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Abstract 

 

The aim of this paper is to describe and analyse how an organization with competing institutional 

logics within the food industry respond to institutional pressures, as a result of the climate crisis. 

This will be done by answering the research question ‘How do an organization with competing 

logics respond to institutional pressures?’. A case study design is used to analyse an 

organization with several co-owned brands, selling sources of both animal and vegetarian 

proteins and therefore target different consumers. Data is collected by interviews, official 

documents and subsequently analysed through a content analysis. The result of the study 

demonstrated that the organization responded by compromising and approving to institutional 

pressures. The study identified that the organization influenced by institutional complexity, has 

integrated the two competing market and sustainability logics and got them to harmonize. The 

result also showed that the logics regarding ethical dimensions still competed when it comes to 

marketing and creating customer credibility. 

 

Keywords: Institutional logics, institutional complexity, institutional response, institutional 

pressures, sustainability  
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1. Inledning 

I studiens första avsnitt diskuteras bakgrunden till köttindustrins påverkan på miljön, samt 

problematiken kring institutionella tryck och konkurrerande logiker inom en organisation. 

Diskussionen mynnar sedan ut i ett problem, en frågeställning och ett syfte som ligger till grund 

för undersökningen. 

 

1.1 Klimatkrisen och köttkonsumtionen 

Klimatkrisen är mer aktuell än någonsin, i rapporten ‘World Scientists Warning of a Climate 

Emergency’ skriven av Ripple et al. (2019) är över elva tusen forskare eniga om att drastiska 

förändringar måste ske omedelbart för att kunna rädda planeten. Trots en tidig upptäckt av 

klimatkrisens innebörd saknas en tydlig praktisk handlingsplan för hur arbetet bör genomföras. 

Författarna till rapporten menar att det behöver ske en förändring kring hur fossila bränslen 

används, att ett skydd mot ekosystemet måste byggas upp samt att köttkonsumtionen måste 

minska (Ripple et al. 2019). Jordbruksverket (2013) visar i en rapport att svenskarnas 

köttkonsumtion är farlig både ur hälso- och miljösynpunkt. Då köttproduktionen är 

resurskrävande och bidrar till växthusgasutsläpp menar Jordbruksverket (2013) att 

konsumtionsmönstren av kött behöver omvärderas. Det råder alltså ingen tvekan om den mediala 

uppmärksamheten kring köttätandet och dess konsekvenser.  

 

På grund av köttindustrins negativa påverkan på miljön väljer fler och fler svenskar att äta 

vegetarisk kost. Enligt en undersökning som Sifo (2018) gjort på uppdrag av Axfood har andelen 

svenskar som äter vegetariskt minst två gånger i veckan ökat med fem procent mellan åren 2016 

och 2018. Samtidigt har andelen som aldrig äter vegetariskt minskat från 21 procent till 17 

procent under samma period. Undersökningen visade även att en fjärdedel av svenskarna 

planerar att äta mer vegetariskt de kommande åren (Sifo, 2018). Naturskyddsföreningen (u.å) 

beskriver att det finns fördelar för både miljön och hälsan att äta en övervägande del vegetarisk 

kost och att det kött som konsumeras bör vara ekologiskt eller svenskt naturbeteskött.  

 

Ett av Europas och Sveriges största livsmedelsföretag är Atria Sweden AB, som tillhör den 

finska börsnoterade koncernen Atria Group. Det svenska bolaget satsar på att minska 

klimatpåverkan vid tillverkningen och har en nollvision om matsvinn. Atria har en bred 

produktportfölj där varumärken som Lithells, Sibylla, Tzay och Vegyu är inkluderade (Atria, 

2018). Produktportföljen innehåller således både animaliska och vegetabiliska proteinkällor och 

riktar sig därför mot konsumenter med skilda preferenser och i vissa fall olika inställning till 

konsumtion av kött. Denna komplexitet i produktportföljen avser studien att beskriva med hjälp 

av institutionella logiker som är ett perspektiv inom nyinstitutionell teori.  
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1.2 Institutionella logiker  

Institutionella logiker bygger på historiska handlingsmönster, symboler och strukturer. 

Logikerna består av värderingar, antaganden och övertygelser som ger individer mening i sin 

sociala verklighet, som har olika innebörd beroende på vilken typ av logik som dominerar i 

organisationen (Thornton et al., 2012). Perspektivet kan bidra med att förstå sambandet mellan 

aktörer och samhället, då logikerna bygger på att de förändras i takt med omgivningen. 

Det finns studier som visar att logiker kan kombineras och reformeras för att sedan skapa 

hybridlogiker. Det innebär att konkurrerande logiker kan vara relativt förenliga, eller kan 

skräddarsys efter ändamålet (Greenwood et al., 2011). Pache och Santos (2013) menar att 

samexistensen av konkurrerande logiker innebär att det kan uppstå motstridiga tillvägagångssätt 

för att uppnå organisationens mål, exempelvis vid förekomsten av logiker som motiveras av 

vinstmaximering eller legitimitet. Greenwood et al. (2011) menar att skillnaden i hur specifikt 

logikerna uttrycks i organisationen påverkar graden av så kallad institutionell komplexitet. För 

att kunna hantera de spänningar som kan uppstå mellan de olika logikerna är det viktigt för 

organisationen att skapa en gemensam organisationsidentitet där båda logikerna kombineras 

(Battilana och Dorado, 2010). Att kombinera två skilda logiker kan innebära ett flertal problem 

och att interna konflikter uppstår.  

Ett problem vid kombinationen av flera logiker menar Nielsen och Lockwood (2018) är att 

institutioner kan ha logiker med olika etiska dimensioner som står i konflikt med varandra. 

Samtidigt kan institutionella logiker ses ha stora meningsskiljaktigheter kring etiska innebörder 

(Nielsen och Massa, 2013). Den institutionella teorin belyser flera utfall av etiska problem 

genom att vägleda institutioner, föreslå förhållningssätt till dessa och ge förslag till etisk 

förbättring (Nielsen och Massa, 2013). En rådande konflikt gällande köttätandets inverkan på 

klimatet kan anses vara av normativ etisk karaktär (Nationalencyklopedin, 2019), där 

konsumenterna och producenterna handlar utifrån vad som anses rätt och riktigt. Den etiska 

tillämpbarheten av institutionella logiker kan ses som ett avgörande stöd för förändringsinitiativ 

från inblandade aktörers perspektiv (Sonpar, Handelman och Dastmalchian, 2009).  

1.3 Institutionella förändringar 

Organisationer påverkas av omgivningen och i takt med den behöver de förändras för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden (Zollo och Meier, 2008). Den nyinstitutionella teorin utgår 

från att organisationers handlingar styrs av en mängd olika faktorer i omgivningen, såsom 

normer, förväntningar och regler (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Genom att 

organisationer anpassar sig till omgivningen och rådande trender menar Meyer och Rowan 

(1977) att organisationer förväntas få legitimitet och på så sätt uppnå ökade konkurrensfördelar.  

Vid institutionella förändringar påverkas den institutionella logiken som föreligger inom en 

organisation. Vad som är styrande inom en organisation beror på vilken typ av institutionell 

logik som genomsyrar organisationen (Thornton et al., 2012). Nyckelbegrepp inom en 

organisation såsom effektivitet, rationalitet och värderingar har olika betydelse och är formade 

utifrån vilken logik som råder (Thornton och Ocasio, 2008). Thornton et al. (2012) påstår att det 
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därför föreligger stora skillnader inom organisationer beroende på vilken logik som dominerar. 

Detta innebär även att innebörden av de olika nyckelbegreppen inom en organisation förändras 

då den institutionella logiken ändrar karaktär (Thornton och Ocasio, 2008). Logikernas betydelse 

förstärks ytterligare vid institutionella förändringar eftersom en förändring i organisationens 

dominanta logik är fundamental för konceptualiseringen av institutionella förändringar. Reay och 

Hinings (2009) beskriver institutionell förändring som förflyttningen från en dominant logik till 

en annan. För att exemplifiera detta kan det handla om att en organisation präglad av en specifik 

institutionell logik agerar utifrån allmänhetens intresse, men att den i samband med en förändring 

skiftar logik och därefter handlar utifrån egen ekonomisk vinning.  

1.4 Institutionella tryck  

Det aktuella forskningsläget visar idag på att det finns samband mellan miljöpåverkan och 

institutionella tryck. Olika institutionella eller externa påtryckningar kommer att påverka 

organisationens agerande och val i hur de arbetar mer hållbart ur miljösynpunkt (Berrone et al., 

2012). DiMaggio och Powell (1983) menar att vissa organisationer omgående svarar till externa 

tryck, medan andra svarar efter en längre period. Berrone et al. (2012) menar att externa tryck, i 

form av normativa och starka regleringar, medför att miljöinnovation blir mer aktuellt och 

attraktivt för organisationer. Organisationer kommer därför att behöva anpassa sig och ge efter 

till de tryck och krav som klimatförändringen innebär.  

1.5 Problemformulering 

Stora, multinationella bolags ägande av mindre varumärken som riktar sig mot olika målgrupper 

främjar existensen av konkurrerande logiker inom organisationer. Reay och Hinings (2009) 

betonar behovet av att studera konkurrerande logiker i flera organisationsfält, vilket har gjorts 

bland annat inom sjukvården och logistikbranschen (Herold och Lee, 2017), men inte i fält där 

det förekommer livsmedelsproduktion. Omvärlden har på senare tid blivit mer klimatmedvetna 

och ställer därför högre krav på organisationers hållbarhetsarbete, samtidigt som trenden att äta 

mer vegetariskt växer. Dessa externa tryck påverkar organisationer inom livsmedelsindustrin att 

göra förändringar kring vad de producerar, vilka de kan välja att bemöta på olika sätt. Under den 

rådande klimatkrisen och på grund av flertalet uppmaningar till en minskad köttkonsumtion är 

det därför intressant att beskriva och analysera hur köttproducerande organisationer inom 

livsmedelsindustrin svarar till dessa påtryckningar från omgivningen. 

 

Vår studie bygger på en organisation som länge dominerats av köttproduktion men som under 

senare år också producerar vegetariska och veganska substitut till kött. Det innebär att 

organisationen har intresse i att både främja konsumtionen av animaliska och vegetabiliska 

alternativ, vilka också har olika etiska dimensioner som står i konflikt med varandra. Thornton 

och Ocasio (2008) menar att vad som anses rationellt för institutioner grundar sig i den egna 

logiken, vilket blir problematiskt när varumärkena har sin utgångspunkt i skilda etiska 

överväganden och värderingar. De institutionella påtryckningarna där organisationer, forskare 

och individer uppmanar till en minskning av både produktion och konsumtion av kött, innebär att 

organisationen behöver förhålla sig annorlunda till likartade påtryckningar. Detta mynnar ut i en 

intressant och inte minst aktuell frågeställning att studera.  
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1.6 Frågeställning 

Hur svarar en organisation med konkurrerande logiker till institutionella påtryckningar? 

1.7 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur en organisation med två konkurrerande logiker 

inom fältet för livsmedelsproduktion svarar till institutionella påtryckningar, som ett resultat av 

klimatkrisen. Målet med studien är således att bidra till en ökad förståelse kring hur externa tryck 

kommer att påverka samspelet mellan två konkurrerande logiker inom en organisation.  
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2. Teoretisk referensram 

I denna del presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som är nyinstitutionell teori. 

Inledningsvis ges en bakgrund till teorin, dess grundläggande antaganden och begrepp. Därefter 

fokuserar vår teoretiska referensram på institutionella logiker, hur de samexisterar och påverkas 

av institutionella påtryckningar. 

 

2.1 Nyinstitutionell teori 

Den nyinstitutionella teorin är en vidareutveckling av den institutionella teorin och tvivlar likt 

den tidiga teorin på en rationalistisk syn på organisering som förverkligar formella målsättningar 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Utvecklingen av teorin fokuserar mer på 

strukturer och processer inom ett organisationsfält och betonar att den organisering som sker i 

praktiken kan skilja sig från den formella bilden av en organisation (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling och Styhre, 2015). Czarniawska (2002) beskriver att en organisation är ett resultat av 

dess organisering, vilken Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) beskriver som en 

koordinering av individers aktiviteter som leder till att organisationer uppstår och förändras. 

Meyer och Rowan (1977) menar att organisationers struktur reflekteras av omgivningen och att 

organisationen i sin tur kommer att anpassas efter den. 

 

Meyer och Rowan (1977) inledde det nyinstitutionella perspektivet genom att påtala att 

organisering handlar om att anpassa sig efter institutionaliserade regler. Författarna beskriver de 

institutionella reglerna som inbyggda ramverk i samhället som ofta tas för givet eller stöttas av 

allmänhetens uppfattning. Institutionaliserade regler ses som en utgångspunkt för hur 

organisationers formella struktur skapas, genom att strukturen speglar den allmänna 

uppfattningen om den sociala verkligheten. Reglerna fungerar som myter vilka organisationer 

införlivar för att uppnå legitimitet, stabilitet, resurser och ökade överlevnadsmöjligheter. 

Organisationer som agerar inom detta ramverk förväntas få legitimitet och på så sätt även 

förbättrade överlevnadsmöjligheter (Meyer och Rowan, 1977).  

 

Den nyinstitutionella teorin kan också användas för att ge förklaringar till varför organisationer 

gör vissa val, utan någon uppenbar ekonomisk återbäring (Meyer och Rowan; 1977; DiMaggio 

och Powell, 1983). Som när det handlar om att behandla hållbarhetsfrågor (Glover et al., 2013). 

Institutionell teori bidrar med ett ramverk för förståelsen av organisationsbeteende i samband 

med samexisterande logiker inom ett fält (Reay, Jaskiewicz och Hinings, 2015). 

 

Det finns ett flertal definitioner av begreppet institution. Scott (2014) ger en samlad bild av 

begreppet och beskriver det som att institutioner omfattas av regulativa, normativa och kulturellt 

betingade element som tillsammans med associerade aktiviteter och resurser, tillhandahåller 

stabilitet och mening till det sociala livet. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) 

beskriver institutioner likt en produkt av mänskligt handlande, som omedvetet eller medvetet, 

skapar och skapas av omgivningen. Författarna förklarar vidare att organisationer enskilt inte 

påverkar och påverkas av omgivningen, utan av organisationer inom samma fält. 
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Organisationsfält är ett begrepp skapat av DiMaggio och Powell (1983) och beskrivs som de 

organisationer som tillsammans bildar ett gemensamt område för institutionaliserade aktiviteter. 

Organisationsfältens struktur är ett resultat av en uppsättning av likartade organisationers 

aktiviteter. Författarna menar att fälten endast existerar i den mån de är institutionellt 

definierade. Processen av institutionell definition består av fyra delar; en interaktion mellan 

fältets medlemmar, tydligt definierade dominansstrukturer, en ökning av informationsströmmar 

som organisationerna påverkas av samt en utveckling mot en gemensam uppfattning hos 

medlemmarna att de är involverade i likartade organisationer.  

 

De aktörer med mest makt och påverkansmöjligheter inom ett organisationsfält kommer att 

skapa regler och normer för resten av fältets agerande. Det innebär att aktörerna med mindre 

makt blir beroende av de större och respekterar de regler och rutiner som skapas. 

Organisationsfältet kommer därför att bli en plats där självständigt handlande inte är möjligt 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Tillsammans kommer således 

organisationsfältet och organisationen att ha en påverkan på varandra. Genom att vara en del av 

ett organisationsfält förklarar Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) att legitimitet kan 

uppnås. Legitimitet kan beskrivas som en generell uppfattning eller ett antagande som bygger på 

önskvärda beteenden inom organisationen. Suchman (1995) förklarar att dessa beteenden är 

önskvärda eller lämpliga ur ett socialt perspektiv som är byggt av normer, värderingar, tro och 

definitioner. Författaren menar att legitimitet kan förekomma strategiskt eller institutionellt. Vår 

studie kommer att behandla institutionell legitimitet, vilket innebär att legitimitet uppnås genom 

att externa institutioner skapar och tvingar organisationen i flera avseenden (Suchman, 1995). 

För ökad legitimitet och möjlighet till framgång inom ett organisationsfält menar Meyer och 

Rowan (1977) att faktorer utöver en effektiv kontroll och koordinering är viktigt. En organisation 

som framgångsrikt lyckas efterlikna andra organisationer i en institutionell omgivning har ökade 

möjligheter att uppnå legitimitet. 

2.2 Isomorfism 

Eftersom organisationer ingår i fält och har gemensamma anpassningsmönster blir de allt mer 

lika varandra (Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 2014). Varför organisationer anpassar sig och 

agerar efter sin institutionella omvärld kan förklaras med begreppet isomorfism. Isomorfism 

beskriver den process av utveckling och förändring som får en organisation att efterlikna andra 

organisationer med liknande förutsättningar för överlevnad. Institutionell isomorfism innebär att 

organisationerna utvecklar en gemensam vokabulär som bidrar till att förklara det som händer i 

organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Meyer och Rowan (1977) 

beskriver de gemensamma vokabulären som myter vilka organisationen kan använda för att 

legitimera sitt handlande, då dess innebörd är underförstått av andra inom fältet. Organisationer 

som inte åtar sig omgivningens accepterade strukturer riskerar istället att framstå som 

nonchalanta och irrelevanta (Meyer och Rowan, 1977). DiMaggio och Powell (1983) beskriver 

tre olika sätt på vilka isomorfism äger rum; genom tvingande, normativ och imiterande 

isomorfism.  
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- Tvingande isomorfism är ett resultat av både formella och informella påtryckningar av 

olika slag, som utövas på en organisation av en annan. Dessa är beroende av kulturella 

förväntningar i det samhälle som organisationerna verkar i (DiMaggio och Powell, 1983). 

Tvingande isomorfism kan innebära politisk påverkan som sker genom lagstiftning, där 

till exempel staten kräver att en organisation ska anamma ny utsläppskontrollerande 

teknik för att rätta sig till miljömässiga regelverk. 

- Normativ isomorfism härstammar i professionalisering där vissa idéer översätts till 

professionella normer inom vissa yrken eller branscher. Det handlar om en kollektiv 

strävan från medlemmarna av en yrkesgrupp att definiera förhållandena och metoderna 

av deras arbete, för att legitimera yrket och dess autonomi (DiMaggio och Powell, 1983). 

En viktig mekanism inom normativ isomorfism är rekryteringen av personal, inom många 

organisationsfält rekryteras individer med motsvarande bakgrund. En konsekvens av det 

är att problem och lösningar uppfattas på liknande sätt (Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 

2014). 

- Imiterande isomorfism härstammar i organisationers sätt att hantera osäkerhet vilket får 

dem att imitera andra framgångsrika organisationer. När målen inte är tydliga eller om 

tekniken är svårbegriplig kan organisationen minska sin osäkerhet genom att imitera en 

annan, ofta mer framträdande organisation. Imiterande isomorfism minskar risken och 

ger motsvarande legitimitet som organisationen som står som modell (DiMaggio och 

Powell, 1983).   

2.3 Institutionella logiker 

Oliver (1991) menar att organisationens strategi är beroende av i vilken mån de institutionella 

trycken överensstämmer med organisationens värderingar. Det skapar ett behov av att identifiera 

vilka värderingar som dominerar i organisationen i form av institutionella logiker. Genom att se 

institutioner som präglade av logiker kan en förståelse skapas för organisationers agerande 

utifrån särskilda påtryckningar.  

De svårigheter som finns för att definiera institutionella logiker har öppnat upp för flera 

metateorier, vilka har utvecklats över tid och understryker särskilda delar inom den 

nyinstitutionella teorin (Thornton et al., 2012). Alford och Friedlands (1991) studier om 

institutionella ordningar av interinstitutionella system, vilka är system över samhället där varje 

institutionell ordning konstruerats till en idealtyp, har fungerat som ett teoretiskt och 

metodologiskt verktyg för utvecklandet av institutionella logiker (Thornton et al., 2012). 

Institutioner definieras av Alford och Friedland (1991) som organisatoriska handlingsmönster, av 

vilka individer och organisationer producerar och reproducerar sin fysiska tillvaro och 

organiserar tid och rum. De är också symboliska system och sätt att samordna verkligheten, 

varför tolkningen av verkligheten är meningsfull. Thornton och Ocasio (1999) bygger vidare på 

Alford och Friedlands (1991) definition i sin syn på institutionella logiker. De definierar 

institutionella logiker som socialt konstruerade, historiska mönster av handling, antaganden, 

värderingar och regler av vilka individer producerar och reproducerar sin fysiska tillvaro, 

organiserar tid och rum samt ger mening till sin sociala verklighet.  
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Alford och Friedlands (1991) initiala definition av logiker som institutionella ordningar av 

interinstitutionella system har utvecklats till en modell av sju idealtypologier (Thornton et al., 

2012). De sju idealtypologierna har sitt ursprung i Alford och Friedlands (1985) tre olika logiker; 

kapitalismens-, statens- och demokratins logik. På en samhällsnivå definieras sju skilda 

institutionella ordningar med associerade logiker; familj, samhälle, religion, stat, marknad, 

profession och korporation (Thornton et al., 2012). Dessa representerar ett ramverk som betingar 

institutionens identitet och utifrån det en uppfattning om vad som anses rationellt. 

Alford och Friedland (1991) formulerade aktörers beteenden som föränderliga i relation till den 

rådande institutionella ordningen. Institutionella logiker beskrivs som en kombination av normer 

för beteenden och juridiska sanktioner utifrån ett lagsystem. Författarna beskriver det även som 

en operationalisering av en institution. De menar att de flesta institutioner besitter en 

institutionell logik som består av en uppsättning materiella metoder och symboliska 

konstruktioner, vilka utgör organisationsprinciper som är möjliga för både organisationer och 

individer att utveckla. Begreppet har sedan utvecklats av bland annat Thornton och Ocasio 

(2008) som antar ett nytt synsätt på institutionella logiker, som bygger på Alford och Friedlands 

(1991) idé om institutionella ordningar. Thornton och Ocasio (2008) beskriver att institutionella 

logiker är länken mellan individuellt medvetande och det socialt formade strukturella systemet, 

vilket tydligt bygger på det Alford och Friedland (1991) beskriver om hur aktörers beteenden 

anpassas efter den institutionella ordningen.  

Det har argumenterats för att organisationsfält är organiserade av en dominant institutionell 

logik, även om två eller fler institutionella logiker existerar samtidigt (Scott 2008; Thornton och 

Ocasio, 1999). Tidigare studier har visat att en ny logik kan introduceras i ett fält och bli den 

dominanta, och förmedla nya riktlinjer för organisationsfältets medlemmar (Reay och Hinings, 

2009). I kontrast till det finns också studier som visat att konkurrerande logiker över tid har 

samexisterat (Reay och Hinings, 2009). Eftersom konkurrerande logiker skapar avgörande 

faktorer av makt och medför rivalitet (Thornton och Ocasio, 2004), är det inte klargjort hur 

samexistensen av flera fältlogiker kan översättas till arbetet som görs dagligen. 

Institutionella logiker, organisationsfält och institutionella förändringar är nära relaterade till 

varandra. De institutionella logikerna är de organisatoriska principerna som formar beteendet hos 

fältets medlemmar. Logiker är en viktig teoretisk konstruktion eftersom de bidrar med en 

förklaring till kopplingar som skapar en gemensam mening och enighet inom organisationsfältet, 

då mål och social identitet är kulturellt inneslutet i de olika logikerna. Eftersom de baseras på en 

uppsättning av olika komponenter bestående av värderingar och praktiker, definierar de 

innehållet och meningsskapande hos institutionerna. De institutionella logikerna utgör således 

principer för individer hur de bör agera i olika situationer. Vad gäller förändringar kan 

organisationen anpassa sig efter institutionella påtryckningar även om de inte identifierar sig med 

den rådande logiken, för att undvika normativa sanktioner (Thornton et al., 2012).  

Exemplifieringar av logiker inom organisationer har sin utgångspunkt i logikerna på 

samhällsnivå. Gällande samtliga sju logiker råder en diskussion hur innehållet och 

komponenterna kan plockas isär för att skapa nya logiker (Kvarnström, 2016). Det finns således 

ett flertal logiker att utgå från samtidigt som det är möjligt att konstruera nya logiker där 
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byggstenarna är baserade på flera olika etablerade logiker. Denna studie kommer att anta två 

olika logiker som konkurrerar inom organisationen, vilka är marknadslogiken och 

hållbarhetslogiken.  

2.3.1 Marknadslogiken 

Marknadslogiken är en idealtypologi vars rotmetafor är transaktion, vilket innebär att 

affärsmässiga idéer står i centrum. Institutionens källa till legitimitet och auktoritet kretsar kring 

monetära värden och aktieägarnas delaktighet och påverkan. Dess källa till identitet är något 

anonym och institutionens normativa ramverk grundar sig i utilitarism som betonar 

nyttomaximering. Logikens källa till status handlar om organisationens position på marknaden, 

och dess strategiska målsättning handlar om att maximera aktieägarnas avkastning. Informella 

kontrollmekanismer utgörs av marknadsanalyser och det föredragna ekonomiska systemet är 

marknadskapitalism (Thornton et al., 2012). 

Marknadslogiken framträder ofta tydligast i relation till beslutsfattande i form av kvantifieringar 

av mål-och resultatstyrning samt genom användningen av marknadsmässiga tekniker som 

nyckeltal och analyser (Hellgren, 2016). Idealtypologin kännetecknas således av ekonomisk 

effektivitet och rationella rättfärdigande (Kvarnström, 2016). Marknadslogiken kan i korthet 

beskrivas som förespråkare av vinstmaximering, självintresse och verksamhetsanalyser 

(Thornton et al. 2012). Lee och Lounsbury (2015) betonar att marknadslogikens fokus på 

ekonomiska faktorer kan leda till att miljöfrämjande arbete inte prioriteras, då de kan sakna 

ekonomiska incitament. Samtidigt menar författarna att det inte behöver finnas en konflikt 

mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer. Det finns ekonomer som argumenterar för att 

logiken kan bidra till att främja organisationers arbete gällande miljöaspekter (Lee och 

Lounsbury, 2015).  

2.3.2 Hållbarhetslogiken 

Vår studie utgår från att fallföretaget dominerats av en marknadslogik som på senare tid har 

utmanats av en allt mer inflytelserik samhällslogik. Vilket kan ses tydligt då organisationen 

under senare år inte enbart präglas av lönsamhet och nyttomaximering, utan också av externa 

påtryckningar från samhället i samband med klimatförändringen. Samhällslogiken är den sjunde 

idealtypologin utvecklad av Thornton (2004) och betonar institutionens gemensamma 

värdegrund. Samhällslogikens källa till legitimitet och auktoritet är den gemensamma viljan, 

samt ett engagemang inför samhället och de ideologier som råder. Institutionens identitet grundar 

sig i känslomässiga band, där incitamenten utgörs av självuppfyllelse och en önskan om att 

främja organisationens rykte. Det normativa ramverket baseras på grupptillhörighet där det 

personliga intresset i gruppen uppmärksammas. Logikens strategiska fokusområde är att främja 

institutionens status och ära genom synliga handlingar. Det ekonomiska systemet som betonas 

inom logiken är en form av kooperativ kapitalism (Thornton et al., 2012).  

Lee och Lounsbury (2015) beskriver samhällslogiken som en utgångspunkt för organisationers 

tolkande av institutionella påtryckningar. Vidare talar författarna om en miljöfrämjande logik 

som dominerar i vissa samhällen och därför ställer krav på organisationer att arbeta proaktivt 
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med hållbarhetsfrågor. Det handlar om att organisationerna antingen influerats av den rådande 

samhällslogiken, eller att de räds normativa sanktioner om de inte agerar i enlighet med 

samhällets förväntningar. Hotet om sanktioner och den potentiella förlusten av legitimitet kan 

främja samarbetet mellan det miljöfrämjande samhället och fältets aktörer (Lee och Lounsbury, 

2015). Samhällslogiken kan därför översättas till en form av hållbarhetslogik då fokuset i denna 

studie ligger vid den typen av miljöfrämjande påtryckningar.  

Hayes och Rajão (2011) beskriver att hållbarhetslogiken betonar den påverkan mänskliga 

aktiviteter har på klimatet. Hållbarhetslogiken bidrar samtidigt till att belysa lösningar till de 

utmaningar organisationer står inför i samband med moderniseringen och industrialiseringen 

(Hayes och Rajão, 2011). Hållbarhetslogiken distanserar sig från ekonomisk effektivitet och 

strävar efter andra värden som är drivna av legitimitet. Hållbarhetslogiken representerar normativ 

rationalitet, vilket innebär att orienteringen går bortom ekonomiska utfall och argument (Herold 

och Lee, 2017). Logiken fokuserar också på vikten av att inkludera kunder och leverantörer i 

processen genom att vara transparenta (Herold och Lee, 2017).  

2.4 Institutionell komplexitet 

Situationer då flera olika logiker inom en organisation förekommit har tidigare betraktats som ett 

tillfälligt tillstånd som framkallat institutionell förändring och lett till att konflikter uppstått 

(Kvarnström, 2016). Det finns dock ett annat synsätt vad gäller logiker och detta synsätt har sin 

utgångspunkt i institutionell komplexitet (Greenwood et al., 2011). Det innebär att flera olika 

logiker kan existera samtidigt inom en institution. Organisationer kan befinna sig i institutioner 

av komplexitet eftersom organisationer varken bara är inaktiva mottagare (DiMaggio och 

Powell, 1983) eller endast effektiva motståndare (Oliver, 1991). Mellan dessa två avseenden 

finns det flera olika tänkbara positioner som organisationer kan anta. Greenwood et al. (2011) 

menar att organisationers omgivning kan bestå av flera olika institutionella logiker, och 

konstaterar att det i princip aldrig bara är en logik som existerar inom en organisation. De menar 

istället att de flesta organisationer verkar inom ett komplext nätverk bestående av olika 

institutionella logiker, vilket är innebörden av institutionell komplexitet.  

Den institutionella komplexiteten handlar om samexistensen av flera olika logiker. Alford och 

Friedland (1985) menar att flera logiker kan samexistera trots att flera antaganden inom 

respektive logik strider mot varandra. Genom att olika logikers mål sammanfaller i en given 

situation kan de fungera gemensamt och vara i harmoni (Smets och Jarzabkowski, 2013). 

Vanligtvis innebär dock förekomsten av olika logiker i en organisation att logikerna står i 

konflikt med varandra, vilket innebär att organisationen ständigt måste arbeta med att försöka 

tillgodose motstridiga mål (Larsson von Garaguly, 2016).  

 

Pache och Santos (2013) har i sin studie beskrivit organisationer med samexisterande logiker 

som hybridorganisationer. Dessa organisationer innehåller delar från olika institutionella logiker, 

vilket innebär att en och samma organisation innefattar diverse motsägelser (Pache och Santos, 

2013). Det kan bero på att organisationer befinner sig i komplexa miljöer där de under långa 

perioder utsätts för olika institutionella logiker som reglerar vad som anses vara legitimt 



11 

 

(Larsson von Garaguly, 2016). Det är således inte ovanligt att konflikter inom en 

hybridorganisation uppstår mellan framförallt mål och krav från intressenter inom olika fält som 

vill påverka hur organisationen bedrivs (Larsson von Garaguly, 2016). Greenwood et al. (2011) 

föreslår att hybridorganisationer förenar konkurrerande logiker genom att skapa en kombination 

av dem och på så sätt uppnå acceptans från andra aktörer. Även Pache och Santos (2013) 

beskriver att hybridorganisationer kan kombinera konkurrerande logiker genom att aktivt välja 

olika delar från logikerna för att uppnå legitimitet. De förklarar även att organisationer som har 

en svag legitimitet, på grund av att de tillämpar delar av en mer betvivlad logik, strategiskt 

kommer att införa fler delar från den dominerande logiken. På så sätt kan organisationen erhålla 

legitimitet och acceptans från omgivningen.  

2.5 Institutionella tryck 

Utöver att organisationer anpassar sig till omgivningen och förbättrar sina 

överlevnadsmöjligheter genom isomorfism, finns det faktorer både inom och utanför 

organisationer som påverkar och leder organisationer till förändring. Scott (2001) förklarar att 

det finns flera olika ramverk som anger hur saker bör genomföras inom en och samma 

organisation och att konkurrensen mellan dessa ramverk skapar förändring inom organisationen. 

Detta är ett så kallat internt tryck som kommer inifrån organisationen. Ett externt tryck kommer 

istället utifrån, men kan ändå leda till ett förändrat handlande inom organisationen. Externa eller 

institutionella tyck kan formas av institutionella regler som enligt Meyer och Rowan (1977) är 

integrerat i samhällets uppfattning om vad som anses vara legitimt. Ett externt tryck kan också 

förekomma i samband med klimatkrisen, vilket kan resultera i att organisationen tvingas till 

förändring för att upprätthålla legitimitet. Externa tryck kan relateras till isomorfism och ta sig 

uttryck genom bland annat informella eller formella påtryckningar. 

 

Oliver (1991) har identifierat skillnader i organisationers strategiska handlande gällande hur de 

ska bemöta institutionella tryck. I samband med att de agerar och reagerar på olika sätt kommer 

också strategierna formas utifrån dessa handlingar. Författaren förklarar att utförandet av 

organisationens strategi beror på huruvida det institutionella trycket överensstämmer med 

organisationens värderingar eller inte. Utifrån detta har författaren utvecklat ett ramverk där fem 

olika typer av strategiska svar föreslås, vilka organisationer kan anta vid institutionella 

påtryckningar (Oliver, 1991). 

 

1. Samtycka 

Denna strategi utgår från att organisationen följer de institutionella trycken genom att acceptera 

normerna och efterlikna de institutionella modellerna.  

2. Kompromissa 

Att kompromissa handlar om att organisationen balanserar förväntningarna med organisationens 

eget intresse och därmed förhandlar med olika institutionella intressenter.  

3. Undvika 

Organisationer som inte vill förändras och därmed vill undvika det institutionella trycket 

tillämpar denna strategi. De uppnår detta genom att dölja sin skiljaktighet och flyr på så sätt från 

de institutionella reglerna och förväntningarna. 
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4. Trotsa 

Denna strategi innebär att organisationen ignorerar och kämpar emot trycken på grund av att de 

inte tycker att reglerna och normerna är rätt. 

5. Manipulera 

På denna nivå kritiserar organisationen de institutionella trycken då de vill påverka och ha 

kontrollen genom att influera och skapa sina egna värden.  

2.6 Respons på institutionell komplexitet 

Det finns olika sätt att respondera på institutionell komplexitet och ett möjligt tillvägagångssätt 

är att kategorisera samexistensen utifrån om syftet är att separera eller integrera de olika 

logikerna. Ett sätt att separera konkurrerande logiker benämns som löskoppling (Meyer och 

Rowan, 1977). Författarna beskriver löskoppling som en stor klyfta mellan den formella och den 

informella organisationen. De menar att strukturella element endast är löst kopplade till varandra 

och till verksamheter där regler ofta överträds och beslut inte implementeras, eller om de 

genomförs har osäkra konsekvenser (Meyer och Rowan, 1977). Löskoppling innebär således att 

den ena logiken är den som faktiskt tillämpas medan den andra logiken endast har ett symboliskt 

värde i strävan efter att erhålla legitimitet från omgivningen (Pache och Santos, 2013). Meyer 

och Rowan (1977) förklarar att den formella struktur som organisationen kommunicerar till 

omgivningen är institutionaliserad och fungerar som en myt. De normer och idéer som skapas 

inom verksamheten blir att betrakta som symboler för att möta omgivningens krav, men de har 

oftast bara ett begränsat inflytande på den interna verksamheten (Meyer och Rowan, 1977). 

Genom löskoppling skapas en formell struktur som bygger på legitimitet medan de interna 

aktiviteterna anpassas till rådande förhållanden inom organisationen. Eriksson-Zetterquist (2009) 

förklarar att ambitiösa miljömål kan vara exempel på planer som är legitimerande men som 

organisationen har svårt att följa i praktiken. 

 

Om syftet istället är att integrera de olika logikerna för att hantera institutionell komplexitet visar 

tidigare studier att det kan ske genom att kompromissa och kombinera delar av logikerna. En av 

de strategier som Oliver (1991) identifierat i samband med organisationers strategiska handlande 

vid bemötande av institutionella tryck är att kompromissa. Oliver (1991) menar att syftet med att 

kompromissa är att kunna bemöta krav från olika grupper av intressenter. För att uppnå en balans 

mellan konkurrerande logiker måste organisationen se till att åtminstone de lägsta kraven från 

intressenterna inom varje logik är uppfylld (Oliver, 1991). Pache och Santos (2013) menar dock 

att det finns en risk med att inte tillgodose de förväntningar som ställs från olika intressenter fullt 

ut. Detta då det kan innebära att organisationen inte erhåller stöd från en del av intressenterna 

och på så sätt misslyckas med att tillgodose samtliga intressenters krav. De förklarar att 

organisationer istället bör kombinera olika logiker genom att lära sig att navigera mellan dem. 

Författarna presenterar selektiv sammankoppling som innebär att organisationer kombinerar olika 

element från olika logiker. De menar att selektiv sammankoppling minskar risken för att 

organisationens bemötande av förväntningarna inom de olika logikerna ifrågasätts och på så sätt 

förstärks förmågan att säkra stöd från samtliga intressenter.  
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2.7 Teoretisk sammanfattning  

Nedan har en grafisk illustration utarbetats i syfte att sammanfatta studiens teoretiska 

referensram och relationen mellan de olika begreppen från nyinstitutionell teori. Illustrationen 

avser att underlätta läsarens förståelse för hur de olika begreppen ska bidra till att besvara 

studiens frågeställning.  

 

 
 

Figur 2. Egenkonstruerad grafisk illustration som sammanfattar den teoretiska referensramen.  

Eftersom studiens syfte, roll och frågeställning har en teoretisk utgångspunkt fyller den 

teoretiska referensramen en betydande roll och funktion för att frågeställningen ska kunna 

besvaras. Då studien ämnar beskriva hur organisationer med konkurrerande logiker svarar till 

institutionella påtryckningar bidrar särskilt Thornton et al. (2012) samt Greenwood et al. (2011) 

till förklaringar av förekomsten av institutionella logiker och institutionell komplexitet. Det 

illustreras i figur 2 genom att de institutionella trycken som formas av institutionella regler kring 

vad samhället anser som legitimt, påverkar organisationsfältet där de två konkurrerande 

logikerna verkar. Den institutionella komplexiteten som uppstår vid konkurrerande logiker kan 

mötas på olika sätt av organisationer. Olika sätt att respondera till institutionell komplexitet 

handlar om huruvida dess samexistens syftar till att separera eller integrera de olika logikerna 

(Meyer och Rowan, 1977; Pache och Santos, 2013). Det illustreras i figur 2 genom att de 

institutionella trycken kan bemötas på olika sätt av organisationer när skilda logiker verkar inom 

samma organisationsfält. De konkurrerande logikerna kommer att påverka hur organisationen 

väljer att svara på de institutionella trycken som kommer från omgivningen.  

Sammanfattningsvis bidrar institutionella logiker som perspektiv till ett verktyg för analys av 

samspelet mellan aktörer och samhället, då de utgör principer av normativ karaktär för hur 

aktörer bör agera inför olika situationer (Thornton et al., 2012). Thornton et al. (2012) har 

förenat en något tvetydig teoribildning inom området och tillhandahåller ett flerdimensionellt 

ramverk som innefattar en applicering av institutionella logiker på samhälls-, fält-och 

individnivå. Greenwood et al. (2011) samt Pache och Santos (2013) ger förklaringar till hur 

organisationer kan söka acceptans från omgivningen genom att kombinera inslag av olika 

logiker, vilket lämpar sig för det studien vill beskriva. Hur den institutionella komplexiteten 

sedan yttrar sig och organisationers hantering av detta förklaras av Oliver (1991) samt Pache och 

Santos (2013). Andra författare (Meyer och Rowan, 1977; DiMaggio och Powell, 1983; Alford 

och Friedland, 1991) har bidragit med en förståelse för teorins utveckling och härkomsten av de 

olika begrepp som studien använder sig av.  

Institutionella 

tryck  
 

Marknads 

logik 

Hållbarhets

logik 

Organisatorisk 

respons 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodval som har gjorts och som kommer att användas i studien 

för att samla in och analysera data. Det följs sedan av en etisk samt en kritisk reflektion med 

hänsyn till dessa val, samt vad gäller studien generellt.  

 
 

Studien utgår från nyinstitutionell teori och tidigare forskning vad gäller institutionella logiker. 

Reay och Jones (2016) menar att den kvalitativa metoden är lämplig för undersökning av 

institutionella logiker på grund av dess definition som socialt konstruerade mönster. Författarna 

beskriver logikerna som naturligt lämpade för kvalitativa metoder, eftersom logikerna går att 

utläsa genom språk, aktiviteter och symboler. Dessa går att analysera genom den mer djupgående 

analysen som den kvalitativa metoden förespråkar.  

Greenwood et al. (2011) ger också exempel på ett flertal studier där den kvalitativa ansatsen och 

den enskilda fallstudien använts för att analysera institutionell komplexitet och förekomsten av 

konkurrerande logiker.  

3.1 Den kvalitativa metoden 

Den kvalitativa ansatsen beskriver Jacobsen (2017) som lämplig när undersökningen eftersträvar 

en djupare förståelse av ett fenomen, vilket överensstämmer med studiens beskrivande syfte. Den 

kvalitativa ansatsen är enligt det tolkningsbaserade synsättet den mest lämpliga 

datainsamlingsmetoden för att kunna studera människor och sociala system, vilket den 

nyinstitutionella teorin behandlar i hög utsträckning. Metoden betonar närhet till det som ska 

undersökas för att kunna skapa en förståelse för det dynamiska och unika i en organisation 

genom att samla in upplevelser från verkligheten (Jacobsen, 2017).  

Enligt Bryman och Bell (2011) innebär den kvalitativa metoden ofta stora mängder av 

deskriptiva detaljer och förklaringar. Många kvalitativa undersökningar innefattar en detaljerad 

redogörelse över vad som skett inom den miljö som studeras. Detta beror på vikten av en 

kontextuell förståelse av det sociala beteendet, vilket innebär att bland annat beteenden och 

värderingar måste tolkas i ett sammanhang (Bryman och Bell, 2011).  

Då studiens syfte är att svara på frågan hur en organisation agerar i samband med konkurrerande 

logiker kan ett beskrivande syfte antas (Christensen et al., 2010). Det beskrivande syftet 

karaktäriseras av att forskaren redan har en god kännedom om det fenomen som ska undersökas. 

Det har gått att anta en förekomst av konkurrerande logiker i den organisation studien kommer 

att undersöka, då den delvis valts ut på grund av en kännedom kring den komplexitet som råder 

inom organisationen. Vid studier av deskriptiv karaktär menar Christensen et al. (2010) att i 

princip alla typer av datainsamlingsmetoder är möjliga. Enligt Bryman och Bell (2011) innefattar 

den kvalitativa metoden deskriptiva detaljer som beskriver fenomen inom den specifika miljö 

som studeras, vilket innebär att det kvalitativa metodvalet är lämpligt för denna studies 

syfteskaraktär. 
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Denna studie utgår från en deduktiv ansats, något som Bryman och Bell (2011) menar har sin 

utgångspunkt i teorin, vilket kan ses då denna studie grundar sig i den teoretiska referensramen. 

Den litteratur studien bygger på är noga utvald och bearbetad i syfte att generera en förståelse för 

ämnet. Utifrån teorin har en forskningsfråga utformats, vilken studien ämnar svara på genom att 

analysera empirin med utgångspunkt i nyinstitutionell teori. Enligt Bryman och Bell (2011) 

minskar den deduktiva ansatsen risken för att forskaren påverkar studiens resultat med egna 

åsikter och tankar då forskaren härleds en frågeställning utifrån teorin som sedan undersöks 

genom empirisk granskning. Bryman och Bell (2011) menar dock att en deduktiv ansats kan 

begränsa studien genom att den teori som forskaren utgår ifrån innefattar förutbestämda variabler 

och begrepp som inte alltid är anpassade till den empiri som studeras. I denna studie är det 

empiriska fenomenet väl anpassat till den valda teorin då den är noga avvägd efter det problem 

studien vill beskriva och analysera, samt att forskningsfrågan är utarbetad efter nyinstitutionell 

teori och tidigare studier kring institutionell komplexitet.  

3.2 Undersökningsdesign  

Även om Greenwood et al. (2011) hävdat att större delen av de studier gällande institutionella 

logiker som genomförs är longitudinella, kommer denna studie givet den angivna tidsramen att 

avgränsas till en kortare period. Denna undersökning kommer att genomföras som en fallstudie 

där en organisation inom fältet för livsmedelsproduktion studeras. Endast en organisation har 

valts ut som undersökningsobjekt, eftersom det finns intresse av att undersöka responsen hos en 

särskild organisation där det på förhand gått att anta en förekomst av institutionell komplexitet. 

Det innebär att det redan finns en förförståelse för ämnet i enlighet med den deduktiva ansatsen 

och studiens deskriptiva syfte, samt att undersökningsdesignen anpassas efter ett antal 

förutbestämda begrepp.  

Fallstudien är en välanvänd forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning som utgår från 

en eller ett fåtal undersökningsenheter (Jacobsen, 2017). Det vanligaste inom en fallstudie är att 

studera ett visst fall som är förknippad med en viss plats, till exempel en organisation (Bryman 

och Bell, 2011). Författarna menar att det är vanligt att förknippa en fallstudie med kvalitativ 

forskningsmetod då det kan generera information för utförlig analys av ett fall. Bryman och Bell 

(2011) beskriver att målet med en fallstudie är att utgå från det unika med fallet, och på så sätt 

utveckla en djupgående förståelse av dess komplexitet. Även Christensen et al. (2010) menar att 

en fallstudie skapar möjligheter för forskaren att på ett djupgående sätt analysera 

situationsspecifika processer inom ett visst område. Detta gör fallstudien till ett lämpligt val för 

denna studie då den innefattar komplexa förhållanden för en organisation inom en specifik 

bransch. Vår strävan är att skapa förståelse för fallet och hur organisationen svarar till 

institutionell komplexitet i en viss kontext som sedan kan hjälpa att förstå andra, liknande 

sammanhang.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data kommer främst att ske genom intervjuer men också via 

dokumentundersökningar. Valet av två datainsamlingsmetoder grundar sig i tanken om att de 
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olika metoderna kompletterar varandra och kan bidra med olika typer av data som är relevant för 

vår studie.  

Den öppna individuella intervjun är en datainsamlingsmetod som kännetecknas av att 

undersökare och respondent kommunicerar med varandra och samlar in data genom ord och 

berättelser om olika förhållanden. Denna metod är lämplig när få enheter ska undersökas och det 

finns ett intresse för den enskildes tolkning av ett särskilt fenomen (Jacobsen, 2017). 

Datainsamlingsmetoden går därför i enlighet med det tolkningsbaserade synsätt som anlagts i 

studien. Den öppna individuella intervjun kan förekomma i flera olika skepnader (Jacobsen, 

2017). I denna studie kommer intervjuerna att ske via intervjutyperna ansikte-mot-ansikte, 

telefon och mejl.  

En av de fyra intervjuerna som kommer att genomföras är i enlighet med metoden ansikte-mot-

ansikte. Denna metod menar Jacobsen (2017) innebär en viss flexibilitet, vilket innefattar både 

för-och nackdelar. Bryman och Bell (2011) menar att metoden är fördelaktig då respondentens 

kroppsspråk och andra uttryck kan ligga till grund för vidare analys. En risk förknippad med 

denna typ av intervju är intervjuareffekten, där respondenten kan påverkas av observatörens 

kroppsspråk vilket kan leda till en uppfattning om observatörens ställningstagande (Bryman och 

Bell, 2011). Observatörerna kommer med en medvetenhet om intervjuareffekten och ett neutralt 

förhållningssätt minska risken för att påverka respondenten på något sätt.   

Under intervjun som genomförs ansikte-mot-ansikte kommer flera observatörer att närvara, 

vilket Bechhofer et al. (1984, refererad i Bryman och Bell, 2011 s. 482) menar är en fördel. 

Tillsammans kan observatörerna skapa en mer avslappnad atmosfär där respondenten känner sig 

inkluderad. Däremot kan vissa respondenter uppleva det skrämmande att bli utfrågad av fler än 

en person (Bryman och Bell, 2011). Därför kommer observatörerna utarbeta en tydlig gemensam 

struktur under intervjun för att eliminera risker gällande respondentens osäkerhet.  

Större delen av studiens respondenter är geografiskt avlägsna vilket kommer innebära att två av 

de fyra intervjuerna genomförs över telefon. Under dessa intervjuer kommer två observatörer att 

vara delaktiga där en har huvudansvaret och den andra har en mer passiv roll där följdfrågor kan 

ställas om det är nödvändigt. Den här typen av intervjumetod menar Jacobsen (2017) kan 

innebära andra fördelar än intervjutypen ansikte-mot-ansikte, genom att observatören i mindre 

utsträckning kan påverka respondenten. Samtidigt kan intervjutypen också innebära brister i 

öppenhet och tillit då de två parterna inte kan läsa av varandras kroppsspråk. Jacobsen (2017) 

menar även att det kan innebära att observatören får bristande kontroll över situationen.  

Den tredje intervjun i denna studie kommer att genomföras via mejlkontakt, med möjlighet för 

vidare dialog via telefon. Jacobsen (2017) menar att mejlintervjuer, likt telefonintervjuer, kan ha 

vissa svagheter vad gäller respondentens tillit och öppenhet. Mejlintervjuer kan också innebära 

tidsfördröjningar mellan frågor och svar vilket kan resultera i att svaren inte blir lika nyanserade. 

Samtidigt finns det studier som visar att mejlintervjuer kan uppfattas som informella och därmed 

befriande för respondenten. Av denna anledning sker en minskning av intervjuareffekten som 

annars är vanligt förekommande vid intervjutyperna ansikte-mot-ansikte och telefonintervjuer. 
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Andra fördelar med mejlintervjuer är att det innebär låga kostnader och att intervjun kan försiggå 

under en lång tid och öppnar upp för reflektioner (Jacobsen, 2017).  

De intervjuer som sker ansikte-mot-ansikte och via telefon kommer att spelas in med hjälp av 

ljudinspelare. Detta då det ska finnas möjlighet att lyssna på intervjun upprepade gånger för att 

säkerställa de svar som respondenten angett. Enligt Bryman och Bell (2011) är det avgörande för 

analysen att ha tillgänglighet till en komplett redogörelse av det som sagts under intervjun. 

Intervjuerna kommer att transkriberas varav de delar som bedöms som mest relevanta för att 

besvara frågeställningen kommer att presenteras som studiens empiri. De svar som genereras 

under intervjuerna kommer framställas i narrativ form för att underlätta läsningen och skapa en 

röd tråd genom avsnittet.  

Som ett komplement till de öppna individuella intervjuerna kommer även 

dokumentundersökningar att utföras. Data kommer samlas in från organisationens hemsida som 

publicerats i syfte att informera kunder och andra intressenter. Undersökningen baseras därav på 

sekundärkällor, vilket Jacobsen (2017) menar ökar betydelsen av att säkerställa att den 

information som inhämtats är trovärdig och relevant. Anledningen till att intervjuerna 

kompletteras med dokumentundersökningar är för att bekräfta att det empiriska materialet som 

genereras under intervjuerna stämmer, men även för att komplettera vissa delar som inte anses 

fullständiga. Detta beskriver Bryman och Bell (2011) som en fördel med sekundärkällor, att de 

kan användas som komplement till den information som forskaren har samlat in på egen hand. 

Författarna menar även att det är kostnads- och tidseffektivt att analysera data som redan finns 

tillgänglig. Den nyinstitutionella teorin betonar att det som sker i praktiken kan skilja sig från 

organisationens formella struktur, vilket ökar vikten av att komplettera med 

dokumentundersökningar för att kunna jämföra respondenternas svar med de riktlinjer och 

policys som organisationen utarbetat. Dokumentundersökningarna bidrar också med en samlad 

bild av organisationen som inte präglas av respondenternas personliga åsikter och värderingar 

(Bryman och Bell, 2011). Samtidigt finns ett kritiskt förhållningssätt till det innehåll som 

förvärvas genom organisationens egna plattformar då det används i marknadsföringssyfte och för 

att främja organisationens intressen.  

3.4 Urval 

Urvalet i vår studie är ändamålsorienterat i enlighet med den kvalitativa ansatsen där 

respondenter valts ut baserat på kriteriet information (Jacobsen, 2017). Det innebär att de enheter 

som valts ut är de som vi, och de personer vi initialt har haft kontakt med, tror ger omfattande 

och intressant information för att svara på den aktuella frågeställningen. Jacobsen (2017) menar 

att ett urval baserat på information kan vara problematiskt då det är svårt att veta vilka 

respondenter som bär på mest relevant information. För att undvika ett felaktigt urval har vi haft 

ett samarbete med en person inom organisationen som hjälpt oss att hitta lämpliga kandidater till 

studien. Urvalet består av fyra respondenter som har olika roller inom organisationen men som 

alla har övergripande information om organisationen i stort.  

Dokumentundersökningarna som genomförs i studien baseras på källor som förmodas ge mest 

relevant information. Sekundärdata samlas in via organisationens egen hemsida samt från 
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föregående års årsredovisning och CSR-rapport. Detta då de innehåller aktuell information som 

medför att de jämföras med och förtydliga sådant som framkommer under intervjuerna med det 

som skett i praktiken och som organisationen redovisat. Då dokumentundersökningarna baseras 

på organisationens hemsida och årsredovisning kan det antas att bortfallet i data är lågt.  

3.5 Intervjuguide 

Då studien inrymmer flera intervjuer kommer det krävas ett visst mått av struktur för att 

intervjuerna ska vara jämförbara med varandra. Intervjuerna som genomförs i studien kommer 

därför vara semistrukturerade, vilket innebär att frågorna har en mer allmän formulering än 

frågor vid strukturerade intervjuer (Rienecker och Jorgensen, 2018). För att säkerställa att 

intervjun omfattar de frågor och teman studien vill undersöka har en intervjuguide utarbetats (se 

bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden är utformade utifrån sju övergripande teman som har sin 

utgångspunkt i studiens teoretiska referensram. Anledningen till detta är att säkerställa att 

frågorna genererar svar som sedan kan analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

 

Vid utformandet av en intervjuguide är det enligt Bryman och Bell (2011) viktigt att fundera på 

vad studien behöver ta reda på för att kunna besvara frågeställningen och utifrån det skapa 

frågor. Det innebär att frågorna ska täcka de teman studien behandlar men att det ska ske utifrån 

respondenternas perspektiv (Bryman och Bell, 2011). Intervjuguiden har utformats med hänsyn 

till detta genom att frågorna konstruerats på ett vardagligt språk även om de ursprungligen 

kommer från teoretiska begrepp. Detta beror på antagandet om att respondenterna inte är insatta i 

den litteratur som används. Förutom att intervjuguiden bygger på förutbestämda teman 

karaktäriseras den av en medelhög struktureringsgrad för att möjliggöra att respondenterna själva 

tar upp vissa ämnen som de anser är relevanta (Jacobsen, 2017). Den semistrukturerade intervjun 

innebär också att det finns utrymme att ställa följdfrågor, vilket möjliggör en viss flexibilitet 

under intervjun (Bryman och Bell, 2011). Vissa av frågorna har förutbestämda följdfrågor om 

respondenterna själva inte utvecklar sina svar.  

3.6 Analysmetod 

För att ha möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt analysera data som samlas in kommer en 

innehållsanalys att genomföras. Innehållsanalysen är en kvalitativ forskningsmetod som kan 

liknas vid en operationalisering. Operationalisering är en process där forskaren utformar de 

begrepp som är av intresse (Bryman och Bell, 2011), vilket är lämpligt vid en deduktiv ansats 

(Hansson, 2012 s. 203). Innehållsanalysen är ett verktyg för att identifiera initiala koncept och 

gruppera dem i olika kategorier, vilket kommer vara en grundsten för att kunna genomföra en 

analys av den insamlade empirin. 

 

Innehållsanalysen kan delas in i tre olika metoder; konventionell, riktad och summativ (Hsieh 

och Shannon, 2005). Samtliga metoder används för att tolka budskapet av innehållet i data. Då 

denna studie har en deduktiv ansats har den nyinstitutionella teorin skapat riktlinjer för den 

empiriska datainsamlingen. Metoden som används i vår studie kan liknas med det Hsieh och 

Shannon (2005) definierar som en riktad innehållsanalys, vilket innebär att koder definieras före 

och under analys av data. Kodningen Hsieh och Shannon (2015) förklarar kan liknas med det 
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Jacobsen (2017) beskriver som öppen kodning, vilket baseras på att liknande data kategoriseras i 

samma fack. Något som kommer innebära att den komplexa verkligheten förenklas. Hansson 

(2012, s. 196) förklarar att öppen kodning handlar om att forskaren grupperar de initiala 

koncepten i olika kategorier, då den mängd data som samlats in bör sorteras och organiseras. 

Jacobsen (2017) betonar kategorisering som en effektiv metod då överflödiga data elimineras, 

vilket underlättar analysen. Detta är något som kommer tillämpas i vår innehållsanalys då den 

inleds med utformning av förklarande koncept från den insamlade empirin. Hansson (2012, s. 

196) menar att detta görs för att utveckla de förklarande koncepten i innehållsanalysen som har i 

syfte att fånga respondentens språk. I det här steget är det viktigt att utnyttja de insamlade 

empiriska data i hög grad för att generera välformulerade beskrivningar som har ett förklarande 

värde till de faktorer som undersöks (Hansson, 2012 s. 196). Data kommer att användas från 

organisationens årsredovisning och CSR-rapport samt intervjuerna vid utformandet av empiriska 

exempel till de förklarande koncepten. En kombination av dessa två bidrar med en nyanserad och 

rättvisande bild av fenomenet.  

 

Hansson (2012, s. 196) menar att det kan finnas flera informationskällor till förklaringsmönster i 

de uppgifter som har samlats in, exempelvis den teoretiska referensramen som ligger till grund 

för fallstudien eller de empiriska bevis som har genererats under studien. För att jämföra data 

från olika respondenter, tider och informationskällor bör en konstant jämförelse tillämpas, vilket 

Hansson (2012, s. 196) menar ökar studiens trovärdighet. Detta kommer att tillämpas genom en 

ständig jämförelse mellan de olika respondenternas svar men också genom att analysera 

innebörden i det respondenterna säger. De empiriska data som samlats in kan användas som en 

bas för att genomföra en första analys och jämförelse med litteraturen, vilket också möjliggör för 

komplettering av datainsamlingen om behovet finns (Hansson, 2012 s. 196). 

 

I den första delen av innehållsanalysen kommer en tabell användas för att tydligt redogöra för 

hur de empiriska exemplen kategoriserats under respektive koncept, vilket Hansson (2012, s. 

197) föreslår då det skapar en struktur och översikt av data. Ambitionen här bör enligt Hansson 

(2012, s. 197) vara att utveckla koncept som skiljer sig från varandra, är representativa och som 

har sin grund i teorin eller empirin. Studien utgår från en intervjuguide som grundas på begrepp 

från teorin och där de svar som genereras är avgörande för den kategorisering som utförs i 

analysen. Genom att ha en intervjuguide som utgångspunkt baseras kategoriseringen både på 

teori och empiri genom att frågorna till viss del är baserade på en teoretisk grund. 

Kategoriseringen från de första förklarande koncepten fungerar sedan som bas för senare steg i 

analysen.  

 

Innehållsanalysens andra steg karaktäriseras av skapande av nya teman (Hansson, 2012 s. 198). 

Detta steg bygger på att de tidigare förklarande koncepten som har identifierats i den empiriska 

undersökningen eller i den teoretiska referensramen, grupperas efter begrepp för att minska 

antalet enheter. För att beskriva relationen mellan olika teman och förklaringsmönster menar 

Hansson (2012, s. 198) att en axiell kodning genomförs. Genom en axiell kodning blir det 

möjligt att undersöka likheter och relationer mellan olika kategorier. Kodningen bygger på en 

procedur där data sätts ihop på nya sätt för att bilda länkande kategorier i relationsform. 

Etiketterna för dessa teman baseras på gemensamma länkar från första steget i processen. 
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Utformningen av etiketterna utgår från studiens teoretiska referensram samt de förklarande 

koncepten som skapades i innehållsanalysens första steg. De teman som identifieras har således 

sin utgångspunkt i litteraturen då det möjliggör för en analys av empirin som utgår från teorin. 

Likt första steget är det även här viktigt att temana inte har en överlappande funktion (Hansson, 

2012 s. 198). Många av de begrepp som kommer användas för att utarbeta teman kan dock 

komma att bli lika varandra eftersom det finns en inbördes relation mellan samtliga begrepp. För 

att minimera risken för detta kommer etiketter väljas ut noggrant genom att ständigt försöka få 

de förklarande koncepten att inte passa in under flera teman. Det genomförs på ett sådant sätt att 

de mest centrala begreppen från olika exempel som identifieras i de förklarande koncepten väljs 

ut och sedan kategoriseras. Dessa teman fungerar sedan som en grund för att utveckla de 

teoretiska dimensionerna (Hansson, 2012 s. 198). 

 

Vid utvecklingen av de teoretiska dimensionerna är det viktigt att de etiketter som skapas 

innefattar den gemensamma nämnaren för de teman som utformats i andra steget av analysen, 

samtidigt som etiketterna tydligt skiljer sig från varandra (Hansson, 2012 s. 200). Hansson 

(2012, s. 200) förklarar att etiketterna kan laddas teoretiskt då det möjliggör för jämförelse med 

den teoretiska referensramen. Det är därför också möjligt att använda den teoretiska 

referensramen som stöd vid utformandet av dessa etiketter. Etiketterna kommer utformas efter 

teoretiska begrepp från referensramen som syftar till organisatorisk respons. Detta underlättar för 

analysen då det på ett enklare sätt går att finna förklaringar till fenomen inom organisationen 

som empirin visar och som teorin gett förkunskaper om. Det är viktigt att tydligt lokalisera varje 

egenskap vid jämförelse av de teoretiska dimensionerna då Hansson (2012, s. 200) menar att det 

utvecklar förklaringsmönstret för det fenomen som studeras. 

 

Utvecklingen av innehållsanalysens kategorier och dess innehåll bör generera en omfattande 

beskrivning av varje variabel samt bidra till en förståelse för förhållandet mellan kategorierna. 

Detta innebär att innehållsanalysen är en analytisk process som inte är linjär utan som måste 

genomföras tills dess att en tydlig bild av de nya relationerna mellan de identifierade 

förklaringsfaktorerna uppnås (Hansson, 2012 s. 201). Hsieh och Shannon (2005) menar att 

styrkan med en riktad innehållsanalys är att befintlig teori kan stödjas och utvidgas, där denna 

studie främst fokuserar på att stödja befintlig teori.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Den externa reliabiliteten är ett kriterium som är svårt att möta vid en kvalitativ ansats, eftersom 

kontexten och omständigheterna kring den specifika studien inte går att upprepa som vid en 

kvantitativ studie. Strategier för att uppnå extern reliabilitet vid en kvalitativ ansats kan vara att 

efterlikna rollen hos de som forskat inom samma område. Vår studie kommer i den grad det är 

möjligt att försöka efterlikna andra liknande studier, bland annat Reay och Hinings (2009), 

genom att analysera data från intervjuer och dokument samtidigt som relevant litteratur används 

för att utveckla teman som möjliggör för kategorisering av data.  

Den interna reliabiliteten handlar istället om att observatörerna är eniga kring vad de ser och hör 

(Bryman, 2012). Risken för oenighet kring de data som samlas in kommer i denna studie att 
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minimeras genom att frågorna formuleras på ett sådant sätt att tolkningsutrymmet för 

observatörerna minskar. En annan aspekt av den interna reliabiliteten handlar om de effekter 

observatörens närvaro kan ha på den som blir intervjuad och därmed resultatet (Jacobsen, 2017). 

Ett sätt att minimera dessa effekter menar Jacobsen (2017) är genom telefon- och mejlintervjuer, 

vilket är studiens huvudsakliga metod för att samla in data. Samtidigt kommer det också vara 

flera observatörer närvarande vid intervjutillfällena, vilket innebär att det finns möjlighet att 

gemensamt tolka materialet och på så sätt enas kring en gemensam uppfattning. Vad gäller de 

dokumentundersökningar som genomförs i studien kommer de insamlade data diskuteras 

gemensamt för att se till att det finns en enighet i uppfattningen kring materialet.  

Den interna validiteten ses som en styrka hos den kvalitativa metoden, då observatören kan 

försäkra en hög nivå av kongruens mellan koncepten och observationerna (Bryman, 2012). Dock 

kommer vår studie inte att utföras under en längre tidsperiod utan blir snarare en ögonblicksbild 

av den aktuella verkligheten, vilket stämmer överens med studiens syfte men skiljer sig från 

tidigare studier inom ämnet. Studiens problembakgrund lägger sin vikt vid det som sker i nutid 

och konsekvenserna av ett pågående fenomen. Den externa validiteten som behandlar datas 

generaliserbarhet är en annan svaghet med den kvalitativa metoden, eftersom kvalitativa studier 

generellt, likt denna studie, har en tendens att utföra fallstudier och små urval (Bryman, 2012). 

Kritik som riktas mot fallstudier ifrågasätter bland annat hur ett enda fall kan vara representativt, 

samt i vilken utsträckning svaren är generaliserbara på andra fall (Bryman och Bell, 2011). 

Författarna förklarar dock att det är möjligt att hävda en viss grad av teoretisk generaliserbarhet 

som kan skapa mening i abstrakta situationer och prövas på andra fall. Avsikten med denna 

studie är inte att generalisera det fenomen som undersöks och påstå att resultatet av studien 

representerar ett typfall. Istället önskar studien att skapa förståelse för fallet med hjälp av den 

teoretiska referensramen som sedan kan användas och prövas på andra fall där det undersöks hur 

organisationer i en viss kontext svarar till institutionell komplexitet. 

Det finns också en annan ståndpunkt vad gäller reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning 

(Bryman och Bell, 2011). Vad som istället föreslås som två grundläggande kriterier vid 

bedömning av en kvalitativ ansats är; trovärdighet och äkthet. Det beror på att reliabilitet- och 

validitetskriterierna förutsätter att det går att komma fram till en enda och absolut sanning av den 

sociala verkligheten. Detta går att förhålla sig kritisk till då Bryman och Bell (2011) menar att 

det kan finnas fler beskrivningar av verkligheten. Det tolkningsbaserade synsättet som anlagts i 

studien innebär att det inte finns en objektiv social verklighet utan flera olika förståelser av den 

(Jacobsen, 2017). Vad gäller studiens trovärdighet utgår denna studie från varsamt utvald 

litteratur. Detta genom att den litteratur och de vetenskapliga artiklar som studien utgår från är 

refererade i stor omfattning, vilket innebär att materialet blivit granskat ett flertal gånger och på 

så sätt kan anses trovärdigt. Ytterligare bidrar vårt kritiska förhållningssätt till studiens 

trovärdighet och äkthet då vi inte låtit personliga värderingar påverka resultatet, vilket Bryman 

och Bell (2011) menar är av stor vikt. Avsikten med studien är att ge en rättvisande bild av det 

fenomen som studeras samt de åsikter och uppfattningar som studiens respondenter framför. 

Studiens respondenter har olika positioner inom det fallföretag som undersöks, vilket ger en mer 

nyanserad bild av det studien ämnar undersöka. Samtidigt finns det också ett kritiskt 

förhållningssätt till de svar och beskrivningar respondenterna ger då de kan tendera att vinkla 
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svaren till organisationens fördel. Detta är en av anledningarna till valet av komplettering av de 

data som genereras under intervjuerna med dokumentundersökningar. Det möjliggör en 

jämförelse av respondenternas svar med den data som insamlats via dokumentundersökningar, 

vilket ökar studiens trovärdighet.   

3.8 Forskningsetiska avvägningar  

De öppna individuella intervjuerna och dokumentundersökningarna kommer utgöra studiens 

empiri där tyngdpunkten ligger vid intervjuerna. Detta innebär att människor och deras 

personliga uppfattningar till stor del representeras i undersökningen, varför det är viktigt att ta 

hänsyn till den etiska dimensionen. Jacobsen (2017) belyser att etiska dilemman kan uppstå i 

flera olika situationer, exempelvis när respondenten och observatören inte är helt uppriktiga om 

situationen och varför undersökningen genomförs. Sådana dilemman kan påverka 

tillförlitligheten och innebära det som Bryman och Bell (2011) beskriver som falska 

förespeglingar. Genom att tydligt informera respondenterna och förhålla sig till det Bryman och 

Bell (2011) beskriver som informationskrav, förmedlas studiens avsedda användningsområde. 

Vid intervjutillfällena kommer vi således presentera tydligt varför och i vilket ändamål studien 

utförs genom att presentera studiens problembakgrund och syfte.  

 

De data som samlas in kommer att användas efter godkännande från respondenten för att 

undvika problem av etisk karaktär som innebär att respondenten drabbas personligen. 

Respondenten kommer därför att erbjudas anonymitet samt att data kommer att behandlas efter 

konfidentialitets- och anonymitetskravet. Detta krav beskriver Bryman och Bell (2011) som en 

viktig faktor för hur information och uttalanden från medverkande individer bör hanteras. För 

denna studie är kravet av stor vikt eftersom svaren inte ska riskera att påverka den enskilde 

individen på ett negativt sätt. Därför kommer vi i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen, 

u.å) att anonymisera respondenternas för- och efternamn och istället benämna de som respondent 

1, respondent 2, respondent 3 och respondent 4. Slutligen tar studien också hänsyn till 

nyttjandekravet, som syftar till behandling och användning av insamlade data (Bryman och Bell, 

2011). Data från studien kommer enbart att användas i syfte att besvara frågeställningen. Ett 

korrekt nyttjande av data från studien är av stor betydelse eftersom det kan skada organisationen 

om de används i fel syfte. 

3.9 Metodreflektion 

Den deskriptiva fallstudien har inneburit att empiri har kunnat samlats in om ett avgränsat 

område inom den specifika bransch studien ämnade undersöka. Fallstudien medför ett antal 

konsekvenser, bland annat att resultatens generaliserbarhet begränsas. Då studien endast utförs 

på en enskild bransch finns det svårigheter i att uttala sig om institutionell komplexitet i andra 

sammanhang. Om studien hade innefattat fler organisationer och branscher hade graden av 

tillförlitlighet varit högre. Detta är dessvärre begränsat av studiens tidsomfattning, vilket medför 

att urvalet blir mindre. Vi ser dock att studien kan statuera exempel för andra organisationer som 

präglas av institutionell komplexitet. 
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Vi har genom de semistrukturerade intervjuerna fått lära känna aktörerna bakom den 

omdebatterade industrin, vars ståndpunkter sällan framförs i mediala sammanhang. Det innebär 

att studiens valda datainsamlingsmetod har bidragit med en nyanserad och intressant bild av det 

fenomen studien vill beskriva. Studiens respondenter har valts ut delvis baserat på andras 

uppfattning om vem som har mest information om det valda ämnesområdet. Det innebär att de 

respondenter som vi 

 blivit hänvisade till kanske är de som är mest lämpade att svara på frågor på ‘rätt’ sätt. Studiens 

respondenter är på många sätt representativa för det fenomen studien vill undersöka, men den 

bild som ges kan avvika från hur verkligheten ser ut eftersom det kan finnas en önskan om att 

framhäva organisationen på ett särskilt sätt.  

 

Samtliga av studiens respondenter har en ledarposition inom organisationen. Den empiri som 

genererats i vår studie syftar till att beskriva ett fenomen på organisatorisk nivå, men då den 

utgår från ett ledningsperspektiv innebär det att alla åsikter inte blivit representerade. 

Respondenternas geografiska spridning har inneburit en bred och nyanserad bild av fenomenet, 

eftersom det kan förekomma lokala skillnader i hur de institutionella påtryckningarna uppfattas. 

Den geografiska spridningen av organisationens olika enheter och storleken på marknaden är en 

styrka i denna fallstudie då det bidrar något till möjligheten att generalisera resultaten. Genom att 

undersöka en aktör med stort inflytande, kan studien i enlighet med den nyinstitutionella teorin 

se organisationens roll som både medskapare och mottagare av påtryckningar inom 

organisationsfältet.  

 

Gällande den teori som används i studien baseras den till stor del på vetenskapliga artiklar 

skrivna på engelska. Det innebär att större delen av den teori studien bygger på har blivit 

översatt, vilket kan innebära vissa feltolkningar av begrepp. Trots risken för feltolkningar har 

begreppen översatts då det underlättar läsningen och beskrivningen av problemet. 

 

Det tolkningsbaserade perspektiv som anlagts i denna studie kan innebära en viss subjektivitet 

där författarnas egna åsikter och tolkningar förs fram. Det kan ha konsekvenser både på den 

teoretiska referensramen och på det sätt problemet och frågorna är formulerade.  Synen på 

kunskap, epistemologin, utgörs inom det tolkande perspektivet av just subjektivism som hela 

tiden är aktivt under kunskapsprocessen (Rienecker och Jørgensen, 2018). Det innebär att den 

kunskap som produceras styrs av subjektiva föreställningar och tolkningar som ska tas hänsyn 

till i resultaten. Även om vi strävat efter att inte låta personliga åsikter påverka studien så är 

studiens problembakgrund utformad efter vår uppfattning om den kunskap som finns inom 

området.  

 

Den nyinstitutionella teorin bygger på ett flertal konstruktivistiska grundantaganden om den 

sociala verkligheten. Det innebär att kunskapsprocessen strävar efter att avslöja lagmässigheter, 

mönster och strukturer (Rienecker och Jørgensen, 2018). Den konstruktivistiska synen utesluter 

dock inte subjektivismen ur vetenskapen, utan fokuserar mer på en intersubjektivitet där 

verkligheten definieras från den gemensamma uppfattningen om den (Jacobsen, 2017). Det 

tolkningsbaserade perspektivet som anlagts i denna studie kan trots en viss inkonsekvens i synen 

på kunskap mellan den institutionella teorin och den valda metoden bidra till den existerande 
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teoribildningen. Eftersom de institutionella logikerna går att utläsa genom språk, aktiviteter och 

symboler (Reay och Jones, 2009) innebär det att intervjuerna, som går i linje med det tolkande 

perspektivet, kan framhäva och förklara samband och interaktivt skapa kunskap mellan 

undersökaren och respondenten. Något som är eftersträvansvärt inom det konstruktivistiska 

perspektivet där den mellanmänskliga processen ställs i fokus (Rienecker och Jørgensen, 2018). 

Den mellanmänskliga processen tar sig uttryck genom att vi utifrån vår subjektiva bedömning av 

verkligheten, där vi antagit en förekomst av institutionell komplexitet, försöker beskriva ett 

fenomen baserat på respondenternas upplevelser av det. Närheten till det som studeras balanseras 

med distans genom det sätt vi valt att beskriva diskussionen om klimatet för att kunna sätta in 

den enskildes uppfattning i ett bredare perspektiv. I analysen skapar den institutionella teorin 

möjligheter för identifiering av förhållanden som ligger utanför observatörens omedelbara 

observation. Den subjektivistiska orienteringen med inslag av konstruktivism innebär att vi kan 

studera socialt definierade sammanhang, berika beskrivningen och skapandet av dessa med hjälp 

av subjektiva föreställningar och tolkningar.  
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4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras den empiri som genererats genom de tillvägagångssätt som 

beskrivits i tidigare avsnitt. Det innebär att studiens resultat bygger på de intervjuer och 

dokumentundersökningar som genomförts. Varje enskild intervju och empiri från denna 

presenteras separat, följt av en dokumentundersökning. 

 
 

Nedan presenteras en tabell som sammanfattar relevant information om de olika respondenterna. 

Samtliga respondenter arbetar inom Atria Sweden AB men har olika roller och ansvarsområden.  

 

Tabell 1.  Information om respondenterna och intervjun. 

 

Organisation 

 

Namn  

 

Roll 

 

Erfarenhet 

 

Främsta 

arbetsområde 

 

Typ av 

intervju 

 

Intervjulängd 

Atria Sweden 

AB 

Respondent 1  Senior Vice 

President 

Finance 

18 år  Ansvarar för 

all ekonomi 

inom 

organisationen 

Telefon 22 minuter 

Atria Sweden 

AB 

Respondent 2 Category 

Manager 

1 år  Produkt- 

ansvarig inom 

färdiglagade 

produkter   

Telefon 35 minuter 

Atria Sweden 

AB 

Respondent 3  Marketing 

Manager 

Foodservice 

12 år Marknadschef 

inom 

affärsenheten 

Foodservice  

Ansikte 

-mot 

ansikte 

1 timme 

Atria Sweden 

AB 

Respondent 4  Head of 

Quality and 

Environment  

11 år  Kvalitet och 

miljö 

Mejl  - 

 

Intervju med respondent 1 

Respondenten ansvarar sedan ett och halvt år tillbaka för all ekonomin, rapportering, strategi och 

allmän hantering av ekonomiska uppgifter inom Atria. Respondenten uppger att hon även 

ansvarar för verksamheten i Norge. Tidigare har hon haft andra roller inom organisationen som 

ekonomidirektör och chefscontroller, efter att ha arbetat som junior controller som nyexaminerad 

2001. 

 

Respondenten beskriver att hela organisationen har förändrats de senaste åren. Från början var 

Atria Lithells, vilket hon beskriver som en helt annan verksamhet än den som bedrivs idag. Hon 

förklarar vidare att det finns tre olika affärsenheter inom Atria som arbetar separat. Detaljhandeln 

och Sibylla är två enheter som är belägna i Stockholm och till sist Foodservice, vilken är en 

mindre enhet som är belägen i Helsingborg. Produktionen omfattar sedan sju fabriker runt om i 
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Sverige. 

 

Vid frågan om hur organisationen arbetar med hållbarhet uppger respondenten att organisationen 

jobbar mycket mer med hållbarhet och hållbarhetsrapportering idag än vad de gjorde för några år 

sedan. En av organisationens affärsenheter gör anbud till skolor och sjukhus, vilka ställer höga 

krav på underlag och köttets ursprung. Det är således ett helt annat fokus på hållbarhet idag än 

för några år sedan då hela klimatdebatten har förstärkts. Det ställs även höga krav vad gäller 

hållbarhet inom detaljhandeln, men det finns inga sådana krav på storhushåll än. 

 

Respondenten menar att det röda köttet minskar generellt på marknaden och att detta är en, så 

som hon kallar det, “Gretaeffekt” eller klimateffekt, men att det dagliga arbetet inte påverkas av 

detta. När observatören frågar om hon tror att de kommer att se någon stor förändring de 

kommande åren vad gäller organisationens arbete svarar respondenten att den rådande 

hållbarhetstrenden och klimatmedvetenheten säkerligen kommer att fortgå. Dock tror 

respondenten att det kan ta flera år innan det blir synligt på marknaden. Hon tror samtidigt inte 

att köttmarknaden kommer att växa utan att den istället kommer minska lite hela tiden, vilket 

ställer krav på att organisationen satsar mer på vegetariskt och kyckling. Respondenten menar att 

folk generellt väljer att äta mindre kött, och därför har organisationen investerat mycket i sin 

kycklingverksamhet som de upplever expanderar på marknaden. Hon förklarar att butikernas 

försäljningsstatistik bekräftar att kycklingen växer i alla kedjor medan korv, pastej och så vidare 

har en konstant minskning. Därför väljer även Atria att lansera substitut till fläsk, vilket bland 

annat beror på att vissa konsumenter med utländsk härkomst inte äter fläsk och att många väljer 

att bli vegetarianer. Många väljer också att bli så kallade flexitarianer.  

 

Respondenten uppger att det mest aktuella målet för Atria är att satsa på kyckling eftersom det 

växer absolut mest på marknaden. Hon uppger också att organisationen har som mål att bibehålla 

sin aktuella marknadsposition, främst gällande smörgåsmat. Respondenten anger att det finns en 

stor konkurrens på just den marknaden, vilket ställer krav på prisstrategierna.  

När frågan ställs om hur de fortsatt kan vara lönsamma och samtidigt leva upp till de krav 

omgivningen ställer på organisationen gällande hållbarhet, svarar respondenten att de behöver 

fortsätta att effektivisera produktionen. De arbetar aktivt med effektiviseringen genom att bland 

annat hyra in konsulter som hjälper till att effektivisera flödet i produktionsprocessen för att hålla 

ned kostnaderna.  

 

Respondenten förklarar att organisationen också försöker att växa inom de områden där det finns 

tillväxtmöjligheter, eftersom det är svårt att finna nya konsumenter till vissa animaliska 

produkter. Bland annat är syltan en sådan produkt, där de inom organisationen brukar säga “Dör 

en pensionär så dör en sylta”. För att svara på den ökade efterfrågan hos konsumenterna 

gällande vegetariskt uppger respondenten en vegetarisk satsning som går under varumärket 

Vegyu, som nyligen lanserades i Finland men som nu också finns inom Foodservice. En 

förhoppning inom organisationen är att varumärket också kommer att bli tillgängligt inom 

detaljhandeln. Andra satsningar som har gjorts av organisationen är bland annat en vegetarisk 

pastej, vilket respondenten menar går väldigt bra på marknaden.  
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Respondenten uppger att Atria främst riktar sig till barnfamiljer med medelinkomst då de vill 

sälja kyckling och smörgåsmat. Variationen i produktutbudet ger dock upphov till en stor 

variation av konsumenter med olika inkomstbakgrund. När observatören frågar om det finns 

delar av organisationen som skiljer sig åt med avseende på mål, normer, regler och trender 

beskriver respondenten att Sibylla skiljer sig mycket från kärnverksamheten. Atria har sålt sina 

Sibylla gatukök och säljer istället produkter till dessa. Respondenten förklarar att sibyllaköken 

riktar sig mot medelålders män som till exempel kör lastbil, där hälsomedvetenheten inte är lika 

stor. Detta är således en annan målgrupp än vad de riktar sig mot i övriga verksamheten.  

 

När vi ställer frågan om organisationen upplevt ett ökat tryck från omgivningen på grund av 

uppmaningarna till en minskad köttkonsumtion, svarar respondenten att så är fallet. De försöker 

att anpassa sig för att kunna behålla sin lönsamhet, vilket sker genom att arbeta mer med 

hållbarhetsfrågor. Hon menar att en ökad medvetenhet bland konsumenterna ställer krav på 

marknaden, vilket också har en hög påverkan på Atria. Respondenten uppger under intervjun att 

den svenska befolkningen ställer högre krav vad gäller det importerade köttet idag jämfört med 

tidigare. Respondenten beskriver också att livsmedelsindustrin styrs av hårdare regler i Sverige i 

jämförelse med andra länder, exempelvis är salmonellaprov på djur ett krav som finns i Sverige 

men inte i Danmark. Generellt menar respondenten att svenskar har en hög medvetenhet kring 

kött och dess ursprung.  

 

Respondenten förklarar att organisationens strategi för att arbeta hållbart och svara på de ökade 

kraven från omgivningen är att alltid försöka vara “on-top”. För att förmedla organisationens 

arbete kring hållbarhet till omgivningen förklarar respondenten att deras hemsida är ett verktyg 

där man kan läsa om hur organisationen arbetar med hållbarhet. Annars tror hon inte att det står 

så mycket vad gäller hållbarhet på deras produkter.  

 

Intervju med respondent 2  

Respondenten arbetar som kategorichef för convenience food inom Atria, där han har arbetat i 

ungefär ett år. Han beskriver sitt arbetsområde som brett där convenience food innefattar 

färdiglagade produkter som kan ätas direkt. Han förklarar att en stor del i hans arbetsroll handlar 

om att undersöka nya kategorier av produkter som Atria kan satsa på framöver. Detta innefattar 

även en del vegetariska alternativ där fokuset främst ligger på varumärket TZAY.  

 

Det faktum att Atria både säljer vegetabiliska och animaliska produkter påverkar respondentens 

arbetsroll genom att han hela tiden behöver bevaka balansen mellan de olika proteinerna. Han 

förklarar att om efterfrågan på nöt och fläsk minskar måste organisationen försöka ersätta det 

med andra produkter, främst produkter som har mindre klimatpåverkan. Just därför menar 

respondenten att Atria har ett större fokus på framförallt kyckling som ger mindre klimatavtryck, 

men även vegetariska produkter. 

Respondenten upplever också en viss problematik vad gäller kommunikationen till omvärlden på 

grund av att organisationen erbjuder både vegetariska och animaliska produkter. Om de till 

exempel har en stor kampanj med det vegetariska varumärket TZAY kan inte angreppssättet vara 
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att det är dåligt att äta animaliska produkter, eftersom det skulle vara negativt för andra 

varumärken inom organisationen. Respondenten menar dock att det breda sortimentet också kan 

vara till fördel för organisationen, då det finns ett stort utbud och på så sätt kan nå ut till en bred 

kundgrupp. Han beskriver att antalet flexitarianer ökar, vilket innefattar de som äter kött men 

som samtidigt ökat andelen av sina vegetariska måltider. 

Respondenten upplever inte att han har märkt några radikala förändringar under det senaste året 

gällande hur organisationen arbetar i och med klimatkrisen. Han menar att Atrias produktutbud, 

med avseende på vad organisationen vill satsa på för produkter, är en process som pågått länge. 

Däremot tror respondenten att det kommer ske större förändringar de kommande åren, 

framförallt gällande produktutbudet. Han upplever att klimatdebatten är ett ämne som ofta dyker 

upp då de diskuterar vad som ska ske i framtiden när det handlar om vilka typer av produkter, 

produktegenskaper och förpackningar som ska lanseras. Han menar således att klimatdebatten 

absolut påverkar organisationen. Respondenten förklarar att data över konsumtionen av 

vegetariska produkter visar att det ökar i samhället, men att det inte är någon större skillnad 

jämfört med hur det var för ett år sedan. Han menar därför att ett klimatfokus redan fanns inom 

organisationen när han började arbeta inom Atria.  

Vad gäller Atria som organisation beskriver respondenten att de vill vara ett livsmedelsföretag 

som bidrar till en godare vardag och mer hållbar framtid. Begreppet hållbarhet är bland det första 

som dyker upp på Atrias hemsida och det menar respondenten tyder på att Atria lägger stort 

fokus på det. Han förklarar dock att det finns väldigt mycket utvecklingsmöjligheter för att även 

förmedla detta via deras förpackningar så att de som handlar produkterna kan läsa om Atrias 

hållbarhetsarbete direkt i butiken. För att förbättra Atrias kommunikation till allmänheten 

berättar respondenten att han personligen blir inspirerad av Max hamburgare som strävar efter att 

vara klimatpositiva. Han inspireras även av varumärket Arla, vilka han anser är väldigt duktiga 

på marknadsföring generellt.  

Respondenten beskriver att organisationen upplever ett ökat tryck från omgivningen att bli mer 

miljövänliga, vilket ställer krav på vad som produceras. Vid frågan om organisationen har 

utformat någon specifik strategi för att arbeta mer hållbart och förhålla sig till omgivningens krav 

svarar respondenten att Atria främst har en strategi för att minska utsläppen i fabrikerna och 

matsvinnet. Han förklarar också att deras vegetariska varumärke TZAY är en del av strategin för 

att arbeta mer hållbart. 

Respondenten förklarar att försäljning är ett centralt mål inom Atria, vilket hela organisationen 

jobbar utifrån. Han förklarar vidare att det går ganska dåligt för Atria just nu då de gjort en 

relativt stor förlust under förra året. Fokus ligger därför på att vända detta och göra företaget mer 

lönsamt. Således menar han att fokuset på lönsamhet är primärt just nu då det är avgörande för 

organisationens fortlevnad. För att vara lönsamma och leva upp till omgivningens krav på 

hållbarhet menar respondenten att det handlar mycket om att ha rätt produktportfölj, vilket Atria 

inte har just nu. Det är viktigt att erbjuda det som konsumenten efterfrågar, vilket innebär att 

organisationen går mot en trend som handlar om att de bör erbjuda andra proteiner än de 

traditionella. Detta innebär dock inte att de proteiner som efterfrågas i mindre utsträckning 

kommer att försvinna, utan att det istället handlar om balansen i att kunna erbjuda olika 
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proteiner. Organisationens utmaning är således att kunna erbjuda andra alternativ när 

köttkonsumtionen minskar bland konsumenterna.  

Vid frågan om respondenten upplever att det finns delar inom organisationen som skiljer sig 

mycket gällande mål, normer, regler och trender svarar respondenten att så är fallet. Detta beror 

bland annat på att företaget riktar sig mot både företag och privatkunder. Den del av 

organisationen som arbetar mot företag måste anpassa de produkter som de säljer mot företagens 

specifika klimatmål. Medan den del av organisationen som riktar sig mot konsumenten, där 

respondenten arbetar, måste anpassa sina erbjudanden efter konsumentens krav. Han förklarar att 

organisationens enheter skiljer sig från varandra då de tillverkar olika produkter till kunder. 

Vidare förklarar respondenten att dessa olika enheter inom organisationen inte på något sätt 

konkurrerar med varandra, utan att de har olika sortiment som riktar sig mot olika kunder.  

När observatören frågar hur organisationen tar reda på vad konsumenterna efterfrågar, förklarar 

respondenten att försäljningsdata granskas och på så sätt kan de identifiera rådande trender. 

Respondenten berättar att detta bland annat visat att vegetariska produkter ökar bland 

konsumenterna. Ett annat sätt att identifiera trender är via konsumentundersökningar där frågan 

ställs direkt till konsumenten om dess preferenser. Respondenten förklarar att dessa 

undersökningar i hög utsträckning har visat på att det är viktigt för konsumenterna att köttet är 

svenskt.  

Intervju med respondent 3 

Respondenten arbetar sedan två och halvt år tillbaka som marknadschef inom Foodservice hos 

Atria, vilka riktar sig mot restauranger och storkök. Respondenten förklarar att den offentliga 

sektorn har en hel del riktlinjer som de måste förhålla sig till och som styr vad de får servera och 

inte. Det finns en livsmedelsstrategi som är utformad på politisk nivå, vilken till exempel skolor 

måste anpassa sig efter och således även Atria. Denna strategi har bland annat bidragit till att 

vegetariska alternativ blivit mer populära inom den offentliga sektorn. Respondenten uppger 

dock att Foodservice länge har arbetat med alternativa proteiner och att vegetariska produkter 

inte är något nytt för dem. Hon förklarar vidare att Atria från början var ett köttproducerande 

företag men att de för ett antal år sedan utvecklades till ett livsmedelsföretag där de erbjuder flera 

olika proteiner.  

 

Respondenten förklarar att Atria ägs av bönder i Finland där de har egna gårdar. Detta innebär att 

Atria är med i hela processen, från början tills dess att de har en färdig produkt. Enligt 

respondenten arbetar dessa gårdar oerhört mycket med hållbarhet på olika sätt. I Sverige har 

Atria kycklinguppfödning där de också har full kontroll i hela kedjan, från det att kycklingen 

kläcks tills dess att de får en färdig produkt. Att ha kontroll inom hela kedjan värdesätts högt 

enligt respondenten då det innebär att organisationen kan arbeta med hållbarhet genom hela 

processen. Det finska köttet som Atria erbjuder sina konsumenter ses således som ett hållbart 

alternativ då Atria har kontroll över hela värdekedjan. Hon förklarar vidare att det finska köttet 

uppfyller de krav som svenskt kött gör då länderna är så pass lika vad gäller lagar och regler, 

samt att länderna har samma djuromsorg.  
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Vid frågan om respondenten har upplevt några stora förändringar inom organisationen som har 

koppling till klimatkrisen uppger hon att Atria arbetar aktivt med hållbarhet och att de har gjort 

det under många år. Hon förklarar att de tre största bovarna ur miljösynpunkt är matsvinn, 

logistik samt användningen av elektricitet. Organisationen arbetar aktivt med att försöka minska 

dessa genom att bland annat byta till grön el. Respondenten berättar att de har bytt till en 

pelletspanna i en av fabrikerna, vilket innebär att de går ifrån fossila bränslen. Inom Foodservice 

har de också arbetat en del med beräkningar av koldioxidutsläpp sedan år 2015. De har även tagit 

fram flera olika hybridprodukter där de till exempel har korvar som innehåller morötter. Trots att 

organisationen har arbetat med hållbarhet en längre tid har de varit dåliga på att uppmärksamma 

det. Enligt respondenten behöver Atria bli bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till 

omgivningen. Hon menar samtidigt att det är först nu man kan börja prata om det då 

omgivningen tidigare inte har varit mottagliga på samma sätt som de är idag.  

 

Organisationens mål är att ha en helt klimatneutral tillverkning i framtiden. Respondenten 

berättar att organisationen i Sverige därför har utformat en hållbarhetsstrategi som är uppdelad i 

tre delar; planeten, människan och produkten. Vad gäller planeten handlar det om hela 

produktionskedjan. De ska säkerställa att produktionen är hållbar genom att bland annat minska 

matsvinnet, ha bättre förpackningar och bättre transporter. Respondenten berättar att Atria redan 

har en lägre klimatpåverkan vad gäller djuren än resten av världen, 38 procent lägre påverkan 

vad gäller nötkött och 21 procent gällande fläskkött. Mycket av detta beror på att djuren får 

sojafritt foder samt att djuren äter gräs.  

 

Respondenten uppger att organisationen i grund och botten styrs av marknaden då de måste 

erbjuda produkter som efterfrågas av kunderna. Atria vill behålla matglädjen och smakerna men 

hitta mer hållbara alternativ. Enligt respondenten är det viktigt att organisationen är transparent 

med tanke på att Atria säljer både animaliska och vegetabiliska produkter. Hon berättar att de är 

oerhört stolta över att de erbjuder båda delarna då de vill ge sina kunder möjligheten att göra ett 

aktivt val. Det krävs dock att organisationen tydligt förmedlar både varför man ska välja kött 

som är bra producerat och samtidigt varför man ska välja Atrias vegetariska produkter som inte 

innehåller soja. Detta för att organisationen ska anses trovärdiga trots att de erbjuder båda 

delarna, hon menar att det ena inte utesluter det andra. Samtidigt är de medvetna om att detta kan 

innebära en etisk konflikt bland vissa kunder. Respondenten menar dock att det finns många 

olika faktorer som ligger bakom varje produkt som kan vara svåra att sätta sig in i. En vegetarisk 

produkt kan till exempel ha en klimatpåverkan som man inte tänker på innan man sätter sig in i 

hur produkten faktiskt är framtagen. Det finns således ett krav på organisationen att 

kommunicera till omgivningen varför man ska göra vissa val, då omgivningen inte förväntas ha 

kunskap om detta. 

 

Vad gäller vegetariskt i relation till hållbarhet hoppas respondenten se en förändring i samhället 

där konsumenterna blir mer medvetna om vad de egentligen stoppar i sig. Hon tror att den 

vegetariska trenden kan komma att ändras då det har skett på andra marknader, bland annat i 
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USA. Hon berättar att fokus där istället ligger på köttets kvalitet. Detta är något som Atria vill 

förmedla till omvärlden, att de ska äta kött som är bra producerat och hållbart. Hon förklarar att 

både kött och fågel som produceras i Norden har en låg klimatpåverkan jämfört med övriga 

Europa men att detta sällan tas i beaktning, istället menar hon att samhället endast fokuserar på 

att det är dåligt att äta kött. Respondenten förklarar vidare att Atrias nötdjur i Finland betar ute 

80 procent av tiden, vilket enligt respondenten gör Atrias nötkött till ett hållbart alternativ. 

 

Intervju med respondent 4  

Respondenten arbetar som kvalitets-och miljöchef inom Atria och har haft denna befattning i 

elva år. Han förklarar att hans arbetsuppgifter i grund och botten inte har förändrats under de 

senaste åren, däremot har de utvecklats. Utvecklingen innefattar en modernare teknik, 

mätinstrument, digitalisering och system för att följa upp KPI/miljönyckeltal. Samtidigt menar 

respondenten också att organisationen stöter på mer komplexitet, vilket bland annat handlar om 

frågor kring allergener, vegetariskt, ursprung, körordningar och dna mätningar.  

Vid frågan om respondenten har stött på några stora förändringar som har koppling till 

klimatkrisen förklarar han att medvetenheten inom Atria har ökat de senaste åren. Ledningen tar 

ansvar för dessa frågor som sedan klimatberäknas, vilket är extra viktigt hos de produkter som 

går till Foodservice. Respondenten menar att organisationen gör medvetna val med transporter, 

bilar och resor samt att det skett en förändring gällande möteskulturen som numera baseras mer 

på video och Skype. Organisationen är energicertifierad, vilket innebär att det finns ett fokus 

kring att energieffektivisera som också gäller vid inköp av utrustning. Respondenten menar att 

organisationen har gjort aktiva val som främjar klimatet, exempelvis så har en pelletspanna köpts 

in till den största anläggningen som minskar både utsläpp och kostnader. Han uppger att Atria 

även arbetar mycket med etiska frågor då organisationen är medlem i sojadialogen och enbart 

köper certifierad soja. Ytterligare arbetar Atria med återvinningsbara förpackningar och har som 

mål att minska matsvinnet.  

Respondenten förklarar att i och med att organisationen säljer både animaliska och vegetabiliska 

produkter finns en etisk dimension som påverkar arbetet. De har en strikt planering som följs för 

att produkterna inte ska riskera att kontaminera varandra. Samtidigt finns det också en del 

mikrobiologiska risker med vegetariskt som inte finns gällande kött, vilket kräver 

hänsynstagande. 

Respondenten menar att de mest aktuella målen för organisationen är att reducera Atrias 

matsvinn med 50 procent, samt att alla förpackningar ska vara tillverkade av återvinningsbara 

material till år 2030. Förutom detta finns även en vision om att år 2030 ha en fossilfri produktion 

och transport. Dessa mål och visioner menar respondenten är tuffa men organisationen har en 

tydlig CSR-strategi som gäller för hela Atria Group. Vid frågan om det finns delar av 

organisationen som skiljer sig åt med avseende på normer, trender och regler beskriver 

respondenten att det finns olika mål inom organisationen som är nedbrutna beroende på vilken 

del av verksamheten det gäller. I stort så styrs dock verksamheten av centrala mål och strategier 

via policys.  
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Respondenten förklarar att organisationen eftersträvar en så bred produktportfölj som möjligt, 

som innefattar samtliga kategorier av konsumenter. Vidare förklarar han att de satsar mycket på 

chark-och kycklingverksamheten. Inom kycklingverksamheten har de både egen uppfödning och 

produktion, vilket bedrivs i Finland. Han beskriver även att det finns ett stort vegetariskt 

produktsortiment som ständigt utvecklas.  

Vid frågan om hur organisationen förhåller sig till trycket från omgivningen att vara hållbara 

svarar respondenten att de följer debatten och medverkar i flera ideella organisationer som 

arbetar för att främja hållbarhet. Som tidigare nämnt menar respondenten att de har en bred 

produktportfölj att erbjuda som bidrar till hållbarhet. Gällande det importerade köttet använder 

organisationen i dagens läge cirka 60 procent svenskt kött. En siffra som respondenten menar 

inte är högre på grund av tillgången, men också för att organisationen väljer att inte enbart 

fokusera på ursprung. Han menar att vikten ligger vid att handla från utvalda leverantörer inom 

EU som lever upp till organisationens krav, och att en stor del av råvarorna kommer från Finland 

och Atria Oy. Respondenten kan inte se att en förändring gällande importerat kött krävs så länge 

kunderna är nöjda med att produkterna lever upp till de krav och den kvalitet som efterfrågas.   

Organisationen har ett omfattande arbete vad gäller att utveckla produkter bland det vegetariska 

sortimentet, men respondenten belyser att kärnverksamheten ändå är chark och målet är att 

erbjuda många olika produkter för att tillgodose kundernas behov. Den strategi som 

organisationen har utformat för att arbeta mer hållbart ligger i CSR arbetet, vilket hela 

organisationen är ansvariga för. Respondenten beskriver att strategin består av olika initiativ, och 

att det inte bara räcker med att ha en strategi. Han menar att arbetet måste ske aktivt och att det 

inte fungerar att minska energianvändningen utan att göra insatser. Det måste ske konstant och 

delvis innebära små förändringar, som att byta ut belysning, uppvärmningsutrustning och 

nedkylningsutrustning till mer hållbara och energisnåla alternativ.  

Respondenten förklarar att organisationens arbete med att kommunicera Atrias hållbarhetsarbete 

till allmänheten främst sker via internet till kunder och organisationer. Omgivningen kan 

uppfatta Atria som hållbara genom att organisationen är transparenta i sina ståndpunkter. Han 

förklarar att de vill uppfattas som en hållbar organisation eftersom det ställs krav på dem när de 

möter sina kunder. Detta område menar respondenten att de kommer utveckla ännu mer. 

Respondenten berättar också att Atria omvärldsbevakar andra företag och hur de arbetar med 

hållbarhet. Han menar dock att Atria samtidigt vill ha sin egen utveckling och stå för sitt arbete.   

Dokumentundersökning  

Atrias strategiska målsättning är att öka lönsamheten, accelerera tillväxten och på lång sikt öka 

aktieägarnas utdelning. Atria eftersträvar att växa organiskt och skapa tillväxt genom att utveckla 

nya produktsegment samt expandera till nya marknadsområden (Atria, 2018). Atria (2018) 

menar att deras strategi svarar till förändringar i den aktiva omgivningen. De svarar till både 

konsumenternas förväntningar och större trender med påverkan på hela den operativa 

omgivningen. Organisationen har identifierat ett antal förändringar i sin operativa omgivning 

som de tar hänsyn till i sin strategi, vilka är bland annat en ökad köpkraft och priskonkurrens. 

Sett till konsumtionen, ökar konsumtion av vitt kött medan det röda köttet minskar något. De 
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menar också att kraven på kvalitet och vikten av att maten är hälsosam har ökat, samt att 

produktutbudet för vegetabiliska produkter tilltar. Konsumenternas makt växer i hela 

distributionskedjan, vilket ställer högre krav på matens ursprung, ansvarstagande och transparens 

i hela produktionskedjan. 

Atria (2018) menar att deras tillverkning av livsmedel sker ansvarsfullt och produceras etiskt 

hållbart och säkert. Samhällsansvaret är enligt Atria (2018) en integrerad del av hela 

organisationens kultur, vilket innefattar mål, värderingar, strategier, ledning samt den dagliga 

driften. De förklarar att en ansvarig verksamhet är ett måste då det säkerställer gynnsamma 

förutsättningar för verksamheten både nu men även inför framtiden.  

Atrias (2018) definition av en hållbar livsmedelskedja innefattar summan av de aspekter som står 

för bildandet och fördelningen av värdet av olika produktionsfaser, miljöpåverkan och den 

sociala påverkan. Organisationen vill utveckla och implementera en ansvarsfull affärsverksamhet 

som innefattar säker och hälsosam mat, hållbar primärproduktion, friska människor, delad miljö 

och värdeskapande affärsutveckling. Detta då de erkänner sitt ansvar gentemot sina intressenter. 

Atria (2018) anser att de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet är 

förtroende och tillfredsställelse från dess konsumenter. 

Socialt värde och legitimitet från omgivningen skapas enligt Atria (2018) genom att utveckla 

branschen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Atria arbetar systematiskt med att 

minimera sin miljöpåverkan i enlighet med deras miljöpolicy. Enligt Atria (2018) är det primära 

att hantera verksamhetens omedelbara miljöpåverkan och se till att de uppfyller lagstadgade 

krav. Atria (2018) menar att de kan göra störst skillnad vad gäller sin egen energi- och 

vattenförbrukning samt arbeta förebyggande när det kommer till material och matavfall.  

På Atrias (2019) hemsida framgår det tydligt att ett av de stora målen till 2020 är att minska 

koldioxidutsläppen. Genom redovisning av koldioxidavtryck menar Atria (2018) att de kan 

identifiera möjligheter att minska och hantera utsläpp av växthusgaser i sin produktionskedja. I 

samband med produktionen är målet att minska produktionens negativa miljöpåverkan med 50 

procent och utsläppen från transporter med 25 procent. Det finns också en tydlig målsättning om 

matsvinn, där matsvinnet till 2020 beräknas minska med 25 procent, vilket är ett delmål för att nå 

en nollvision gällande matsvinn.  

CSR arbetet hanteras både på koncernnivå och lokal nivå hos Atria. Policys fastställs på 

koncernnivå och de har även i uppdrag att säkerställa att dessa efterlevs. Sedan finns det grupper 

inom varje affärsområde som analyserar driftsmiljön, och viktiga intressenters förväntningar vad 

gäller samhällsansvar. Det är även dessa grupper som integrerar genomförandet av nödvändiga 

utvecklingsåtgärder i sina affärsplaner. (Atria, 2018) 

Atrias (2018) strategiskt inflytelserika intressenter är konsumenter, myndigheter, investerare och 

media. Organisationen påstår att intressenternas aktiviteter har en betydande roll på Atrias 

verksamhet, varför Atria övervakar deras förväntningar och försöker att svara till dessa. Atria 

(2018) strävar således efter att deras produktutbud ska passa olika konsumenter. Organisationen 

förklarar att de därför följer allmänna rekommendationer kring näringsinnehåll och märkning av 
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produkter. De menar att konsumenternas intressen växer kring djurhållning och att det pågår en 

ständig debatt kring de etiska aspekterna av köttätande. Atria ser sig själva som föregångare 

kring hur köttätande kan vara ett etiskt hållbart val på konsumentens tallrik, genom att öka 

djurens välfärd och minska risken för sjukdomar och antibiotikaanvändning. De menar att 

förbättringar i djurhållningen inte bara säkrar organisationens lönsamhet utan också allmänhetens 

hälsa (Atria, 2018).  

I årsredovisningen beskriver organisationen att det mest centrala i samhällsdebatten handlar om 

legitimitet i relation till att äta kött, samt hänsynstagandet till miljön i samband med detta. Atria 

eftersträvar att vara en företrädare i hur kött kan fortsätta vara ett etiskt hållbart val. I dess 

utveckling att vara en hållbar producent inom köttindustrin investerar organisationen bland annat 

i djurens välbefinnande. (Atria, 2018)  
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5. Analys 

I följande avsnitt analyseras den empiri som inhämtats. Först presenteras två tabeller som har 

sin utgångspunkt i Hanssons (2012 s. 197) utformande av en innehållsanalys. Dessa tabeller 

kommer användas som hjälpmedel vid analys av det empiriska materialet i relation till den 

teoretiska referensramen.

 
 

För att kunna besvara forskningsfrågan om hur en organisation med konkurrerande logiker svarar 

till institutionella tryck är det relevant att analysera olika dimensioner av begreppet respons. 

Utifrån den teoretiska referensramen kan organisationens respons på institutionell komplexitet 

förklaras med hjälp av begreppen ‘integrera’ och ‘separera’. De två teoretiska dimensionerna av 

respons utgår från den insamlade empirin där förklarande koncept har utvecklats utifrån 

respondenternas svar. Liknande begrepp i de förklarande koncepten har sedan sammanställts till 

olika teman. Det är av vikt att temana har gemensamma nämnare hos de teoretiska 

dimensionerna, men att varje tema är självständigt och att ett förklarande koncept enbart passar 

in i ett tema.  

 

Tabell 2. Förklarande koncept och empiriska exempel. 

# Förklarande koncept Empiriska exempel 

1. Upplevelse av externa 
påtryckningar  

 “Det är ett helt annat fokus på hållbarhet idag än för några år sedan då 
hela klimatdebatten har förstärkts.” 

 
“Det finns ett ökat tryck från omgivningen att bli mer miljövänliga, vilket 

ställer krav på vad som produceras och dess ursprung” 
 

“Jag tror inte att vår köttmarknad kommer att öka. Därför gäller det att vi 
är med på vegetariskt och kyckling.” 

2. Medvetenhet om 
konkurrerande logiker  

“Det finns olika mål inom organisationen som är nedbrutna, beroende på 
vilken del av verksamheten det gäller.” 

 
“Det är viktigt att vi är transparenta, då vi erbjuder både animaliska och 

vegetariska produkter.” 
 

“Vi är oerhört stolta att kunna erbjuda både animaliska och vegetariska 
produkter, då vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att kunna göra ett 

aktivt val.” 

3. Strategiska 
målsättningar 

“Vi vill bibehålla vår aktuella marknadsposition, och växa där det finns 
möjlighet att växa.” 

“De mest aktuella målen för organisationen är att reducera matsvinnet, 
samt att alla förpackningar ska vara återvinningsbara till år 2030. Förutom 

detta finns även en vision om att år 2030 ha en fossilfri produktion och 
transport.” 

“Atrias strategiska målsättning är att öka lönsamheten, accelerera 
tillväxten och på lång sikt öka aktieägarnas utdelning” 
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4. Förekomst av 
konkurrerande logiker 

“Om vi till exempel har en stor kampanj med TZAY kan inte 
angreppssättet vara att det är dåligt att äta animaliska produkter, eftersom 

det skulle vara negativt för andra varumärken inom företaget.”   

“Det finns ett stort fokus på utvecklandet av vegetariska produkter men 
kärnverksamheten är chark.” 

5. Attityder och 
värderingar 

“Det är viktigt för konsumenterna att köttet är svenskt.” 

6. Etiska dimensioner  
“I och med att organisationen säljer både animaliska och vegetariska 

produkter finns en etisk dimension som påverkar arbetet. Vi har en strikt 
planering som följs för att produkterna inte ska riskera att kontaminera 

varandra.” 

7. Anpassning till 
konsumenternas 

efterfrågan 

“För att svara på den ökade efterfrågan hos konsumenterna gör vi flera 
satsningar på vegetariska produkter.” 

 
“Det är viktigt att erbjuda det som konsumenten efterfrågar, vilket innebär 

att vi går mot en trend som innebär att erbjuda andra proteiner än de 
traditionella.” 

 
“En ökad medvetenhet hos konsumenterna ställer krav på marknaden 

vilket också har en hög påverkan på Atria.” 

8. Utformning av 
hållbarhetsstrategi “Strategin som är utformad för att arbeta mer hållbart består av olika 

initiativ och innebär små förändringar, som att byta ut belysning, 
uppvärmningsutrustning och nedkylningsutrustning till mer hållbara och 

energisnåla alternativ.” 

“Vi har utformat en hållbarhetsstrategi som är uppdelad i tre delar; 
planeten, människan och produkten.’’ 

9. Kommunikation av 
svar till externa 
påtryckningar 

“Vegetariska produkter kan ha klimatpåverkan som man inte tänker på 
innan man sätter sig in i hur produkten är framtagen. Det finns således 

krav på organisationen att kommunicera varför man ska göra vissa val, då 
omgivningen inte förväntas ha kunskap om detta.” 

 
“Jag upplever en viss problematik gällande kommunikationen till 

omvärlden på grund av att organisationen erbjuder både vegetariska och 
animaliska produkter.” 

10. Aktörskap inom 
organisationsfältet 

“Vi följer debatten och medverkar i flera ideella organisationer som 
arbetar för att främja hållbarhet.” 

 
 “Vi omvärldsbevakar andra företag och hur de arbetar med hållbarhet. Vi 

vill samtidigt ha vår egen utveckling och stå för den” 

11. Hanteringen av 
institutionell 
komplexitet 

“Att erbjuda både animaliska och vegetabiliska produkter är en fördel för 
företaget, då vi kan nå ut till en bred kundgrupp.” 

 
“Vi ser oss själva som en livsmedelsproducent, inte köttproducent.” 
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Tabell 3. Illustrerar hur de förklarande koncepten utvecklats till olika teman som är grunden till 

de teoretiska dimensionerna. 

 

Vi har i denna studie utgått från att det finns en förekomst av institutionella logiker som 

konkurrerar med varandra, på grund av att organisationen dominerats av köttproduktion och 

sedan en tid tillbaka äger varumärken som producerar vegetariska substitut till kött. Studiens 

syfte är således inte att urskilja de olika logikerna och behandla dem separat, utan att bekräfta 

och beskriva den institutionella komplexiteten som råder inom organisationen. Fallstudien har 

genererat ett flertal exempel på de två logiker studien utgått från. Logikerna som studien har 

utgått från är marknadslogiken och den samhällslogik studien beskriver som hållbarhetslogiken. 

Enligt både Scott (2008) samt Thornton och Ocasio (1999) utgörs organisationsfält av en 

dominerande logik även om fler logiker existerar samtidigt. I detta fall har marknadslogiken 

# Förklarande koncept Teman Teoretisk dimension 

5. Attityder och värderingar   

Tillgodose förväntningar från olika 
intressenter 

  

  

  

 

 

Integrera 

7. Anpassning till 
konsumenternas 

efterfrågan 

2. Medvetenhet om 
konkurrerande logiker 

 

Kompromiss mellan skilda logiker till 
en förenad logik 

11. Hanteringen av 
institutionell komplexitet 

1. Upplevelse av externa 
påtryckningar 

 

Samtyckande av de institutionella 
trycken 

10. Aktörskap inom 
organisationsfältet 

9. Kommunikation av svar 
till externa påtryckningar 

 

Kritik mot institutionella tryck 

  

  

  

 Separera 3. Strategiska målsättningar   

Formell struktur som myt 

8. Utformning av 
hållbarhetsstrategi 

4. Förekomst av 
konkurrerande logiker 

 
 

Bristfällig samexistens mellan logiker 

6.    Etiska dimensioner 
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betraktats som den mer dominanta logiken inom organisationen, vilken på senare tid har 

utmanats av en hållbarhetslogik som kan ses som ett resultat av samhällets högre förväntningar 

på organisationers ansvarstagande.   

 

En dominans av marknadslogiken har kunnat bekräftas genom att en majoritet av respondenterna 

talat om lönsamhet som organisationens huvudsakliga fokus. Det handlar bland annat om att 

behålla sin marknadsposition och exploatera nya områden där det finns tillväxtmöjligheter, vilket 

kan vara några ekonomiska incitament för organisationens mer miljövänliga satsningar på 

vegetariskt och kyckling. Lee och Lounsbury (2015) beskriver att marknadslogikens fokus på 

ekonomiska faktorer kan resultera i att miljöfrämjande arbete inte prioriteras. Författarna 

beskriver även att det nödvändigtvis inte behöver uppstå konflikter mellan ekonomiska och 

miljömässiga faktorer. I detta fall kan organisationen beskrivas som en sådan organisation vars 

miljöarbete Lee och Lounsbury (2015) menar främjas av en dominerande marknadslogik. Detta 

då det ligger flera ekonomiska incitament bakom de satsningar organisationen valt att göra som 

anses vara miljöfrämjande.  

 

Förekomsten av en hållbarhetslogik inom organisationen har också kunnat bekräftas, då samtliga 

respondenter och dokumentundersökningarna visat att det finns flera utarbetade strategier för hur 

hållbarhetsarbetet bör ske inom organisationen. Hållbarhetslogiken beskrivs av Lee och 

Lounsbury (2015) som ett proaktivt arbete med miljöfrämjande frågor. Vad gäller det proaktiva 

eller förebyggande arbetet hävdade respondenterna att det funnits ett gediget hållbarhetsarbete 

under en längre tid, men att det är först nu som samhället är mottagliga för organisationens 

klimatmedvetna satsningar. Respondenterna beskriver det som att den aktuella 

opinionsbildningen nu överensstämmer med den strävan organisationen haft i flera år.   

 

Organisationer som verkar inom komplexa nätverk bestående av flera institutionella logiker, 

utgör innebörden av institutionell komplexitet (Greenwood et al., 2011). Fältet för 

livsmedelsproduktion kan anses komplext då det innefattar flera etiska dimensioner som berör 

bland annat djurhållning och klimatpåverkan, samt att organisationens intressenter ställer höga 

krav på transparens. Samexistensen av flera logiker och dess komplexitet går att urskilja genom 

att organisationen har som mål att minska sina koldioxidutsläpp samtidigt som de vill öka 

lönsamheten och stärka sin position på marknaden. Organisationen kan därav ses som ett 

exempel på en hybridorganisation, en organisation som innehåller komponenter från flera olika 

institutionella logiker och vars mål ibland står i konflikt med varandra (Pache och Santos, 2013). 

Hybridorganisationen är ett resultat av den komplexa miljö organisationen verkar i, där olika 

logiker påverkar vilket handlande som anses legitimt (Larsson von Garaguly, 2016).   

5.1 Integrera 

Vid studerande av hur organisationen arbetar med att integrera de olika logikerna har tre teman 

identifierats utifrån den empiriska undersökningen. Dessa tre teman är ‘tillgodose förväntningar 

från olika intressenter’, ‘kompromiss mellan skilda logiker till en förenad logik’ och 

‘samtyckande av de institutionella trycken’. Samtliga teman innehåller delar som beskriver hur 

organisationen väljer att integrera marknads- och hållbarhetslogiken som ett svar till de 
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institutionella påtryckningarna. Empirin har genererat en uppfattning om att det är viktigt för 

organisationen att tillgodose omgivningens krav och förväntningar.  

 

Det identifierade temat samtyckande av de institutionella trycken är ett strategiskt svar som 

organisationen antar vid omgivningens krav på miljömässigt ansvarstagande. Strategin 

‘samtycka’ innebär att organisationen följer trycken från omgivningen genom att acceptera 

normerna och efterlikna de institutionella modellerna (Oliver, 1991). Ett samtyckande har 

identifierats i den insamlade empirin då den genererat en bild av att organisationen i hög grad 

anpassar sig efter tryck från omgivningen. Detta visar sig genom att respondenterna beskrivit att 

de upplever en ökad klimatmedvetenhet hos konsumenterna idag jämfört med tidigare, vilket 

ställer högre krav på organisationens hållbarhetsarbete. Detta framgår av nedan citat; 

 

“Det finns ett ökat tryck från omgivningen att bli mer miljövänliga, vilket ställer krav på vad 
som produceras och dess ursprung” 

 
På grund av ökade externa påtryckningar väljer organisationen att satsa mer på produkter med 

lägre klimatpåverkan. Respondenterna menar att de arbetat med att produktionen ska bli mer 

hållbar under en längre tid men att dessa satsningar nyligen blivit aktualiserade och uppskattade. 

Detta då de påstår att det finns ett helt annat fokus på hållbarhet hos omgivningen idag än för 

några år sedan. Ett exempel på att organisationen samtycker till de institutionella trycken framgår 

då respondenterna förklarar att organisationen har valt att satsa mer på det vita köttet samt 

vegetariska alternativ på grund av att konsumtionen av det röda köttet minskar. Organisationens 

samtyckande till marknadens efterfrågan innebär att de väljer att ta hänsyn till förändrade 

samhällsnormer. Det visar att externa tryck påverkar organisationens handlande genom att de 

gått från att vara köttproducenter till livsmedelsproducenter.  

 

En av respondenterna beskriver att många produkttrender går i cykler, och att marknaden inte 

alltid är mogen för de produkter som lanseras även om konsumenterna utlyst ett behov av dessa. 

Detta tyder på att fältet i hög grad påverkas av trender och attitydförändringar i samhället. Meyer 

och Rowan (1977) beskriver att de institutionella trycken, i likhet med detta, formas utifrån 

samhällets uppfattning om vad som anses legitimt. Att upprätthålla legitimitet kan innebära att 

organisationen tvingas agera efter vissa specifika preferenser, baserade på omgivningens 

efterfrågan. Å ena sidan kan det innebära negativa konsekvenser då organisationen tvingas agera 

mot sina grundläggande antaganden. Å andra sidan kan det innebära att organisationen vinner 

nya marknadsandelar som de inte hade haft om de inte blivit utsatta för institutionella tryck, 

vilket organisationen har gjort då de utvecklat nya produkter i takt med omgivningens 

utveckling. Enligt Lee och Lounsbury (2015) agerar organisationer mer hållbart då de räds 

normativa sanktioner eller legitimitetsförluster, vilket i sin tur kan bidra till ett samarbete mellan 

organisationen och det miljöfrämjande samhället. Detta kan relateras till organisationens 

hållbarhetsarbete då de arbetat proaktivt med hållbarhetsfrågor för att snabbt kunna tillgodose de 

externa trycken, samt för att upprätthålla legitimitet.  

 

Då organisationen väljer att samtycka till förändrade samhällsnormer kan det urskiljas att 

marknadslogiken och hållbarhetslogiken integreras med varandra. Organisationens aktiva arbete 
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för en mer hållbar tillverkning överensstämmer med Hayes och Rajãos (2011) definition av 

hållbarhetslogiken som främjande av en minskad påverkan på klimatet i samband med 

produktionen. Även om logikerna kan betraktas som konkurrerande på grund av att flera av dess 

antaganden står i konflikt med varandra, beskriver Lee och Lounsbury (2015) att 

marknadslogikens fokus på ekonomiska faktorer och hållbarhetslogikens fokus på 

miljöfrämjande arbete inte behöver innebära en konflikt. Marknadslogiken kan i detta fall främja 

organisationens miljömässiga arbete då det kan leda till ekonomiska fördelar. Pache och Santos 

(2013) beskriver att organisationer strategiskt kan införa delar av andra mer betrodda logiker för 

att uppnå legitimitet från omgivningen. Hållbarhetslogiken kan därav ses som ett komplement till 

marknadslogiken som används för att stärka organisationens position och legitimitet på 

marknaden.  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) skapas regler och normer inom ett 

organisationsfält av de aktörer med mest makt och påverkansmöjligheter, vilka de mindre 

aktörerna inom fältet kommer respektera och följa. Organisationen är en av de ledande 

livsmedelsproducenterna i Europa, varför det finns anledning att anta ett aktörskap inom fältet. 

En av respondenterna förklarar att organisationen vill ha sin egen utveckling och stå för den. Det 

kan förklara varför empirin endast till viss del gav stöd för en form av imiterande isomorfism, 

där organisationen imiterar andra framgångsrika organisationer för att uppnå legitimitet 

(DiMaggio och Powell, 1983), eftersom de som större aktörer själva utvecklar principer för 

organisationsfältet. Samtidigt finns det delar av empirin som talar för att organisationen till viss 

del omvärldsbevakar hur andra organisationer agerar och kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till 

omgivningen. Organisationen beskriver att socialt värde och legitimitet från omgivningen 

genereras genom att utvecklas i enlighet med branschens principer för hållbar utveckling. Likaså 

genom att producera mat i enlighet med konsumenternas behov, med hjälp av pålitliga 

varumärken samt en pålitlig företagsimage. Det kan förklaras av normativ isomorfism där 

branschen kollektivt utvecklar målsättningar för att skapa mening i sitt arbete och de metoder 

branschen åtar sig. Meyer och Rowan (1977) menar att organisationer som inte åtar sig 

omgivningens accepterade strukturer riskerar att framstå som nonchalanta, vilket ger en 

förklaring till varför organisationen utvecklas i linje med branschens principer. Empirin visar 

även att organisationen studerar försäljningsdata och genomför undersökningar för att identifiera 

vad som efterfrågas för att således kunna följa de trender som råder i samhället. Både den 

normativa isomorfismen samt organisationens studerande av rådande trender kan ses som en 

form av samtyckande till de normer som föreligger i samhället.  

 

Att tillgodose förväntningar från olika intressenter kan också ses som en del i hur organisationen 

integrerar de skilda logikerna. Enligt Zollo och Meier (2008) samt Meyer och Rowan (1977) 

påverkas organisationen av sin omgivning och bör förändras i enlighet med den för att uppnå 

konkurrensfördelar. Utifrån empirin framgår det att organisationen försöker erbjuda det som 

konsumenterna efterfrågar i största möjliga utsträckning, vilket visar att de tar hänsyn till 

konsumenternas attityder och värderingar. Organisationens anpassningar till omgivningen menar 

respondenterna främst grundar sig i deras satsningar på vegetariska produkter. Samtidigt medför 

en ökad medvetenhet hos konsumenterna även högre krav på marknaden i stort, vilket innebär att 

organisationen måste anpassa sig efter marknaden för att vara konkurrenskraftiga.  
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Larsson von Garaguly (2016) menar att det inte är ovanligt att det uppstår krav som står i 

konflikt med varandra från organisationens intressenter som vill påverka hur organisationen 

bedrivs. Konsumenternas varierande inställning till kött kan, i likhet med det författaren påstår, 

innebära att krav kan komma att stå i konflikt med varandra. Organisationen benämndes tidigare 

som en hybridorganisation på grund av att den innehåller komponenter från flera olika logiker. 

Organisationens breda sortiment kan ses utgå från två olika anpassningsmönster från varje logik. 

Dels finns det flera ekonomiska incitament i enlighet med marknadslogiken där det inte blir 

lönsamt för organisationen att erbjuda endast en produkt, samt att de ökar sina marknadsandelar 

när de erbjuder alternativ till de produkter vars försäljning minskar. Dels handlar det också om 

att organisationen tvingas till att integrera en hållbarhetslogik för att tillgodose de miljömässiga 

kraven från konsumenterna och andra intressenter. Att skapa en kombination av logikerna och på 

så sätt tillgodose olika intressenters förväntningar är i enlighet med vad Greenwood et al. (2011) 

föreslår för hybridorganisationer. Att tillgodose förväntningarna från olika intressenter innebär 

också att organisationen uppnår legitimitet och således förbättrar sin position på marknaden.  

 

Temat kompromiss mellan skilda logiker till en förenad logik är ett strategiskt svar som 

organisationen antar genom att kompromissa mellan marknads- och hållbarhetslogiken. Strategin 

‘kompromiss’ innebär enligt Oliver (1991) att organisationen förhandlar med olika intressenter 

genom att balansera deras förväntningar med organisationens egna intressen. Balansen mellan 

organisationens egna intressen och intressenternas speglas främst i målsättningen. Detta görs 

tydligt i empirin som visar på att organisationens mål är att uppnå lönsamhet och fokusera på 

försäljning, samtidigt som de vill erbjuda hållbara produkter för att uppfattas som ett klimatsmart 

val. För att kunna integrera logikernas motstridiga mål förklarar Larsson von Garaguly (2016) att 

det krävs ett aktivt arbete för att tillgodose dess skilda målsättningar. Det förutsätter att en 

medvetenhet om de två konkurrerande logikerna finns, samt att organisationen aktivt arbetar för 

att integrera logikerna i de dagliga rutinerna då det medför att logikerna kan samspela. I empirin 

framgår det att organisationen väljer att tillgodose åtminstone de lägsta kraven från olika 

intressenter genom att de erbjuder en bred produktportfölj som består av både animaliska och 

vegetariska produkter. Något som respondenterna är stolta över och som också stärker 

organisationens position på marknaden. Detta tyder på att logikerna samspelar med varandra och 

kan fungera gemensamt genom att de skilda målen sammanfaller i den givna situationen (Smets 

och Jarzabkowski, 2013).  

 

Pache och Santos (2013) menar dock att det kan uppstå problem när organisationen 

kompromissar mellan olika logiker eftersom samtliga intressenters förväntningar inte tillgodoses 

fullt ut. Pache och Santos (2013) föreslår ett annat sätt att integrera logikerna, vilket skiljer sig 

från Olivers (1991) strategier. Författarna menar att logikerna istället bör integreras genom 

selektiv sammankoppling, vilket innebär att olika element i respektive logik väljs ut för att 

minimera risken för missnöje hos intressenterna. I enlighet med selektiv sammankoppling 

navigerar organisationen mellan de olika logikerna. Främst görs detta genom att organisationen i 

strävan att accelerera sin tillväxt satsar mer på alternativ som accepteras av omgivningen, som 

vitt kött och vegetabiliska produkter. Detta visar att affärsmässiga idéer står i centrum vilket 

utgör marknadslogikens huvudsakliga fokus (Thornton et al., 2012). Legitimitet och acceptans 
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från omgivningen uppnås också genom att utarbeta flera hållbarhetsstrategier som främjar 

organisationens rykte, vilket Thornton et al. (2012) beskriver som det strategiska fokuset för 

samhällslogiken eller det vi valt beskriva som hållbarhetslogiken.  

 

För att minska spänningarna som kan uppstå vid institutionell komplexitet menar Battilana och 

Dorado (2010) att det är viktigt att skapa en organisationsidentitet som är gemensam för hela 

organisationen och som inkluderar båda logikerna. Detta är något organisationen arbetat 

framgångsrikt med då empirin ger en bild av att organisationen kan behålla sin position på 

marknaden genom att kombinera lönsamhetsmål med hållbarhetsstrategier som främjar 

miljöarbetet. Det innebär att organisationen i likhet med vad Pache och Santos (2013) beskriver, 

kombinerar betvivlade logiker med mer accepterande och därav erhåller legitimitet från 

omgivningen. Marknadslogiken i sig är inte en betvivlad logik, men när produktionen av kött 

anses oetisk och bidrar till en negativ klimatpåverkan blir det nödvändigt för organisationen att 

integrera en mer accepterad logik, vilket i detta fall är hållbarhetslogiken, för att behålla sin 

position på marknaden och anses legitima. Det finns också mycket som tyder på att 

organisationen istället för att hantera institutionell komplexitet, förnekar förekomsten av den. Då 

det breda produktutbudet i de flesta intervjuer beskrivs som en fördel och något de är stolta över 

så ordnar det sig på det sätt som Smets och Jarzabkowski (2013) beskriver, att logikernas mål 

sammanfaller i en given situation och därmed harmoniserar med varandra. En av respondenterna 

beskriver organisationen som en livsmedelsproducent och inte en köttproducent, vilket i viss 

mån reducerar förekomsten av institutionell komplexitet genom att förflytta diskussionen från 

konsumtion av kött till konsumtion av livsmedel.  

5.2 Separera  

‘Separera’ är den andra teoretiska utgångspunkten, vilket härstammar från tre olika teman; ‘kritik 

mot institutionella tryck’, ‘formell struktur som myt’ och ‘bristfällig samexistens mellan logiker’. 

Den insamlade empirin visar på att det till viss del förekommer att organisationen väljer att 

separera den komplexitet som kan uppstå mellan två logiker genom att utesluta den ena.  

 

Ett av de identifierade teman är kritik mot institutionella tryck och syftar till den grad av 

förnekelse som finns gällande hur externa tryck påverkar organisationen. Ett av de strategiska 

svar som organisationen kan anta vid institutionella påtryckningar är att ‘manipulera’. Det 

innebär att organisationen kritiserar de institutionella trycken genom att påverka och ta kontroll 

över situationen genom att skapa egna värden (Oliver, 1991). Empirin har inte kunnat generera 

några exempel på någon form av motstånd till de externa påtryckningarna, eller det Oliver 

(1991) beskriver som att trotsa genom att kämpa emot trycken. Däremot görs flera uttalanden i 

syfte att påverka och influera den pågående debatten, genom att bland annat påtala allmänhetens 

felaktiga tolkningar av köttätandet och dess konsekvenser. Organisationen arbetar med att 

förmedla sin uppfattning av vilka livsmedel som är hållbara, vilket respondenterna menar inte 

nödvändigtvis alltid är det vegetariska alternativet då det kan innebära långa transporter och en 

negativ påverkan på naturens resurser.  
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Ett annat sätt för organisationen att manipulera och skapa kontroll över de institutionella trycken 

är att erbjuda ett brett produktsortiment innehållande både animaliskt och vegetabiliskt och låta 

konsumenterna själva göra ställningstagandet. Det kan ses som en form av undvikande och 

döljande av skiljaktighet (Oliver, 1991) genom att ansvaret överförs till konsumenten. Samtidigt 

visar det på en form av kompromiss, som betonats tidigare, där organisationen följer de 

institutionella trycken och förväntningarna från konsumenter och samhället, utan att göra det på 

bekostnad av sina egna intressen.  

 

Temat formell struktur som myt avser organisationens införlivande av institutionaliserade regler 

som grundar sig i samhällets allmänna uppfattning. Meyer och Rowan (1977) beskriver att 

strukturella element inom organisationen ofta är löst kopplade till varandra och att den ena 

logiken som tillämpas endast har ett symboliskt värde i syfte att uppnå legitimitet. Thornton et al. 

(2012) menar att institutioner kan anpassa sig efter institutionella påtryckningar även om de inte 

känner en samhörighet med den rådande logiken för att undvika normativa sanktioner. Från ett 

konsumentperspektiv kan stora variationer i produktutbudet och de värden organisationen står 

för uppfattas som att rådande regler i den ena logiken överträds och att den därför är löskopplad 

från den formella strukturen. Hållbarhetslogiken kan upplevas som en logik som endast har ett 

symboliskt värde som organisationen utnyttjar i strävan att erhålla legitimitet från omgivningen, 

medan marknadslogiken är den logik som faktiskt tillämpas. Marknadslogikens källa till 

legitimitet kretsar kring monetära värden (Lee och Lounsbury, 2015), vilket empirin visar en 

förekomst av då respondenterna svarat att organisationen fokuserar på tillväxt för att öka 

lönsamheten. Trots att organisationen vill framstå som hållbara gentemot omgivningen kan 

marknadslogikens fokus på ekonomiska värden leda till att organisationens hållbarhetsarbete inte 

prioriteras. Samtidigt finns det anledning att till skillnad från Meyer och Rowan (1977), inte 

betrakta den ena logiken som endast av symboliskt värde. Även om organisationen inte skulle 

överensstämma helt med hållbarhetslogiken så drar de flera ekonomiska fördelar genom att 

implementera den, där det nödvändigtvis inte behöver innebära högre kostnader för 

organisationen. Således kan de undvika normativa sanktioner och i enlighet med 

marknadslogiken maximera nyttan (Thornton et al., 2012).  

 

Samtidigt som organisationen kan tillämpa en hållbarhetslogik för att uppnå acceptans och 

legitimitet från omgivningen, finns det anledningar till att den formella strukturen inte skulle 

vara löst kopplad till det arbete som utförs dagligen. Som tidigare konstaterat verkar 

organisationen i en komplex omgivning präglad av ett flertal etiska aspekter. Organisationens 

intressenter ställer därför stora krav på transparens, vilket innebär ett begränsat utrymme för 

organisationen att agera helt utifrån egenintressen och ekonomiska incitament. De 

institutionaliserade reglerna som råder i fältet tvingar organisationen till anpassning vilket 

innebär att löskoppling till stor del inte är möjligt. Det som istället är av intresse i fråga om 

legitimitet, är om organisationen grundar sina strategiska svar baserat på att endast få acceptans 

från omgivningen eller om det beror på ett genuint engagemang för hållbarhetsfrågor.  

 

Eriksson-Zetterqvist (2009) menar att höga mål gällande miljön är legitimerade men att de kan 

vara svåra att uppnå i praktiken. I likhet med detta har en bild av att organisationen har en 

utvecklad hållbarhetsstrategi identifierats, vilken är utformad för att nå ett antal hållbarhetsmål 
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inom den närmsta framtiden. Pache och Santos (2013) menar att samexistensen av 

konkurrerande logiker kan innebära motstridiga tillvägagångssätt för att uppnå organisationens 

mål. I detta fall motiveras logikerna av vinstmaximering respektive legitimitet, vilka kan 

betraktas som konflikterande mål i flera avseenden. Hållbarhetsstrategin innefattar ett arbete för 

att säkerställa en hållbar produktion, vilket medför att marknadslogiken exkluderas då de 

ekonomiska incitamenten saknas inom hållbarhetslogiken. Hayes och Rajão (2011) beskriver att 

hållbarhetslogiken istället belyser den påverkan mänskliga aktiviteter har på klimatet och 

fokuserar på andra värden än ekonomisk effektivitet som genererar legitimitet. Något som kan 

relateras till det Meyer och Rowan (1977) beskriver som löskoppling eftersom konsekvenserna 

för utfallet är osäkra, vilket grundar sig i att beslut inte implementeras eller att regler ofta 

överträds. Ett tänkbart utfall är att resurser används på fel sätt och att organisationens lönsamhet 

prioriteras bort, vilket skulle innebära negativa konsekvenser då organisationen tidigare gjort 

ekonomiska förluster.  

 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver att starkare organisationer kommer att kräva att andra 

organisationer anpassar sig till formella och informella krav, vilket benämns som tvingande 

isomorfism. Ett tvång till anpassning har identifierats då en av organisationens affärsenheter har 

ett nära samarbete med offentliga aktörer. Detta samarbete innebär krav av mer politisk karaktär 

som bland annat grundar sig i lagar och regler som kommuner utarbetar och tvingas följa. Den 

tvingande isomorfismen tar sig uttryck genom att organisationen tvingas anpassa sig till de 

livsmedelsstrategier som utformats på politisk nivå, vilket innebär att organisationens strategi för 

lönsamhet åsidosätts i förmån för den starkare organisationens krav.  

 

Temat bristfällig samexistens mellan logiker handlar om de svårigheter organisationen möter 

genom förekomsten av två konkurrerande logiker. Ett vanligt problem vid kombinationen av 

olika logiker som beskrivs av Nielsen och Lockwood (2018) är att logikerna har olika etiska 

dimensioner som står i konflikt med varandra. Bland annat går det att anta utifrån konsumentens 

synvinkel när animaliskt inte konsumeras av etiska skäl, att det kan upplevas som problematiskt 

när animaliskt och vegetariskt erbjuds av samma aktör. Detta är något som organisationen är 

medveten om och vars problematik en del av respondenterna upplevde som komplex att hantera. 

 

Thornton och Ocasio (2008) förklarar att vad som anses rationellt inom organisationen grundar 

sig i den logik som råder, vilket blir problematiskt vid förekomsten av konkurrerande logiker 

samt när organisationens varumärken har sin utgångspunkt i skilda etiska dimensioner. En av 

respondenterna hoppas se en förändring vad gäller vegetariskt i relation till hållbarhet där 

konsumenterna blir mer medvetna om vad de egentligen stoppar i sig då hon menar att alla 

vegetariska produkter inte är hållbart producerade. Organisationen ser sig själva som föregångare 

kring hur köttätande kan vara ett etiskt hållbart val hos konsumenterna genom att öka djurens 

välfärd och minska risken för sjukdomar. 

 

En del av respondenterna upplever det varierande utbudet som problematisk när det gäller 

organisationens marknadsföring. En av respondenterna förklarar att de exempelvis inte kan ha ett 

angreppssätt som innebär att det är dåligt att äta kött när de marknadsför sina vegetariska 

produkter, då det skulle påverka organisationens andra varumärken negativt. Det är ett exempel 
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på att logikerna står i konflikt med varandra och att organisationen behöver tillgodose 

motstridiga mål (Larsson von Garaguly, 2016). Samtliga respondenter betonar dock det breda 

produktutbudet som en styrka snarare än något som skulle upplevas som problematiskt, där 

flexitarianen vid flera tillfällen beskrivs som en tänkbar kund.  
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6. Slutsatser 

I följande avsnitt kommer studiens centrala slutsatser att behandlas utifrån analysen i 

föregående avsnitt samt forskningsfrågan. Det kommer även diskuteras olika begränsningar 

studien haft för att kunna dra dessa slutsatser, dess teoretiska och praktiska bidrag samt andra 

intressanta observationer vi gjort som ligger utanför studiens syfte. Avslutningsvis uttrycks 

behovet av fortsatt forskning inom området. 

 
 

Vår frågeställning lyder Hur svarar en organisation med konkurrerande logiker till 

institutionella påtryckningar? Som svar på frågeställningen kan slutsatsen dras att organisationen 

integrerat de två konkurrerande logikerna med varandra och svarat till de institutionella trycken 

genom att samtycka och kompromissa egna värden med omgivningens. Ett flertal andra 

slutsatser har också kunnat göras som bidrar till att uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningen. Först och främst har studien kunnat bekräfta den förekomst av institutionell 

komplexitet som antagits inledningsvis. Vi kan konstatera att organisationen verkar i ett 

komplext nätverk präglat av ett flertal etiska dimensioner, som påverkas av skilda logiker som 

ställer olika krav på organisationen. Den problembakgrund som utformats har utgått från att 

omgivningen ställer högre krav och är mer medvetna idag, vilket de data som insamlats har 

bekräftat.  

 

En ytterligare slutsats är att den studerade organisationen svarat på flera sätt till de institutionella 

påtryckningarna. Denna studie har i likhet med Oliver (1991) identifierat att strategin för att 

svara på institutionella tryck beror på i vilken grad de stämmer överens med organisationens 

värderingar. Ett proaktivt miljöarbete samt utarbetningen av tydliga hållbarhetsstrategier visar att 

det finns en gemensam uppfattning hos organisationen och omgivningen om de institutionella 

trycken. Denna studie har som Smets och Jarzabkowski (2013) beskriver, identifierat att 

logikernas mål sammanfallit i den givna situationens och att organisationen integrerat de två 

skilda logikerna och fått dem att harmonisera med varandra. Det kan vara ett resultat av att 

organisationens värderingar går i linje med omgivningens och att de därför samtycker till dessa. 

Den marknadslogik som betraktats som dominant inom organisationen har främjat 

organisationens miljöarbete ur legitimitetssynpunkt och därför stärkt deras position på 

marknaden. Det finns dock fortfarande en konkurrens mellan logikerna i vissa avseenden, främst 

vad gäller de etiska aspekterna och att framstå som trovärdiga till de konsumenter som valt bort 

kött ur sin kost då organisationen erbjuder både animaliska och vegetabiliska produkter.  

 

Trots att studien inte bidrar till en utveckling av den befintliga teorin är det ytterligare ett 

empiriskt exempel på hur organisationer svarar till institutionell komplexitet, och i vilken 

utsträckning olika logiker kan kombineras. Vår studie stärker den aktuella teoribildningen genom 

att bidra med empiriska exempel på komplexiteten inom livsmedelsindustrin samt vilka 

utmaningar och möjligheter de står inför till följd av de ökade trycken på hållbarhet. De erhållna 

resultaten är även praktiskt tillämpbara på andra branscher som ställs inför liknande 

påtryckningar och präglas av institutionell komplexitet. Detta genom att visa hur organisationer 

kan samtycka till omgivningens krav på miljömässigt ansvarstagande utan att det sker på 
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bekostnad av lönsamheten. Vår studie visar att vinstdrivande organisationer faktiskt kan förbättra 

sin lönsamhet genom att de som svar på kundernas efterfrågan ökar sina marknadsandelar. 

6.1 Avslutande diskussion 

Studien har utgått från en etablerad samhällslogik som utvecklats till en hållbarhetslogik då en 

sådan idealtyp saknades i den litteratur som varit studiens utgångspunkt. Studien har således 

baserats på en delvis egenkonstruerad logik som tillämpats på ett likartat sätt som övriga 

idealtyper som Thornton et al. (2012) konstruerat. Det kan innebära svårigheter att jämföra 

denna studie med andra som studerar förekomsten av institutionell komplexitet där en 

samhällslogik samexisterar med en marknadslogik. Den egenkonstruerade logiken där 

samhällslogikens antaganden har utvecklats kan dock finnas som inspiration eller utgångspunkt 

för andra studier inom ämnet.  

I analysen har det lyfts fram en förekomst av hållbarhetslogiken inom organisationen. Även om 

det finns empiriskt stöd för att kunna dra den slutsatsen, genom att respondenterna gett ett flertal 

exempel, så finns det flera anledningar att ifrågasätta hur stark förekomsten av denna logik är 

och i vilken utsträckning organisationen faktiskt arbetar med hållbarhet. Dels handlar det om att 

respondenterna varit medvetna om studiens syfte och utgångspunkter som har ett tydligt 

hållbarhetsfokus, dels har frågorna haft en tydlig inriktning och formulering kring hållbarhet. 

Frågorna har därför blivit riktade åt ett visst håll som kan generera särskilda svar. Förekomsten 

av marknadslogiken har behandlats på ett annorlunda sätt då den gått att identifiera indirekt via 

vissa uttalanden. Genom att ställa frågan om vad som är organisationens huvudsakliga 

målsättning kan svaret på den frågan ge olika resultat beroende på vilken logik som dominerar, 

där det i detta fall fanns en tydlig dominans av marknadslogiken. Förslagsvis kan fortsatta studier 

om konkurrerande logiker utföra intervjuer med en lägre struktureringsgrad och mer öppna 

frågor, för att verkligen kunna identifiera de skilda logikerna och hur de samspelar. 

Gällande studiens teoretiska utgångspunkt hade den kunnat vara annorlunda genom att betrakta 

samhällslogiken som en extern logik, som verkar i fältet men som ligger utanför organisationens 

egna målsättningar. Samhällslogiken har behandlats som en hållbarhetslogik vars målsättningar 

skulle komma inifrån organisationen, för att kunna ställa dessa mål i konflikt med den dominanta 

marknadslogiken. Om denna utgångspunkt valts istället hade studien haft en något annorlunda 

utformning, men troligtvis hade frågeställningen kunnat besvarats på ett liknande sätt då 

målsättningarna ur hållbarhetssynpunkt kan ses som en reaktion på omgivningens krav och 

påtryckningar.  

Studien har identifierat att det finns ett behov av en fortsatt utarbetning av en hållbarhetslogik 

och en definition av dess komponenter. Den hållbarhetslogik som behandlas i forskningen idag 

baseras på olika antaganden där forskaren själv antar vissa värden som är av vikt, vilket gör att 

det perspektiv som antas inte baseras på helt objektiva bedömningar och kan riskera att andra 

värden förbises. Då klimatdebatten växer sig starkare och ställer allt högre krav på 

organisationers miljömässiga ansvarstagande skulle en tydligare och allmän definition av 

begreppet möjliggöra till fler relevanta studier om institutionella logiker. Som ett resultat av den 

ökade klimatmedvetenheten blir de allra flesta organisationerna föremål för institutionell 
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komplexitet. Eftersom miljömässigt ansvarstagande är mer ett måste än ett val, kommer alla 

organisationer att ställas inför konflikterande målsättningar där lönsamhet ställs mot hållbarhet.  

 

En tydligare definition av hållbarhetslogikens komponenter skulle dock kunna leda till 

svårigheter att identifiera just de specifika karaktärsdragen hos en organisation.  

Ett tänkbart angreppssätt när institutionella logiker används som analysverktyg är att istället 

fokusera på logikernas sammantagna betydelse och inte fokusera för mycket på varje enskild 

komponent. Det finns också anledningar att ifrågasätta logiker som idealtypologier och dess 

skillnad från andra sociala konstruktioner som finns i samhället, som organisationskultur. 

Logikerna som idealtypologier bidrar samtidigt till att belysa de konflikter som kan uppstå 

mellan konkurrerande värderingar och praktiker genom att egenskaperna hos de olika logikerna 

uttrycks mer explicit och detaljerat än inom till exempel kulturbegreppet. 

 

Då denna studie har utgått från den svenska marknaden finns det utrymme att studera skilda 

logiker inom livsmedelsbranschen i andra länder. Hållbarhet är en starkt pågående trend i det 

svenska samhället, samtidigt som det pågår en global rörelse. Därför finns det ett intresse i att 

undersöka hur de externa trycken påverkar organisationer internationellt. Som ett exempel 

beskrev en av studiens respondenter att den vegetariska trenden som råder i Sverige just nu inte 

förekommer på samma sätt i USA, där fokuserar konsumenterna istället på köttets kvalitet. Detta 

öppnar upp för forskning vad gäller organisationers respons på institutionell komplexitet inom 

livsmedelsbranschen i andra länder där trycken eventuellt skiljer sig från de som råder i Sverige.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Vi vill börja med att tacka dig för att du medverkar i denna intervju. Studien ämnar undersöka 

hur organisationer med konkurrerande logiker agerar efter omgivningens påtryckningar som ett 

resultat av den pågående klimatdebatten. Vi har valt att studera just er organisation för att vi har 

uppmärksammat att ni vänder er till skilda målgrupper med era animaliska respektive veganska 

produkter, och därav står inför både utmaningar och möjligheter. För er kännedom, kommer den 

data som samlas in enbart användas av oss för att kunna besvara frågeställningen; 

 

Hur svarar en organisation med konkurrerande logiker till institutionella påtryckningar? 

 

Nedan följer ett flertal frågor gällande köttindustrin, er organisation och hur ni arbetar med 

förändringar i attityder och förväntningar hos omgivningen som ett resultat av klimatdebatten. Vi 

önskar ha en fortsatt kontakt efter detta tillfälle för följdfrågor och eventuella funderingar som 

kan uppstå vid intervjutillfället. 

 

Tema Frågor  Motiv 

Frågor för att skapa 

en allmän uppfattning 

om respondenten och 

organisationen 

Vilken roll har du inom 

organisationen? 
Hur länge har du haft den rollen? 
Hade du någon annan roll inom 

organisationen tidigare? 
Kan du berätta lite kort om 

organisationen? 

Inledande frågor för att få mer kunskap om 

respondenten, dess roll och uppfattning av 

organisationen. Genom att skapa tillit hos 

respondenterna kommer resterande svar att 

få mer trovärdighet.  

Institutionella 

förändringar 
1. Har dina arbetsuppgifter 

förändrats under de senaste åren? 

2. Har du själv märkt några 

uppenbara och stora förändringar, 

inom organisationen, de senaste 

åren som kan ha koppling till 

klimatdebatten? 

I samband med att förändring sker inom 

organisationen ändras också organisationens 

logiker. Frågorna avser därför att ta reda på 

om organisationen blivit influerad av andra 

eller nya logiker.  

Etiska dimensioner 3. Påverkas ditt arbete i samband        

med att ni säljer både kött och 

vegetariskt? 

- I sådana fall, hur har du märkt 

av det? 

- Om inte, varför tror du inte att 

ditt arbete påverkas av detta? 

Syftar till att undersöka om de anställda 

upplever att den breda produktportföljen 

medför konsekvenser ur etisk synvinkel. 

Förekomst av 

marknadslogik 
4. Vilka är de mest aktuella 

målen? 

- Hur kan ni fortsätta vara 

lönsamma och samtidigt leva upp 

till omgivningens krav gällande 

hållbarhet? 

Syftar till att identifiera marknadslogiken, om 

det finns konflikterande mål inom 

organisationen och identifiera vilka 

värderingar som dominerar i organisationen. 
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Omvärldsfaktorer och 

externa tryck 
5. Till vilka konsumenter vill ni 

rikta er? 

6. Kan ni se några radikala 

förändringar under de senaste åren 

i hur ni som organisation arbetar?  

- Om inte, tror ni att ni kommer att 

se större förändringar de 

kommande åren? 

Frågorna avser att undersöka om det finns ett 

samband mellan miljöpåverkan och 

institutionella tryck som påverkar 

organisationens agerande. 

Förekomst av 

institutionell 

komplexitet 

7. Finns det delar av 

organisationen som skiljer sig 

mycket gällande mål, normer, 

regler och trender? 

Syftar till att identifiera om det finns 

institutionella logiker som existerar samtidigt 

inom organisationen men som skiljer sig 

mycket från varandra. 

Förekomst av 

hållbarhetslogik samt 

organisatorisk 

respons 

8. Upplever er organisation ett 

ökat tryck från omgivningen på 

grund av uppmaningarna till en 

minskad köttkonsumtion? 

- I såna fall, hur förhåller ni er till 

det trycket? 

9. Hur upplever ni att 

förhållningssättet till importerat 

kött ser ut i omgivningen i 

dagsläget jämfört med tidigare? 

- hur svarar ni till en sådan 

förändring? 
10. Har ni gjort några 

anpassningar för att besvara den 

ökade efterfrågan på vegetariska 

livsmedel?  

- om inte, tror ni att ni kommer att 

behöva tänka om med avseende på 

ert sortiment i framtiden? 

- om ni har gjort anpassningar, 

varför har ni gjort dessa? 
11. Har ni utformat någon specifik 

strategi för att arbeta mer hållbart 

och förhålla er till omgivningens 

krav på hållbarhet? 

-hur skulle ni beskriva den 

strategin? 
12. Hur når ni 

omgivningen/förmedlar ni ert 

arbete kring hållbarhet till 

omgivningen? 

13. På vilket sätt kan omgivningen 

uppfatta er som hållbara? 

Frågorna syftar till att identifiera en 

miljöfrämjande logik där samhället ställer 

krav på organisationer att arbeta 

förebyggande med hållbarhetsfrågor. Det 

handlar om att organisationerna antingen 

influerats av den rådande samhällslogiken, 

eller att de räds normativa sanktioner om de 

inte agerar i enlighet med samhällets 

förväntningar.  

Isomorfism  14. Finns det andra organisationer 

vars strategi påverkar eller 

inspirerar er på något sätt? 

- finns det ett behov av att “göra 

som alla andra”?  

- om inte, tror ni att ni banar väg 

för andra organisationer genom 

ert hållbarhetsarbete? 

Frågan vill undersöka om organisationen 

genom att åta sig omgivningens accepterade 

strukturer uppnår legitimitet. 

 

 


