diskurs definieras av Winther-Jørgensen (2000, s. 7) som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen. Hållbarhetsbegreppet som diskurs är en angelägenhet för alla, inte bara för forskare och 

andra akademiker. Eftersom diskursen är betydelsefull för alla blir definitionerna många och 

därmed blir hållbarhetsdiskursen bred och stretar iväg åt många håll. Begreppet hållbar 

utveckling tolkas på flera olika sätt, men trots att det fått kritik från flera håll för sin vaghet kan 

utrymmet som skapas för olika tillämpningar ge organisationer utrymme att fokusera på de 

tolkningar som bäst passar deras behov (Bäckstrand et al. 2004). Begreppet har därför smugit sig 

in på både internationell och lokal nivå som ett begrepp som “utmanar grundbultarna i traditionella 

idéer om ekonomi och utveckling” (Bäckstrand et al., 2004, s. 227).  
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1.3 Begrepp och definitioner 

Hållbarhet och hållbar utveckling är två begrepp som i denna text är likbetydande och som vi 

därför växlar mellan. Om vi använder ordet hållbarhet frikopplat från diskursen om en hållbar 

utveckling för jordens befolkning och för ekosystem, förstår man att något som är hållbart är 

något som varar, eller, med andra ord, som något ”som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Förenta Nationerna, 1983). En hållbar 

utveckling kan alltså enkelt uttryckt sägas vara en utveckling som leder till varaktiga livsvillkor, 

oavsett om det handlar om förutsättningarna för en människa att leva ett långt och hälsosamt liv, 

för ett ekosystem att vara i balans, för en kaffemugg att inte spricka eller för ett företag att inte gå i 

konkurs. När vi använder oss av termen ”konsult” i uppsatsen refererar vi till de 

hållbarhetskonsulter som vi intervjuat. Med klient menas konsulternas klienter, det vill säga de 

företag och organisationer vars uppfattningar, attityder och drivkrafter vi ämnar studera. Kunder 

är i sin tur klienternas kunder, som i vårt empiriska material är både konsumenter, företag och 

institutioner inom både privat och offentlig sektor.  

1.4 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågan vi söker svar på i denna studie är hur konsulternas klienter förhåller sig 

till hållbarhetsbegreppet. Mer specifikt rör frågeställningen klienternas uppfattning, attityder 

och drivkrafter. Frågan är i sig väldigt öppen och inbjuder till mångfacetterade svar. Vi ämnar 

studera hur företagen och konsulterna förhåller sig till och kompromissar kring den spänning 

som finns mellan att uppnå en hållbar utveckling för människa och miljö, samtidigt som företag 

och organisationer behöver anpassa sig till en marknadsekonomi. Hur pass viktig del i 

hållbarhetsdiskursen spelar denna fråga?  

Nedan presenterar vi frågeområden som vi använt oss av i vår studie för att tydliggöra vad det är 

vi sökt svar på. 

· Hur har uppfattning av och attityder till hållbar utveckling förändrats över tid? 

· Vilka är drivkrafterna bakom investeringar i en hållbar utveckling? 
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· Finns det skillnader mellan attityder till hållbarhet mellan olika branscher och avdelningar inom 

företagen? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur hållbarhetsbegreppet fått fotfäste hos företag och 

organisationer, samt att studera vad de har för uppfattningar om - och attityder till - begreppet, 

och i förlängningen studera vilka drivkrafter de har till att arbeta med det. Studien syftar till att 

analysera och ge insikt i eventuella spänningar och motsättningar mellan olika innebörder av 

hållbarhet och om olika innebörder hör hemma hos olika intressentgrupper. Syftet är vidare att 

studera hållbarhetsbegreppet som diskurs och så långt det är möjligt ta reda på om det är något 

beständigt eller bara ett managementbegrepp som kommer att gå ur tiden. 

1.6 Studiens bidrag 

Idag har vi begränsad insikt i hur företag uppfattar hållbarhetsbegreppet och vad de har för 

attityder till det. Att studera de spänningar som finns i hållbarhetskonsulternas vardag ger en 

ökad förståelse för hur deras klienter ser på hållbarhet i relation till sitt eget företagande och 

operativa verksamhet. Denna förståelse hjälper oss att identifiera den problematik som 

företagare står inför, vilket bidrar till att skapa en enhetlig syn på hållbarhet. Detta kan i sin tur 

leda till att företagens insatser för en hållbar utveckling, både ekonomisk, social och miljömässig 

sådan, blir effektivare.  

1.7 Uppsatsens struktur 

Denna magisteruppsats är strukturerad på följande vis: Vi börjar med att förklara och härleda den 

vetenskapliga metod och forskningsdesign vi valt att använda oss av för att få svar på vår 

frågeställning. Därefter går vi igenom den existerande litteratur som finns om hållbarhet och 

hållbar utveckling i relation till organisationsteoretiska forskningsområden och till andra 

områden som vi finner relevanta för att skaffa oss en övergripande förståelse för hur hållbarhets-

begreppet placeras i kontext samt tolkas och behandlas i akademisk forskning. Vårt material 

inleds sedan med ett ramverk som hjälper oss tolka och förstå de olika innebörderna hos begrep-
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pet, och sedermera presenterar vi en fusion av empiri och analys där vi fokuserar på 

uppfattningar, attityder och drivkrafter. I slutet av uppsatsen bjuder vi på en summerande och 

framåtblickande reflektion där vi inkluderar studiens implikationer och behovet av vidare 

forskning. 

1.8 Begränsningar 

Vi har intervjuat nio hållbarhetskonsulter, med både längre och kortare tids erfarenhet från 

konsultbranschen. Konsulterna har arbetat med alltifrån miljöcertifiering, till 

miljöledningssystemsimplementering och hållbarhetskommunikation. Majoriteten av 

konsulterna har arbetat för både mindre och större företag och ungefär hälften av dem har även 

drivit eller driver egen konsultverksamhet. Erfarenhetsspektrumet är alltså stort, vilket är en 

styrka då intervjuobjekten blir mer representativa för konsultbranschen i sin helhet, samtidigt 

som det lilla urvalet medför uppenbara begränsningar i generaliserbarhet.  

Det hade varit intressant att komplettera konsulternas uppfattningar och erfarenheter med 

intervjumaterial inhämtat från företagen konsulterna säljer sina tjänster till, men på grund av 

denna uppsats begränsade omfattning har vi fokuserat på att bara intervjua deras konsulter. 

Denna prioritering kommer vi att tydliggöra och förklara i Metodproblem nedan. Vi vill dock 

tillägga att konsulternas uppfattningar och erfarenheter inte objektivt återspeglar klienternas 

diton, utan snarare visar deras subjektiva bild av klienterna. Då syftet med uppsatsen är att få en 

bild av klienternas uppfattningar, attityder och drivkrafter fokuserar vi på att studera 

konsulternas tolkning av dessa, istället för att fokusera på båda parternas uppfattningar, vilket 

även detta vore alltför mäktigt för en uppsats av denna omfattning. 
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2. Metod 
I denna studie har vi använt oss av en intervjubaserad, kvalitativ metod som baseras på 

metodologiska frågeställningar. Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som ofta lägger stor 

vikt vid mänskligt beteende och anledningarna bakom beteende (Seale et al., 2007), inte minst vid 

diskursteoretiska ansatser (Winther-Jørgensen & Phillips, 1999, s. 17) och är därför högst lämplig 

då vi diskursivt studerar företag genom deras konsulters formuleringar och uttalanden. 

Vår ansats är socialkonstruktivistisk, det vill säga att vi arbetat utifrån förutsättningen att världen 

skapas genom språk, symboler, metaforer och paradoxer (Alvesson & Kärreman, 2000). En ansats 

av denna sort är något vi saknar i tidigare forskning (Bañon Gomis et al., 2011, Marshall & Toffel, 

2005), en ontologisk position där hållbarhetsbegreppet intersubjektivt definieras och konstrueras 

i kombination med en epistemologisk position som syftar till att identifiera hur 

hållbarhetsbegreppet tolkas. Vi intervjuade nio stycken hållbarhetskonsulter, där vi fritt lät dem 

analysera och rekonstruera sina klienters uppfattningar, attityder och drivkrafter till 

hållbarhetsansatser. Inspirerade av Deleuze & Guattari (1972) analyserar vi sedan hur språk, 

symboler, metaforer och paradoxer i relation till hållbarhetsbegreppet formade företagens 

uppfattning av verkligheten.  

2.1 Undersökningsdesign 

Som ram för insamling och analys av data har vi utfört djupintervjuer med nio stycken konsulter 

vilket gett oss en stor bredd, det vill säga ett brett spektrum av företagsstorlek, branscher och 

uppdrag. En jämförande design är lämplig eftersom vi vill få bättre förståelse för den sociala 

företeelse som hållbarhetsdebatten utgör (Bryman & Bell, 2003). En multipel fallstudie av dessa 

nio konsulter är även lämplig för att teoriutvecklingen ska underlättas, då generaliserbarheten 

vid intervju med representanter för en eller två konsultbolag skulle vara mycket låg. Vår 

analysnivå sträcker sig över både individ-, grupp- och organisationsnivå, samtidigt som enskilda 

individer, grupper och organisationer inte är intressanta då det är generella uppfattningar, 

attityder och drivkrafter vi försöker identifiera. Anledningen till att analysnivån är bred är att 
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hållbarhetskonsulterna, i de öppna djupintervjuerna, tar upp individens betydelse för 

hållbarhetsarbetet samt för de grupper de främst kommer i kontakt med såsom HR- CSR- och 

miljöfunktioner. De tar även indirekt upp samhället i sig, då denna kontext enligt 

hållbarhetskonsulterna i högsta grad påverkar företagens uppfattningar, attityder och drivkrafter 

till och för ett hållbarhetsarbete. 

Varför är det då konsulterna vi intervjuar när det är klienternas uppfattningar, attityder och driv-

krafter vi syftar till att identifiera? Konsulterna besitter en expertis gällande hållbarhetsfrågor, de 

har en utbildning och kunskap om behovet en hållbar utveckling (Sliwinski, 2010, Marquardt, 

2010). Att intervjua klienterna hade krävt en minst lika kritisk inställning till uttalanden och 

uppfattningar; vad klienterna kommunicerar är inte nödvändigtvis en rättvisande manifestering 

av deras uppfattningar, attityder och drivkrafter i relation till sina hållbarhetsansatser (se 

Johnson, 2007, Acciona, 2012 för exempel). Vi har därför valt att intervjua konsulterna, ett val 

som ger oss en källkritisk bild av deras klienters uppfattningar, attityder och drivkrafter. Här är 

det viktigt att tillägga att vi är medvetna om att inte ens konsulterna nödvändigtvis ger en 

rättvisande bild av klienterna, något vi förhåller oss till (vilket utvecklas i stycket Metodproblem) i 

analysen av vårt empiriska material.  

2.2 Undersökningsmetod 

Vi har använt oss av en induktiv metod i denna studie, där de nio konsulternas erfarenheter av 

klienterna kommer utgöra grunden för våra generaliseringar i analys och resultat. En induktiv 

undersökningsmetod tillåter oss att identifiera uppfattningar, attityder och drivkrafter som 

hållbarhetskonsulternas klienter delar, eller inte delar, för att därmed låta oss studera tolknings-

spannet i hållbarhetsbegreppet samt handlingsspannet i hur klienterna reagerar på den pågående 

debatten kring vikten av ett hållbart samhälle. Genom att intervjua konsultbolag som profilerar 

sig som hållbarhetsexperter ämnar vi studera klienterna indirekt via relationen med de förra. 

Konsultbolagen fungerar därigenom som ett instrument där deras intryck av klienternas hållning 

till hållbarhetsbegreppet blir centralt.  
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När man använder ett medium för att studera en företeelse eller begrepp är den ekologiska 

validiteten, det vill säga huruvida djupintervjuerna med konsultbolagen visar en rimlig och 

rättvisande bild av klienternas inställning till hållbarhetsbegreppet, central (Bryman & Bell, 

2003). Genom att anonymisera konsulterna1 hoppas vi dels på att få en rättvisande bild och 

framförallt ett obehandlat svar. Konsultbolagen har en hög kompetens inom hållbarhetsområdet, 

vilket gör dem väl lämpade att använda för detta syfte. Detta beror på deras unika status som 

konsulter där de får ta del av företagens strategier, delta i möten och se den löpande 

verksamheten samtidigt som de är externa intressenter som inte är en del av klienternas 

organisation. Arbetet mot en hållbar utveckling sker i flera skikt (Lindsey, 2010), där konsulter, 

deras klienter och klienternas kunder interagerar för att nå en överenskommelse om hur arbetet 

ska gå till och vilka effekter som eftersträvas (Sliwinski, 2010, s. 1).  

Intervjuerna är semistrukturerade med icke-standardiserade svar som i slutändan ger oss ett 

resultat i form av fylliga verbala beskrivningar. Denna typ av intervju kan leda till diskussioner 

inom områden och riktningar som vi ej tagit i beaktande innan intervjun startade (Bryman & Bell, 

2003) vilket gör att vi får tillgång till aktuella frågeställningar i hållbarhetskonsultens och 

klienternas affärsverksamhet. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt internetsökningar och personliga nätverk som verktyg för att hitta lämpliga 

konsultbyråer, samt en representant för desamma. De byråer vi har valt ut har varit sådana som 

erbjuder allmän och specialiserad rådgivning kring hållbarhetsfrågor och som har hållbar 

utveckling i sin kärnverksamhet. Vi har alltså uteslutit de stora konsultbyråer som har som 

huvudsaklig syssla att bedriva konsultverksamhet med annat fokus än just hållbarhet, men som 

ändock är framstående på detta område. Det betyder också att vi inte tagit kontakt med större 

revisionsfirmor som även erbjuder hållbarhetsredovisning och liknande, men vars 

kärnverksamhet inte syftar till att ge teoretisk rådgivning på hållbarhetsområdet. Vi har enligt 

                                                                    

1
 Namnen som används på konsulterna är fiktiva, men används för att kunna skilja deras uttalanden åt. 
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samma logik uteslutit konstruktionsbolag som har ett hållbarhetsfokus, men vars 

kärnverksamhet inte nödvändigtvis utgörs av rådgivning, utan snarare av konstruktion. 

Vi har alltså strävat efter att intervjua konsulter som betecknar sig som hållbarhetskonsulter, eller 

vars majoritet av erbjudna tjänster har kunnat kategoriseras som hållbarhetstjänster. Vi sökte 

upp lämpliga konsulter i Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg, och skickade mail eller ringde 

till dem med en förfrågan om att få genomföra en intervju med någon av byråns konsulter. 

Ungefär hälften av byråerna vi tog kontakt med tackade ja, vilket betyder att vi var i kontakt med 

18 byråer varav vi fick intervjua nio. Den vanligaste orsaken till detta bortfall var tidsbrist och i 

andra hand fick vi varken svar i telefon eller på mail. Detta bortfall minskar generaliserbarheten, 

om det är så att det är de mest anlitade konsulterna som tackat nej. Det var dock flertalet 

konsulter som efter övervägande tackade ja, men som vid en första förfrågan avböjde på grund av 

tidsbrist, vilket i sin tur ökar generaliserbarheten. Av de intervjuade konsulterna skiljde sig tre 

från mängden. Den första av de tre var en intervju med två konsulter som arbetar för en nationell 

organisation vars primära syfte inte är att tillhandahålla hållbarhetstjänster, utan som istället 

sysslar med bidragsfinansierad kommunal lobbyverksamhet. Den andra var en intervju med en 

person som på egen hand drev en konsultbyrå som av olika anledningar, som vi utvecklar 

empirin och analysen, hade svårt att få klienter. Den tredje var en intervju med en hållbarhets-

ansvarig på ett större fastighetsbolag. I och med dessa tre intervjuer gick vi ifrån vår grundtanke 

att enbart intervjua hållbarhetskonsulter med en gedigen klientkontakt, men det var ett medvetet 

val som vi gjorde för att få nya infallsvinklar. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och därmed mindre styrande än de intervjuer med korta, 

koncisa frågor som förekommer i kvantitativ forskning. Vi är som tidigare nämnt medvetna om 

att konsulterna inte varit passiva objekt utan att de har en aktiv roll i att forma sin verklighets-

uppfattning och vi har därför uppmanat våra intervjuobjekt att göra en aktiv tolkning av hur de 

uppfattar sin samt sina klienters verklighet. 

  



 

 

 

 

 18 

 

2.4 Intervjuernas genomförande 

Alla intervjuer inleddes med att vi bad våra intervjuobjekt att berätta om sig själva, om vad de gör 

som hållbarhetskonsulter, hur lång erfarenhet de har från hållbarhetskonsultbranschen och vad 

de har för bakgrund. Innan den första intervjun sammanställde vi en lista med exempelfrågor och 

teman vi ville behandla, men vi använde oss inte av listan under intervjuerna utan lät istället 

konversationen löpa på relativt obehindrat, för att få så raka och okonstlade svar som möjligt. Vi 

behandlade många av våra exempelfrågor, men ställde också många följdfrågor utifrån det våra 

intervjuobjekt berättade för oss. Den första intervjun vi genomförde gav oss många nya infalls-

vinklar som ledde till att vi fick insyn i vilka frågor som fungerar bra i en intervjusituation som 

avhandlar temat hållbarhet, vilket ledde till att vi anpassade senare intervjuer för att få så 

utförliga och representativa svar som möjligt. 

2.5 Datasammanställning  

Intervjuerna har utförts under tre veckors tid och har löpande transkriberats. Citat och ut-

talanden har sedan markerats, och kategoriserats genom att citat och uttalanden har analyserats 

och satts i relation till de teoretiska resonemangen och koncepten.  

2.6 Analysmetod 

För att analysera intervjumaterialet och skapa en koppling till det teoretiska innehållet i denna 

magisteruppsats har vi inspirerats av Deleuze och Guattaris teori om begärsproduktion samt 

Winther-Jørgensen och Phillips för att få ett diskursteoretiskt ramverk. Deleuze och Guattaris 

teorier (1972) om begärsproduktion (eng. desiring-production), deterritorialisering och reterritorialiserng 

använder vi för att förstå varför hållbarhetsbegreppet används som det gör. Winther-Jørgensen 

och Phillips bok om diskursanalys (1999) använder vi för att identifiera strukturer och för att 

finna sammanhanget mellan betydelseskapande och sociala processer inom hållbarhetsdiskurser. 

Vi kommer här att beskriva de begrepp vi använder oss av i stycket Uppfattningar, attityder och 

drivkrafter.   Deleuze och Guattari hävdar att begär skapar verklighet (Patton, 2000, s. 70) och att 

samhällets struktur skapas och vidmakthålls genom denna begärsproduktion, snarare än genom 
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produktion av varor och tjänster. Om man ser hållbarhetsbegreppet genom denna teoretiska lins  

är relationen mellan kapital och hållbarhet, eller mellan kapital och natur, central. Delueze och 

Guattari fokuserar inte på att bekräfta denna relations existens, utan argumenterar snarare för dess 

centrala roll. Däremot hävdar Massumi (1992, s. 194) det finns en relation mellan kvantitativa och 

kvalitativa värden som är derivat av större processer, där ett exempel på en sådan process är 

kapitalisering. Det är viktigt att poängtera här att Deleuze och Guattaris definition av begär inte 

reflekterar ett begär i samma mening som i till exempel marknadsföringssammanhang, det vill 

säga en avsaknad av något. Istället förtydligar Wood (2009, s. 203) att begäret är den 

grundläggande kraften som skapar livets elementära beståndsdelar, vilket i sin tur är en process 

av självuppfyllelse, strävan och utveckling. Begäret ger därför kraft åt alla livets skapande- och 

varandeprocesser. 

Deterritorialisering är processen som enligt Deleuze och Guattari (1972) dekontextualiserar en 

uppsättning relationer, vilket kapitalismen gör med relationen mellan begär och konsumtion 

(Wood, 2009). Denna deterritorialisering följs sedan av en reterritorialisering, som producerar 

nya begär som är kompatibla med det marknadsekonomiska systemet. Kapitalismen 

deterritorialiserar alla flöden av begär till flöden av kapital, genom att transformera de kvalitativa 

värden som formar samhället, till kvantitativa värden (reterritorialisering) såsom effektivisering, 

vinst och omsättning. Dessa kvantitativa värden, vilka mäts i pengar, enar sedan alla värden i 

kvantifierbara relationer. Denna process skapar en distans mellan produktion och konsumtion, 

vilken i sin tur måste hanteras genom lagar och regleringar (Wood, 2009). Ett exempel på detta är 

när européerna kom till de amerikanska kontinenterna och deterritiorialiserades urinvånarnas 

kultur och samhällsstruktur. Genom en reterritorialiseringsprocess ersattes och transformerades 

de ursprungliga normerna på kontinenterna  med nya sådana. 

Deleuze and Guattari (1972, s. 116) karaktäriserar vidare begär som något som på ett revolutionärt 

sätt konstant driver kroppar (såsom individer eller organisationer) till att skapa nya och 

annorlunda kopplingar, utan att ta sociala koder i beaktning. Enligt Wood (2009, s. 203) leder 

denna definition av begär till att kapitalflöden (flows of capital) nödvändigtvis parasiterar på 
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flöden av begär. Denna logik leder oss till en avgörande punkt för argumentation: Hur kan 

marknaden spela en avgörande roll i en omställning till hållbar utveckling om kapitalflöden inte 

återspeglar begärets flöden? Med andra ord, hur kan företag i en marknadsekonomi verka för en 

hållbar utveckling då de inte tjänar pengar på vad som är hållbart? 

Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 1999, s. 12). Ett exempel på en sådan process är när en konsult möter en klient och 

konsulten vill få klienten att uppfatta världen som en verklighet där hållbarhetssatsningar är en 

nödvändighet både ur ett globalt perspektiv och i en företagskontext . Den sociala konstruktionen 

av kunskap om hållbar utveckling blir därför, ur ett diskursanalytiskt perspektiv, till en sanning 

som avgör vilka handlingar som är naturliga och vilka som är otänkbara. Analysens ärende är inte 

att klarlägga den objektiva verkligheten utan att undersöka hur verkligheten skapas så att den blir 

objektiv och självklar.  I korthet skapar människan objektivitet och analysen ska följa denna 

skapelseprocess (Ibid.). Vi utför därför en analys där vi undersöker hur konsulternas klienter 

skapar en verklighet där de balanserar diskursens innehåll för att forma den till en verklighet som 

är hållbar för deras företagande.  

Utgångspunkten för analysen är att “[...] diskurser skapas, bevaras och förändras i myriader av 

konkreta vardagspraktiker (Ibid., s. 99). De vardagspraktiker som konsulterna berättar om speglar 

hur hållbarhetsdiskursen, i samklang med närstående och relaterade diskurser, skapas av 

konsulterna och deras klienter, samt visar på vem eller vilka som gör vad för att bevara - 

alternativt förändra - dessa diskurser. 

Diskurser etableras genom att betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter, vilket är tecken 

kring vilka de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 1999, s. 33). Ziemann (2011) nämner att ekologi- och hållbarhetsdiskurser är 

kommunikativa processer som handlar mindre om interpersonella kontakter och sociala 

relationer och mer om globala levnadsförhållanden och sociala värderingar. De politiska, 

moraliska och vetenskapliga diskussionerna som fokuserar på hållbar utveckling har påverkat 

hela världsekonomin och har skapat en mängd reaktioner hos företag och andra organisationer 
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(Ziemann, 2011). Utifrån våra intervjuer har vi uppfattat att tillväxt och kapitalism är viktiga 

nodalpunkter i hållbarhetsdiskursen, liksom ansvar. 

En diskurs etableras som en totalitet, där varje tecken är entydigt fastställt som moment genom 

relationen till andra tecken (Winther-Jørgensen & Phillips, 1999, s. 33). Eftersom vi uppfattat att 

hållbarhetsbegreppets innebörd är vag och tolkas olika i olika sammanhang vid olika tillfällen 

påstår vi att vi ur hållbarhetsdiskursens nät av betydelser inte i alla lägen kan utesluta vilka 

möjliga betydelser olika tecken kan ha. Det måste dock förtydligas att alla diskurser är tillfälliga 

och föränderliga (Ibid.).  

Det finns ytterligare  två termer inom diskursteorin som vi finner användbara för analysen av det 

teoretiska och empiriska materialet.  Det första, artikulation, är varje praktik som skapar en 

relation mellan tecknen så att tecknens identitet förändras. Artikulationen reproducerar, 

ifrågasätter och omformar diskurserna. Den andra termen, flytande signifikanser, är de tecken som 

fortfarande är öppna för tillskrivning av olika betydelser och som diskursen försöker ge innehåll 

åt på just sitt sätt. 

När vi har använt dessa diskursteoretiska begrepp för att göra en analys, samt vävt in Deleuze & 

Guattaris filosofiska resonemang, strävar diskursen, såsom vi beskriver den, efter att avskaffa alla 

mångtydigheter genom att olika tecken ges specifika betydelser. Detta gör vi i enlighet med det 

socialkonstruktivistiska synsättet, det vill säga genom att människan försöker göra världen 

begriplig genom att skyla över motsägelser (Alvesson & Kärreman, 2009). 

Avslutningsvis bör nämnas att när vi identifierat de tecken som är nodalpunkter undersöker vi 

hur andra diskurser definierar samma tecken på alternativa sätt. Vi kartlägger var det finns 

spänningar inom betydelsebildningen, genom att se på de olika former av innehåll som ges åt de 

flytande signifikanterna. 
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2.7 Metodproblem 

Intervjusituationen har bestått av intervjuobjekten och av oss som intervjuare. Diskursanalysen 

har från den fenomenologiska traditionen lånat uttrycket “att sätta parentes kring sig själv” vilket 

innebär att ens egna värderingar inte ska påverka analysen (Winther-Jørgensen & Phillips, 1999, s. 

27).När vi presenterade oss som studenter i företagsekonomi märkte vi att intervjuobjekten i viss 

mån verkade välja att tala till oss med ett tydligt valt språk som de trodde motsvarade våra 

uppfattningar och attityder till hållbarhetsbegreppet. Hade vi varit studenter i exempelvis 

humanekologi eller miljövetenskap kanske utfallet hade blivit ett annat, vilket påverkar 

pålitligheten; det vill säga om resultatet hade blivit detsamma vid ett annat tillfälle, och med 

andra intervjuare än oss. Konfirmeringen, det vill säga “om forskaren har haft kontroll över sina 

värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något avgörande eller skevt sätt” (Bryman & Bell, 

2003) är också värd att nämna: en hållbar utveckling är nödvändig. Dels överutnyttjas jordens 

resurser, samtidigt som vi har otillräckliga kunskaper om hur kemikalier påverkar naturen på 

längre sikt (Global Footprint Network, 2011). Dock motverkas detta av vår bakgrund som 

företagsekonomer och vi strävar efter att hitta en god balans mellan olika perspektiv på 

hållbarhetsbegreppet. Som forskare är det alltså viktigt att förhålla sig reflexivt till materialet 

som samlas in, därför har vi ständigt utmanat våra tolkningar vilket har varit essentiellt för att 

förstå olika perspektiv och inte favorisera specifika vinklar eller vokabulär (Alvesson, 2003).  

När vi genomförde våra intervjuer var våra intervjuobjekt ofta oroliga för att vi inte skulle 

respektera deras anonymitet och vi fick ofta bekräfta att vi ämnar anonymisera personnamn och 

företagsnamn som kommer upp under intervjun. Det kan därför vara så att intervjuobjekten 

vaktade sina tungor och inte delgav oss specifika historier om specifika företag och att de 

anpassade sitt språk och vad de valde att berätta utifrån en strategisk synvinkel. Det hände att ta 

vi fick ta del av företagsspecifika historier mot löftet att inte använda materialet i vår uppsats. 

Som vi tidigare nämnt har vi intervjuat hållbarhetskonsulter istället för CSR-, miljö- eller 

hållbarhetsansvariga på företagen och inom organisationer för att vi på detta vis förväntar oss 

tillgång till en bredare debatt kring hållbarhet. Hållbarhetskonsulterna besitter unik kunskap om 
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hur det ser ut på olika nivåer inom företagen och organisationerna, och stöter i sitt arbete på både 

chefer, ledningen och de som sitter på funktioner som har som uppgift att implementera hållbara 

lösningar. Samtidigt är beroendeförhållandet mindre påtagligt än hos direkt anställda med-

arbetare (för ytterligare läsning om klient-konsultrelationen se Fincham, 1999, Nikolova et al., 

2009, Alvesson et al., 2009). Hållbarhetskonsulterna får även unik insikt i båda sidor av myntet, 

det vill säga ägarnas, ledningens och chefernas krav på ekonomiskt hållbara lösningar å ena sidan 

och CSR-, miljö- eller hållbarhetsansvarigas önskan om socialt- och miljömässigt hållbara 

lösningar å andra sidan.  

Vår infallsvinkel blir därmed dubbelbottnad och är något ovanlig i kvalitativ forskning. Att inter-

vjua ett subjekt för att få reda på hur ett annat dito förhåller sig till hållbarhetsbegreppet kan 

enligt oss ge en ögonblicksbild som visar på intressanta perspektiv från ett stort antal företag och 

organisationer.  
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3. Litteraturgenomgång 

I denna litteraturgenomgång placerar vi hållbarhetsbegreppet inom tre fält för att skapa en för-

ståelse för att hållbarhetsbegreppet som diskurs sträcker sig över ett brett spektrum av 

traditioner. Hållbarhetsbegreppet har ett antal centrala faktorer vi under litteraturgenomgången 

kommer att redogöra för och som vi kommer passa in under respektive fält. Det första fältet 

(Ansvarets utopi) rör sig kring ordet ansvar och det andra fältet (Marknadsekonomins ansvar) rör sig 

kring ordet tillväxt. Det tredje fältet Från aktieägare till intressenter  behandlar den generella trenden 

att en förflyttning sker från en tillväxttrend till en ansvarstrend men i detta stycke fokuserar vi på 

formaliseringen av hållbarhetsansatser. 

Inledningsvis, innan vi går in på Ansvarets utopi och Marknadsekonomins ansvar, placerar vi hållbar 

utveckling i samtida idéströmningar som rör organisationer i privat och offentlig sektor, i stycket 

En värld i förändring. Vi har sökt reda på tongivande röster som tar upp hållbarhetsbegreppet i sin 

forskning alternativt i sin yrkesroll som debattörer kring hållbarhet. Därefter har vi gjort en 

djupdykning för att kunna koppla ihop hållbarhetsbegreppet med de olika strömningarna inom 

organisationsteori. För att få en bakgrund till studiet av hållbarhetsbegreppet i en företags- och 

organisationskontext har vi använt oss av översiktslitteratur av management och organisations-

studier såsom Organization - Contemporary Principles and Practice och Managementsamhället.  

3.1 En värld i förändring 

Organisationer måste anpassa sig och vara innovativa för att passa in i en föränderlig värld. Ett 

antal faktorer har lett till att organisationsteorin har förändrats de senaste decennierna och nya 

organisationsformer har uppstått (Child, 2005). Dessa faktorer är enligt Child (2005) global-

isering, hyperkonkurrens, nya teknologier, en kunskapsbaserad ekonomi och krav på att företag 

ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och på att de ska göra det som är rätt. Dessa fem 

faktorer vidrör och påverkar alla på något sätt mottagandet av hållbarhetsbegreppet. 

Globalisering och hyperkonkurrens har lett till slimmade organisationer där varje droppe måste 

sugas ut för att företagandet ska bli lönsamt, vilket gör att faktorer såsom arbetsvillkor och miljö 
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får stå åt sidan. De nya teknologierna och den kunskapsbaserade ekonomin kan kort uttryckt 

bidra med hållbarhetslösningar och kravet på att företag ska vara delaktiga i samhället och göra 

det som är rätt har lett till framväxten av certifieringssystem och mediebevakning (Ibid.). 

Røvik (2008) har identifierat flera banbrytande idéer inom organisationsteorin mellan 2001 och 

2007. Han har funnit att det finns fyra övergripande trender: biologism, retroinriktning, 

säkerhetsorientering och långsiktighet. Hållbarhetsbegreppet har en given plats inom de tre sist 

nämnda. Biologismen är inspirerad av modeller från olika grenar inom biologin och andra 

naturvetenskapliga fält. Retroinriktningen kritiserar snabba klipp, uppblåsta aktievärden och 

kortsiktighet. Det finns inom denna inriktning en önskan om att hitta tillbaka till basala 

värderingar. Säkerhetsinriktningen har uppkommit på grund av terrorism, naturkatastrofer och 

klimatförändringar. Organisationer och företag upplever att det finns en världsomspännande 

hotbild som när som helst kan påverka dem och därför försöker de agera förtänksamt genom att 

skydda sig och sin omgivning. Långsiktighetstrenden innebär att organisationer och företag har 

upptäckt att det finns fördelar att hämta genom att tänka långsiktigt istället för att, metaforiskt 

uttryckt, sätta plåster på såren innan de tvättats grundligt för att förebygga framtida infektioner 

(Røvik, 2008). 

Røvik (2008) har också identifierat fem huvudtrender i utbudet av organisationsidéer i det nya 

århundradet. Omdömeshantering är en av dem och det handlar ytterst om att företagen måste 

påvisa sin legitimitet för att uppnå acceptans. Organisationens samhällsansvar är en viktig bit av 

omdömeshanteringen då organisationer önskar presentera sig själva på ett så fördelaktigt sätt 

som möjligt. Helt plötsligt handlar företagens kommunikation inte bara om kvalitet och priser 

utan också om hur de hanterar arbetsgivaransvar, miljöfrågor och hur pass väl de följer lagar och 

förordningar. Organisationer idag strävar efter att påverka omgivningens uppfattning och denna 

nya önskan och idéströmning märks på att etablerade konsultföretag erbjuder omdömes-

hantering och att nya konsultföretag kunnat etablera sig (Røvik, 2008, s. 165-179). Røvik nämner 

dock inte hållbar utveckling i sin återgivning av denna trend, men han nämner att CSR upptar en 

allt större plats hos företagen. Child (2005) instämmer i detta synsätt och nämner att de nya 
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förutsättningarna för att driva organisationer idag ställer krav på att företagen ska ha en gedigen 

satsning på CSR. 

Røvik och Child är alltså ense om att världen håller på att förändras. För att knyta samman denna 

tanke med stycket Uppfattningar, attityder och drivkrafter  som följer på litteraturgenomgången 

avslutar vi med att föra in Ropers (2012) tankar om hållbarhetsdiskursen. Roper skriver i en 

artikel i början av 2012 att traditionella diskurser om ekonomisk tillväxt för tillfället möter 

uppkommande diskurser om hållbarhet. Begreppet “diskurs” är enligt Roper (2012) viktigt för att 

förstå debatten som miljöförstöring skapar i samband med den nyliberala ekonomiska agendan. 

När nya sätt att tänka och agera på uppstår, uppstår också en slags maktkamp; först för att bevara 

den diskurs som är på utgång och sedan för att definiera den nya diskursens parametrar. Det har 

uppstått en kollision mellan det västerländska, nyliberala önskemålet om konstant tillväxt och 

önskemålet om att närma sig lösningar på sociala och miljömässiga problem. Detta har lett till 

framväxten av nya diskurser, som i vissa fall totalt omvärderar dominerande ekonomiska 

paradigm (Roper, 2012). 

 3.2 Ansvarets utopi 

Vi har delat in följande text om ansvar i två olika fält. Först redogör vi för den hållbara utveckling-

ens utopiska och idealiserade sida, där förespråkare vill se att människans agerande inte ska över-

använda jordens resurser utan att alla resurser vi använder ska återbördas eller återanvändas 

utan material- och energispill. Detta kommer vi att diskutera genom att ta upp ideologiska 

begrepp såsom kretslopp  och intergenerationell rättvisa.  

I den andra delen, Marknadsekonomins ansvar, redogör vi för de olika försöken att på ett praktiskt 

sätt formalisera denna utopi så långt det är möjligt genom att bland annat skapa certifierings- och 

miljöledningssystem. 

3.3.1 Vagga till vagga 

Begreppet vagga till vagga kommer från engelskans Cradle-to-Cradle och är en filosofi som 

bygger på att alla produktionsprocesser ska vara hållbara i all framtid. Konceptet delar upp 
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material i två kategorier; å ena sidan organiska material som är helt nedbrytbara av naturen och  å 

andra sidan tekniska material som inte är skadliga eller giftiga, har en väldigt lång livscykel och 

som inte förlorar sina ursprungliga egenskaper vid återvinning eller återanvändning 

(McDonough & Braungart, 2002). Materialen ska vid produktion designas så att de faller under  

en av dessa två kategorier. I och med att man designar material enligt detta resonemang så 

elimineras “avfall” som koncept, istället ses allt material som nyttoskapare. McDonough och 

Braungart ifrågasätter även den konventionella definitionen och användningen av begreppet 

återvinning (Ibid., s. 35), då material vid återvinning ofta tappar sina egenskaper, samtidigt som 

de kan hamna i miljöer som de inte var avsedda för. Ett exempel på detta är återvunnen PVC-plast 

i hudnära produkter. Istället föreslår författarna att man enbart använder sig av material som kan 

designas och delas in i de två kategorierna (Ibid., s. 16). 

Trots sin teoretiska styrka är det otydligt hur vagga till vagga i praktiken kan appliceras på alla 

produktionsprocesser i samhället, eller som en kritiker säger: “I can feel very nice on Michael's seat 

covers in the airplane. Nevertheless I am still waiting for a detailed proposal for a design of the other 99.99 

percent of the Airbus 380 after his principles” (Unfried, 2009) Han menar alltså att en ansenlig majoritet, 

trots vagga till vagga-principer, fortfarande tillverkas på ett traditionellt sätt, vilket leder till att 

implementering av hållbarhetsansatser snarare blir kontraproduktiva då de tar fokus från mer 

effektiva metoder. Denna praktiska invändning är mycket intressant och har lett till att många 

organisationer och företag gått från abstrakta och teoretiska formaliseringar av 

hållbarhetskonceptet till konkreta verktyg och system vilka presenteras under Marknadsekonomins 

ansvar. 

3.3.2 Hållbart ledarskap 

Kerr (2006) har undersökt hur företags ledarskapsstrategier anpassar sig efter påtryckningar att 

minimera företagens miljöpåverkan och hur vald ledarskapsstil påverkar processen att integrera 

miljö i företagets verksamhet för att erhålla ett hållbart företagande. Han anser att små och 

medelstora företag spelar en viktig roll för en hållbar värld och att ett hållbart företagande 

behöver strategier och policies som integrerar företagets miljötänk i företagsledningens 
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direktioner. Företagen behöver ett ledarskap som etablerar en kultur som är proaktiv och som 

erkänner behovet och värdet av att utbilda, träna och utveckla sina anställda att tänka kreativt 

och holistiskt på miljö- och hållbarhet (Kerr, 2006). 

Fineman (1996) anser att organisationsförändringar som gynnar miljön är beroende av att ledande 

gestalter inom företagen inser vikten av att skydda miljön. Quinn och Norton (2004) säger att 

övergången till ett hållbart företagande innebär stora utmaningar för företagens ledare. Den 

internationella agendan är ambitiös och kräver stort engagemang och god kommunikationsför-

måga. Företagsledare som tagit till sig paradigmet att producera varor och tjänster som är håll-

bara har mycket arbete framför sig då det inte finns något färdigt kalkylblad att använda sig av 

när hållbarhet ska implementeras. Varje företag måste se till sin egen operationella verklighet och 

producera en egen handlingsplan. Framgångsrika övergångar till en hållbar agenda kräver basala, 

traditionella ledarskapsverktyg såsom att bemyndiga och inkludera de anställda och skapa en 

gångbar vision. Det behövs ett långsiktigt strategiskt tänkande för att omvandla principer till 

handling och för att lyckas med detta är det nödvändigt att ledningen till fullo stödjer åtagandet 

och ser på företaget i en större social- och miljömässig kontext (Quinn & Norton, 2004). 

Förutom ett långsiktigt strategiskt tänkande bör en ledare som vill guida en innovationsprocess 

som syftar till att åstadkomma en hållbarhet i företagets produktion ha, eller på något vis till-

skansa sig, en bred repertoar av ledarskapskvalitéer. Bossink (2007) har genomfört en studie som 

syftade till att förstå hur en chefs ledarskapsstil påverkar innovationsprocessen mot ett hållbart 

företagande (inom den holländska byggbranschen). Han fann att en effektiv ledarskapsstil måste 

kombineras med ett kunskapsutbyte mellan olika inblandade aktörer och stimulera innovation 

som syftar till att uppnå hållbarhet i produktionskedjan. Utan ett fokus på att hantera kunskaps-

utbytet mellan de olika aktörerna försvinner vinsten av en effektiv ledarskapsstil. 

Forskare som studerar ledarskapsstilar identifierar ofta fyra distinkta varianter; den karismatiske 

ledaren, den instrumentella ledaren, den strategiska ledaren och den interaktiva ledaren. Den 

karismatiske ledaren kommunicerar en vision, förmedlar energi och därmed påskyndar han 

innovationsprocessen (Bossink, 2007). I det fall där Bossink studerade en karismatisk ledare som 
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ville åstadkomma långsiktig hållbarhet inom byggbranschen upptäckte han att denna stil inte föll 

väl ut då ledaren inte fick med sig de anställda på samma våglängd. När Bossink (2007) studerade 

de övriga tre ledarstilarna visade det sig att de alla bar frukt då det fanns tydliga uppsatta hållbar-

hetsmål i deras åtaganden. Den instrumentella ledaren använde ledarskapsmetoder som att 

strukturera arbetet, därefter kontrollera det och till sist visa uppskattning för medarbetarna. På 

det viset kunde de önskade processerna realiseras. Den strategiska ledaren använde sin makt på 

ett sätt som gjorde medarbetarna delaktiga och den interaktiva ledarens samarbete med med-

arbetarna ledde till upptäckten av nya områden där hållbarheten i processerna kunde förbättras. 

Enligt Røvik (2008) går den generella trenden inom organisatoriskt ledarskap från ledning, vilket 

innebär ett dialogbaserat, decentraliserat och informellt ledarskap, till styrning, vilket innebär ett 

formellt ledarskap baserat på auktoritet och centraliserade beslut. Dessa två typer av ledarskap 

går i cykler i organisationshistorien och en förklaring till att vi är inne i en bana med tydligare 

styrning kan vara nya, globala förutsättningar, som gör att kravet på att vara en effektiv, 

innovativ och anpassningsbar organisation ökar.  

3.3.3 Hållbar förändring 

Om hållbarhetsbegreppet ska kunna omsättas till praktik spelar sociala institutioner en viktig roll 

genom att de tillhandahåller en arena där individers och organisationers beteenden kan ändras 

(Beckmann & Pies, 2008).  Företag förstår idag i ökad grad att utmaningen att göra en omställning 

till en hållbar utveckling kräver en omvärdering av organisationer, ledarskap och attityder. Det 

gäller att ta ställning till stora mängder ny information, nya tekniker och nya lärandestrategier. 

Företag som går i bräschen för utveckling mot hållbarhet har chans att bli trendsättare och få ett 

försprång gentemot konkurrenter (Markevich, 2009). Det är dock lättare sagt än gjort att åstad-

komma organisationsförändringar, men när företag och organisationer möter nya förut-

sättningar för att driva sina verksamheter är det viktigt att de bemöter dem på ett aktivt sätt. 

Dessutom är det nödvändigt för en organisation att vara innovativ om den ska förbättras ur ett 

hållbarhetsperspektiv (Bossink, 2007).  
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Globalisering, ny teknologi och förväntningar på företag att de ska ta ett socialt ansvar är några av 

de faktorer som enligt Child (2005) ställer nya krav på organisationer. Detta gör att 

konventionella organisationsformer inte längre är gångbara på samma sätt som de var under 

1900-talet.  

Företagsklimatet har blivit mer komplext och har idag ett större antal intressenter som är 

sammankopplade via nätverk (Child, 2005).  hållbar utveckling handlar det bland annat om icke-

statliga och ideella organisationer samt konsumenter som ställer krav på företagen att de tjänster 

och produkter de producerar inte ska degradera miljön, att de ska produceras under rimliga 

arbetsförhållanden samt att företagen ska bidra till samhället genom att aktivt verka för alle-

handa samhälleliga förbättringar. En asymmetri i fördelningen av ekonomisk makt har blivit 

resultatet av hyperkonkurrensen som uppstått i globaliseringens fotspår. Denna asymmetri gör 

att företagen förväntas ta ansvar för att verka mot exempelvis barnarbete. En utmaning för 

globala företag idag är att kombinera skalekonomins fördelar med lokala intressen i de länder där 

de multinationella företagen verkar (Child, 2005). 

Enligt Child (2005) finns det både externa och interna drivkrafter till förändring. I det långa 

loppet är det ofta så att externa variabler etablerar grundläggande regler som inget företag har råd 

att ignorera. De interna drivkrafterna är ofta starkt sammankopplade med strategi och det kan 

handla om att skaffa potentiella fördelar som när Toyota utvecklade en miljövänlig och bränsle-

effektiv hybridbil (Child, 2005, s. 281). Denna interna drivkraft baserades med största sannolikhet 

på att Toyota i sin omvärldsanalys upptäckt att miljövänliga lösningar skulle komma att efter-

frågas. Det finns två distinkta typer av förändringsprocesser; sådana som planeras i förhand och 

sådana där företaget tvingas reagera på förändrade omständigheter i efterhand genom en 

lärandeprocess (Child, 2005). I fallet hållbarhetsimplementering handlar det alltså om att vara 

antingen proaktiv eller reaktiv. 

Enligt Gustafsson och Hjelm (2011) är det, för att hållbarhetsarbetet ska lyckas, viktigt att skaffa 

en samsyn inom organisationen. Först når hållbarhetsarbetet ut till miljöexperter, sedan får det 

en central roll och därefter kan en bredare satsning genomföras som även inkluderar externa 
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intressenter. Ovan nämnda författare har studerat införandet av miljö- och 

hållbarhetsledningssystem inom kommuner i Sverige och har i sin forskning kommit fram till att 

det är lättast att utgå från de strukturer och ansvarsposter som redan existerar i organisationen 

samt att utforma ett arbetssätt som är anpassat till dem som ska använda det. Annars riskerar 

ledningssystemet att bli en hyllvärmare som inte får något genomslag i det praktiska arbetet. 

3.3.4 Ansvar inom den institutionella teorin 

Institutionell teori platsar in under rubriken ansvarets utopi för att den kan ses som en syntes av 

innehållet i Hållbar förändring och Hållbart ledarskap. Institutionell teori handlar, enligt Di Maggio 

och Powells (1983), om hur organisationer tenderar att efterlikna varandra i isomorfa processer, 

eller enligt Meyer och Rowans (1977) hur organisationer anpassar sig till institutionella krav i 

syfte att uppnå legitimitet. Artiklarna där dessa definitioner uttryckts har några decennier på 

nacken, men är enligt Tengblad (2006) fortfarande aktuella.  

En institution är inte bara en uppsättning regler utan även en skådeplats för ett växelspel mellan 

kulturella regler. Den upprätthålls genom tre samverkande fenomen; regler, aktörer och handling 

(Di Maggio & Powell, 1983). Tengblad redogör för de tre kategorier av regler som forskaren 

Richard Scott (Scott, 1995, i Tengblad, 2006) uppmärksammat när han klassificerat inriktningar 

inom institutionell teori: tvingande, normativa och självklara regler.  

De tvingande reglerna upprätthålls av sanktionssystem som bestraffar regelbrott. Det kan dock 

även vara så att de enbart upplevs som tvingande. Till den kategorin hör exempelvis ett företags 

arbete med ISO-certifiering (Tengblad, 2006). Kravet att följa tvingande regler är beroende av 

aktörernas verklighetsuppfattning. Detta innebär att inblandade organisationer måste vara 

medvetna om exempelvis kundernas eller allmänhetens krav på att de ska agera på ett visst vis. 

En Om kunder inte ställer krav på att organisationerna ska agera på ett etiskt och moraliskt vis 

som är anpassat till social- och miljömässig hållbarhet, och om organisationerna konstruerar sin 

verklighet efter detta agerar de antagligen inte heller.  
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De normativa reglerna handlar om vad som är önskvärt. Dessa regler är explicita och utsätts för 

ifrågasättande, och dessutom är de är rollspecifika. Om de inte följs tappar organisationen 

förtroendet hos intressenterna. Gränsen mellan tvingande och normativa regler kan vara hårfin, 

då vissa tvingande regler lika gärna skulle kunna definieras som normativa (Di Maggio & Powell, 

1983).  

De självklara reglerna är de grundläggande regler som en gång i tiden utsattes för diskussion men 

som på grund av att samhället noga granskat dem, och på grund av att de gått igenom det 

tvingande stadiet och normativa stadiet, blivit till en grundbult i allmänhetens verklighetsupp-

fattning (Di Maggio & Powell, 1983).  

3.4 Ansvar i marknadsekonomin 

Det andra fältet vi tar upp i teorigenomgången som avhandlar ansvar utgörs av spänningarna 

som uppstår när hållbarhetsbegreppet ska placeras i en företagskontext. Här ställs Friedmans syn 

på tillväxt på sin spets; företag bör bara engagera sig i en hållbar utveckling så länge det 

frambringar en högre vinst (Friedman, 1970). Det finns flertalet forskare som är kritiska till denna 

syn (Ghoshal, 2005, Painter-Morland, 2012) och som menar på att en så absolut och enkel syn på 

företagande endast ser en del av helheten och det är numera tydligt att både man inom både 

företag och inom akademins värld tillerkänner fler intressenters intressen som legitima (Freeman 

et al., 2010). Problemet med detta är dock att även om intressena erkänns som legitima, så är det 

otydligt vilka implikationer de i förlängningen får för företagen: Var anser företagen att gränsen 

för deras ansvarstagande går? Vad innebär ansvar i strategiformulering? Vi kommer nedan att 

visa på de tongivande inriktningarna av ansvar i en företagsekonomisk kontext. 

3.4.1 Nyklassicistiskt ansvar 

Trots att nyklassicistisk teori oftast är något som tillskrivs nationalekonomin så är det tydligt att 

de nyklassicistiska tankegångarna och teorierna har fått stort genomslag, inte minst inom det 

företagsekonomiska fältet (Médaille, 2009, Krugman, 2009). Nyklassicistisk teori är baserad på 

tre huvudsakliga antaganden: Individer har rationella preferenser, individer maximerar nyttan 
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samtidigt som företag maximerar vinsten och individer agerar beroende av fullständig och 

relevant information (Weintraub, 1993). Företagens ansvar blir här att maximera vinsten, genom 

att möta de rationella preferenserna hos konsumenterna. Ansvaret här är ingen metod utan 

snarare ett mål. Hur man praktiskt möter de rationella preferenserna är otydligt och även om 

förespråkare för teorin visar ofta på matematiska modeller så missar man ofta att ta upp de dolda 

antaganden som görs, vilket leder till en reduktionistisk syn på mänskliga beteenden, såsom 

handlingar, vinstmaximering och produktivitetsmaximering (Weintraub, 1993). Weintraub (1993) 

menar erkänner att egennyttan spelar roll i mänskliga handlingar, men anser dock inte att 

egennyttan är den enda variabeln som förklarar individers handlingar. En annan invändning han 

har är att allt som handlas med på en marknad måste behandlas som en handelsvara. Problemet 

med detta är att det finns vissa “varor” som inte är statiska, såsom människor och vissa 

naturresurser. Den senare ser kanske handelsplatsen som väldigt statisk, men de processer och 

den inverkan på naturen som måste genomgås för att framställa och transportera varan till 

handelsplatsen överskrider ibland vida den ekonomiska kostnaden, något som inte syns i dessa 

modeller (Foster, 2002). Eller som Polanyi (i Medaillé 2009, s. 449) säger: “In order to subsume man 

and nature into the world of market mathematics, they had to be converted into the fictitious commodities of 

labor and land, and valued only as these fictitious commodities”. Marknadsvärdet återspeglar alltså 

endast marknadens värdering av varan, vilket kan leda till en snedfördelning, där vissa varor med 

ogreppbara värden inte värderas korrekt (Weintraub, 1993). 

3.4.2 Hållbarhet som konkurrensfördel  

Konkurrensfördelar och dess betydelse för ett ekonomisk hållbart företagande konkretiserades av 

Porter (1985), där han hävdar att konkurrensfördelar uppstår antingen genom att producera 

kostnadseffektiva produkter/tjänster eller genom att differentiera sina produkter/tjänster. 

Begreppet har sedan dess utvecklats och Barney (1991) hävdade att konkurrensfördelar kan nås 

om ett företags strategi skapar värde samtidigt som den inte är implementerad av nuvarande eller 

möjliga framtida konkurrenter. Barney (1991) betonar här vikten av att strategin måste vara unik, 
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att satsa på något som alla andra har ger inte konkurrensfördelar och är därför inte intressant att 

investera i för att få ett konkurrenskraftigt företag.  

3.4.3 Incitament för hållbar utveckling 

Två viktiga begrepp som ofta förekommer när hållbar utveckling ska sättas in i en företagskontext 

är the Tripple Bottom Line och Corporate Citizenship. Det första av dessa koncept handlar om att 

ekonomi, miljö och socialt arbete ska förenas, precis som i den grundläggande definitionen av 

hållbar utveckling. Det andra konceptet handlar om att företag ska sikta på att bli goda samhälls-

medborgare, som drar sitt strå till stacken för att göra den lokala och globala arenan till en bättre 

plats. De båda koncepten är viktiga då affärsverksamheter, direkt eller indirekt, är ansvariga för 

den största mänskliga åverkan på jordens ekosystem då affärsverksamhet idag till stor del bedrivs  

utan tanke på framtida generationer (Capra & Pauli, 1995).  

Företag måste utveckla och implementera strategier för att möta de företagsmässiga utmaning-

arna när det gäller en hållbar utveckling och därutöver är hållbarhet ett ideal som både samhället 

och företagsvärlden bör ha för ögonen i sitt strävande efter att skapa värde (Garriga & Melé, 

2004). Genom att exempelvis bistå med arbetstillfällen, investera kapital och upphandla råvaror 

har företag en djupgående och positiv effekt på samhället och ett företags viktigaste uppgift är att 

bidra till en florerande ekonomi.  

Företag är däremot inte ansvariga för världens alla problem och har inte heller resurser nog för 

att lösa dem alla, men genom att identifiera vissa problem som ligger företagen nära har företagen 

en chans till värdeskapande som är hållbart i längden (Porter & Kramer, 2006). Därmed skapas 

incitament för hållbarhetskonceptet, men som tidigare nämnts innehåller detta koncept även 

andra delar att förhålla sig till för ett företag än den ekonomiska delen. Företag behöver medverka 

aktivt för att stärka konceptet (Beckmann & Pies, 2008) och enligt Von Schmeling (i Enell, 2009) 

måste ”hållbarhetsfrågorna [...] integreras i alla företagets delar, strategiskt, operativt, i produkterna och 

profileringsmässigt. Det går inte längre att bortse ifrån att etiska frågor och hållbarhetsfrågor har en stark 

påverkan på företagets rykte och framtid” (Enell 2009, s. 108).  
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Garriga och Melé (2004) konstaterar att ett företag är ett instrument för att skapa värde och att 

sociala och miljömässiga aktiviteter är medel för att få till stånd ett tillfredsställande ekonomiskt 

resultat. Nationalekonomen de Vylder (2007) konstaterar att: “Till kategorin gigantiska marknads-

misslyckanden hör en marknadsekonomis oförmåga att hantera framtiden. Marknader är kortsynta - och 

måste så vara. [...]. Framtiden försvinner snabbt i alla lönsamhetskalkyler”. Shindehutt, Morris och Kocak 

(2008) säger däremot att om företag vill vara marknadsdrivande idag är det fördelaktigt att 

implementera hållbarhetsbegreppet i affärsverksamheten för att det ska vinna hållbara 

marknadsfördelar. Det finns även en etisk dimension där vissa forskare menar att företagen har 

ett ansvar och en skyldighet att ta sitt framtida ekologiska fotavtryck i beaktande när de utövar 

affärsverksamhet (Keijzers, 2002, Jeurrisen & Keijzers, 2004, Feinberg, 1981). 

3.5 Från aktieägare till intressenter 

Aktieägarnas intressen har varit i fokus de senaste årtionden, med förespråkare som Friedman 

(1970) som förmodligen är den starkaste motståndaren till intressentteori (eng. stakeholder 

theory). Trots detta har det, inte minst sedan finanskrisens intåg, blivit uppenbart att företag 

behöver ta mer än sina direkta ägare i beaktning i sin operativa verksamhet och när de utarbetar 

strategier (Stiglitz et al., 2010). 

3.5.1 Hållbar utveckling i förhållande till CSR 

CSR är ett paraplybegrepp för ansvarsfullt och hållbart företagande, och en hållbar utveckling 

gynnas av goda ansatser inom CSR. Dock är termen hållbarhet ett värdebaserat koncept, som till 

skillnad från CSR är utvecklat på en samhällelig makronivå och som genomsyrar fler samhälls-

institutioner än företagen. CSR och hållbar utveckling är normativa koncept och de två delar vissa 

normativa mål. Dock kritiseras CSR-principer från ett hållbarhetsperspektiv och Dobers och 

Springett (2010) har upptäckt att det finns klyftor mellan hur civilsamhället, icke-statliga orga-

nisationer och affärsvärlden förstår kopplingen mellan de två konceptens målsättningar. Fokus 

hamnar oftast på CSR eftersom hållbar utveckling framstår som ett alltför problematiskt koncept 
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då det kräver förändring på alltför fundamentala nivåer. De två koncepten delar följande 

principer: 

· Befästande av miljöhänsyn i policydokument 

· En förståelse för att “utveckling” är ett bredare begrepp än “tillväxt” 

· Ett åtagande att skapa rättvisa (Ibid., 2010). 

Enligt Garriga och Melé (2004) kan CSR-fältet delas in i 4 teoretiska områden. De instrumentella 

teorierna handlar om att företaget är ett instrument för att skapa värde och de sociala 

aktiviteterna är medel för att få till stånd ekonomiska resultat. De politiska teorierna hanterar 

företagens makt i samhället och hur företagen ska använda denna makt på ett ansvarsfullt sätt. De 

integrerade teorierna anser att företagen fokuserar på att tillfredsställa samhällelig efterfrågan 

medan de etiska teorierna handlar om att företagen bör ha en etisk inställning i en samhälls-

kontext. Garriga och Melé (2004) anser att hållbar utveckling ur ett företagsperspektiv hamnar i 

undergruppen “etiska teorier” och de anser att ett förnyat intresse för CSR och därmed också för 

alternativa koncept har gett termen Corporate Responsibility ett uppsving. Carroll (1991) identifierar 

istället en pyramid med fyra nivåer av ansvarstagande; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt. Det ekonomiska ansvarstagandet handlar enligt Carroll att göra vinst och han 

hävdar även att det är en förutsättning för att uppnå övriga nivåer. Ovanför det ekonomiska 

ansvarstagandet placerar han juridiskt ansvar, att företagen måste följa lagen för att inte riskera 

påföljder. Det etiska ansvarstagandet handlar om att göra vad som är rätt (Carroll, 1991, s. 42) och 

sträcker sig utöver det juridiska ansvaret, vad som är ”fel” är inte alltid olagligt, enligt honom. 

Den översta nivån, filantropiskt ansvarstagande handlar om att förbättra människors livskvalité 

och att skänka resurser åt samhället, för samhällets bästa. 
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3.5.2 Legitimitetsteori 

Debatten kring hållbarhet har medfört en konceptuell utveckling som inkluderar den ekologiska, 

ekonomiska och sociala dimensionen, men Beckmann och Pies (2008) anser att det saknas en 

moralisk dimension som cirkulerar kring institutionell legitimitet. De anser att människor inte 

kommer att ta begreppet hållbarhet på allvar om de inte ser att spelreglerna kring hållbar 

utveckling är rättvisa, legitima och medför ömsesidiga fördelar (Beckmann & Pies, 2008). 

Enligt Adams (2008) finns det en stark koppling mellan legitimitetsteori och rykteshantering 

(eller omdömeshantering enligt Røviks (2008) benämning ovan) och tankar på företagets rykte är 

en stark pådrivande faktor för en utförlig CSR- och hållbarhetsrapportering. Han anser att denna 

typ av rapportering påverkar alltifrån strategisk planering till hur företaget förhåller sig till risk 

och sina intressenter samt hur man arbetar med exempelvis PR och kommunikation.  

Lightstone och Driscoll (2008) har i en studie funnit bevis för att företag hanterar legitimitets-

frågan genom att välja vilken information de ska kommunicera med omvärlden. Adams (2002) 

anser i linje med detta att företag rapporterar om sitt CSR- och hållbarhetsarbete för att förbättra 

företagets image och trovärdighet. Däremot anser han också att det finns en allmän uppfattning 

om att det gynnar ett företags rykte att även rapportera om negativa incidenter. Bebbington, 

Larninaga-González och Moneva-Abadía (2008) har publicerat en artikel om hur företag försöker 

hantera sitt rykte och medföljande risker. Den kontaktyta som finns mellan företag och samhälle 

är oerhört viktig för företagets fortlevnad och om ytan smutsas ned av ett dåligt rykte kan detta 

leda till företagets upplösning (Ibid. 2008).  
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3.5.3 Formaliseringar av hållbarhetsbegreppet 

Hållbarhetsbegreppet är ett kraftfullt begrepp som behöver formuleras, beskrivas och användas 

på ett praktiskt och lättförståeligt sätt. Vår studie visar på att företag saknar förståelse för hur de 

ska omvandla begreppet “hållbarhet” till något de praktiskt kan arbeta med. 

Det finns idag ett flertal formaliserade sätt att skapa hållbarhetsansatser inom företag och orga-

nisationer. I detta stycke vill vi introducera termen hållbarhetsredovisning, där vi går närmare in 

på Global Reporting Initiative (GRI) och ISO-certifiering, samt hållbarhetskommunikation för att 

introducera vad en hållbarhetskonsults arbete kan gå ut på. De hållbarhetskonsulter vi intervjuat 

har inte arbetat med att skapa hållbarhetsredovisningar, men tipsar ofta sina klienter om alter-

nativa ramverk för att kommunicera det hållbarhetsarbete de åtar sig. 

GRI är riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet ska rapporteras och göras mer effektivt. Förenklat 

uttryckt handlar det främst om hållbarhetsredovisning. Det är ett globalt ramverk av koncept, 

riktlinjer och mätverktyg som används av organisationer av alla storlekar och inom alla sektorer. 

Ett ledord för GRI är transparens för att låta företag stå som ansvariga framför sina konkurrenter 

(GRI Growth and Development, 2007). GRI-ramverket är öppet för både individer och orga-

nisationer som är intresserade av en hållbar utveckling. Idag finns det 30 000 organisationer som 

är länkade till GRI; däribland regeringar, frivilligorganisationer, konsultbyråer och universitet 

(Global Reporting Initiative, 2012). 

Det finns många olika ISO-certifieringar som alla är mått på företags kvalitetsarbete (Swedish 

Standards Institute, 2012). ISO-26000 är en certifiering som guidar organisationer mot hållbar 

utveckling och syftar till att vägleda dem när de ska förhålla sig till den gemensamma agendan 

(Söderberg i Atler et al., 2009, ss. 5-11) underlättar konsumenternas bevakning av företag. ISO-

certifieringsstandarden ingår som allianspartner inom GRI-ramverket (GRI Growth and deve-

lopment, 2007). ISO-14000-serien utgörs av miljöstandarder och verkar som utgångspunkt för 

certifierade miljöledningssystem (Henriksson i Atler et al., 2009 s. 26). De konsulter vi intervjuat 

har arbetat mycket med att skapa trovärdig och relevant miljökommunikation hos sina klienter 

och detta har skett inom ramen för ISO 14000-serien.  
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4. Uppfattningar, attityder och drivkrafter 

I detta stycke presenteras innehåll i form av citat från intervjuerna med hållbarhetskonsulterna. 

Vi sammanlänkar dessa med teori- och litteraturgenomgången samt analyserar materialet utifrån 

ett diskursteoretiskt perspektiv med fokus på klienternas uppfattningar, attityder och drivkrafter 

i relation till hållbarhetsbegreppet.   

Attityderna är enligt Borkowski (2005, s. 47) nära besläktade med uppfattningarna, men atti-

tyderna reflekterar i vår studie ett slags meningsskapande av uppfattningarna. Ett förenklat 

exempel på en sådan situation skulle kunna vara när en klient uppfattar hållbarhet endast som 

ekonomisk hållbarhet och därför inte ser varför de skulle investera i de miljömässiga och sociala 

dimensionerna. Konsulterna presenterar ny information, vilket leder till att uppfattningarna 

förändras (fler dimensioner tas i beaktande) samtidigt som den emotionella kopplingen (atti-

tyderna) förändras. Drivkrafterna beskriver i sin tur vad som får klienterna att förhålla sig till 

hållbarhetsbegreppet. 

Enligt Deleuze & Guattari (1972) producerar kapitalismen två typer av värden, ett kvalitativt 

objektifierat värde och ett kvantitativt kapitalistiskt värde. Det är tydligt i våra intervjuer att det 

senare värdet är vad konsulterna fokuserar på då de genom sin mångåriga erfarenhet märkt att en 

stor del av deras trovärdighet bygger på förmågan att till klienterna kommunicera kvantifierbara 

värden, såsom nöjdare kunder och ökade vinster. Samtidigt bygger kommunikationen till 

kunderna på mjuka värden, såsom att värna om miljön, tänk på nästa generation et cetera. Även om 

värdena skiljer sig markant åt, så är båda högst beroende av varandra för att återskapas: utan 

ekonomisk vinst, ingen hållbarhet, utan hållbarhet, ingen ekonomisk vinst (på lång sikt). Vi 

kommer att återkomma till denna relation under  rubriken Uppfattningar. 

Winther-Jørgensen och Phillips (1999) avhandlar, som vi nämnde i stycket Analysmetod, ett antal 

koncept som vi kommer att dra paralleller till.  

De flytande signifikanser vi identifierat i diskursen om hållbar utveckling och som vi valt att ta 

fasta på efter att vi bearbetat intervjumaterialet, är uppfattningar, attityder och drivkrafter. Vi vill 
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passa på att påminna om att flytande signifikanser är de element som fortfarande är öppna för 

tillskrivning av olika betydelser, och vi vill alltså ta reda på vilken betydelse klienternas 

uppfattningar, attityder och drivkrafter har i formandet av hållbarhetsdiskursen inom företags- 

och organisationsvärlden. Vi har uppfattat att hållbarhetsbegreppets innebörd är vag och tolkas 

olika i olika sammanhang vid olika tillfällen. Vi påstår därför att vi ur hållbarhetsdiskursens nät 

av betydelser inte i alla lägen kan utesluta vilka möjliga betydelser olika tecken kan ha. 

Diskurser etableras genom att betydelse utkristalliseras kring ett antal nodalpunkter (Winther-

Jørgensen & Phillips 1999, s. 33). Vi har identifierat två viktiga nodalpunkter i vårt material, 

nämligen ”ansvar” och ”tillväxt/kapitalism”. Dessa två punkter står i ett motsatsförhållande till 

varandra och kring var och en av dem ansamlas ett antal andra tecken. Under ”ansvar” hittar vi 

bland annat värderingar, intergenerationell rättvisa, miljöhänsyn och långsiktighet medan vi 

under ”tillväxt/kapitalism” hittar budget, ekonomisk planering, ekonomisk hållbarhet och 

kortsiktighet. 

Artikulation är varje praktik som skapar en relation mellan tecknen så att tecknens identitet 

förändras (Winther-Jørgensen & Phillips 1999).  Hållbarhetsdiskursen är under konstant 

omdaning, och destabiliseras och stabiliseras ständigt. Som vi ser det är artikulationer i detta 

sammanhang händelser som påverkar maktkampen mellan ”ansvar” och tillväxt/kapitalism”. 

Dessa händelser kan exempelvis vara miljökatastrofer eller nya rön om växthuseffekten. Ansvar 

står som en egen rubrik under stycket Drivkrafter. 

De begrepp vi kommer att stöta på nedan som verktyg för analysen är sammanfattningsvis 

begärsproduktion, de- och reterritorialisering, kvalitativa och kvantitativa värden, flytande 

signifikanser, nodalpunkter, de tecken som är underordnade nodalpunkterna samt artikulation. 
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4.1 Att förstå hållbarhetsbegreppet - ett ramverk 

Hållbar utveckling är resultatet av en syntes mellan miljövårdstänkande och en tillväxtvänlig 

utvecklingsdiskurs (Elliot i Bäckstrand et al., 2004, s. 229), men Bäckstrand et al. (2004) 

vidmakthåller att många miljöaktivister påstår att hållbar utveckling är en motsägelse i sig 

eftersom industriell tillväxt och konsumtion är källan till miljökriserna. 

Vårt empiriska material bistår inte med objektiva fakta om hur klienters attityder och 

inställningar till hållbarhetsarbete är konstruerade och bistår inte heller med tolkningar av 

begreppet i sig självt. Däremot fungerar studien som en ögonblicksbild av den dynamiska och 

föränderliga verkligheten som hållbarhetsbegreppet är en del av.  

På grund av de fylliga och utförliga svaren är det svårt att summera och kategorisera intervjuer 

och utdrag i statiska diagram. Vi har istället tagit fram ett ramverk som visas nedan, där 

hållbarhetsbegreppet fungerar som en formbar behållare, som skapas och omdefinieras genom en 

växelverkan mellan uppfattningar, attityder och drivkrafter. 

 Figur 4.1 - Hållbarhetsbegreppet 
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Som figur 4.1 visar konstrueras och definieras hållbarhetsbegreppet av uppfattningar, attityder 

och drivkrafter. Uppfattningarna, i sin tur, påverkar attityderna och leder till drivkrafter hos 

klienter som engagerar sig i hållbarhetsansatser. Denna kategorisering bör dock inte ses som ett 

helt statiskt förhållande, även om uppfattningarna främst påverkar attityderna i ett kausalt 

förhållande. Det finns även en påverkan åt andra hållet, där attityder och drivkrafter påverkar 

uppfattningarna. Tidsaspekten bör i modellen ses som en tredje dimension, där uppfattningar, 

attityder och drivkrafter (i viss mån), förändras över tiden. I denna studie är tidsaspekten 

intressant, inte för att vi utför en historisk studie över hållbarhetsbegreppet, utan tvärtom för att 

vi ämnar studera hållbarhetsbegreppet idag. Tidsaspekten är dock viktig då den ger oss en 

historisk bild av hur uppfattningar, attityder och drivkrafter har konstruerats och förändrats, 

vilken hjälper oss att analysera och förstå hur dessa ser ut idag. 

4.2 Uppfattningar 

Uppfattningar är individers sätt att uppfatta och tolka sinnesintryck (Lindsay & Norman, 1977) 

eller i vår studie, hur klienterna uppfattar och tolkar hållbarhet som begrepp. Som tidigare 

nämnts är det också en av hållbarhetsdiskursens flytande signifikanser. Uppfattningarna de- och 

restabiliseras på grund av förändringar i hur ledare bedömer vikten av hållbarhetssatsningar, hur 

medarbetarna tillåts ha inflytande och göra sin stämma och sina uppfattningar hörda och hur 

klienterna blir påverkade av konsulternas uppfattning om att en hållbar utveckling är nödvändig 

för organisationers, företags och världens framtid. 

4.2.1 Ledarskapets påverkan 

Vikten av ledarskap för hållbar utveckling är en uppfattning som majoriteten av konsulterna för-

medlar. Vår alltmer globaliserade värld och de implikationer globaliseringen medfört är något 

som de flesta konsulter upplevde sig påverkade av. Enligt flertalet konsulter visar klienter idag, 

jämfört med för ett par år sedan, en större medvetenhet om exempelvis växthusgaser, 

arbetsförhållanden i utvecklingsländer samt, kanske främst, resursutarmning. Flertalet konsulter 
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nämnde Al Gore - en ledare som tagit på sig rollen att vara hållbarhetsförespråkare - och hans 

dokumentär An Inconvenient Truth som essentiell för medvetenheten om växthusgaser och dess 

inverkan på miljön. An Inconvenient Truth är ett exempel på en artikulation som påverkar 

nodalpunkter och andra underordnade tecken genom att belysa verkligheten från en ny vinkel. 

Ett exempel på detta är en konsult som berättade att intresset för hans tjänster ökade avsevärt 

direkt efter Al Gore varit i Malmö för att tala om sin dokumentär; det var till och med en klient 

som vid första kontakten berättade för konsulten att det var just den föreläsningen som gjorde att 

klienten fick upp ögonen för miljöfrågan. Det fanns dock undantag och en konsult var särskilt 

noga med att påpeka hur konsultbolagets klienter inte alls upplevde en större medvetenhet hos 

sina kunder: 

“Jag hör allt fler företag som säger att kunderna ställer mindre krav nu än för några år sedan, att de får mindre 

frågor från kunder och där de känner att de nästan får känsla för att, framförallt vi i Sverige, vi bara tar för givet 

att företagen gör väldigt mycket, vi lutar oss tillbaka, ‘jamen alla säger ju att de gör något, då gör de också något’, 

så vi har blivit sämre på att ställa lite mer frågor och sådär, att framförallt i butikskedjor som där jag är ute och 

träffar slutkund, textilbranschen, detaljhandeln och så, de säger ‘jag får inga frågor, från kunderna’. Det är ju lite 

skrämmande för man hoppas ju att folk ska vara lite så: ‘jaha, varför har ni fortfarande det här materialet i era 

kläder?’” (Matilda) 

Konsulten upplevde det i detta fall som mycket besvärande, för hur ska de kunna rättfärdiga 

investeringar som deras klienters kunder inte efterfrågar? Dessa investeringar kostar ur 

klientens synvinkel bara pengar och det är först på längre sikt det kan bidra till strategiska 

konkurrensfördelar och  stärka företagets image. Denna kortsiktighet är ett av de tecken som 

underordnas nodalpunkten ”tillväxt/kapitalism”. 

Exempel på motsatsen finns också: 

“Det händer ju jättemycket och det är klart att det pratas ju om det […], det är en jätteskillnad mot när jag började 

jobba för bara 7-8 år sedan, jag menar när vi får jobb så finns det folk som säger att ’vår VD tycker att vi ska ha 

en hållbarhetsredovisning och börja jobba med hållbarhetsfrågor’, det hände ju inte för 7-8 år sedan” (Stefan) 
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Detta citat visar på hur ledningens syn på hållbarhetsbegreppet har förändrats. Det har som 

tidigare nämnts blivit centralt att skapa långsiktigt hållbara strategiska konkurrensfördelar och 

därmed lyfts nodalpunkten "ansvar" fram genom tecknet "långsiktighet".  

För att förändringsprocesser överhuvudtaget ska äga rum är det nödvändigt att antingen ägarna 

eller högsta ledningen uppfattar processen som viktig för företagets framtid. När konsulterna 

talar om vikten av ledarskap gör de det utan att ifrågasätta eller reflektera över att det är en 

otroligt viktig faktor: det är något som tas för givet. Detta är knappast förvånande, för i en 

företagskontext symboliserar ägande makt, vilket förklarar varför ägarna är viktiga att ha med sig 

i förändringsprocesserna. Ledningen besitter makt genom att de bestämmer över den operativa 

verksamheten, vilket blir ett direkt verktyg för maktutövning. Konsulterna kommunicerar detta 

maktförhållande genom uttalanden som: 

“Drivet där kom mer från den dåvarande VD:n som tyckte, det här det är något, nästa VD var inte alls in-

tresserad av frågan, då fick vi en liten dipp i projektet, det fungerade inte alls, sen kom det en ny och då fungerade 

det bra och så vidare” (Stefan)  

och 

“Kan vi få tag i VD:n och ledningen, så lyckas vi oftast” (Robert)  

Även om det är tydligt att den som besitter makten måste uppfatta  hållbarhet som viktigt, är det 

något förvånande hur konsulterna betonar just vikten av ledarskap, och ledarskap från ägare och 

ledning. Detta står i skarp kontrast till Gustafsson och Hjelm (2011) som pratar om vikten av en 

samsyn inom organisationen, där hållbarhetsarbetet sprider sig genom organisationen via 

hållbarhetsspecialisterna eller miljöansvariga. Quinn och Norton (2004) är även inne på detta 

spår, hur det är ledarskapstekniker som bemyndigar, utbildar och stärker medarbetare, snarare 

än en maktutövning vilken bygger på hierarkiska strukturer. Røvik (2008) är inne på ett spår där 

han talar om hur ledarskapstekniker går i cykler och att vi just nu är inne i en fas av hårdare 

styrning och tydligare hierarkiska strukturer, som resultat av en ökad globalisering. Även om 
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majoriteten av konsulterna pratade om ledarskap på detta sätt, så fanns det ett mycket intressant 

undantag där ledningen åsidosatte egna prioriteringar och uppfattningar: 

“Jag gillar inte det du håller på med, men jag förstår att du gör rätt grejer” (Klas) 

Här fick konsulten mandat från en chef i ledningen att efter eget tycke göra de förändringar som 

han ansåg vara nödvändiga, trots att andra i ledningen ansåg att arbetet inte ledde i rätt riktning. 

Chefen i fråga fick internt kämpa för detta mandat, och gjorde så, trots att hen2 inte gillade det han 

höll på med. Uttalandet ger ytterligare en intressant vinkel genom att chefen rakt ut säger att hen 

inte gillar vad konsulten gör, med en underförståelse av att vad konsulten gör, kostar pengar. 

Chefen påtalar direkt, med Deleuze och Guattaris teoretiska lins,  hur flödet av kapital inte går att 

översätta till ett flöde av begär och hur chefen inte ser värdet som satsningarna ger. Istället för att 

ifrågasätta detta fortsätter hen ge konsulten mandat för att genomföra förändringarna.  

4.2.2 Medarbetarnas påverkan 

Om man ser på förändringsprocesser utifrån ett medarbetarperspektiv, det vill säga klienternas 

medarbetare, så är uppfattningarna något annorlunda, konsulterna talar här om medarbetarnas 

rädsla för omorganiseringar, med betoning på effektiviseringar, eller som Stefan säger: 

“Det kan ju uppfattas lite som ett hot från början, när man ser att ‘jaha, ska vi bli effektiva? Finns det ingen plats 

för mig att jobba här längre’, naturligtvis kan sådana saker dyka upp ju” (Stefan) 

Medarbetarna är här rädda för att bli bortrationaliserade, de förknippar organisations-

förändringar med effektiviseringar och uppfattar därför hållbarhetsansatser som förändringar i 

samma riktning. Denna allmänna rädsla för effektiviseringar menar Child (2005) beror på 

hyperkonkurrensen som globaliseringen medfört. Denna förskjutning, från hållbar utveckling 

och begrepp som vagga till vagga, till effektivisering och rationalisering är ett exempel på den de- 

och reterritorialisering som sker då hållbarhetsbegreppet placeras i en företagsekonomisk kontext, 

att värna om miljön transformeras till att effektivisera produktionen. Denna process kan, baserat på 

                                                                    

2
 Vi använder här det könsneutrala pronomet hen eftersom vi inte vet vilket kön chefen i fråga har. 
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våra intervjuer, ses som avkall på hållbarhetsarbetet. Konsulterna accepterar, om än något 

motvilligt, detta avkall och försöker i största möjliga mån jobba utifrån de premisser som finns. I 

denna kontext behöver konsulterna även kompromissa med huruvida det är viktigt att få med sig 

alla delar av en organisation, för ett lyckat hållbarhetsarbete, vilket illustreras med nedanstående 

citat: 

“Vi pratar ju om bolagsledningar, styrelse, ägare, och de är de som måste vara med på spåret från början, 

medarbetare inom organisationen är inte så viktiga att ha med sig” (Robert) 

Konsultens uppfattning är att det inte är viktigt att ha med sig alla medarbetare i en 

förändringsprocess, här i ett sammanhang då vi pratar om hållbarhetsarbete. Det vi kan utläsa 

från detta citat är att uppfattningar om hållbarhet hos de medarbetare som befinner sig längre ner 

i hierarkin är mindre viktiga och att det som är viktigt är att ledningen visar intresse och därmed 

skapar möjligheter för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.  

Här kan vi dra en parallell till Bossinks (2007) forskning som visade vilken ledarskapsstil som var 

mest lämplig för att få med sig medarbetarna. Det visade sig att de stilar som var mest effektiva 

var de där ledaren var mycket tydlig med att redogöra för målet med hållbarhetssatsningen. Den 

ledarskapsstil som var minst effektiv var den där ledaren var karismatisk, men saknade 

verklighetsförankring. 

Ett annat problem kan vara att konsulten inte får med sig personalen i förändringsarbetet. Då kan 

det låta så här: 

“Det kan ju vara relaterat mer till ett symptom på ett företag där man kanske inte mår så bra, där det finns andra 

problem i företaget och så kommer man och säger att ’nu ska vi också göra det här’ också säger personalen ’vi 

skiter i det här, företaget, vi tycker inte om företaget som vi jobbar på’” (Stefan) 

Ett internt problem på företaget konsulten kommer ut på kan alltså innebära att hans förlag på 

hållbara lösningar kommer på skam. Det kan vara så att nodalpunkten "tillväxt/kapitalism" har en 

starkare inverkan på diskursen på just detta företag eftersom medarbetarna tycker att det är 
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viktigare att företaget de arbetar på åstadkommer tillväxt. Detta eftersom deras framtid inom 

företaget på det viset tryggas i högre grad än om företaget börjar genomföra satsningar på 

hållbarhet utan att ha medarbetarna med sig. Det kan vara problematiskt att ta till sig tecknet 

långsiktighet om medarbetarna inte ser sig själva som en del i företaget på lång sikt. 

Ett exempel på motsatsen existerar också. I detta fall belyses ytterligare ökat fokus på hållbarhet 

bland potentiella medarbetare, något som många konsulter uppmärksammar. Samma konsult 

utvecklar senare denna logik: 

“Alla företagen vill ju att ni ska känna att det här är ett bra företag att jobba på, det är liksom brist på talang och 

då när det är talangbrist så vill man ju också visa de som ska börja jobba hos en, för jag vet inte hur ni, jag säger 

ju det när jag utbildar att, när studenter kommer ut, de är lite mer kräsna på vad för profilering företaget har som 

de ska börja jobba på” (Matilda) 

Även om intervjupersonen inte nämner det implicit, så är det tydligt när vi diskuterar med flera 

konsulter att den profilering som blivit eftersträvansvärd är just hållbarhet och kanske 

framförallt ansvarstagande; medarbetare vill arbeta för företag vars arbete de själva kan stå för. 

Nodalpunkten "ansvar" tar här överhanden över "tillväxt", då medarbetarna hellre vill att 

företaget de arbetar för ska ta ansvar för miljö och samhälle än att det ska uppvisa en starkt 

tillväxt. 

4.2.3 Samspelet mellan konsult och klient 

 

Att konsulterna behöver anpassa sin image till att passa in i en företagskontext är också något som 

var påtagligt under intervjuerna. Många av konsulterna betonar sina egna uppfattningar av 

hållbarhet; varför de jobbar som hållbarhetskonsulter och hur deras uppfattningar måste 

nyanseras när de kommunicerar med sina klienter. En konsult beskriver detta på följande vis: 

“Våra kunder behöver träffa praktiker och mina konsulter ska inte träffa mig, jag menar, eller jag kan ju också 

prata praktiskt, men jag, det jag säger [nu], säljer liksom inte våra tjänster, det kan jag säga, jag kan inte stå och 
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säga, jag säger ju det när jag håller föredrag att liksom, kapitalismen håller på att, ja men liksom, ni får ju, ja, det, 

det, har ju inte, liksom, någon plats i ett försäljningssammanhang” (Mona) 

och 

“Säljer man sig själv så säljer man sig själv, man säljer inte en lösning, man gör inte en behovsanalys som är vet-

tig” (Mona) 

I intervjun är det tydligt att Mona har en personlig uppfattning om vad hållbarhet innebär, hon 

vill se en hållbar utveckling och tycker att det är företagen och inte är konsumenterna som ska 

betala för omställningen till denna. Hon är även medveten om att hennes personliga uppfattning 

inte är möjlig att direkt förmedla i en företagskontext, hon måste anpassa sitt språk till 

kvantifierbara värden (såsom ökad vinst och långsiktig investering), istället för att betona de 

kvalitativa värden, som hon egentligen vill uppnå. Hon använder kvantifierbara värden varje 

gång hon talar om företagens behov, men kvalitativa när hon talar om sina personliga 

övertygelser. I linje med denna anpassning menar Adams (2008) att företagen endast rapporterar 

om CSR och hållbarhetssatsningar om de ser att det direkt påverkar deras rykte, samtidigt som 

han hävdar att all rapportering är av godo, även negativ sådan. Denna uppfattning är däremot 

något som varken konsulterna eller klienterna delar, Stefan betonar istället vikten av att vara 

miljömedveten enligt hans definition, snarare än vikten av ärlig kommunikation: 

”Vi jobbar med verksamheter som är miljömedvetna, eller som vi tror kan bli det med vår metod, vi jobbar inte 

med de som inte vill, […] vi kan inte samarbeta med de som inte tänker ta det ansvaret” (Stefan) 

Företagen måste alltså vara ansvarstagande, Stefan nöjer sig inte med att företagen kom-

municerar ett ansvarstagande. Arbetar de inte utifrån deras metoder så samarbetar de inte med 

dem. Konsulterna var något kluvna i denna fråga, vissa var tydligt avståndstagande till att samar-

beta med klienter som de ansåg sysslade med en verksamhet som inte var förenlig med en hållbar 

utveckling, såsom oljebolag, medan andra ansåg att det var viktigare att åstadkomma  en liten 

förändring än ingen förändring alls. 
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I relationen mellan konsult och klient ryms en anpassning från båda håll för att samarbetet ska 

fungera till bådas belåtenhet. Konsulten ska se till att sälja sin tjänst, men också utföra den enligt 

konsultbyråns gängse tillvägagångssätt och klienten ska förbättra sin verksamhet ur ett miljö- 

och samhällsperspektiv inom ramen för sin budget. Samma konsult säger: 

“Våra tjänster är ju både lätt- och svårsålda kan man säga” (Stefan) 

En annan konsult säger om sin klient: 

“De stödjer oljeessensutvinning i Kanada då, Statoil, alltså, det är, det är ju en prövning, det känns inte bra” 

(Robert) 

Här har vi alltså en konsult som inte uppskattar sin klients ställningstagande till- och uppfattning 

om hållbarhetsfrågor, samtidigt som konsultens uppgift är att rensa upp i klientens verksamhet. 

Denna konsult har nått insikt om detta faktum och säger så här: 

“Vi tror ju att vi kan hjälpa de flesta, tills motsatsen bevisas” (Robert)  

En annan konsult är inne på samma spår: 

“Men då tänker jag att man får göra det bästa, ja, hjälpa dem inom ramen för deras marknad tänker jag, och de 

kan ju faktiskt påverka” (Mona) 

Klienter som verkar inom miljövidriga branscher har chans att göra mycket större skillnad med 

små förändringar och därför kan dessa klienter vara attraktiva för konsulterna, även om deras 

bransch vid en första anblick går emot konsultens personliga övertygelser. 

I ett tidigt skede av denna uppsats nämner vi att en konsult liknar sin konsultverksamhet vid en 

trojansk häst, det vill säga att konsulten får lov att förklä sig, sina ord och sin image för att få 

åtkomst till klientens verklighet. Samma konsult säger också: 

“Säljer man sig själv så säljer man sig själv, man säljer inte en lösning, man gör inte en behovsanalys som är 

vettig” (Mona) 
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För denna konsult handlar arbetet som konsult på en hållbarhetskonsultbyrå väldigt mycket om 

att anpassa sig till klienten och kanske till och med sina övertygelser. Hon menar att om man 

säljer sin egen uppfattning om vad som är hållbart så gör man inte en behovsanalys som är 

baserad på företagets behov.  

Hur som helst är det viktigt för konsulten att klienten lyssnar på konsultens förslag på 

förändringsarbete för att leda verksamheten mot en hållbar utveckling: 

“Då märker man ju ganska snart om den man pratar med är med på detta eller inte” (Robert) 

En annan konsult säger på samma tema: 

“Vi är ju liksom inte mer värdefulla än vi är värdefulla, vi måste ju också försvara vårt existensberättigande, men, 

det är då jag menar att då måste man nästan ha, man måste ju på något vis möta företagen där de står, man kan 

inte tycka att de ska göra något annat” (Mona)  

Samtidigt vet denna konsult med bestämdhet vad hon inte vill: 

“Jag vill inte bidra med en hållbarhetspolicy liksom, jag vill bidra med att företag ändrar inköpsmönster och krav 

och önskemål och att man förstår vad det kostar” (Mona) 

Denna konsult vet precis vad hon vill och vad hon inte vill, och vilket språk hon måste använda 

för att påverka klienterna i den riktning hon vill. En annan av de konsulter vi intervjuat var dock 

mer osäker på sin roll som konsult. Denna konsult nämnde vi i ett inledande skede av denna 

uppsats som ett undantag till flertalet resterande konsulter, eftersom denna konsult hade 

bekymmer att skaffa sig klienter. Hon hade svårigheter att finna balans i kommunikationen med 

potentiella kunder, och var mycket idealistisk. Hon var också osäker på vilken väg hon skulle 

vandra för att ta sig vidare i sitt arbete för en hållbar utveckling: 

“Jag ville väl inte riktigt fortsätta inom forskarvärlden, jag tänkte att det kanske man vill göra när man blir äldre, 

eller någonting sådant, jag vet inte” (Tina)  

Denna vaghet fungerade inte särskilt bra i kontakten med potentiella kunder.  
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4.2.4 Lagar och certifieringars påverkan 

“Vi började jobba med miljöcertifieringar för drygt ett år sedan, och i det, så har det ingått då, dels ta det här med 

min egen personal, det är trots allt en manual på över 300 sidor, på engelska, med såhär liten text (*visar med 

fingrar*), och där allting är skrivet så man måste läsa det 5 gånger för att förstå vad de menar egentligen, och då 

kan jag trots allt engelska ganska bra, och då förstår man ju, man lägger den här i handen på projektledaren 

också säger man ”såhär ska du göra” *skrattar*, alltså det blir ju motstånd, och sen då när de ska ta det i nästa 

steg med alla inblandade, konsulter och ‘såhär ska ni göra på det här området’, men det är ju inte miljöfrågan, det 

är ju bara en administrationsfråga” (Markus) 

Som Markus tar upp här så är denna fråga en administrationsfråga, det handlar inte nöd-

vändigtvis om att medarbetarna försummar miljön, utan snarare att de inte ser meningen i att 

läsa en manual på 300 sidor på engelska för att lära sig en bättre miljöhantering. Dessa typer av 

hinder återkommer ofta i våra intervjuer; formaliseringar och byråkrati har en tendens att stjälpa  

hållbarhetsarbetet istället för att förenkla det. Här ser vi en tydlig koppling till Deleuze och 

Guattaris teori om transformering från kvalitativa värden till kvantitativa värden. För att ett 

miljöarbete ska anses vara slutfört så måste det dokumenteras och eftersom de kvalitativa 

värdena är svåra att mäta, så fokuserar klienterna på att skapa verktyg vilka kan mätas 

kvantitativt, såsom rutiner och utbildningsfrekvens.  

Det råder dock en tudelad inställning till certifieringar och andra intyg. Å ena sidan uppfattas de 

som nödvändiga, å andra sidan som onödig byråkrati: 

“Jag lovar er, att det är så djävla lätt att tråckla sig igenom en sådan certifieringsrevision om man bara är lite 

kunnig på området” (Markus) 

Dobers och Springett (2010) hävdar att en stor del av denna tudelade inställning beror på typ av 

företag. Många företag har oftast lättare att handskas med termen CSR, eftersom stora 

förändringar mot en hållbar utveckling ibland kräver fundamentala förändringar, vilket till 

exempel mindre företag har väldigt svårt att påverka. 

Denna syn på hållbarhet leder ofta till en uppgivenhet hos konsulterna, som Matilda formulerar: 
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“Det finns ju inga nivåkrav liksom, men det driver ändå många och de vill liksom, bidra och man kan ändå sälja 

in det systemet och det kommer alltid en extern revisor och frågar och man tvingas åtminstone till att damma av 

pärmen” (Matilda) 

Hon betonar här hur man åtminstone tvingas damma av pärmen när den externa revisorn 

kommer in och frågar om certifieringar. De förändringar som konsulterna lyckas få igenom är 

långt ifrån den utopi som McDonough och Braungart (2002) har visioner om, det vill säga att 

avfall som koncept inte längre ska användas och att material antingen ska återvinnas i  oändlighet 

eller brytas ner av naturen. Detta är en vision som är väldigt långt borta från konsulternas och 

klienternas praktiska vardag. Tengblads (2006) normativa regler har förvisso förändrats över 

tiden, men det är däremot otydligt om dessa normativa regler har lett till en reell förändring, 

något som våra konsulter vittnar om när de uttrycker sin uppgivenhet. 

I denna studie har vi valt att skilja på lagar/regleringar och certifikat/intyg eftersom de är skapade 

från olika håll, lagar och regleringar kommer från statligt, alternativt överstatligt håll (EU), 

medan certifikat/intyg ofta uppkommer genom påtryckningar från antingen organiserade eller 

oorganiserade intresseorganisationer. Till exempel så skulle en ISO-certifiering enligt Tengblad 

(2006) kunna kategoriseras som en normativ regel, medan en lag om utsläppsrätter snarare blir 

tvingande. De konsulter vi intervjuat förmedlar huvudsakligen två invändningar som deras 

klienter har mot de tvingande reglerna, den första är att de är så pass anpassade till ett marknads-

ekonomiskt system (Sliwinski, 2010) att de ibland blir verkningslösa: 

“Då är det ju så att all generika som innehåller samma substanser godkänns, oavsett hur det har producerats då, 

och det är där som problemet ligger och Läkemedelsverket godkänner, sen när de har godkänt, då får inte ett apo-

tek säga, även om de vet att det, skulle veta att det kommer från den där fabriken så måste de ta in det, regeln är 

att alla godkända läkemedel måste apotek tillhandahålla, punkt slut liksom” (Matilda) 

Lagen om offentlig upphandling hindrar här direkt möjligheterna för klienterna att med hjälp av 

konsulterna anpassa sin praktik till en hållbar utveckling. När exempelvis Läkemedelsverket 

godkänt läkemedlet, vilket görs utan hänsyn till sociala eller miljömässiga krav så är det fritt fram 
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för producenter att producera läkemedlen under, i princip, vilka omständigheter som helst. Di 

Maggio och Powell (1983) visar hur normativa regler kan bli tvingande, men i detta fall är det 

snarare tvärtom. Konsulterna har i flertalet intervjuer redogjort för hur konsumenterna tror att de 

tvingande reglerna är så pass funktionella att sådana här situationer inte uppstår, de tror att man 

har krav på produktionen när läkemedel godkänns. Även Child (2005) pekar på detta när han 

talar om den ökade globaliseringen och följderna av densamma. Dobers och Springett (2010) talar 

om de klyftor mellan olika typer av organisationer som uppstått, vilket bidrar till att begrepp som 

ansvar tolkas på olika sätt. Denna uppfattning, att staten som sådan garanterar en hållbar 

utveckling visar sig även i detta uttalande från Robert: 

 “De kommunala verksamheterna har ju lite svårare för de måste ju följa LoU, så det är kanske en centralare 

fråga att se hur den hindrar ett bra hållbarhetsarbete, för att de är skraja för att ställa krav, och så fort de har 

gjort det så kommer det någon och liksom bråkar” (Robert) 

Robert berättar vidare om hur kommuner struntat i LoU (Lagen om offentlig upphandling) när de 

upphandlat vissa produkter eller tjänster, för att kunna ställa krav på hållbarhet i sina 

upphandlingar. Det var flera konsulter som vittnade om detta, hur LoU försvårade kravställande 

för offentliga organisationer och kommuner. De har en vilja att anpassa sig till en hållbar 

utveckling, men det finns institutionella hinder för att kunna göra denna anpassning, något som 

Weintraub (1993) hävdar är ett problem som härrör från det kapitalistiska systemet. 

4.3 Attityder 

Attityder är hypotetiska konstruktioner som ofta innehåller någon grad av aversion eller 

attraktion (emotionell koppling) och som reflekterar en klassificering och utvärdering av objekt 

eller händelser (Cognition, Encyclopedia Brittanica Online, 2012). 

Eftersom hållbar utveckling handlar om både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inne-

håller också attityder till hållbarhetsarbete flera olika perspektiv och påverkas av många olika 

faktorer. Ibland finns det problematiska relationer mellan de olika faktorerna. Exempelvis kan 

det vara så att en klient har en välvillig attityd till att påverka organisationen i en hållbar riktning 
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på det sociala och miljömässiga planet samtidigt som en stram budget sätter käppar i hjulet för 

detta. 

I våra intervjuer har det visat sig att attityderna till hållbarhetsbegreppet under de senaste 

decennierna förändrats, från att merparten av klienterna varit negativt inställda till att de nu är 

överhängande positiva och vill arbeta aktivt med hållbar utveckling. Även om det har skett 

förändringar över tid så har det visat sig i våra intervjuer att attityderna har varit svåra att 

generalisera; en konsult vägrade till exempel att försöka sig på någon som helst typ av genera-

lisering när frågan om attityder ställdes, utan svarade istället att de alltid var olika.  

Många konsulter berättar även om hur pass väl införstådda företag och organisationer idag är 

med hur viktigt det är att åstadkomma en hållbar utveckling. Ofta behöver inte konsulterna 

presentera de tjänster de erbjuder särskilt ingående, då det finns en öppenhet som inte funnits 

tidigare. Vi har identifierat två adjektiv och ett abstrakt substantiv som ram för de attityder som 

konsulterna förmedlat: Försummelse, Prioritering och Utmattning. 

4.3.1 Försummelse 

Vi har funnit att det finns en försummande attityd gentemot hållbar utveckling. Företagen har 

ofta förstått vikten av hållbara lösningar, men behandlar ändå begreppet styvmoderligt och 

försummar hållbarhetsarbetet både innan och efter de kommit i kontakt med 

hållbarhetskonsulter. Många konsulter berättar om klienter som främst söker efter 

kostnadseffektiva, kortsiktiga lösningar, som enligt konsulten i praktiken betyder att det som 

kostar pengar prioriteras bort. Denna attityd till hållbarhetsarbete möter en konsult som gör en  

översiktlig granskning av verksamheten hos en klient: 

“Då går man en runda på kontoret och på just det här kontoret så har man liksom i efterhand byggt på och byggt 

på och byggt på, ventilationen brukar aldrig fungera och då får man sätta in sådana här kylanläggningar, och de 

kan man ju använda till både kyla och värme. I ett rum stod det en som både blåste kyla där och värme där 

*pekar* det där klassiska viset *skrattar* och då behöver jag liksom inte köra en utbildning för det, utan liksom 

‘stäng av skiten’, så gjorde man det. Sen gick jag in i ett rum som var låst, och sa ’kan vi öppna där?’, ’nej men där 
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är ingenting längre, det var vårt gamla datorrum, vi hade liksom det som datorhall’, ’ja men jag vill ändå gå in 

där’, och där var där en kylanläggning som höll 14 grader i det rummet, som inte hade använts på 2 år” (Klas) 

Hållbarhetsarbete är i detta fall inte en del av kärnverksamheten, man fokuserar på vad som 

direkt producerar intäkter och konsulten avråds till och med från att gå in i de låsta rummen för 

att där är ingenting längre. Här syns tydliga tecken på kortsiktighet, som ryms under nodalpunkten 

"tillväxt/kapitalism". I det här fallet är dock inte nodalpunkten särskilt synlig. Det är med samma 

försummelse som man bygger till på kontoret och istället för att se till att ventilationen fungerar 

som den ska i och med påbyggnaden, så väljer man att lägga till kylanläggningar, som varken är 

kostnads- eller energieffektiva. Dessa attityder möttes vi ofta av i våra intervjuer; istället för att 

integrera en hållbarhetsansats i kärnverksamheten, har man ofta en försumnande attityd och 

väljer att lägga till de komponenter som man tror behövs. Att dessa typer av attityder är vanliga 

menar även Wood (1996); en hållbar utveckling är något man ”hakar på” den ursprungliga 

verksamheten, och den genomsyrar varken strategiutformning eller den operativa verksamheten. 

Detta är ytterligare en konsekvens som följer av en de- och reterritorialisering av 

hållbarhetsbegreppet. Man fokuserar på att slimma det som direkt har inverkan på 

kärnverksamheten, i enlighet med Childs (2005) teorier, istället för att se till helheten. Klienten i 

fråga sålde tjänster och i viss mån produkter, och hållbarhetsfrågor samt miljöarbete hade inte 

tidigare varit på agendan. Detta gjorde att man försummade frågor som energieffektivitet och 

sparåtgärder. Den här typen av försummelse, där klienternas medarbetare inte agerar på ett 

hållbart sätt, löste en konsult genom att bygga bort sådana möjligheter under devisen: 

“Det ska vara lätt att göra rätt” (Markus) 

Konsulten hanterar alltså denna diskrepans som uppstår mellan syfte och mål genom 

att ”idiotsäkra” sina ansatser; medarbetarna på företaget fick inget handlingsutrymme och kunde 

därför inte göra ”fel”.  

Lagar och regleringar påverkar även attityderna till hållbarhetsarbete, att tvinga (Røvik, 2008) 

företag till åtgärder får enligt våra intervjuer ibland oväntade effekter, klienterna ser den 
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kvantifierbara lägstanivån som mål,  istället för att arbeta utifrån det uttalade, kvalitativa, syftet 

med hållbarhetsarbetet: 

“[…] regeln är att alla godkända läkemedel måste apotek tillhandahålla, punkt slut liksom” (Matilda) 

Inom läkemedelsbranschen möts vi av denna problematik, Läkemedelsverket godkänner 

läkemedel, som tidigare nämnts i Lagar och certifieringars påverkan, utifrån ett relativt smalt 

perspektiv, vilket bidrar till att skapa en försummande attityd hos klienterna. Konsulterna 

uttrycker ofta en hopplöshet, för de har svårt att motivera klienterna till att göra mer än vad lagen 

kräver, särskilt i branscher som är hårt konkurrensutsatta. Det skulle antagligen krävas en 

mycket kraftig artikulation, som exempelvis ett utsläpp från en fabrik som skadar allt växt- och 

djurliv i en flod för att den flytande signifikansen "attityder" ska förändras.  

4.3.2 Prioritering 

Många av klienterna säger sig vilja ha ett bättre samhälle. De kommunicerar en välvilja till 

konsulterna och förmedlar även ofta att om pengarna hade funnits så hade de verkligen 

prioriterat hållbarhetsfrågan. Konsulterna blir till exempel ofta bemötta med välvilja när de 

introducerar sitt erbjudande att göra en organisation mer hållbarhetsanpassad: 

“Ofta får vi goda reaktioner från folk vi önskar få som kunder, men ofta blir det ingen affär ändå. Mellan en på 

fem och en på femton nappar, beroende på hur läget ser ut på marknaden generellt och om företagen har budget 

över för tillfället” (Örjan) 

Konsulten utvecklar detta uttalande vidare: 

”För många företag är det inte en prioriterad fråga och det kan vara svårt att förankra idén. Miljöpersoner eller 

CSR-personer säger ofta till oss: ‘Skönt att ni bekräftar det vi redan visste, att hållbarhetsfrågan är viktig’. Då 

erbjuder vi dem hjälp att pitcha frågan hos ledningen genom att lägga upp en plan med dem” (Örjan) 

Engagemanget och prioritering av hållbarhetsfrågan saknas här i ledningen hos klientföretaget, 

vilket konsulten försöker lösa genom att sälja in en lösning för hur ledningen ska övertygas.  

Flertalet intervjuer bekräftar denna bild, hur det ofta är lätt att få med sig den miljö-/CSR-/ 
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hållbarhetsansvariga på vad som behöver göras, medan ledningen oftast är svårare att frälsa. Om 

inte hållbarhetsarbetet är tvingande såsom Tengblad (2006) beskriver det,  så är ledningens 

prioriteringar ofta, enligt konsulterna, kortsiktiga. Hållbarhetslösningar som är lönsamma på 

längre sikt är helt enkelt inte intressanta. Investeringar i hållbar utveckling ses som kostnader för 

legitimitet, istället för, vad flera konsulter vidhåller, investeringar för företagets överlevnad.  

Markevich (2004) håller med konsulterna om att hållbarhetsarbete kan ge företag både försprång 

och konkurrensfördelar. Detta är en problematik som konsulterna påtalar i nästan alla intervjuer; 

det är lätt att sälja in tjänster som går att räkna hem på ett par år, men i dessa fall handlar det 

oftast om energieffektiviseringar och sällan om investeringar för en mer generell hållbar 

utveckling. Fineman (1996) samt Quinn och Norton (2004) betonar vikten av ledarskap för en 

hållbar utveckling;  utan en ledning som förstår vad en hållbar utveckling innebär blir det svårt 

för medarbetarna på företagen att jobba mot en sådan. Beckman och Pies (2008) menar även att 

utan en moralisk dimension i ansvarstagande är det svårt att motivera dessa satsningar på ett 

hållbart företagande. 

Det var dock i flera intervjuer uppenbart att klienternas attityder till hållbarhetsbegreppet och 

miljö har påverkats avsevärt över tiden och att tonvikten har flyttats från nodalpunkten 

"tillväxt/kapitalism" mot "ansvar". Tecken på kortsiktiga prioriteringar finns dock fortfarande, en 

konsult återger, med ironisk ton, hur ett företag ringt och sagt: 

“Vi vill ha en CSR” (Mona) 

I detta uttalande är det underförstått att klienten kontaktar hållbarhetskonsulten för att de 

förstått att de behöver en hållbarhetsstrategi för att kunna konkurrera och vinna på marknaden 

och få ett rykte som legitima, medan de inte bemödat sig om att sätta sig in i frågan ytterligare. De 

nämde även tidigt i samtalet hur mycket de var villiga att betala för denna ”CSR” som de skulle 

köpa. Konsulten stötte ofta på klienter som kom med denna typ av förfrågan, där de inte vet vad 

de vill ha, men där de ur ett konsumentperspektiv vet att det är viktigt att tänka på miljön och att 
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ha någon form av CSR-arbete. Dock är de inte insatta i vad exakt det är de efterfrågar och 

framförallt inte hur de skulle kunna integrera det i sin verksamhet.  

Konsulten förklarar vidare att detta medför stora svårigheter när det handlar om att få klienterna 

att förstå vad det egentligen handlar om. Att integrera ett hållbarhetsarbete på det vis som 

McDonough och Braungart (2002) menar att det behöver göras på, där en vagga till vagga-princip 

är central, är tungrott arbete. Konsulterna stöter på en brist på engagemang som märks även i 

klientens indirekta sätt att hantera hållbarhetsfrågan: 

“De [initiativen] kommer ju maskerade i så fall, i någon typ av kostnadsformer, det gör de, det är liksom ’vilken 

hög värmekostnad det var’, eller sen då ’gud vad smutsigt det är i soprummet då’, men det är ingen som kommer 

och säger att ’jag såg att ni hade 110 KWh per kvadratmeter här’, det har jag aldrig hört” (Markus) 

Här är kunderna noga med att tala i termer av kostnader och kostnadssparande åtgärder, vilket 

tyder på att de värderar dessa betydligt högre än de bakomliggande värdena, som energi-

effektivisering av miljöhänsyn eller vikten av enkel och effektiv sopsortering. En annan konsult 

vidhåller att kontinuitet är den viktigaste frågan när det handlar om ett fungerande hållbarhets-

arbete, och hur flera av hans klienter inte värdesätter just kontinuiteten i hållbarhetsansatsen för 

att uppföljningar kostar pengar. Konsulten ställde då den retoriska frågan: 

“Har ni råd att inte göra det?” (Stefan) 

Kontinuitet ses av många konsulter som avgörande för att hållbarhetsarbetet ska bli långsiktigt 

och att det ofta hamnar mellan stolarna annars. Det är ingen självklarhet att man jobbar med 

hållbarhet i verksamheten, hos en övervägande majoritet av klienterna är det en sekundär 

prioritering. Många av konsulterna fokuserade under intervjuerna inte på miljö och 

ansvarstagande, utan istället på effektivitetsvinster, lägre kostnader och, i bästa fall, ökade 

intäkter. Flertalet konsulter undviker att mot sina klienter profilera förändringar och initiativ 

som miljöarbete och pratar istället i kvantitativa värden, vilket klienterna oftast har lättare att ta 

till sig: 
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“Kontinuitet, ja, att få igång tankarna och tycka att det här är viktigt och spännande och skriva om, sen ska det 

omsättas i praktiken och då står det och faller med om vi får igång ett bra, planerat miljöarbete, att det blir, alltså, 

en bra, ett bra system, miljöledningssystem och ibland kan det haverera här onekligen, man gör, rätt mycket bra 

saker men man får inte med sig helheten därför att man inte har ett system som är tillräckligt robust” (Robert) 

Ytterligare en reaktion på klienternas kortsiktiga attityder till hållbarhet möts vi av när en annan 

konsult säger att:  

”Man blir ju lite matt i vissa situationer där det blir för kortsiktigt, för då när det blir kortsiktigt har jag till och 

med hört företag som sagt i presentationen att ’nu har vi så dålig ekonomi, så nu måste vi fokusera på 

ekonomibubblan, nu har vi inte så mycket tid till miljö- och sociala bubblan’” (Mona) 

Klienterna delar här upp de olika delarna av hållbarhet och plockar ut de delarna de tycker är 

viktigast att prioritera. Det är återigen de kvantifierbara värdena som prioriteras och rättfärdigas 

med motiveringen att man inte har råd. 

Konsulten ”Mona” är även medveten om att prioriteringar ser annorlunda ut inom olika 

funktioner inom organisationer: 

“Om man jobbar mot en HR-funktion, då får man ju jobba på ett visst sätt, då får man prata mycket mer om 

inspiration och motivation, ja empowerment, ja och kompetens och jobbar jag mot inköpare får jag ju prata om 

hur de ska förbättra ratio pris och kvalitet liksom, det är ju så det ser ut” (Mona)  

I likhet med tidigare uttalanden mäts olika funktioners prestation på olika sätt. En HR-funktion 

fokuserar på medarbetarnöjdhet medan en inköpare fokuserar på pris och kvalitet. Detta beror 

inte bara på att de mäts, utan även att de går att mäta i kvantifierbara mått. Att skapa en 

helhetssyn i en organisation, när olika funktioners prestation mäts med diametralt olika mått, 

vilka ibland kan vara varandras motsatser, framstår som något av en omöjlighet, vilket Bossink 

(2007) även menar är ett av de stora problemen som måste överbryggas för att skapa en reell 

förändring. 

Vidare berättar en annan konsult om hur mindre företag har svårt för att satsa på hållbarhet: 
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”Det man generellt kan säga är att det oftast är jobbigare för mindre företag att jobba med sådana här frågor för 

att det kräver ju resurser, jag menar, eh, ett större företag har oftast lättare att sätta någon person att jobba 

några timmar eller några dagar i månaden eller sådär, men man kan ju inte komma till en liten mekanisk för-

valtning/verkstad på fyra personer där någon ska sitta, liksom, flera dagar i veckan och jobba med det här va, det 

går ju inte” (Stefan) 

För att syssla med hållbarhet så behöver organisationen vara tillräckligt stor, något Child (2005) 

menar inte behöver vara ett problem, det handlar snarare om att se på organisationerna på ett 

nytt sätt, då den konventionella organisationen inte är lika applicerbar på en globaliserad värld. 

Skalfördelar dyker här upp i en något annorlunda skepnad, det handlar inte om lägre styckpris 

eller minskade rörliga kostnader, utan snarare om att det endast är större organisationer som dels 

kan arbeta med hållbarhetsansatser, men som även har resurserna att kommunicera dem. 

Konsulterna som jobbar med mindre organisationer stöter ofta på denna problematik. De inser att 

det inte är rimligt att mindre företag, i en marknadsekonomi, ska syssla med en annan hållbarhet 

än den som direkt sänker kostnader, om inte företaget i fråga är väldigt nischade. Detta skapar en 

inlåsningseffekt. Mindre, innovativa företag, har svårt att växa sig större då de inte har tillräckligt 

med resurser för att kommunicera sina ansatser till konsumenterna. 

4.3.3 Utmattning 

Det framkommer i flera intervjuer att det finns en utmattning hos klienterna, antingen saknar de 

kunskap och vet inte vilken information om hållbar utveckling som är korrekt, eller så vet de inte 

var de kan hitta den informationen och hur de ska förhålla sig till den. Detta skapar en 

utmattningseffekt hos klienterna, eller kanske främst hos klienternas medarbetare. 

Informationen kommer ofta hierarkiskt från ledningen som har tagit beslut i en fråga; det handlar 

i vissa fall om nya policys eller till exempel om implementering av miljöledningssystem. Stefan 

berättar hur vissa medarbetares attityder uttrycks: 

“Sen kan man ju träffa folk som nästan är trötta, som har matats med så mycket information, man vet inte 

riktigt vad som gäller och stämmer då” (Stefan) 
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Robert visar ytterligare på hur hållbarhetsbegreppet ökat i komplexitet och att symboler för 

hållbarhet  får ett värde i sig själva, då medarbetarna inte förstår de teoretiska begreppen: 

“Avfall är jätteviktigt, det har ett så stort symbolvärde, men det man kan gripa kan man begripa, och har man då 

system för källsortering, då förstår man också andra miljöfrågor bättre. Har man ett kasst avfallssystem så 

fattar man liksom, ja, då försvinner allt medvetande ut i andra ändan” (Robert) 

Här fungerar ett avfallssystem med källsortering som en symbol för ett hållbarhetsarbete, både 

mot kunderna och konsulterna. Att värdera ett hållbarhetsarbete förenklas i och med att den mest 

tongivande symbolen, som i detta fall var för ett fastighetsbolag, är avfallshantering. Har bolaget 

en bra avfallshantering så är de hållbara, något som McDonough och Braungart (2002) 

förmodligen skulle opponera sig mot. Enligt Deleuze och Guattari (1972, s. 114) kan symboler glida 

så pass långt ifrån det de symboliserar, att symbolerna till slut att får ett eget värde, något som ett 

par av våra intervjuer indikerat.  

En annan konsult berättar om hur genvägar till ett hållbarhetsarbete tar sig uttryck när det är 

olika populärt att göra insatser för en hållbar utveckling beroende på vad det är för praktiska 

uppgifter klienten tvingas till att arbeta med och ta sig an: 

“I många fastighets- och bostadsbolag har det ju varit det att det är så lätt att identifiera att man sparar pengar 

på el-effektivisering. Till slut blir det nästan bara så att miljöarbetet blir till bara energifrågor. Det är ganska 

enkelt, medan avfall är så tråkigt och trist och besvärligt så det är det ingen som vill jobba med alls” (Robert)  

I dessa exempel saknar istället avfallshantering symbolvärde för hållbarhetsansatserna och 

uppfattas som direkt tråkigt att överhuvudtaget syssla med. Istället deterritorialiseras 

miljöarbetet och går från att handla om alla typer miljöfrågor, till att reterritorialiseras och 

handla enbart om energifrågor. Wood (2009) menar även att denna de/ 

reterritorialiseringsprocess samtidigt skapar nya behov och identiteter. Klienternas behov 

transformeras till att handla om att minimera energiförbrukningen. I denna process försvinner 

en stor del av syftet med ett hållbarhetsarbetet; för hur effektivt och holistiskt blir ett 

hållbarhetsarbete om det bara handla om att minska energiförbrukningen? 
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4.4 Drivkrafter 

I samklang med klienternas attityder till hållbarhetsbegreppet visar drivkrafterna varför 

klienterna överhuvudtaget ägnar sig åt någon typ av hållbarhetsarbete. Forskning om hållbarhet 

och ansvarstagande saknar ofta denna aspekt (Kerr, 2006, Beckman & Pies, 2008), men vi anser 

att den är viktig för att skapa en förståelse för hållbarhetsbegreppet. I detta stycke presenterar vi 

fyra utmärkande drivkrafter som varit centrala under våra intervjuer. 

4.4.1 Ansvar  

För många klienter är det viktigt att ta ansvar för sin verksamhet och att säkerställa att den inte 

bidrar till negativa sociala och miljömässiga företeelser. En konsult berättar om hur en av hans 

klienter, som omnämndes som en modern företagsledare, sa: 

”[…] ‘wow, vad bra att jag fick veta det, för nu kan jag börja ta ansvar för vår verksamhet’, en annan kan säga att 

‘det här var inte bra, nu måste vi ändra på en massa saker som redan fungerar […]“ (Robert) 

Konsulten utvecklade senare att det finns en skillnad mellan en omodern företagsledare och en 

modern företagsledare. Den moderna företagsledaren, till skillnad från den omoderna, erkänner 

sina misstag och tillåter förändring för att passa in i en dynamisk företagsvärld. Enligt Kerr (2006) 

är detta ett måste för företag som vill överleva i en globaliserad värld. Många konsulter vittnar om 

dessa moderna företagsledare, men det är dock inte ovanligt att motsatsen lyfts fram, här i ett 

uttalande från samma konsult: 

“[…] det här var inom snabbrörliga konsumentprodukter, jag vill inte nämna några namn nu, lite överraskande 

faktiskt, men det handlade mer egentligen om att det hade gått för bra för länge, man var ju tvungen att börja 

anpassa sig efter verkligheten också kom det ju krav från alla håll och kanter också var man tvungen att ta det 

här ansvaret” (Robert) 

Att inte nämna några namn var här viktigt för konsulten, eftersom klienten i fråga inte var 

intresserad av att anpassa sig till förändrade marknadsomständigheter och i synnerhet inte 

intresserad av att det skulle komma ut till allmänheten. Klienten hade försummat sitt 
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hållbarhetsarbete under en längre tid, något som konsulten förklarar med att det hade ”gått för bra 

för länge”. Detta uttalande belyser även en annan viktig aspekt för hållbarhetsarbetet. För att 

klienten överhuvudtaget skulle överväga att anpassa sin verksamhet krävdes det kraftiga 

påtryckningar från olika intressenter. Att det är viktigt för företagare att besluta sig för var de ska 

lägga ribban för sitt ansvarstagande framkommer av följande citat: 

“Jag satt precis ute , på, ja, en fabrik, ett sådant här handelsföretag här ute som är privatägt här i Malmö, de 

omsätter en miljard och då sa jag det att, för då, ja ‘men vi kommer inte kunna ta ut mer pengar på varorna. Nej, 

man kan inte lägga det på konsumenterna, det är ju en ägarfråga, för att det kommer att kosta pengar. Alltså, 

man kan inte producera saker lika billigt ifall man betalar levnadsstöd istället för minimilöner, man kan inte 

producera lika billigt ifall man ser till att kemikalier inte förgiftar människor, så är det, okej, det måste ju vara en 

ägarfråga då, ska vi, vilken typ av företag vill vi vara?” (Mona) 

Det är uppenbart att det finns en spänning här. Mona är benhård på punkten att företagen måste 

ta sitt ansvar för att någonting ska hända. Hon menar på att konsumenterna varken har kunskap 

om hållbarhetsfrågan eller vet vad klienterna gör, vilket leder till informationsassymetri. 

Konsumenterna vet inte hur produkterna framställs och ställer därför inte heller krav på hur de 

ska framställas.  

Ibland verkar det även vara svårt för klienterna att förstå hur deras ansvarstagande kan spela  roll 

för en global hållbar utveckling: 

“Det som är globalt kan vara svårt att ta till sig till mitt lilla företag i Ystad, vad har det och vad har jag för 

relation till klimatfrågan och hur kan jag påverka den, [...], men däremot kan man ju möta det här med vad, det 

klassiska ”vad spelar det för roll vad jag gör?” (Stefan) 

Många klienter känner att det är svårt att relatera sin egen verksamhet till en global marknad, vad 

de gör liknas, av klienterna, vid en droppe i havet. Många forskare har fokuserat på större 

verksamheter (Child, 2005, Kerr, 2006) och även konsulterna hävdar att det är svårt att motivera 

mindre verksamheter till att ta ansvar genom ett hållbarhetsarbete. Återigen blir skalfördelarna 
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centrala; större företag har bättre möjligheter att avsätta både pengar och tid till marknadsföring 

och kommunikation av sitt hållbarhetsarbete. 

Informationssamhället och globaliseringen har dock bidragit med en öppenhet som skapar 

tvingande villkor för globalt ansvarstagande: 

“En problematik är ju då att inköparna åker aldrig ut till fabriken […] och därför är ju informationssamhället en 

väldigt bra drivkraft i det här för att, ju mer vi ser, ju mer kan vi ju inte blunda liksom och det har, ja det är ju en 

lång process, men då är det ju bättre, apropå individer som tar ansvar, att en inköpsorganisation i ett företag 

fattar vissa beslut, än den enskilda konsumenten, apropå kompetens, den här stackars konsumenten kan inte 

hållas ansvarig..., det är ju helt hål i huvudet” (Mona) 

Som företagare idag är det svårt att isolera sig, för även om ett företag inte har all sin produktion i 

utlandet kommer ofta ett par komponenter från andra länder. Det var i flertalet intervjuer tydligt 

att klienterna behöver vara mycket mer medvetna om hur förhållandena ser ut i fabrikerna där 

deras produkter eller komponenter produceras. Samtidigt, som Bossink (2007) visar i sin studie 

från byggbranschen,  blir värdekedjan allt viktigare ur ett hållbarhetsperspektiv, då 

ansvarstagande idag handlar om så mycket mer än att bara fokuserar på sin egen verksamhet,. 

Detta faktum vittnar  många konsulter om.  

En  konsult berättar om den ökade transparensen, vilken leder till att klienterna känner att de har 

ett ansvar: 

“De som jag jobbar med, men de har ju liksom, bestämt sig för att, vi måste jobba med det här, för att man förstår 

sambandet mellan ”vi gör någonting och det händer något negativt där” (Klas) 

Många av konsulterna är ense om att ansvarsfrågan blir mer lätthanterlig om ett företag har 

privata ägare som syns i media. Då får de personligen stå till svars om en skandal upptäcks och det 

är ingen klient som vill befinna sig i offentlighetens ljus som ansvarig för skandaler: 
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“Det är lättare om man har en privat ägare framför sig som då tar ansvar, men jag  är bentuff när man pratar 

om konsumentmakt, jag tror inte alls man kan lägga det här på konsumenten, man kan inte begära att folk ska ta 

in hela världen i sina privata val, det, det går inte, utan det måste drivas av ägare” (Mona)  

Hållbarhetskonsulterna har varierande uppfattningar kring om ansvaret för en hållbar utveckling 

främst ligger på konsumenterna eller på klienterna. Den konsult som kommer till tals i detta 

stycke om ansvar tycker absolut att ansvaret ligger på ägarna, medan en konsult som exempelvis 

kommer till tals i stycket Försummelse anser att det är mycket viktigt att kunder ställer krav i 

butikerna, att de följer mediebevakning kring hållbarhetsfrågor och att de läser underrubrikerna 

om företagens etiska inställning på deras hemsidor.  

4.4.2 Legitimitet 

Legitimitet är, som vi konstaterat i litteraturgenomgången, viktigt för klienterna. De behöver 

bevisa för sina intressenter att de är legitima utövare av sin verksamhet för att driva ett 

framgångsrikt företagande (Child 2005). Detta gäller även för hållbarhetskonsulterna. För att 

kunna motivera klienterna till att driva ett, i deras ögon, legitimt företag behöver de själva också 

anpassa sig till modellen: 

“Jag har inget fast skrivbord, vi är några stycken, det är också en grej då, att vi har gått mot, papperslöst och 

skrivbordslöst för att vi vet att vi behöver det om vi ska föreslå det här för våra kunder” (Markus) 

Konsulten ”Matilda” berättar att hon tycker att nätet är för stormaskigt; många av hennes och 

andras klienter slipper igenom med ett, enligt henne, illegitimt verksamhetsutövande utan att 

omvärlden reagerar: 

“Där måste företagen vilja göra det, av ett annat skäl, av ett medmänskligt skäl på något sätt, för, alla säger 

såhär att, ‘det är så mycket risk att man ska hamna i media och så’ men då kan jag känna såhär att ‘borde inte 

rätt många vara uthängda redan’, det har varit så lite sånt i media på sistone, när såg man senast någon hängas 

ut för barnarbete och oetiska förhållanden och sånt, det är inte så mycket medial bevakning på sånt” (Matilda) 
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Matilda menar att legitimt företagande och medial bevakning går hand i hand då legitimitet ofta 

blir till en fråga om riskhantering. Om risken för att bli uthängd är låg, investeras det inte heller  

för att minimera dessa risker. Adams (2008) är en av de forskare som identifierat denna typ av 

risk- och rykteshantering. Samma konsult berättar om en annan klient, hos vilken det var svårt 

att motivera legitimitetsansatser ”då det varken finns morot eller piska”: 

“Jag träffade något storföretag häromdagen där deras CSR-ansvariga sa att de har problemet att även om de går 

ut och gör internrevision för att kolla ute i världen om de jobbar ordentligt med de här ’mjuka’ frågorna då, så sa 

de att ‘de är inte riktigt på tå, för det finns aldrig någon, det finns bara lite morot, knappt det, och det finns ingen 

piska, liksom, för att det de mäts på är liksom ’får ni behålla ert miljöcertifikat, får ni behålla ert 

kvalitetscertifikat, uppnår ni de här målen’, så att liksom, det finns inget sådant här” (Matilda)  

Klienterna är inte motiverade till att driva på en förändring mot ett mer legitimt företagande 

eftersom de inte ser vad de  får ut av det. Konsulterna förmedlar en delad bild när det gäller dessa 

typer av incitament. Det är ofta väldigt viktigt när det handlar om nyrekryteringar då ett företags 

attraktivitet på arbetsmarknaden ofta går att härleda till deras grad av legitimitet, medan det hos 

medarbetare som arbetat en längre tid på företaget är mindre viktigt. 

Eftersom det blivit viktigare för klienter att utmärka sig som legitima finns det risk att klienter 

vidtar åtgärder enbart med syftet att utåt sett framstå som legitima (Capra & Pauli, 1995). Följande 

konsult berättar om en åtgärd som han vidhåller att hans företag inte gjorde enbart för att framstå 

som legitima: 

“Sen försöker vi att göra någon gemensam grej mot Malawi-barn och sådant [Med detta menar konsulten att 

hans bolag går in och stöttar ett projekt i Malawi]. Och det är en fråga som vi tagit upp, det är så lätt att säga att 

‘nu har de köpt sig fria’ och sådär. Det handlar inte alls om det, det handlar om att vi samlas kring en sak kan 

man säga, i bolaget, vi är trots allt en 30-40 % som jobbar för den här saken, det gör vi, så det är en sådan grej” 

(Markus) 

Bilden av ansvarstagande är alltså inte så svartvit som Carroll (1991) i sin pyramid påstår att den 

är. Legitimitet uppfattas olika, beroende på vilken intressent som kommer till tals och ur vilket 
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perspektiv det ses. Om ledningen tillfrågas skulle de förmodligen hävda att en sådan ansats skulle 

bidra, på lång sikt, till att företaget går med ökad vinst, då konsumenterna antagligen uppfattar 

det filantropiska ansvarstagandet som företaget företar sig. 

4.4.3 Strategiska fördelar 

Klienterna är enligt våra intervjuer högst medvetna om de strategiska fördelarna som erhålls 

genom att de håller sig upplysta om vad hållbar utveckling är och om vad kunderna efterfrågar på 

den fronten. Ett konkret exempel på detta får vi genom en konsult som berättar följande: 

“Jag har jobbat med ett företag nu, ett litet företag, sex anställda, men för att bli huvudleverantör till sin största 

kund säger den största kunden att ‘vi kommer inte göra dig till huvudleverantör förrän du har en miljö-

certifiering’” (Stefan) 

Utan certifiering går företaget alltså miste om en stor möjlighet till omsättningsökning,. I många 

av intervjuerna förklaras det att klienterna ofta har krav på sig från olika intressenter, och dessa 

krav kan enligt Scotts (1995) kategorisering liknas vid tvingande regler. Om man däremot drar 

paralleller till Barneys (1991) definition av konkurrensfördelar, blir tvingande regler för företaget 

i fråga,  också tvingande för konkurrenterna. Dessa tvingande regler eliminerar därmed de 

strategiska fördelarna. I detta fall handlar det snarare om att snabbt få en certifiering, innan 

konkurrenterna hinner certifiera sig, än att skapa unika konkurrensfördelar. ”Markus” berättar 

vidare om hur Stockholms stad ger extrapoäng till företag som har certifierade 

miljöledningssystem: 

“När vi gör miljöcertifieringar har det säkert inneburit x antal affärer inom världshistorien, eller åtminstone att 

man kvalar in sig, jag vet inte, men jag antar att ni känner till att Stockholms stad i sina upphandlingar sen 

2000-talet har  gett extrapoäng i sina upphandlingar för den som har certifierat miljöledningssystem” (Markus)  

När konsulten pratar om miljöcertifieringar är han skeptisk till deras funktion, samtidigt som 

han erkänner att de faktiskt bidrar till att ge företagen strategiska fördelar genom poängsättning 

som i det här fallet. Denna  skepticism redogjorde vi för under Lagar och certifieringars påverkan. 
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Ytterligare en konsult berättar hur hållbarhet används för att eliminera konkurrenters strategiska 

fördelar: 

“Oftast har det varit mer att vi har haft en konkurrent som har gjort mer än de själva har gjort, det är ganska 

vanligt det där va’, att: ‘oj, konkurrenterna har hittat ett ekologiskt öl’ eller vad det nu är ‘och då måste vi också 

ta fram det’, så det är, sådana uppdrag har jag varit med om” (Klas) 

I våra intervjuer har det varit tydligt att ett skapande av strategiska fördelar kanske är den 

främsta drivkraften som påverkar klienterna att verka för en hållbar utveckling. Men det handlar 

inte bara om att särskilja sig från konkurrenterna, eller som i det senaste citatet, att efterlikna 

konkurrenterna. Det handlar även om möjligheter att attrahera nyutbildad, ung arbetskraft. 

Konsulterna vittnar om hur studenter fått upp ögonen för hållbar utveckling. Många har blivit 

medvetna konsumenter som också ställer krav på ett hållbart tänkande kring miljö och samhälle 

när de söker arbete. Matilda berättar vidare om hur mycket av den detaljerade 

hållbarhetskommunikationen endast läses av potentiella medarbetare: 

“Om det är någon som surfar in på hemsidor och faktiskt tittar lite längre ner och lite djupare så är det ju de som 

söker jobb, det är väl en av de få som faktiskt klickar, jag menar eller hur? Hur ofta går man in på hemsidor och 

går ner i underrubriker om hållbarhet, om etik?” (Matilda) 

Många av konsulterna vittnar om hur viktigt det är för de potentiella medarbetarna att jobba för ett 

bra företag, de vill kunna stå för vad de gör, utan att skämmas vid matbordet när arbetsdagen är 

slut. Matilda utvecklar detta och berättar om att det är få klienter som faktiskt tar tillvara på de 

möjligheter som finns för företagen att skapa unika strategiska fördelar: 

”’Men hur ska ni ha kontakt med studenter och hur profilerar ni er på sådana här mässor och vilken dialog för 

ni?’ och då har de kanske inte landat riktigt i det då, riktigt än, så jag skulle inte säga att det är så många som har 

byggt in det i någon del av sin rekryteringsstrategi eller så” (Matilda) 
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Företagen verkar inte till fullo ha tagit till sig att studenter som söker jobb faktiskt intresserar sig 

för mer än lön och personlig utveckling när de söker jobb, utan att de kanske främst lockas av en 

hållbarhetsprofilering.   

4.4.4 Tävlingsanda 

I flertalet intervjuer nämner konsulterna att det finns en tävlingsanda bland deras klienter att 

presentera bättre än konkurrenterna och att vara först med att utforska nya områden inom håll-

bar utveckling. I flera av fallen handlar det inte nödvändigtvis om att identifiera strategiska 

fördelar, utan klienterna drivs snarare av en tävlingsanda; de vill helt enkelt vara bäst. En konsult 

berättar följande:  

“De har sagt liksom att ‘vi vill vara före de andra bolagen i vår koncern’ eller ‘vi vill vara före de andra företagen 

som jobbar med sådant här’. Det har vi känt, en lust och det har ju varit väldigt mycket kring, miljö, klimatfrågor 

[…], så är vi bra på att berätta för verksamheterna det de själva ser och hör och vi kan ju också hjälpa dem att 

sätta upp sina mål, öka på här och göra mer där” (Robert) 

Det finns en buzz kring hållbar utveckling som sporrar och uppmuntrar klienterna till att ständigt 

förbättra sina processer. ”Robert” berättar här att han som konsult egentligen bara upprepar vad 

klienterna redan vet, att en hållbar utveckling är nödvändig för ett långsiktigt framgångsrikt 

företagande. 

Konsulterna lyssnar alltså på företagets uttryckliga önskan att vara före de andra företagen och 

utifrån det försöker de hjälpa klienterna att uppnå sina mål. En annan konsult berättar om en 

liknande situation:  

“Jag har jobbat med ett stort nationellt företag, där man då såg att vi borde gå först med att göra certifiering på 

både miljö, kvalitet och arbetsmiljö, så kallad trippelcertifiering, för det är ingen annan i branschen som har det” 

(Stefan) 

Dessa typer av uttalanden var vanliga under intervjuerna. Klienterna berättar om hur de vill vara 

bäst och de lyfter inte nödvändigtvis fram strategiska fördelar som anledning. Det finns en sorts 
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förtrolighet hållbarhetskonsulterna och  de klienter som drevs av tävlingsanda. Att identifiera 

strategiska fördelar var inte nödvändigt i denna kommunikation, på det vis som det var om 

hållbarhetsinvesteringen skulle rättfärdigas hos ledningen. 

En annan konsult visar på ytterligare ett perspektiv om hur tävlingsandan och tävlingsmomentet 

kan vara den drivkraften som påskyndar hållbarhetsarbetet:  

“Det är det ju också, en tävling mellan de här rapporterna, och sitt arbete och så, men det spelar ju ingen roll, bara 

det händer något *skrattar* sen om drivkraften blir en tävling så...” (Matilda) 

”Matilda” tycker det är banalt att själva tävlingsmomentet driver vissa klienter till att ha ett mer 

ambitiöst hållbarhetsarbete än sina konkurrenter, samtidigt som hon är medveten om att det  har 

betydelse för klienterna. Hållbarhetsbegreppet dekontextualiseras här och blir en tävlingsgren. 

Det handlar inte längre om att driva ett hållbart företagande, utan målet är ofta att stå överst på 

prispallen, det vill säga att vara bättre än konkurrenterna. 
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5. Avslutande reflektion 

Hur hållbart måste företagande vara för att det ska vara hållbart på lång sikt; det vill säga: Hur 

hållbart är hållbart? Hållbarhetsbegreppet genomgår en omdefinieringsprocess, från att innebära 

hållbar utveckling enligt FN:s definition, mot att innebära hållbar, mindre exploativ tillväxt. 

Hållbarhetsbegreppet sätts ofta i en vågskål, där det vägs mot begrepp som lönsamhet och 

vinstmarginal, istället för att integreras i en löpande verksamhet.  

De observationer vi redogjort för genom att presentera empiri från intervjuerna med hållbarhets-

konsulter pekar mot ett antal konsekvenser för förståelsen av hållbarhetsbegreppet inom företag 

och organisationer. Vi identifierar en tydlig spänning mellan tillväxt och ansvarstagande inom 

hållbarhetsdiskursen. Det finns även en tydlig spänning mellan utvecklingskrav och miljökrav 

där det står aktörer fritt att fokusera på det ena eller det andra när de tolkar termen “hållbar 

utveckling”. Därmed går det, om viljan finns, att vrida och vända på termen så att den, om den 

inbegriper vissa förutsättningar, kort och gott kan betyda ekonomisk tillväxt. 

Klienternas uppfattningar, attityder och drivkrafter centreras ofta kring antingen ansvar, tillväxt 

eller till en punkt i gråzonen där emellan. Ibland kokas dock diskursen ner till att en tryggad 

tillväxt är att ta ansvar. Hållbarhetsbegreppet tolkas olika inom ramen för uppfattningar, 

attityder och drivkrafter, men det existerar en grundläggande förståelse för att begreppet har en 

central roll för en gemensam framtid. 

Ett företags vilja att eftersträva ambitiösa hållbarhetsansatser och en hållbar syn på sin 

verksamhet fastställs ofta av yttre institutionella förhållanden som sätter upp villkor, oftast i 

form av lagar och regler, för i vilken grad företaget behöver ta ett socialt ansvar och verka för en 

hållbar utveckling. I korthet bestämmer marknadsvillkoren hur pass hållbart ett företag har råd att 

vara. 

Hållbarhetsbegreppets stabiliseringsprocess, där en tillväxtorientering är resultatet av en de- och 

reterritorialisering av en hållbar utveckling, leder till stora konsekvenser i de olika 

samhällsnivåerna. För medarbetare är det svårt att se varför de ska justera sitt tankesätt där 
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tillväxt i sig är frånkopplat dess ursprungliga kvalitativa värde. För företagen innebär denna 

process att hållbarhetsansatserna blir bristfälliga, de ser ofta hållbarhet som ett tillägg och i vissa 

fall, ett marknadsföringsknep. Istället för att målet är ett hållbart samhälle för framtida 

generationer, blir företagens mål i slutändan att öka tillväxten på ett sätt som är acceptabelt 

hållbart.  

Detta gäller även i de företag som säger sig ha drivkraften att ta ett reellt ansvar, eftersom de 

institutionella förutsättningarna skapar barriärer för detta ansvar. Dessa institutionella 

förutsättningar är präglade av en marknadsekonomi, där den fria marknaden värderar det som är 

konkurrenskraftigt På en samhällsnivå leder dessa förutsättningar till att hållbarhetsbegreppet 

urholkas och att företag klassas som ansvarstagande och hållbara när de endast till exempel, 

minskar sin energi- eller resursförbrukning. I kombination med dessa förutsättningar bidrar de 

olika definitionerna av hållbarhetsbegreppet till en osäkerhet om vad hållbarhet egentligen 

innebär.  

5.1 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi identifierat olika uppfattningar, attityder och drivkrafter i relation till 

hållbarhetsbegreppet. De spänningar och den problematik som ryms i definitionerna och 

användandet av hållbarhetsbegreppet är viktiga för att få en förståelse för hur vi ska kunna 

handskas med dem. Vi har i denna studie identifierat uppfattningar, attityder och drivkrafter, 

men hur man ska förhålla sig till dessa och praktiskt verka för en hållbar utveckling är fortfarande 

i behov av ytterligare studier. Exempel på områden som är i behov av vidare studier:  

· Forskning som kan leda till implementering av en gemensam definition av hållbar utveckling 

· Forskning som kan leda till hållbarhetsmärkning av produkter och tjänster 

· Samt vidare studier av en alternativ samhällsutveckling där tillväxt inte är i fokus 
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Bilaga 1: Artikel 

Hur hållbart är hållbart? 
Hållbar utveckling har blivit till ett begrepp som finns på var mans och kvinnas tungspets och 

som varje företag med självaktning och överlevnadsinstinkt måste förhålla sig till på något vis. 

Världsledare betonar att begreppet väger tungt när jordens framtid ska avgöras och 

internationella möten hålls för att vända den nedåtgående miljömässiga spiralen (COP15, Earth 

Summit 2012). Att förändra hur vi lever och producerar är dock lättare sagt än gjort. Vi vill 

inkludera människan i ett naturligt kretslopp, men hur? Även om det har forskats mycket kring 

hur företag kan och bör förhålla sig, och implementera, hållbarhetsbegreppet i sin verksamhet 

har vi en begränsad förståelse för vilka praktiska implikationer denna forskning har. Denna 

artikel är baserad på en studie utförd vid Lunds universitet och syftar till att identifiera och 

analysera hur hållbarhetsbegreppet används i praktiken i Sverige idag. Vi har intervjuat nio 

hållbarhetskonsulter för att lära oss om deras klienters uppfattningar, attityder och drivkrafter 

när det kommer till en hållbar utveckling. 

När Al Gore producerade filmen An Inconvenient Truth och turnerade som föredragshållare  i bland 

annat Sverige började det röra på sig i ledningen hos många företag; det har flertalet av de 

konsulter vi intervjuat berättat för oss. Detta fenomen har pockat på uppmärksamhet, inte minst i 

akademin, men hur har företagen gått vidare för att dra sitt strå till stacken för en hållbar 

utveckling? Hur ser de på begreppet hållbar utveckling och vad är det som driver dem till att 

förändra sin verksamhet för att åstadkomma en sådan? Titeln på denna artikel har dubbel 

betydelse för hur många företag överlever om de ska ställa om till en hållbar utveckling och vad 

innebär egentligen denna hållbara utveckling i praktiken? 

I vår studie har vi intervjuat nio hållbarhetskonsulter med en längre tids erfarenhet av 

hållbarhetsarbete. Konsulterna har jobbat med stora och mindre stora klienter inom olika 

sektorer och branscher. Vi har fokuserat på att utifrån konsulternas uttalanden och resonemang 

identifiera klienternas uppfattningar, attityder och drivkrafter till en hållbar utveckling.   

Något som varit uppenbart i våra intervjuer är att det finns väldigt många olika definitioner av 

vad en hållbar utveckling innebär. Dock begränsas organisationers vilja att eftersträva ambitiösa 

hållbarhetsansatser, attityder och uppfattningar av yttre institutionella förhållanden, oftast i 

form av lagar och regler. I korthet bestämmer marknadsvillkoren hur pass hållbart ett företag har 

råd att vara. För många av konsultföretagens klienter handlar det om att uppnå legitimitet och 

vinna konkurrensfördelar. I Sverige idag går det helt enkelt inte att fortsätta som man alltid har 

gjort, då media och samhälle ställer krav på företag att göra mer än vad som syns i nästa kvartals 

bokslut.  
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Attityderna och uppfattningarna har aldrig varit så positiva till en hållbar utveckling som, men 

när det kommer till kritan försummar företagen att göra genuina hållbarhetssatsningar, då de 

tvingas prioritera bort den sociala- och miljömässiga delen av hållbarhetsbegreppets treenighet 

för den ekonomiska delen.    

Vi har i våra intervjuer märkt av en tydlig spänning mellan tillväxtkrav och ansvarstagande, då 

klienternas attityder till hållbar utveckling är resultatet av en syntes mellan miljövårdstänkande 

och ett marknadsekonomiskt system. Det finns en tydlig spänning mellan tillväxt- och miljökrav 

där de olika intressenterna väljer ofta att fokusera på det ena eller det andra när de ska definiera 

begreppet hållbar utveckling. Det går alltså, vid brist på vilja att vara ambitiös, att vrida och vända 

på termen så att den kort och gott kan betyda ekonomisk hållbarhet vilket lika gärna kan 

definieras med ordet tillväxt.  

Ytterligare en utmaning för företagen är att integrera ett hållbart tankesätt i kärnverksamheten, 

man lägger ofta till delar istället för att holistiskt anpassa sin operativa verksamhet. En starkt 

bidragande faktor till denna attityd är att det kostar mer att inte genomföra hållbarhetssatsningar 

än vad det gör att investera.  

Sammanfattningsvis finns det idag stora problem att på en företagsnivå implementera satsningar 

för en hållbar utveckling då företagen inte tjänar pengar på vad som är hållbart, om man bortser 

från ett fåtal företag som har som nisch och affärsidé att producera ekologiskt, närproducerat 

eller återbrukbart. I detta system blir också företagens ansatser bristfälliga, hållbar utveckling 

handlar endast om att bli lite bättre eller att effektivisera produktionen. Världen behöver ett 

Earth Summit 2012 som inte blir en lika stor besvikelse som COP15 och att omställningen (läs: 

inställningen) sker nu och inte om, säg, 20 år. 


