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Abstract	  
	  
This	  study	  focuses	  on	  how	  the	  idea	  of	  sustainability	  is	  dealt	  with	  by	  companies,	  how	  the	  idea	  
changes	  when	  moving	  through	  a	  company	  structure	  and	  how	  the	  different	  individuals	  
interpret	  the	  idea.	  To	  date,	  many	  different	  studies	  have	  been	  written	  on	  the	  subject	  of	  
sustainability,	  but	  few	  share	  the	  perspective	  addressed	  in	  this	  particular	  study.	  This	  case	  
study	  was	  formed	  at	  a	  paper	  mill	  in	  the	  central	  part	  of	  Sweden.	  Semi-‐structured	  interviews	  
with	  employees	  working	  on	  different	  hierarchical	  levels,	  within	  the	  same	  company,	  were	  
chosen	  in	  order	  to	  get	  an	  insight	  into	  how	  the	  idea	  of	  sustainability	  is	  implemented	  
throughout	  an	  entire	  company.	  The	  interviews	  have	  been	  transcribed	  to	  help	  identify	  
contrasting	  patterns.	  	  

This	  study	  has	  shown	  that	  the	  idea	  of	  sustainability,	  and	  its	  context	  within	  society,	  differs	  
from	  how	  the	  idea	  is	  perceived	  in	  the	  organization.	  It	  has	  been	  made	  clear,	  judging	  from	  the	  
employees’	  description	  of	  the	  importance	  of	  sustainability,	  that	  three	  different	  types	  of	  
logics	  exist	  within	  one	  company:	  a	  personal	  logic,	  a	  forcing	  logic	  and	  an	  external	  logic.	  What	  
combines	  these	  three	  logics	  is	  that	  the	  idea	  of	  sustainability	  has	  been	  internalized	  by	  each	  
individual	  employee.	  To	  conclude,	  when	  the	  idea	  of	  sustainability	  travels	  within	  the	  
organization,	  the	  way	  it	  is	  expressed	  changes,	  but	  the	  core	  idea	  remains	  intact.	  
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1. Vad	  är	  hållbarhet?	  	  
Begreppet	  hållbar	  utveckling	  som	  Förenta	  Nationerna	  presenterade	  i	  Brundtland-‐rapporten	  
(1987)	  blev	  ett	  startskott	  i	  hållbarhetsdiskursen.	  Brundtland-‐rapporten	  (1987)	  beskriver	  
hållbar	  utveckling	  genom	  att	  värna	  om	  miljön	  och	  resurserna	  för	  kommande	  generationer.	  
Trots	  att	  Brundtland-‐rapporten	  var	  ett	  startskott	  inom	  hållbarhetsdebatten	  har	  arbetet	  inom	  
hållbarhetsområdet	  eller	  Corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  varit	  aktuellt	  längre	  än	  så.	  
Svenska	  bolag	  började	  för	  ungefär	  125	  år	  sedan	  att	  uppmärksamma	  dessa	  frågor	  som	  främst	  
berör	  det	  sociala	  ansvaret	  men	  även	  miljön	  (Nilsson	  &	  Dahl	  2009).	  CSR	  är	  ett	  samlingsnamn	  
för	  organisationers	  arbete	  med	  samhällsansvar	  berörande	  miljömässiga	  faktorer,	  sociala	  
faktorer	  samt	  efterlevnaden	  av	  de	  mänskliga	  rättigheterna	  för	  att	  skapa	  en	  hållbarhet	  
(Nationalencyklopedin	  2012).	  Den	  amerikanska	  statliga	  organisationen	  EPA	  arbetar	  för	  att	  
skydda	  människors	  hälsa	  och	  miljö,	  deras	  sätt	  att	  definiera	  hållbarhet	  är	  följande	  citat	  och	  
kan	  kopplas	  samman	  med	  CSR.	  

	  “Sustainability	  is	  based	  on	  a	  simple	  principle:	  Everything	  that	  we	  need	  for	  our	  survival	  
and	  well-‐being	  depends,	  either	  directly	  or	  indirectly,	  on	  our	  natural	  environment.	  	  
Sustainability	  creates	  and	  maintains	  the	  conditions	  under	  which	  humans	  and	  nature	  
can	  exist	  in	  productive	  harmony,	  that	  permit	  fulfilling	  the	  social,	  economic	  and	  other	  
requirements	  of	  present	  and	  future	  generations.”	  (EPA	  2012)	  

EPA	  beskriver	  i	  huvudsak	  samma	  innebörd	  som	  Brundtland-‐rapporten,	  att	  värna	  om	  miljön	  
och	  resurserna	  för	  kommande	  generationer.	  Utvecklingen	  av	  hållbarhetsarbete	  har	  
fortskridit	  sedan	  Brundtland-‐rapporten	  publicerades	  år	  1987.	  Som	  ett	  steg	  i	  utvecklingen	  av	  
hållbarhetsområdet	  kom	  de	  första	  riktlinjerna	  år	  2000	  från	  Global	  Reporting	  Initiative	  (GRI)	  
angående	  hur	  hållbarhetsarbetet	  ur	  tre	  dimensioner,	  miljö,	  socialt	  och	  ekonomi,	  kan	  
presenteras	  i	  en	  redovisning	  (GRI	  2012).	  Andelen	  av	  företag	  som	  presenterade	  
hållbarhetsredovisningar	  enligt	  GRI	  var	  år	  2008	  presenterat	  av	  79	  %	  av	  världens	  250	  största	  
bolag	  medan	  år	  2011	  var	  det	  95	  %	  (KPMG	  2008	  samt	  KPMG	  2011).	  Ökandet	  av	  presenterade	  
rapporter	  berörande	  företagens	  hållbarhetsarbete	  kan	  tyda	  på	  att	  det	  blivit	  standardiserat	  
för	  företag	  att	  arbeta	  med	  hållbarhetsfrågor	  (KPMG	  2008).	  En	  standardisering	  att	  presentera	  
hållbarhetsredovisningar	  kan	  ses	  som	  ett	  led	  av	  det	  institutionella	  trycket	  som	  finns	  i	  
omvärlden	  (Furusten	  2007).	  Dock	  påvisar	  vissa	  studier	  att	  arbetet	  med	  hållbarhet	  egentligen	  
enbart	  handlar	  om	  att	  företagen	  söker	  efter	  legitimitet	  hos	  intressenterna	  (Thomas	  &	  Lamm	  
2012	  samt	  Nikolaeva	  &	  Bicho	  2011	  samt	  Deegan	  2008).	  Samtidigt	  som	  det	  kan	  ses	  som	  en	  
standardisering	  att	  redovisa	  sitt	  hållbarhetsarbete	  kan	  det	  genom	  legitimitetssökandet	  ses	  
som	  en	  imitation	  av	  framgångsrika	  konkurrenter	  (DiMaggio	  &	  Powell	  1983).	  	  

Det	  finns	  även	  studier	  huruvida	  hållbarhetsarbetet	  egentligen	  existerar	  inom	  organisationer,	  
eller	  i	  fall	  om	  det	  endast	  är	  window	  dressing.	  Det	  betyder	  att	  organisationer	  målar	  upp	  en	  
bild	  mot	  omvärlden	  att	  hållbarhetsarbete	  sker	  fastän	  det	  i	  verkligheten	  inte	  finns	  något	  
hållbarhetsarbete	  inom	  organisationen	  (de	  Lange,	  Busch	  &	  Delgado-‐Ceballos	  2012).	  Window	  
dressing	  har	  nästan	  samma	  innebörd	  som	  begreppet	  green	  washing,	  men	  då	  handlar	  det	  
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istället	  om	  att	  miljöprofilera	  företaget	  mot	  omvärlden	  (Ekstrand	  &	  Nilsson	  2011).	  I	  en	  studie	  
av	  de	  Lange,	  Busch	  och	  Delgado-‐Ceballos	  (2012)	  framkom	  det	  att	  en	  del	  organisationer	  har	  
ett	  hållbarhetsarbete	  medan	  andra	  organisationer	  endast	  har	  window	  dressing.	  Inom	  
forskningen	  om	  hållbarhet	  är	  en	  stor	  del	  av	  diskussionerna	  angående	  huruvida	  hållbarhet	  
finns	  eller	  inte	  finns	  inom	  företag.	  Andra	  berörda	  delar	  av	  hållbarhetsforskningen	  handlar	  
om	  hur	  en	  god	  implementering	  av	  hållbarhet	  ska	  ske	  i	  en	  organisation	  samt	  vilka	  personer	  i	  
organisationen	  som	  ligger	  bakom	  att	  hållbarhetsarbetet	  sker	  (Epstein	  &	  Buhovac	  2010	  samt	  
Stoughton	  &	  Ludema	  2012).	  Det	  finns	  även	  forskning	  som	  berör	  hur	  organisationer	  ska	  agera	  
för	  att	  bibehålla	  hållbarhetsarbetet	  inom	  organisationen	  (de	  Lange,	  Busch	  &	  Delgado-‐
Ceballos	  2012	  samt	  Linnenluecke	  &	  Griffiths	  2010).	  Trots	  den	  utbredda	  forskningen	  kring	  
hållbarhet	  finns	  det	  en	  kunskapslucka,	  få	  studier	  beskriver	  hur	  processen	  för	  
hållbarhetsidéernas	  väg	  från	  samhället	  till	  inom	  organisationerna	  ser	  ut.	  	  

Generellt	  finns	  det	  tre	  huvudsakliga	  implementeringsprocesser	  som	  har	  olika	  inriktningar	  hur	  
idéer	  implementeras	  i	  organisationer.	  En	  teori	  bygger	  på	  att	  det	  existerar	  en	  så	  kallad	  
straight	  on	  process	  inom	  organisationer.	  Den	  processen	  innebär	  att	  ledningen	  bestämmer	  
att	  företaget	  ska	  ha	  exempelvis	  vissa	  mål,	  visioner	  och	  policys.	  Det	  betyder	  att	  ledningen	  
säger	  något	  som	  ska	  genomföras	  som	  sedan	  resten	  av	  företaget	  genomför,	  det	  kan	  beskrivas	  
som	  en	  rak	  väg	  mellan	  ledning	  och	  andra	  inom	  företaget	  (Epstein	  2008).	  En	  annan	  teori	  som	  
rör	  området	  kring	  hur	  en	  lednings	  bestämmelser,	  genom	  exempelvis	  policys,	  visioner	  och	  
mål	  når	  ut	  till	  övriga	  inom	  företaget	  kallas	  för	  loose	  coupling.	  Det	  betyder	  att	  det	  saknas	  en	  
koppling	  mellan	  ledningens	  beslut	  och	  övriga	  inom	  organisationen,	  att	  det	  i	  praktiken	  inte	  
genomförs	  det	  som	  ledningen	  har	  bestämt	  (Weick	  1976).	  Som	  en	  variant	  av	  de	  två	  olika	  
implementeringsmodellerna	  finns	  det	  översättningsteorier	  som	  är	  utvecklat	  av	  
skandinaviska	  forskare.	  Dessa	  säger	  i	  motsats	  till	  loose	  coupling	  att	  det	  finns	  en	  koppling	  
mellan	  idé	  och	  praktik	  och	  att	  kopplingen	  är	  själva	  översättningen,	  men	  den	  är	  inte	  lika	  
direkt	  och	  rak	  som	  en	  straight	  on	  process.	  Översättningsprocessen	  som	  skandinaviska	  
forskare	  utvecklat	  kan	  beskrivas	  i	  tre	  faser.	  Den	  första	  är	  att	  idén	  cirkulerar	  i	  samhället,	  den	  
andra	  fasen	  är	  när	  idén	  bearbetas	  och	  preciseras	  och	  den	  tredje	  och	  sista	  fasen	  är	  när	  idén	  
kommer	  till	  handling	  och	  inte	  längre	  bara	  är	  en	  idé	  (Sahlin	  &	  Wedlin	  2008,	  Czarniawska	  &	  
Joerges	  1996	  samt	  Sahlin-‐Andersson	  1996).	  I	  en	  studie	  med	  två	  fallföretag,	  ett	  
läkemedelsföretag	  och	  ett	  bruksföretag,	  omvandlades	  idéerna	  och	  översattes	  för	  att	  passa	  
organisationen	  och	  när	  de	  inte	  längre	  var	  nödvändiga	  förkastades	  dessa	  idéer	  och	  nya	  idéer	  
tog	  över	  (Frostenson	  2007).	  För	  att	  koppla	  detta	  till	  hållbarhetsdiskursen	  är	  det	  kanske	  
möjligt	  att	  påstå	  att	  Brundtland-‐rapporten	  poängterade	  något	  som	  samhället	  tolkat	  och	  
sedan	  förklarat	  vidare.	  GRI	  har	  upprättat	  riktlinjer	  kring	  rapportering	  av	  hållbarhet	  med	  
utgångspunkt	  från	  Brundtland-‐rapporten	  som	  sedermera	  andra	  organisationer	  använder	  och	  
rapporterar	  efter.	  Denna	  del	  av	  översättningsprocessen	  för	  hållbarhetsbegreppet	  kanske	  kan	  
ses	  som	  en	  del	  av	  samhällets	  översättning,	  men	  hur	  fortsätter	  idéerna	  kring	  hållbarhet	  i	  en	  
organisation?	  I	  litteratur	  kring	  hållbarhet	  och	  CSR	  beskrivs	  det	  sällan	  hur	  medarbetare	  på	  
lägre	  nivåer	  i	  hierarkin	  uppfattar	  hållbarhet	  och	  CSR	  (Borglund	  &	  Norberg	  2011).	  Hur	  
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beskriver	  medarbetarna	  företagets	  hållbarhetsarbete?	  Fortsätter	  hållbarhetsbegreppet	  att	  
översättas	  liksom	  Frostenson	  beskriver	  att	  de	  gör?	  

Helin	  och	  Sandström	  (2010)	  har	  i	  sin	  studie	  använt	  sig	  av	  översättningsteorier	  för	  att	  
undersöka	  hur	  etikkoder	  som	  implementerats	  av	  amerikanska	  ägare	  uppfattas	  av	  
medarbetare	  på	  ett	  svenskt	  företag.	  Etik	  kan	  ses	  som	  en	  del	  av	  hållbarhetsidén	  eftersom	  
sociala	  aspekten	  samt	  mänskliga	  rättigheter	  berör	  etiska	  frågor.	  Det	  beskrivs	  i	  studien	  om	  
fem	  logiker	  som	  beskriver	  hur	  medarbetarna	  har	  tagit	  sig	  an	  etikkoderna.	  Det	  sammanställs	  
att	  etikkoderna	  inte	  är	  något	  som	  direkt	  berör	  medarbetarna	  i	  deras	  dagliga	  arbetsuppgifter	  
utan	  att	  de	  istället	  distanserar	  sig	  till	  etikkoderna.	  Vilket	  Helin	  och	  Sandström	  (2010)	  
beskriver	  kan	  ha	  sin	  grund	  i	  att	  det	  aldrig	  diskuterades	  kring	  etikkoderna	  inom	  
organisationen	  vid	  implementeringen.	  Bidrar	  översättning	  till	  en	  distansering	  av	  idén	  för	  
medarbetarna	  i	  organisationen?	  Är	  det	  lika	  i	  en	  annan	  organisation?	  Eller	  sker	  det	  ens	  en	  
översättning	  av	  idéer?	  

Forskning	  inom	  hållbarhetsområdet	  berör	  till	  den	  största	  delen	  hur	  företag	  försöker	  skapa	  
legitimetet	  genom	  att	  ha	  ett	  hållbarhetsarbete.	  Hur	  implementeringsprocesser	  går	  till	  för	  att	  
skapa	  en	  god	  grund	  för	  hållbarhetsarbete	  samt	  att	  vissa	  företags	  hållbarhetsarbete	  endast	  är	  
window	  dressing.	  Vilket	  betyder	  att	  hållbarhetsarbetet	  endast	  är	  ett	  marknadsföringsverktyg	  
mot	  omvärlden	  utan	  substans	  inom	  organisationen.	  Andra	  studier	  berör	  hur	  man	  ska	  behålla	  
hållbarhet	  inom	  en	  organisation.	  Men	  hur	  beskrivs	  egentligen	  hållbarhetsarbetet	  inom	  en	  
organisation?	  Är	  det	  en	  översättning	  som	  sker	  likt	  Frostensons	  studie?	  Enligt	  EPA	  och	  
Brundtland-‐rapporten	  berör	  hållbarhet	  många	  olika	  aspekter	  och	  är	  ett	  omfattande	  begrepp,	  
måste	  hållbarhetsidén	  översättas	  på	  grund	  av	  det?	  Hur	  kommer	  hållbarhetsidén	  till	  handling	  
i	  praktiken	  inom	  en	  organisation?	  	  

För	  att	  fylla	  kunskapsluckan	  huruvida	  hållbarhetsidén	  tar	  sig	  från	  samhället	  in	  i	  en	  
organisation	  och	  för	  att	  konstratera	  mot	  tidigare	  forskning	  på	  hållbarhetsområdet	  har	  denna	  
studie	  som	  undersökningsfråga:	  	  

Hur	  översätts	  idén	  om	  hållbarhet	  inom	  en	  organisation?	  

	  

1.1	  Vad	  är	  studiens	  syfte?	  	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  beskriva	  hur	  översättningsprocessen	  av	  hållbarhetsidén	  sker	  från	  
samhällets	  diskussion	  till	  hur	  idén	  tar	  form	  inom	  en	  organisation.	  	  

1.2	  Studiens	  bidrag	  
Studien	  skall	  bidra	  till	  att	  fylla	  kunskapsluckan	  huruvida	  idén	  om	  hållbarhet	  tas	  an	  av	  en	  
organisation	  och	  hur	  idén	  färdas	  genom	  organisationen.	  Dess	  praktiska	  bidrag	  blir	  att	  ge	  
fallföretaget	  en	  utomståendes	  reflektioner	  kring	  dess	  antaganden	  om	  hållbarhetsidéen.	  	   	  
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2. Översättning	  av	  idéer	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  översättningsteorier	  presenteras	  vilket	  i	  denna	  studie	  kommer	  
utgöra	  grund	  för	  analysen	  om	  hållbarhetsidéen	  i	  senare	  avsnitt.	  

2.1	  Vart	  kommer	  idéer	  ifrån	  och	  varför	  implementeras	  de?	  
När	  företag	  och	  organisationer	  vill	  bli	  framgångsrika	  ser	  de	  sig	  omkring	  efter	  andra	  företag	  
som	  passar	  dess	  förväntningar	  om	  framtiden	  och	  försöker	  ta	  efter	  så	  att	  de	  blir	  som	  dem,	  
vilket	  skapar	  problem.	  Det	  handlar	  om	  att	  företag	  imiterar	  andra	  företag	  för	  att	  uppnå	  
samma	  framgångssaga,	  dock	  är	  det	  mycket	  som	  ska	  tas	  till	  hänsyn	  exempelvis	  olika	  
omvärldar	  och	  situationer	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Detta	  leder	  till	  att	  företag	  bli	  allt	  mer	  
identiska,	  genom	  att	  företag	  imiterar	  andra	  framgångsrika	  företag.	  Anledningar	  till	  att	  
imitering	  uppstår	  kan	  vara	  att	  liknande	  ideal	  och	  idéer	  har	  funnits	  inom	  organisationer	  men	  
att	  bara	  fåtal	  har	  lyckats	  ta	  vara	  på	  detta.	  Det	  handlar	  om	  en	  osäkerhet	  som	  driver	  företag	  
att	  imitera	  och	  osäkerheten	  handlar	  om	  att	  man	  saknar	  personliga	  erfarenheter	  (DiMaggio	  &	  
Powell	  1983).	  Vad	  som	  imiteras	  handlar	  om	  rationalistiskt	  beteende,	  att	  exemplariska	  
företag	  imiteras.	  För	  att	  lyckas	  uppnå	  samma	  framgångssaga	  krävs	  det	  att	  de	  företagen	  som	  
imiterar	  skapar	  sig	  en	  slags	  översättning	  av	  framgångssagan	  och	  försöker	  anpassa	  det	  till	  sitt	  
egna	  företag	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Det	  är	  just	  gapet	  mellan	  det	  företaget	  som	  blir	  
imiterat	  och	  det	  imiterande	  företaget	  som	  utgör	  ett	  utrymme	  för	  översättning.	  Vid	  
översättning	  handlar	  det	  om	  att	  inte	  imitera	  ett	  helt	  företag	  utan	  att	  lokalisera	  en	  idé	  och	  
försöka	  översätta	  den	  för	  att	  kunna	  passa	  in	  i	  kontexten	  för	  det	  egna	  företaget	  (Sahlin-‐
Andersson	  1996).	  Det	  är	  då	  det	  sker	  en	  översättning	  menar	  Czarniawska	  och	  Joerges	  (1996)	  
samt	  Sahlin-‐Andersson	  (1996),	  det	  vill	  säga	  att	  det	  inte	  bara	  är	  en	  imitation	  utan	  att	  det	  
ändras	  när	  idéerna	  sprids.	  Det	  är	  detta	  som	  översättningsteoretiker	  poängterar.	  	  

Hela	  tiden	  cirkulerar	  det	  idéer	  i	  samhället.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  förfina	  existerande	  
processer	  eller	  implementera	  något	  helt	  nytt	  som	  kan	  tänkas	  vara	  bra	  för	  organisationen.	  
Alltid	  finns	  det	  någon	  idé	  som	  är	  dominant	  i	  en	  given	  tid	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  Det	  
finns	  en	  dynamik	  angående	  hur	  organisationer	  vill	  anpassa	  idéer	  som	  integreras	  men	  
samtidigt	  att	  ha	  en	  säkerhet,	  en	  bekvämlighet	  kring	  att	  idéer	  har	  ett	  stöd	  från	  andra	  
organisationer	  med	  samma	  idéer.	  Den	  dynamiken	  förklarar	  varför	  idéer	  tas	  an	  och	  varför	  de	  
översätts,	  ändras	  och	  anpassas	  inom	  organisationer	  (Rövik	  1996	  via	  Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  	  
Idéer	  som	  implementeras	  har	  ofta	  något	  extra,	  något	  som	  kommer	  lösa	  en	  speciell	  svårighet	  
eller	  kommer	  skapa	  nya	  möjligheter	  för	  organisationen	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  	  

“So	  it	  appears	  to	  be	  not	  so	  much	  a	  case	  of	  ideas	  flowing	  widely	  because	  they	  
are	  powerful,	  but	  rather	  of	  ideas	  becoming	  powerful	  as	  they	  circulate.	  For	  
example,	  some	  ideas	  seem	  to	  become	  popular,	  not	  primarily	  because	  of	  their	  
properties	  but	  because	  of	  who	  transport	  and	  supports	  them	  and	  how	  they	  are	  
packaged	  formulated	  and	  timed.”	  (Sahlin	  &	  Wedlin	  2008	  s.221)	  

Det	  är	  i	  rörelse	  och	  omvandling	  som	  idéer	  blir	  kraftfulla,	  som	  citatet	  ovan	  beskriver.	  I	  
cirkulationen	  får	  idéerna	  stöd	  av	  olika	  individer	  och	  blir	  förbättrade	  genom	  ompaketering.	  
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Översättning	  är	  därför	  ett	  vitt	  begrepp	  som	  omfattar	  både	  rörelse	  och	  omvandling,	  
översättningen	  kan	  ses	  som	  en	  nyckel	  för	  att	  förstå	  organisationers	  förändringar	  och	  
anpassningar	  (Sahlin	  &	  Wedlin	  2008	  samt	  Czarniawska	  &	  Sevón	  1996).	  Översättningens	  
innebörd	  kan	  konkretiseras	  av	  Latours	  (1986)	  beskrivning	  nedan,	  som	  säger	  att	  det	  är	  
individerna	  som	  har	  makten	  att	  påverka	  genom	  att	  agera	  i	  olika	  situationer.	  

”…	  the	  spread	  in	  time	  and	  space	  of	  anything	  –	  claims,	  orders,	  A	  artifacts,	  goods	  
–	  is	  in	  the	  hands	  of	  people;	  each	  of	  these	  people	  may	  act	  in	  many	  different	  
ways,	  letting	  the	  token	  drop,	  or	  modifying	  it,	  or	  deflecting	  it,	  or	  betraying	  it,	  or	  
adding	  to	  it,	  or	  appropriating	  it.”	  (Latour	  1986	  s.	  267)	  

Alla	  individer	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  idén	  kan	  påverka	  den.	  De	  kan	  ändra	  detaljer	  eller	  
lägga	  till	  nya	  reflektioner.	  Från	  att	  en	  individ	  ändrar	  idén	  till	  att	  nästa	  individ	  ändrar	  idén	  kan	  
idén	  även	  cirkulera	  på	  en	  annan	  nivå.	  Från	  två	  eller	  tre	  individer	  som	  konverserar	  till	  att	  idén	  
i	  teorin	  kan	  få	  en	  global	  spridning	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  Detta	  ger	  en	  förståelse	  för	  
hur	  individer	  kan	  skapa	  mening	  i	  olika	  kontexter	  utifrån	  en	  extern	  process	  eller	  funktion	  
(Rottenburg	  1996	  samt	  Latour	  1986).	  
	  

2.2	  Hur	  sker	  översättningen?	  
Från	  att	  idén	  finns	  i	  den	  globala	  kontexten	  är	  det	  individer	  som	  genom	  energi	  och	  tid	  
översätter	  idén	  för	  sin	  eller	  någon	  annans	  räkning.	  En	  idé	  som	  presenteras	  i	  en	  bok	  som	  
ingen	  läser	  översätts	  således	  inte	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  När	  informationen	  tas	  från	  
en	  kontext	  till	  en	  annan	  genom	  kommunikation	  på	  olika	  sätt,	  ändras	  eller	  ompaketeras	  
informationen	  för	  att	  informationens	  budskap	  lättare	  ska	  nå	  fram.	  Olika	  individer	  som	  läser	  
samma	  text	  uppfattar	  olika	  saker	  och	  idéer	  utifrån	  sina	  förväntningar	  och	  tidigare	  kunskaper	  
för	  att	  tolka	  texten	  och	  dess	  innebörd	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  Individen	  skapar	  en	  
länk	  mellan	  idén	  och	  dess	  uppfattning	  som	  tidigare	  inte	  existerade	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  
1996).	  När	  en	  idé	  implementeras	  är	  det	  inte	  bara	  en	  individ	  som	  tolkar	  och	  skapar	  mening	  
utifrån	  egen	  erfarenhet,	  utan	  det	  är	  oftast	  flera	  individer	  som	  är	  delaktiga	  i	  processen.	  För	  
varje	  person	  som	  i	  sin	  tur	  ska	  föra	  vidare	  textens	  innehåll,	  omarrangerar	  textens	  innehåll	  för	  
att	  öka	  förståelse	  och	  uppfattningar.	  Individen	  tar	  hjälp	  av	  tidigare	  kunskap	  och	  
erfarenheter,	  utifrån	  vad	  vi	  redan	  vet,	  först	  att	  tolka	  texten,	  för	  att	  sedan	  kunna	  beskriva	  och	  
förklara	  vidare	  för	  andra	  individer.	  Det	  blir	  en	  översättning	  av	  den	  egentliga	  textens	  innehåll,	  
utifrån	  individens	  referensram.	  Idéen	  omarrangerar	  vad	  individen	  tror	  och	  ger	  mening	  vid	  
översättningen	  (Czarniawska	  &	  Joerges,	  1996).	  För	  att	  nå	  en	  konkret	  handling	  vid	  
implementering	  av	  idéer	  krävs	  det	  många	  olika	  idéer,	  detta	  beror	  på	  att	  organisationer	  och	  
dess	  kontext	  är	  komplex.	  Handlingarna	  kan	  beskrivas	  genom	  att	  idén	  tar	  sin	  form	  i	  praktiken,	  
matchningen	  mellan	  idé	  och	  handling.	  Trots	  detta	  sker	  många	  handlingar	  utav	  rutin	  och	  
ingen	  kommer	  ihåg	  vad	  bakgrunden	  till	  handlingen	  är	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  

Vid	  en	  analys	  av	  översättningar	  kan	  tre	  faser	  identifieras,	  den	  första	  fasen	  är	  själva	  
institutionaliseringen,	  då	  konceptet	  antas	  inom	  organisationen.	  Andra	  fasen	  är	  spridningen,	  
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när	  konceptet	  ska	  kommuniceras	  ut	  inom	  organisationens	  olika	  avdelningar.	  Tredje	  fasen	  är	  
handlingsfasen,	  när	  konceptet	  tillämpas	  inom	  organisationen	  (Rövik	  1996).	  När	  idéerna	  
sprids	  sker	  det	  en	  ständig	  översättning	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  kan	  finnas	  många	  lokala	  
varianter	  av	  modeller	  och	  idéer	  inom	  olika	  kontexter	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996	  samt	  
Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  Översättningen	  är	  således	  inte	  bara	  en	  översättning	  utan	  innebär	  
även	  ändring	  eller	  redigering	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  När	  idéer	  implementeras	  som	  inte	  
passar	  in	  i	  kontexten	  krävs	  det	  att	  idén	  översätts	  samt	  att	  nya	  meningar	  och	  syften	  kring	  idén	  
skapas	  genom	  olika	  ändringar	  eller	  förändringar.	  Detta	  för	  att	  ge	  en	  mening	  och	  förståelse	  
via	  olika	  aktiviteter	  och	  erfarenheter	  inom	  kontexten.	  En	  viktig	  grund	  vid	  översättningar	  av	  
idéer,	  bygger	  på	  att	  koncept,	  ideologier,	  exempel,	  intressen	  och	  klassificeringar	  inte	  har	  
samma	  mening	  i	  alla	  kontexter.	  Det	  som	  är	  naturligt	  eller	  självklart	  i	  ett	  sammanhang	  
behöver	  inte	  vara	  det	  i	  ett	  annat	  sammanhang.	  Denna	  insikt	  utgör	  en	  viktig	  del	  i	  
översättningsteorin.	  Trots	  att	  det	  inte	  finns	  några	  direkta	  regler	  vid	  översättning,	  finns	  tre	  
olika	  indirekta	  regler	  vid	  förändring	  av	  idéer/informationen	  som	  kan	  ses	  som	  olika	  
översättningsfaser	  liksom	  Rövik	  (1996)	  och	  Sahlin-‐Andersson	  (1996)	  beskriver.	  	  

Den	  första	  fasen	  berör	  kontexten,	  hur	  idéer	  skiljer	  sig	  från	  prototypen	  med	  grund	  i	  tid	  och	  
rum.	  Från	  att	  idén	  har	  blivit	  formulerat	  i	  abstrakta	  termer	  kan	  idén	  fortsätta	  att	  spridas	  och	  
översättas.	  Det	  betyder	  att	  idén	  görs	  om	  genom	  att	  räkna	  in	  tid	  och	  liknande	  faktorer	  som	  
kan	  påverka	  den	  utformade	  idén	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Idén	  tas	  ur	  sin	  kontext	  för	  att	  
kunna	  återupptas	  i	  en	  ny	  miljö	  för	  att	  därigenom	  modifiera	  idén	  för	  att	  passa	  de	  nya	  
prototyperna	  och	  skapa	  ny	  mening.	  Dock	  kan	  det	  finnas	  problem	  då	  historiska	  miljöer	  kan	  
påverka	  hur	  översättningen	  genomförs,	  det	  kan	  handla	  om	  lokala	  kulturer	  som	  inte	  riktigt	  
stödjer	  den	  översättning	  som	  krävs	  för	  att	  bli	  lyckad	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Det	  är	  även	  
möjligt	  att	  idén	  kombineras	  med	  andra	  idéer	  (Rottenburg	  1989	  via	  Sahlin-‐Andersson	  1996).	  
Den	  andra	  fasen	  berör	  formuleringen,	  varför	  etiketter	  ser	  ut	  som	  de	  gör	  och	  varför	  språket	  
är	  som	  det	  är.	  Det	  är	  den	  här	  fasen	  som	  förklarar	  utformning,	  struktur	  och	  det	  är	  den	  som	  
ska	  ge	  mening	  angående	  idén,	  oftast	  kan	  bekant	  terminologi	  användas	  för	  att	  öka	  
meningsskapandet	  (Sahlin-‐Andersson	  1996	  samt	  Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  Ofta	  vid	  
översättning	  av	  idéer	  behålls	  den	  gamla	  etiketten	  trots	  att	  innehållet	  har	  förändrats	  (Sahlin	  
&	  Wedlin	  2008	  samt	  Frostenson	  2011).	  Detta	  är	  bekräftat	  av	  bland	  annat	  Frostenson	  (2011)	  
som	  har	  kommit	  fram	  till,	  att	  ett	  företag	  tar	  en	  idé	  och	  formulerar	  den	  för	  att	  passa	  
organisationen.	  Personer	  som	  har	  full	  insyn	  i	  det	  som	  ska	  hända	  blir	  oftast	  de	  personer	  som	  
berättar	  och	  skriver	  ned	  den	  historia	  som	  ska	  bli	  välkänd	  och	  som	  ska	  cirkulera	  i	  företag.	  
Även	  personer	  som	  planerar	  att	  införa	  nya	  projekt	  brukar	  samla	  in	  idéer,	  erfarenheter	  och	  
intryck	  från	  olika	  ställen	  för	  att	  sedan	  sammanställa	  och	  formulera	  det	  som	  andra	  har	  sagt	  
och	  framställer	  det	  så	  som	  andra	  vill	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Den	  tredje	  och	  sista	  fasen	  
berör	  logik,	  varför	  informationen	  och	  idéerna	  säger	  som	  de	  gör	  och	  hur	  implementeringen	  
finns	  i	  ett	  sammanhang.	  Logiken	  ger	  en	  förklaring	  till	  idén	  och	  implementeringen	  samt	  hur	  
den	  uppfattas	  i	  praktiken	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  De	  tre	  nämnda	  faserna	  angående	  
översättning	  kan	  i	  organisationer	  ta	  form	  i	  flera	  olika	  former.	  I	  en	  tidigare	  studie	  avseende	  
ett	  företags	  implementering	  av	  etikkoder	  har	  bland	  annat	  fem	  olika	  regler	  av	  logiker	  
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angående	  översättning	  identifieras	  (Helin	  &	  Sandström	  2010).	  Detta	  kan	  beskriva	  att	  i	  de	  
olika	  faserna	  kan	  flera	  olika	  regler	  kring	  ursprungliga	  idén	  identifieras.	  	  

Modellen	  nedan	  förklarar	  hur	  teorin	  om	  översättning	  beskriver	  hur	  en	  idé	  kontextualiseras	  
det	  vill	  säga	  tolkas	  av	  en	  organisation	  för	  att	  passa	  till	  dess	  verksamhet.	  Den	  tolkade	  
versionen	  av	  idén	  formuleras	  sedan	  för	  att	  dess	  innebörd	  ska	  kunna	  förstås	  av	  
organisationens	  individer.	  Logiken	  är	  sedermera	  hur	  idén	  tar	  form	  i	  praktiken.	  Det	  handlar	  
om	  de	  tre	  faserna	  av	  översättning	  som	  Sahlin-‐Andersson	  diskuterat	  (1996).	  Resan	  mellan	  
hållbarhet	  som	  idé	  och	  hur	  den	  tar	  form	  i	  praktiken	  representeras	  av	  en	  pil	  i	  modellen	  
nedan.	  Denna	  pil	  är	  svängd	  då	  den	  i	  sig	  står	  för	  den	  översättning	  som	  sker	  mellan	  idén	  och	  
praktiken.	  Eftersom	  det	  ofta	  finns	  olika	  personer	  med	  olika	  befattningar	  inom	  en	  
organisation,	  vilket	  kan	  påverka	  en	  idés	  utformning	  under	  dess	  resa	  inom	  en	  organisation.	  
Detta	  leder	  till	  att	  begreppet	  i	  praktiken	  kan	  ha	  en	  lite	  annorlunda	  innebörd	  än	  det	  
ursprungliga.	  Idén	  ändras	  då	  den	  översätts	  av	  olika	  individer	  eftersom	  alla	  individer	  har	  olika	  
referenser	  som	  de	  tolkar	  utifrån.	  Detta	  gör	  att	  idéns	  resa	  genom	  organisationen	  inte	  är	  rak	  
utan	  kurvig	  som	  nedanstående	  bild	  illustrerar.	  Praktiken	  står	  för	  hur	  idén	  tar	  form	  i	  en	  
handling,	  hur	  individer	  inom	  organisationen	  utgör	  handlingar	  under	  arbetstid	  som	  kan	  
relateras	  till	  den	  ursprungliga	  idén.	  	  

	  

	  
Bild	  1.	  Beskrivning	  av	  översättningsteori.	  
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3. Studiens	  metod	  
Denna	  studie	  har	  via	  förmedlandet	  av	  kontakter	  tagit	  form	  som	  en	  fallstudie	  på	  ett	  pappers-‐	  
och	  kartongbruk	  i	  centrala	  delen	  av	  Sverige.	  Varför	  just	  detta	  företag	  har	  studerats	  beror	  på	  
att	  författarna	  av	  denna	  studie	  varit	  intresserade	  i	  att	  genomföra	  undersökningen	  på	  ett	  
tillverkningsföretag.	  Detta	  eftersom	  den	  typen	  av	  företag	  påverkar	  miljön	  och	  ofta	  har	  ett	  väl	  
etablerat	  hållbarhetsarbete.	  Hade	  företaget	  nyligen	  börjat	  arbeta	  med	  hållbarhetsfrågor	  
hade	  denna	  studie	  inte	  kunnat	  ta	  form	  med	  samma	  resultat.	  På	  fabriksdirektörens	  begäran	  
kommer	  papparsbruket	  att	  vara	  anonymt	  i	  denna	  studie,	  detta	  är	  ett	  krav	  för	  att	  studien	  
skulle	  kunna	  genomföras.	  Detta	  ses	  inte	  som	  ett	  problem	  för	  studien	  eftersom	  det	  är	  
fenomenet	  om	  hur	  hållbarhet	  beskrivs	  och	  inte	  hur	  själva	  företaget	  arbetar	  med	  hållbarhet.	  
Företagets	  fiktiva	  namn	  i	  denna	  studie	  är	  Bruket	  AB	  och	  medarbetarna	  är	  helt	  anonyma.	  I	  ett	  
initialt	  skede	  av	  studien	  skedde	  ett	  introduktionsmöte	  med	  fabriksdirektören	  för	  att	  
diskutera	  studiens	  upplägg	  samt	  eventuella	  personer	  som	  skulle	  komma	  att	  vara	  aktuella	  för	  
studien.	  För	  specificerade	  intervjuinformation	  se	  appendix	  Intervjuer.	  Därefter	  fick	  
författarna	  kontakt	  med	  de	  personer	  som	  diskuterats	  som	  lämpliga	  med	  fabriksdirektören.	  
Författarna	  efterfrågade	  medarbetare	  på	  flera	  olika	  nivåer	  inom	  företaget	  för	  att	  få	  en	  
rättvisande	  bild	  kring	  hur	  hållbarhet	  beskrivs	  inom	  organisationen.	  Hade	  endast	  chefer	  varit	  
respondenter	  hade	  studiens	  resultat	  blivit	  ur	  endast	  ett	  perspektiv,	  istället	  för	  när	  både	  
chefer	  och	  övriga	  medarbetare	  är	  respondenter	  som	  ger	  ett	  resultat	  från	  flera	  perspektiv.	  
Eftersom	  författarna	  fått	  hjälp	  med	  förmedlingen	  av	  kontakter	  betyder	  det	  att	  studien	  haft	  
ett	  snöbollsurval	  (Bryman	  &	  Bell	  2010).	  	  

3.1	  Insamling	  av	  empiri	  
I	  början	  av	  denna	  studie	  hade	  författarna	  ingen	  vetskap	  om	  hur	  strukturen	  inom	  
organisationen	  såg	  ut	  och	  visste	  inte	  därmed	  vilka	  personer	  som	  skulle	  passa	  som	  
respondenter	  för	  denna	  studie.	  Hade	  vetskap	  om	  detta	  funnits	  vid	  studiens	  början	  är	  det	  
inte	  heller	  säkert	  att	  kontakt	  med	  relevanta	  personer	  hade	  accepterat	  en	  intervju.	  Även	  
tidsaspekten	  är	  en	  viktig	  del	  till	  varför	  ett	  snöbollsurval	  är	  det	  bästa	  alternativet,	  vid	  egen	  
kontakt	  med	  personer	  inom	  pappersbruket	  hade	  det	  möjligtvis	  tagit	  längre	  tid	  som	  kunnat	  
påverka	  andra	  delar	  av	  studien.	  Därmed	  har	  kontakten	  med	  fabriksdirektören	  och	  dess	  
kontakt	  med	  övriga	  inom	  organisationen	  varit	  det	  bästa	  alternativet	  på	  grund	  av	  dess	  
ställning	  och	  författarnas	  ställning	  och	  därför	  har	  ett	  snöbollsurval	  varit	  det	  bästa	  
alternativet	  för	  denna	  studie.	  Efter	  introduktionsmötet	  med	  fabriksdirektören	  genomfördes	  
en	  intervju	  med	  hållbarhetsansvarig	  för	  att	  skapa	  en	  grundläggande	  uppfattning	  om	  
hållbarhet	  inom	  organisationen.	  Detta	  följde	  sedan	  av	  intervjuer	  med	  personer	  på	  
chefsbefattning	  för	  att	  få	  deras	  bild	  om	  hur	  de	  beskriver	  hållbarhet.	  	  

Varför	  intervjuer	  genomfördes	  som	  empiriinsamlingsmetod	  beror	  på	  att	  författarna	  söker	  
efter	  respondenternas	  egna	  beskrivningar	  om	  hållbarhet.	  Hade	  en	  enkät	  använts	  istället	  
hade	  respondenterna	  fått	  givna	  svar	  som	  författarna	  valt,	  vilket	  leder	  till	  att	  respondenterna	  
själva	  inte	  beskriver	  hållbarhet	  utifrån	  egna	  ord.	  Även	  en	  annan	  parameter	  förstärkte	  valet,	  
hade	  respondenterna	  inte	  förstått	  frågorna	  hade	  det	  bidragit	  till	  bortfall	  och	  missvisande	  
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resultat.	  Vid	  en	  enkät	  hade	  författarna	  inte	  heller	  haft	  möjlighet	  att	  ställa	  följdfrågor,	  något	  
som	  är	  möjligt	  vid	  en	  intervju.	  Denna	  studie	  har	  använt	  sig	  av	  både	  primärdata,	  i	  form	  av	  
intervjuer,	  samt	  sekundärdata	  i	  form	  av	  policys	  och	  hållbarhetsredovisning.	  Efter	  
intervjuerna	  med	  personer	  på	  chefsbefattning	  fick	  författarna	  kontakt	  med	  ytterligare	  
personer	  på	  operativ	  nivå,	  som	  det	  senare	  genomfördes	  intervjuer	  med	  det	  betyder	  att	  det	  
skedde	  ännu	  ett	  snöbollsurval	  i	  denna	  studie.	  Personerna	  på	  operativ	  nivå	  blev	  tillfrågade	  av	  
deras	  chef	  och	  medverkade	  frivilligt	  i	  vår	  studie.	  På	  grund	  av	  att	  snöbollsurval	  skett	  under	  
denna	  studie	  kan	  det	  få	  påverkan	  av	  trovärdigheten	  då	  författarna	  i	  princip	  blivit	  tilldelade	  
respondenter.	  Det	  betyder	  att	  det	  som	  studien	  kommer	  fram	  till	  kan	  vara	  svår	  att	  koppla	  
samman	  för	  hela	  populationen	  (Bryman	  &	  Bell	  2010).	  	  

Inför	  intervjuerna	  förbereddes	  intervjuguider	  som	  stöd	  inför	  de	  semi-‐strukturerade	  
intervjuerna.	  De	  frågor	  som	  förekommit	  i	  de	  olika	  intervjuguiderna	  är	  sammanställda	  i	  
appendix:	  generell	  intervjuguide.	  Där	  presenteras	  de	  frågor	  som	  ställts	  för	  att	  kunna	  besvara	  
studiens	  frågeställning	  och	  syfte.	  Respondenterna	  har	  därmed	  haft	  möjlighet	  att	  själv	  
formulera	  svaren	  på	  sitt	  egna	  sätt,	  utan	  att	  bli	  för	  påverkad	  av	  författarna	  av	  denna	  studie	  
(Bryman	  &	  Bell	  2010).	  Att	  semi-‐strukturerade	  intervjuer	  genomfördes	  beror	  även	  på	  att	  alla	  
respondenter	  haft	  så	  pass	  olika	  arbetsuppgifter	  och	  därmed	  så	  pass	  olika	  uppfattningar	  kring	  
allt	  att	  det	  hade	  varit	  svårt	  att	  ha	  en	  strukturerad	  intervju.	  Intervjuerna	  har	  skett	  via	  
personliga	  möten	  på	  respondenternas	  arbetsplats.	  Under	  intervjuerna	  med	  operatörerna	  
har	  två	  operatörer	  intervjuats	  tillsammans,	  detta	  för	  att	  skapa	  en	  säkerhet	  hos	  de	  
intervjuade	  personerna	  och	  för	  att	  lättare	  skapa	  en	  dialog.	  I	  appendix:	  intervjuer	  presenteras	  
vilka	  möten	  som	  har	  skett	  med	  Bruket	  och	  dess	  medarbetare.	  Där	  är	  operatörerna	  inte	  
numrerade	  vilket	  de	  är	  i	  avsnittet	  hållbarhetsarbetet	  inom	  en	  organisation.	  Detta	  beror	  på	  
att	  ingen	  på	  Bruket	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  spekulera	  vilken	  individ	  som	  sagt	  vad,	  genom	  
förstärkt	  anonymitet.	  Att	  operatörerna	  fått	  numrering	  i	  avsnittet	  hållbarhetsarbetet	  inom	  en	  
organisation	  beror	  på	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  urskilja	  att	  olika	  personer	  sagt	  olika	  saker,	  
detta	  för	  att	  öka	  trovärdigheten	  att	  endast	  inte	  en	  individ	  sagt	  alla	  påståenden.	  

	  Empirin	  som	  samlats	  in	  via	  intervjuerna	  med	  chefer	  samt	  hållbarhetsansvarig	  utgjorde	  en	  
del	  av	  den	  intervjuguide	  som	  sammanställdes	  inför	  intervjuer	  med	  personer	  på	  operativ	  
nivå.	  Vid	  intervjuer	  med	  personer	  på	  operativ	  nivå	  användes	  liknande	  intervjuguider.	  Alla	  
intervjuer	  spelades	  in	  och	  transkriberades	  sedan	  för	  att	  sammanställa	  intervjuerna.	  Detta	  
bidrar	  till	  att	  trovärdigheten	  ökar	  då	  materialet	  finns	  tillgängligt	  hela	  tiden	  under	  studiens	  
gång	  och	  underlättar	  genomförandet	  av	  en	  analys	  av	  vad	  respondenterna	  har	  sagt	  (Bryman	  
&	  Bell	  2010).	  Problemet	  med	  att	  intervjuer	  har	  spelats	  in	  kan	  vara	  att	  respondenter	  blir	  
oroliga	  och	  därmed	  håller	  inne	  på	  sina	  tankar	  som	  kan	  vara	  till	  intresse	  för	  studien.	  Alla	  
respondenter	  har	  blivit	  tillfrågade	  och	  varit	  positiva	  till	  inspelning	  av	  respektive	  intervju.	  
Därför	  kan	  detta	  ses	  som	  ett	  mindre	  problem	  och	  studiens	  resultat	  har	  inte	  påverkats	  i	  
större	  mening	  av	  inspelningen.	  	  
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3.2	  Kodning	  av	  empiri	  
Struktur	  på	  den	  insamlade	  empirin	  har	  skapats	  genom	  att	  materialet	  har	  kodats	  i	  flera	  steg.	  
Det	  första	  steget	  bestod	  av	  att	  välja	  ut	  citat	  ur	  de	  transkriberade	  intervjuerna	  för	  att	  sedan	  
sammanställa	  dessa	  i	  ett	  Excel-‐dokument.	  Citaten	  valdes	  ut	  från	  transkriberingarna	  med	  
hänsyn	  till	  översättningsteoriernas	  tre	  faser,	  kontextualisera,	  formulera	  och	  logik.	  Detta	  
resulterade	  i	  ett	  100-‐tal	  olika	  citat.	  Citaten	  berörande	  liknande	  aspekter	  grupperades	  
tillsammans	  vilket	  ledde	  till	  att	  16	  olika	  koder	  skapades.	  Dessa	  16	  koder	  indelades	  sedan	  in	  i	  
fem	  stycken	  kategorier.	  Detta	  för	  att	  de	  från	  början	  16	  koderna	  berör	  mer	  eller	  mindre	  
samma	  sak,	  koderna	  med	  liknande	  ämne	  grupperades	  till	  en	  kategori	  och	  så	  vidare.	  De	  fem	  
kategorierna	  resulterade	  senare	  i	  de	  slutgiltiga	  tre	  kategorierna	  personlig,	  extern	  och	  
tvingande.	  Genom	  att	  kodningen	  inte	  avstannade	  vid	  första	  kodningen	  har	  empirin	  
bearbetats	  genomgående	  och	  tillslut	  gett	  tre	  slutgiltiga	  och	  givande	  kategorier	  för	  kodning.	  
För	  att	  detaljerat	  se	  hur	  avgränsningen	  skett	  när	  de	  tre	  logikerna	  framkommit	  se	  Appendix:	  
Identifiering	  av	  logiker.	  Där	  illustreras	  hur	  de	  från	  början	  16	  olika	  kodningarna	  tillslut	  
avgränsats	  till	  tre.	  Här	  kommer	  en	  exemplifiering	  av	  hur	  kodningen	  av	  citaten	  från	  
transkriberingen	  gått	  till	  för	  att	  lättare	  förstå	  appendix:	  identifiering	  av	  logiker	  samt	  avsnittet	  
hållbarhetsarbetet	  inom	  en	  organisation.	  Detta	  citat	  var	  från	  första	  kodningen	  klassat	  som	  
konkurrenter:	  

”…	  hela	  tiden	  det	  är	  vi	  tvungna	  till	  [tänka	  på	  miljön]	  i	  och	  med	  att	  vi	  håller	  på	  
med	  den	  processen	  vi	  gör.	  Så	  det	  är	  ju	  varenda	  dag.”	  (Operatör	  3)	  

I	  det	  andra	  steget	  av	  kodningen	  slogs	  den	  klassificeringen	  samman	  med	  kunder	  som	  detta	  
citat	  var	  klassat	  som:	  

”Bruket	  måste	  verkligen	  jobba	  med	  miljön	  för	  att	  få	  kunder.	  För	  kunder	  i	  dagens	  
läge	  tittar	  på	  hur	  kartongen	  är	  produceras.”	  (Operatör	  3)	  	  

Dessa	  två	  citat	  blev	  en	  del	  av	  koden	  självförhärligande	  vilket	  innebar	  att	  citat	  som	  berörde	  
hur	  fallföretaget	  stod	  upp	  mot	  konkurrenter	  för	  att	  vinna	  marknadsandelar	  och	  kunder	  blev	  
en	  kategori.	  Sedan	  blev	  denna	  kategori	  tillsammans	  med	  kategorin	  tvingande	  i	  det	  tredje	  och	  
sista	  steget	  i	  kodningen	  en	  gemensam	  kod,	  tvingande.	  Att	  dessa	  kategorier	  har	  skärmats	  av	  
för	  att	  slutligen	  bli	  endast	  tre	  logiker	  beror	  på	  att	  koder	  med	  snarlik	  innebörd	  beror	  på	  att	  
dess	  innebörd	  är	  till	  stor	  del	  gemensam	  utifrån	  översättningsteorierna.	  	  

3.3	  Tillvägagångssätt	  analys	  
Analysen	  har	  skett	  genom	  växelverkan	  mellan	  teori	  och	  empiri.	  Därför	  finns	  inget	  enskilt	  
analyskapitel	  i	  denna	  studie,	  eftersom	  den	  är	  integrerad	  i	  samma	  del	  som	  empirin.	  
Avgränsningen	  av	  de	  16	  olika	  koderna	  till	  endast	  tre	  kan	  således	  ses	  som	  en	  analys	  av	  
empirin.	  Översättningsprocessens	  tre	  olika	  faser,	  kontextualisera,	  formulera	  och	  logik,	  har	  
haft	  några	  kriterier.	  Kontextualisera	  berör	  all	  empiri	  som	  innefattar	  allt	  kring	  samhällets	  
diskussion	  kring	  hållbarhet	  och	  allmänna	  beskrivningar	  kring	  hållbarhet.	  Det	  innebär	  även	  
ledningens	  anammande	  av	  hållbarhetsidén.	  Formulera	  betyder	  i	  denna	  studie	  vilket	  språk,	  
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hur	  idén	  formuleras	  i	  ord	  och	  hur	  den	  sedan	  sprids	  genom	  information	  inom	  organisationen.	  
Logik	  handlar	  om	  i	  vilka	  sammanhang	  som	  hållbarhet	  beskrivs.	  Vilket	  i	  denna	  studie	  
resulterade	  i	  att	  hållbarhet	  beskrivs	  i	  tre	  olika	  sammanhang,	  personligt,	  tvingande	  och	  
externt.	  Teorierna	  om	  översättning	  har	  växelvis	  används	  under	  analysen	  och	  genom	  det	  har	  
kriterierna	  formulerats.	  

4. Hållbarhetsarbetet	  inom	  en	  organisation	  	  
Den	  insamlade	  empirin	  kommer	  här	  att	  presenteras	  och	  analyseras	  genom	  
översättningsteorins	  tre	  faser;	  kontextualisera,	  formulering	  samt	  logik.	  	  

4.1	  Kontextualisera	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  den	  första	  fasen	  av	  översättningsprocessen	  att	  presenteras,	  hur	  
fallföretaget	  kontextualiserar	  hållbarhetsidén.	  Företaget	  tar	  an	  idéer	  från	  samhället	  och	  
anpassar	  dessa	  till	  det	  nya	  sammanhanget	  i	  företaget	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  	  

Företaget	  som	  i	  denna	  studie	  kallas	  för	  Bruket	  AB,	  är	  ett	  producerande	  företag	  som	  tillverkar	  
kartong	  och	  papper	  vilket	  används	  som	  förpackningsmaterial.	  De	  har	  tre	  fabriker	  i	  Sverige	  
varav	  denna	  studie	  är	  utförd	  på	  en	  av	  fabrikerna	  som	  ligger	  belägen	  i	  Svealand.	  Bruket	  är	  ett	  
helägt	  dotterbolag	  till	  ett	  börsnoterat	  bolag.	  På	  Bruket	  finns	  det	  omkring	  1800	  anställda	  
varav	  cirka	  600	  stycken	  på	  Brukets	  fabrik	  i	  Svealand.	  Bruket	  har	  en	  tillverkningsprocess	  som	  
börjar	  ute	  i	  skogen	  där	  träd	  avverkas	  och	  transporteras	  till	  fabriken	  med	  lastbil	  och/eller	  tåg.	  
När	  träden	  kommer	  till	  fabriksområdet	  barkas	  de	  av	  och	  barken	  blir	  tillsammans	  med	  grenar	  
och	  träd	  som	  ej	  blivit	  godkänd	  till	  biobränsle	  medan	  den	  kvarvarande	  stocken	  blir	  till	  små	  
träbitar,	  även	  kallat	  flis.	  Flisbitarna	  kokas	  tillsammans	  med	  kemikalier	  för	  att	  frilägga	  
vedfibrerna,	  det	  är	  i	  princip	  bara	  vedfibrerna	  som	  används	  till	  pappers-‐	  och	  
kartongtillverkningen.	  Resten	  av	  veden,	  ungefär	  hälften,	  blir	  så	  kallad	  svartlut	  som	  löses	  vid	  
kokningen	  och	  består	  av	  lignin	  samt	  de	  kemikalier	  som	  använts	  vid	  kokningen.	  Vedfibrerna	  
som	  används	  till	  papper	  och	  kartong	  blir	  till	  en	  pappersmassa	  som	  silas	  och	  tvättas	  innan	  det	  
kan	  användas,	  det	  kan	  även	  blekas	  till	  den	  önskade	  ljusheten.	  I	  fabriken	  används	  barr-‐	  och	  
lövvedsmassa	  som	  har	  olika	  egenskaper	  och	  används	  vid	  olika	  typer	  av	  kartong	  respektive	  
papper.	  Den	  valda	  massan	  fortsätter	  sedan	  till	  kartongtillverkningen	  som	  består	  av	  olika	  
moment.	  Brukets	  process	  med	  att	  tillverka	  papper	  och	  kartong	  är	  en	  miljöpåverkande	  
verksamhet	  vilket	  produktionschefen	  beskriver:	  

”…	  hela	  produktionen	  är	  egentligen	  en	  sorts	  miljöstörande	  verksamhet.	  	  
Om	  vi	  lade	  ner	  den	  här	  verksamheten	  skulle	  vi	  inte	  ha	  någon	  påverkan	  [på	  
miljön]	  överhuvudtaget”.	  (Produktionschef)	  

Som	  ett	  led	  av	  detta	  har	  Bruket	  en	  lång	  historia	  avseende	  hållbarhets-‐	  och	  miljöarbete	  som	  
miljö-‐	  och	  säkerhetschefen	  beskriver:	  	  

”…	  redan	  1972	  så	  hade	  vi	  en	  företagsledning	  som	  tänkte	  i	  termer	  som	  
miljövårdande	  åtgärder.”	  	  
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Denne	  fortsätter:	  ”…	  hade	  man	  inte	  gjort	  den	  satsningen	  1972	  så	  hade	  inte	  ni	  
två	  suttit	  i	  det	  här	  rummet	  idag,	  inte	  miljöingenjören,	  jag	  eller	  
produktionschefen.	  För	  då	  hade	  det	  här	  bruket	  varit	  nedlagt	  som	  så	  många	  
andra	  bruk	  som	  inte	  satsat	  på	  miljövårdanade	  åtgärder	  i	  tid.”	  (Chefen	  för	  miljö	  
och	  säkerhet)	  

Detta	  kan	  ses	  som	  en	  del	  i	  att	  Bruket	  försöker	  anpassa	  sin	  verksamhet	  efter	  vad	  som	  
efterfrågas	  i	  samhället.	  Hade	  företaget	  inte	  genomfört	  de	  miljövårdande	  åtgärderna	  under	  
1970-‐talet	  hade	  inte	  Bruket	  funnits	  kvar	  idag.	  Denna	  tanke	  fortsätter	  att	  leva	  kvar	  i	  Bruket	  
för	  att	  verksamheten	  ska	  fortsätta	  att	  finnas	  i	  framtiden.	  Den	  miljöpåverkan	  som	  
verksamheten	  har	  presenteras	  i	  företagets	  hållbarhetsredovisning.	  Även	  Brukets	  
konkurrenter	  presenterar	  sitt	  hållbarhetsarbete	  i	  en	  hållbarhetsredovisning.	  Som	  ett	  steg	  i	  
Brukets	  arbete	  för	  att	  skapa	  legitimitet	  på	  hållbarhetsområdet	  presenterar	  Bruket	  sedan	  
några	  år	  tillbaka	  hållbarhetsarbetet	  enligt	  GRI	  i	  en	  hållbarhetsredovisning.	  Eftersom	  GRI	  är	  
ett	  accepterat	  ramverk	  för	  hållbarhetsredovisningar	  kan	  användningen	  av	  ramverket	  ge	  en	  
legitimitet	  mot	  omvärlden.	  GRI	  (2006)	  beskriver	  att	  organisationer	  påverkar	  samhället	  och	  
att	  alla	  organisationer	  är	  en	  del	  i	  att	  försöka	  uppnå	  en	  hållbar	  utveckling	  och	  för	  att	  beskriva	  
detta	  använder	  GRI	  sig	  av	  Brundtland-‐rapporten.	  Hållbarhetsdiskursen	  i	  samhället	  som	  
presenterades	  till	  stor	  del	  i	  studiens	  inledande	  avsnitt	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  Brundtland-‐
rapporten.	  	  

”Sustainable	  development	  is	  development	  that	  meets	  the	  needs	  of	  the	  present	  
without	  compromising	  the	  ability	  of	  future	  generations	  to	  meet	  their	  own	  
needs.”	  (Brundtland-‐rapporten	  1987)	  

Detta	  citat	  betyder	  att	  hållbar	  utveckling	  är	  något	  som	  möter	  dagens	  behov	  utan	  att	  
äventyra	  morgondagens	  behov.	  Samtidigt	  betyder	  det	  att	  företag	  genom	  sin	  verksamhet	  och	  
påverkan	  på	  samhället	  spelar	  en	  stor	  roll	  i	  att	  försöka	  nå	  upp	  till	  detta	  mål.	  Brundtland-‐
rapporten	  (1987)	  kan	  därför	  ses	  som	  den	  ursprungliga	  idén	  om	  hållbarhet	  vilket	  präglats	  i	  
omvärldens	  definition	  av	  hållbarhetsidén	  (Czarinawska	  &	  Joerges	  1996).	  Då	  det	  kan	  tänkas	  
att	  GRI	  har	  utgått	  från	  Brundtland-‐rapportens	  definition	  om	  hållbarhet	  kan	  det	  anses	  att	  
GRI:s	  ramverk	  får	  ökad	  acceptans	  bland	  användarna	  och	  dess	  intressenter.	  Att	  Bruket	  och	  
dess	  konkurrenter	  presenterar	  en	  hållbarhetsredovisning	  enligt	  GRI	  kan	  till	  stor	  del	  bero	  på	  
den	  påtagliga	  miljöpåverkan	  som	  tillverkningsprocessen	  har.	  Genom	  
hållbarhetsredovisningarna	  vill	  företagen	  visa	  för	  externa	  parter	  hur	  man	  arbetar	  med	  
hållbarhet	  exempelvis	  hur	  man	  arbetar	  med	  att	  bland	  annat	  minska	  miljöpåverkan	  
(Nikolaeva	  &	  Bicho	  2011).	  Efterson	  GRI	  är	  ett	  väl	  använt	  regelverk	  i	  världen	  har	  dess	  
omfattning	  minskat	  osäkerheten	  samt	  skapat	  en	  högre	  legitimitet	  hos	  dess	  användare	  
(Nikolaeva	  &	  Bicho	  2011	  samt	  Thomas	  &	  Lamm	  2012).	  	  

Brukets	  ledning	  som	  implementerat	  hållbarhetsidén	  i	  organisationen	  kan	  ses	  ha	  
kontextualiserat	  hållbarhetsbegreppet	  genom	  att	  presentera	  en	  hållbarhetsredovisning.	  De	  
har	  valt	  vilka	  delar	  av	  hållbarhetsarbetet	  som	  ska	  presentera	  samt	  vilka	  övergripande	  ämnen	  
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som	  skall	  beröras.	  Att	  idén	  har	  kontextualiserats	  kan	  förklaras	  av	  att	  idén	  om	  hållbarhet	  som	  
är	  densamma	  inom	  branschens	  olika	  aktörer	  då	  det	  inte	  är	  exakta	  likheter	  utan	  en	  viss	  
översättning	  av	  idén	  har	  gjorts	  till	  det	  specifika	  företaget,	  det	  är	  inte	  helt	  och	  hållet	  imiterat	  
(Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Då	  Brukets	  konkurrenter	  också	  arbetar	  med	  hållbarhetsfrågor	  kan	  
vara	  en	  bidragande	  faktor	  varför	  Bruket	  också	  vill	  satsa	  på	  just	  denna	  fråga.	  Det	  handlar	  om	  
att	  skapa	  en	  säkerhet,	  att	  idén	  är	  uppmärksammad	  och	  belyst	  i	  även	  andra	  organisationer	  
för	  att	  det	  ska	  skapa	  mening	  i	  Brukets	  organisation	  (Rövik	  1996	  via	  Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  
Även	  om	  det	  inte	  är	  ett	  krav	  att	  redovisa	  enligt	  GRI	  gör	  både	  Bruket	  och	  dess	  konkurrenter	  
det.	  Hållbarhetsansvarige	  på	  Bruket	  påpekar	  detta:	  

”…	  är	  det	  så	  att	  någon,	  att	  staten,	  säger	  till	  oss	  att	  vi	  måste	  göra	  en	  
hållbarhetsredovisning	  då	  sjunker	  den	  automatiskt	  i	  betydelse	  för	  företaget	  tror	  
jag.	  För	  då	  finns	  det	  ingen	  inre	  drivkraft	  att	  vi	  tar	  fram	  det,	  utan	  då	  är	  det	  för	  
att	  någon	  har	  sagt	  till	  oss	  att,	  gör	  ni	  inte	  det	  här	  får	  ni	  en	  smäll	  på	  fingrarna.	  
Det	  är	  inte	  alls	  samma.”	  (Hållbarhetsansvarige)	  

Från	  den	  allmänna	  miljödiskussionen	  i	  omvärlden	  har	  Bruket	  AB	  anammat	  
hållbarhetsbegreppet	  och	  implementerat	  det	  inom	  organisationen.	  Detta	  har	  lett	  till	  att	  en	  
idé	  om	  det	  hållbara	  företaget	  tagit	  plats	  inom	  organisationen.	  Att	  driva	  en	  verksamhet	  som	  
är	  hållbar	  i	  längden	  utan	  att	  miljön	  eller	  anställda	  påverkas	  negativt.	  Brukets	  implementering	  
av	  hållbarhet	  kan	  delvis	  ses	  utifrån	  ett	  perspektiv	  om	  att	  dess	  verksamhet	  är	  miljöstörande.	  

Förutom	  att	  Bruket	  presenterar	  en	  hållbarhetsredovisning	  finns	  det	  även	  policys	  berörande	  
hållbarhet	  inom	  företaget.	  Dessa	  presenteras	  via	  hemsidan	  för	  intressenter	  och	  externa	  
parter.	  Dessa	  är	  en	  corporate	  responsibility	  policy	  samt	  en	  energi-‐	  och	  miljöpolicy.	  
Policydokumenten	  kan	  ses	  som	  att	  Brukets	  lednings	  kontextualiserat	  hållbarhetsidén,	  det	  är	  
deras	  anpassning	  om	  hur	  idén	  kan	  ta	  form	  i	  denna	  organisation.	  Det	  börsnoterade	  
moderbolaget	  har	  i	  princip	  samma	  policys	  presenterad	  som	  Bruket.	  Att	  moderbolaget	  har	  
liknande	  policys	  kan	  tyda	  på	  att	  Brukets	  anammande	  av	  hållbarhetsidén	  till	  stor	  del	  kan	  
beror	  på	  beslut	  fattade	  av	  moderbolaget.	  Brukets	  kontextualisering	  kanske	  då	  är	  en	  del	  av	  
moderbolagets	  implementering	  av	  hållbarhetsidén.	  I	  Corporate	  responsibility	  policyn	  finns	  
miljöaspekten	  hänvisad	  till	  bolagets	  energi-‐	  och	  miljö	  policy,	  båda	  i	  sin	  helhet	  presenteras	  
som	  appendix	  i	  denna	  studie.	  Hållbarhetsredovisningen	  och	  policydokumenten	  är	  Brukets	  
tolkning	  och	  anpassning	  av	  samhällets	  syn	  på	  hållbarhetsarbete,	  för	  att	  det	  ska	  passa	  Brukets	  
verksamhet	  och	  dess	  aktiviteter.	  I	  och	  med	  att	  Brukets	  konkurrenter	  i	  Sverige	  också	  
presenterar	  sitt	  hållbarhetsarbete	  med	  policys	  och	  hållbarhetsredovisning	  som	  är	  fritt	  
tillgängligt	  på	  deras	  hemsidor,	  kan	  detta	  kan	  ses	  som	  att	  det	  är	  en	  typ	  av	  institutionellt	  tryck	  
inom	  branschen	  att	  presentera	  företagets	  hållbarhetsarbete	  (Furusten	  2007).	  Detta	  kan	  bero	  
på	  olika	  faktorer	  men	  som	  DiMaggio	  och	  Powell	  (1983)	  beskriver	  att	  det	  dels	  kan	  bero	  på	  att	  
bolagen	  följer	  trender	  men	  även	  att	  de	  vill	  uppnå	  legitimitet	  i	  en	  konkurrenssituation.	  
Brukets	  bakgrund	  till	  hållbarhetspolicyn	  och	  arbetet	  i	  stort	  kan	  i	  detta	  fall	  tolkas	  genom	  
Sahlin-‐Anderssons	  (1996)	  första	  fas	  av	  översättningar,	  kontextualiserandet	  av	  hållbarhet.	  
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Begreppet	  hållbarhet	  cirkulerar	  i	  omgivningen	  och	  idag	  är	  hållbarhet	  en	  idé	  som	  är	  dominant	  
(Czarniawska	  &	  Joerges	  1996	  samt	  Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  Trycket	  från	  omgivningen	  med	  
konkurrenter	  och	  hållbarhetsdiskussionen	  i	  samhället	  kan	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  till	  
begreppets	  anammande	  på	  Bruket.	  Det	  kan	  ses	  som	  den	  dominanta	  idén	  i	  samhället	  som	  
företag	  anammar	  för	  att	  utveckla	  sin	  framgångssaga,	  då	  företag	  efterliknar	  andra	  företag	  
som	  har	  liknande	  policys	  och	  arbetssätt	  berörande	  hållbarhet	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996	  
samt	  Sahlin-‐Andersson	  1996).	  	  

Brukets	  kontextualisering	  kan	  således	  förklaras	  utav	  att	  företagsledningen	  har	  varit	  delaktiga	  
i	  hållbarhetsdiskursen	  i	  omvärlden	  och	  anammat	  idén	  för	  att	  anpassa	  det	  till	  den	  specifika	  
verksamheten.	  Kontextualiseringen	  är	  en	  pågående	  process	  där	  idéer	  som	  passar	  in	  i	  
hållbarhetsidén	  ständigt	  förnyas	  och	  implementeras	  i	  organisationen.	  Detta	  kan	  
exemplifieras	  av	  att	  miljöarbetet	  på	  Bruket	  har	  lång	  tradition	  medan	  att	  presentera	  en	  
hållbarhetsredovisning	  är	  ett	  relativt	  nytt	  arbetssätt	  angående	  hållbarhetsidén.	  
Policydokumenten	  som	  berör	  hållbarhet	  är	  företagsledningens	  anpassning	  av	  
hållbarhetsidén	  som	  cirkulerar	  i	  omvärlden.	  Brukets	  kontextualisering	  av	  hållbarhetsidén	  är	  
hur	  företaget	  tar	  an	  idéer	  från	  samhället	  angående	  hållbarhet	  för	  att	  anpassa	  det	  till	  ett	  nytt	  
sammanhang	  i	  företaget.	  

	  

4.2	  Formulering	  	  
Brukets	  formulering	  av	  hållbarhetsidén	  kommer	  i	  detta	  avsnitt	  att	  beskrivas.	  Formulering	  är	  
den	  andra	  fasen	  i	  översättningsprocessen	  och	  innebär	  hur	  den	  befintliga	  idén	  uttrycks	  samt	  
sprids	  inom	  organisationen	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Det	  kan	  till	  exempel	  innebära	  en	  
policys	  ordval	  samt	  hur	  informationen	  kring	  innebörden	  sprids.	  

Sedan	  början	  av	  år	  2012	  har	  Bruket	  en	  hållbarhetsansvarig	  i	  organisationen.	  Denne	  har	  haft	  
till	  uppgift	  att	  försöka	  identifiera	  vad	  hållbarhet	  är	  för	  Bruket	  och	  arbete	  kvarstår	  fortfarande	  
för	  att	  försöka	  implementera	  begreppet	  ytterligare	  inom	  Bruket.	  Hållbarhetsansvarige	  har	  
definierat	  en	  hållbarhetsvision	  som	  är	  godkänd	  av	  ledningsgruppen	  som	  lyder	  ”sustainable	  
value	  chains	  for	  a	  sustainable	  future”.	  Hållbarhetsvisionens	  utformning	  beskriver	  
hållbarhetsansvarige	  att	  den	  har	  tagit	  form	  från	  en	  mindre	  analys	  kring	  hur	  omvärlden	  
definierar	  hållbarhet.	  

”…	  då	  har	  jag	  sett	  det	  att	  ganska	  många	  företag	  och	  organisationer	  som	  jobbar	  
med	  det,	  de	  lutar	  sig	  mot	  den	  här	  skrivningen	  som	  gjordes	  av	  Brundtland	  
kommissionen.”	  (Hållbarhetsansvarige)	  

Hållbarhetsansvarige	  menar	  på	  att	  hållbarhetsvisionens	  innebörd	  är	  bred	  men	  ändå	  är	  så	  
pass	  skarp	  att	  den	  visar	  inriktningen	  för	  ett	  hållbarhetsarbete,	  som	  är	  att	  tillgodose	  behovet	  
som	  Bruket	  har	  idag	  utan	  att	  äventyra	  morgondagens	  och	  kommande	  generationers	  behov.	  
Det	  som	  hållbarhetsansvarige	  beskriver	  kan	  kopplas	  samman	  med	  vad	  som	  Sahlin-‐Andersson	  
(1996)	  beskriver	  om	  att	  information	  samlas	  in	  för	  att	  sedan	  sammanställas.	  
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Sammanställningen	  är	  en	  gemensam	  formulering	  som	  de	  flesta	  inom	  organisationen	  känner	  
igen	  sig	  i.	  Hållbarhetsvisionen	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  de	  policys	  som	  nämndes	  i	  det	  tidigare	  
avsnittet	  om	  kontextualisera	  hållbarhetsbegreppet,	  även	  dess	  koppling	  till	  kontexten	  via	  
Brundtland-‐rapporten.	  Som	  Sahlin	  och	  Wedlin	  (2008)	  beskriver,	  så	  tas	  det	  an	  idéer	  som	  får	  
en	  egen	  innebörd	  inom	  organisationen.	  Detta	  fall	  kan	  symboliseras	  av	  Brukets	  innehåll	  i	  
hållbarhetsvisionen	  som	  utgått	  från	  den	  allmänna	  beskrivningen	  av	  hållbarhet	  som	  
Brundtland-‐rapporten	  beskriver	  samt	  hur	  andra	  organisationer	  definierar	  hållbarhet.	  
Begreppet	  hållbarhet	  som	  cirkulerar	  i	  kontexten	  uttrycks	  inte	  i	  policy-‐dokumenten.	  Istället	  
uttrycks	  det	  i	  policydokumenten	  bara	  de	  moment	  som	  ingår	  i	  hållbarhetsdefinitionen	  enligt	  
GRI.	  En	  idé	  tas	  an	  och	  företaget	  vill	  få	  den	  bekräftad	  av	  någon	  annan	  organisation,	  som	  i	  
detta	  fall	  kan	  symboliseras	  av	  GRI,	  för	  att	  sedan	  anpassa	  idén,	  det	  vill	  säga,	  formulera	  idén	  
till	  Brukets	  verksamhet	  (Rövik	  1996	  via	  Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  

Som	  parallella	  dokument	  till	  hållbarhetsvisionen	  finns	  det	  två	  policys	  som	  berör	  hållbarhet.	  
Corporate	  responsibility	  policyn	  som	  innefattar	  affärsetik,	  mångfald	  och	  jämställdhet,	  
arbetsmiljö	  och	  säkerhet,	  miljö,	  etik,	  konkurrens,	  korruption,	  whistle	  blower	  samt	  politiska	  
bidrag.	  Samt	  energi-‐	  och	  miljöpolicyn	  som	  beskriver	  en	  fördjupning	  kring	  miljön	  av	  vad	  som	  
framgår	  i	  Corporate	  responsibility	  policyn.	  Detta	  kan	  kanske	  ses	  som	  ledningens	  översättning	  
av	  hållbarhet	  inom	  organisationen.	  Ledningen	  har	  förenklat	  och	  försökt	  att	  förklara	  
hållbarhet	  utan	  att	  sätta	  etiketten	  hållbarhet.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  ledningen	  översätter	  
hållbarhetsbegreppet,	  genom	  att	  ompaketera	  idén	  till	  den	  specifika	  organisationen	  för	  att	  
lättare	  nå	  fram	  med	  dess	  budskap	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996	  samt	  Frostenson	  2011).	  
Policy-‐dokumenten	  finns	  tillgängliga	  för	  Brukets	  anställda	  via	  det	  interna	  nätverket.	  Rubriken	  
på	  policyn	  hör	  kanske	  mer	  till	  den	  föregående	  regeln	  angående	  kontextualisera,	  men	  vilket	  
språk	  som	  används	  i	  policyn	  kan	  hänföras	  till	  formuleringen	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Nedan	  
finns	  ett	  utdrag	  från	  energi-‐	  och	  miljöpolicyn.	  

”Vi	  ska	  sträva	  mot	  ökad	  resurssnålhet	  med	  bibehållen	  eller	  förbättrad	  funktion.	  
Våra	  processer	  och	  produkter	  ska	  utvecklas	  så	  att	  miljöpåverkan	  minskar	  så	  
långt	  det	  är	  tekniskt	  möjligt	  och	  ekonomiskt	  rimligt.	  Samtliga	  medarbetare	  ska	  
ha	  god	  kunskap	  om	  miljö-‐	  och	  energifrågor	  som	  berör	  det	  egna	  arbetsområdet	  
samt	  företaget	  i	  stort.”	  (utdrag	  från	  Brukets	  energi-‐	  och	  miljöpolicy)	  

Innebörden	  i	  utdraget	  är	  Brukets	  formulering	  kring	  miljö	  och	  energi,	  vilket	  kan	  sammanfattas	  
med	  vilket	  språk	  som	  Bruket	  använder	  för	  att	  beskriva	  miljö	  och	  energi	  för	  Brukets	  
medarbetare	  (Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  Hållbarhetsansvarige	  beskriver	  att	  Bruket	  har	  lång	  
erfarenhet	  med	  att	  arbeta	  med	  miljöfrågor,	  men	  att	  kopplingen	  till	  ekonomi	  och	  socialt	  är	  
relativt	  ny.	  Det	  nya	  är	  helheten	  mellan	  hållbarhetens	  tre	  begrepp,	  miljö,	  socialt	  samt	  
ekonomi.	  	  

Utöver	  formuleringen	  i	  Brukets	  policys	  kan,	  i	  denna	  organisation	  och	  hållbarhetsprocess,	  
formuleringen	  ses	  som	  att	  det	  sker	  ytterligare	  en	  gång.	  Bruket	  har	  en	  avdelning	  som	  arbetar	  
med	  miljö	  och	  säkerhet	  vilket	  har	  till	  uppgift	  att	  förmedla	  tankar	  kring	  miljö	  och	  hållbarhet	  
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inom	  organisationen.	  Denna	  avdelning	  har	  ständig	  kontakt	  med	  själva	  produktionen,	  det	  vill	  
säga	  den	  operativa	  nivån	  precis	  som	  chefen	  för	  denna	  avdelning	  beskriver.	  

”Vi	  är	  med	  och	  stöttar	  och	  är	  även	  med	  på	  skiftlagsträffar,	  befattningsträffar,	  
operatörsträffar,	  och	  informerar	  om	  läget.	  Vart	  är	  vi,	  vart	  vill	  vi	  och	  vart	  ska	  vi	  
och	  hur	  jobbar	  vi	  med	  korrigerande	  åtgärder.”(chefen	  för	  miljö	  och	  säkerhet)	  

Avdelningen	  för	  miljö	  och	  säkerhet	  kan	  sägas	  att	  de	  tolkar	  vad	  som	  står	  i	  policyn	  och	  
vidarebefordrar	  informationen	  till	  övriga	  medarbetare	  inom	  organisationen.	  Att	  avdelningen	  
för	  miljö	  och	  säkerhet	  arbetar	  med	  dessa	  frågor	  genom	  att	  belysa	  detta	  på	  
informationsträffar,	  kan	  ses	  som	  att	  idén	  kring	  hållbarhet	  får	  ett	  ökat	  stöd	  och	  större	  kraft	  då	  
det	  är	  flera	  involverade	  parter	  där	  idén	  cirkulerar	  och	  ompaketeras	  (Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  
Formuleringsprocessen	  av	  hållbarhet,	  kan	  därför	  ses	  som	  en	  kontinuerlig	  process	  som	  sker	  
mellan	  begreppen	  och	  medarbetarna	  inom	  organisationen,	  en	  koppling	  mellan	  begreppet	  i	  
teorin	  och	  begreppet	  i	  praktiken.	  Detta	  får	  även	  stöd	  av	  Latour	  (1986)	  som	  menar	  att	  alla	  
individer	  i	  en	  organisation	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  en	  idé	  kan	  lägga	  till	  nya	  reflektioner	  
och	  ändra	  detaljer	  och	  därmed	  påverka	  idén.	  Brukets	  hållbarhetsvision,	  policys	  och	  
avdelningen	  som	  förmedlar	  innebörden	  av	  hållbarhet	  är	  tydliga	  exempel	  som	  rör	  den	  andra	  
fasen	  av	  översättningsprocessen,	  formulering	  som	  Sahlin-‐Andersson	  (1996)	  beskriver.	  Den	  
del	  av	  översättningsprocessen	  som	  fokuserar	  på	  hur	  idén	  formuleras	  inom	  och	  genom	  
organisationen.	  

Brukets	  formulering	  kan	  sammanfattas	  vara	  vad	  policydokumenten	  beskriver	  samt	  hur	  
innebörden	  förmedlas	  inom	  organisationen.	  Det	  är	  hela	  processen	  från	  de	  ord	  som	  
ledningen	  beskriver	  hållbarhet	  till	  hur	  varje	  medarbetare	  får	  det	  förklarat	  via	  olika	  
kommunikationskanaler.	  Kommunikationskanalerna	  är	  delvis	  avdelningen	  för	  miljö	  och	  
säkerhet	  men	  även	  utbildningar	  kring	  hållbarhet.	  Formuleringen	  kan	  beskrivas	  vara	  hur	  
hållbarhetsidén	  uttrycks	  i	  olika	  sammanhang	  och	  hur	  dess	  spridning	  sker.	  Detta	  är	  den	  andra	  
fasen	  av	  översättningsprocessen	  som	  berör	  idéns	  formulering.	  

4.3	  Logik	  
Från	  att	  kontextualisera	  och	  formulera	  hållbarhet	  fortsätter	  översättningsprocessen	  till	  hur	  
hållbarhet	  tar	  form	  i	  praktiken	  inom	  en	  organisation.	  Detta	  är	  den	  tredje	  fasen,	  logik,	  i	  
översättningsprocessen	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Vilket	  innebär	  i	  vilka	  sammanhang	  som	  
medarbetarna	  på	  Bruket	  beskriver	  hållbarhet	  som	  i	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  genom	  tre	  olika	  
logiker.	  

4.3.1	  Personliga	  logiken	  
Något	  som	  ofta	  förekom	  vid	  samtal	  med	  respondenterna	  inom	  organisationen	  gällande	  
hållbarhet	  var	  att	  personerna	  relaterade	  begreppet	  till	  sin	  arbetssituation,	  dels	  gällande	  
arbetsuppgifter	  men	  även	  att	  personerna	  ville	  ha	  sin	  arbetssituation	  säkrad	  i	  framtiden.	  
Respondenterna	  som	  arbetar	  på	  operativ	  nivå	  i	  organisationen	  beskrev	  sin	  del	  av	  
hållbarhetsarbetet	  som	  en	  mer	  eller	  mindre	  naturlig	  del	  av	  arbetet.	  Det	  finns	  en	  självklarhet	  
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att	  prioritera	  dessa	  uppgifter	  i	  arbetet.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  operatörernas	  arbete	  till	  stor	  
del	  sker	  från	  ett	  kontrollrum	  där	  all	  information	  om	  massaproduktionen	  finns	  på	  
dataskärmar	  genom	  olika	  parametrar.	  Blir	  det	  något	  fel	  i	  produktionen	  går	  det	  larm	  till	  
kontrollrummet,	  så	  att	  operatörerna	  lätt	  kan	  identifiera	  problemet.	  Som	  en	  operatör	  
beskrev	  hållbarhet	  i	  sina	  arbetsuppgifter.	  

”…	  sen	  är	  det	  att	  vi	  ska	  hålla	  våra	  riktvärden	  och	  inte	  översatsa	  en	  massa	  och	  
helst	  se	  till	  att	  det	  blir	  bra	  kvalitet	  på	  en	  gång	  så	  det	  inte	  blir	  en	  massa	  utskott	  
och	  köra	  bort	  och	  så.	  Det	  är	  i	  mitt	  dagliga	  arbete	  i	  alla	  fall	  och	  sen	  så	  att	  jag	  
inte	  släpper	  ut	  för	  mycket	  skit	  till	  operatör	  6.”	  (Operatör	  1)	  

Det	  är	  alltså	  en	  balansgång	  mellan	  att	  producera	  pappersmassa	  med	  en	  bra	  kvalitet	  och	  att	  
nå	  så	  bra	  utsläppsvärden	  som	  är	  möjligt.	  Blir	  utsläppsvärdena	  för	  höga	  och	  överskrider	  de	  
tillåtna	  gränsvärdena	  kan	  det	  påverka	  alla	  anställdas	  privatliv.	  Det	  beskriver	  chefen	  för	  miljö	  
och	  säkerhet	  med	  följande	  citat.	  	  

”Så	  brukar	  vi	  säga	  att	  det	  är	  vi	  och	  våra	  barn	  som	  badar,	  seglar	  och	  fiskar	  i	  sjön,	  
alltså	  hur	  vi	  arbetar	  med	  dom	  här	  frågorna	  [hållbarhetsfrågorna]på	  arbetstid	  
påverkar	  oss	  även	  på	  fritiden.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är,	  det	  är,	  närheten,	  så	  att	  man	  
ser	  om	  att	  man	  inte	  sköter	  sig	  på	  arbetet,	  så	  får	  jag	  ta	  hand	  om	  skiten	  på	  
fritiden.”	  (Chefen	  för	  miljö	  och	  säkerhet)	  

Att	  det	  kan	  påverka	  privatlivet	  har	  sin	  grund	  i	  att	  fabriken	  som	  Bruket	  har	  i	  Svealand	  ligger	  
belägen	  vid	  en	  liten	  ort,	  där	  de	  flesta	  medarbetarna	  bor.	  Att	  de	  flesta	  anställda	  bor	  i	  närhet	  
till	  fabriken	  och	  att	  deras	  privatliv	  är	  till	  stor	  del	  beroende	  av	  arbetet	  på	  Bruket,	  kan	  ha	  
betydelse	  när	  de	  skulle	  beskriva	  innebörden	  i	  begreppet	  hållbarhet.	  Svaret	  från	  en	  operatör	  
sätter	  fingret	  på	  vad	  de	  flesta	  beskrev.	  

”…	  det	  är	  väl	  att	  man	  har	  hela	  systemet	  fungerande	  från	  din	  arbetsplats,	  fritid,	  
hemmet.	  Liksom	  alltihopa	  ska	  fungera.”	  (Operatör	  5)	  

Kopplingen	  mellan	  arbetsliv	  och	  privatliv	  har	  även	  en	  annan	  aspekt,	  att	  arbetssituationen	  
inte	  ska	  bli	  försämrad.	  Operatörerna	  ser	  hållbarhet	  som	  en	  försäkran	  i	  att	  företagets	  
verksamhet	  kommer	  att	  drivas	  vidare	  och	  vara	  beständig	  i	  framtiden,	  för	  att	  deras	  
arbetssituation	  inte	  ska	  bli	  försämrad.	  	  

”För	  mig	  handlar	  det	  om	  att	  bedriva	  en	  verksamhet	  som	  är	  hållbar	  i	  längden.”	  
(Operatör	  4)	  

Personerna	  på	  Brukets	  kopplingar	  till	  hållbarhet	  genom	  sina	  arbetsuppgifter,	  sitt	  privatliv	  
och	  sin	  framtid.	  Personerna	  har	  en	  personlig	  koppling	  till	  hållbarhetsbegreppets	  innebörd.	  
Denna	  personliga	  koppling	  utgör	  den	  första	  logiken	  vid	  översättningen	  av	  hållbarhet	  inom	  
Brukets	  fabrik	  i	  Svealand,	  den	  personliga	  logiken.	  Vid	  en	  tolkning	  av	  information	  enligt	  
översättningsprocessen,	  tolkas	  informationen	  utifrån	  individens	  erfarenheter,	  vilket	  kommer	  
till	  uttryck	  i	  den	  första	  identifierade	  logiken	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Medarbetarna	  på	  
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Bruket	  kopplar	  hållbarhetsidén	  till	  sig	  själv	  som	  individ,	  både	  privat	  och	  arbetsmässigt,	  vilket	  
sammanfattar	  den	  första	  logiken	  som	  är	  den	  personliga	  logiken.	  
	  

4.3.2	  Tvingande	  logiken	  
Respondenterna	  på	  Bruket	  har	  en	  gemensam	  syn	  på	  hur	  kunder	  prioriterar	  
hållbarhetsfrågor.	  De	  beskriver	  att	  det	  finns	  ett	  tryck	  från	  företagets	  kunder	  att	  Bruket	  ska	  
prioritera	  detta	  för	  att	  möta	  kundernas	  efterfrågan	  och	  därigenom	  vinna	  marknadsandelar	  
mot	  konkurrenterna.	  En	  operatör	  beskriver	  detta	  konkret	  att	  hållbarhet	  och	  speciellt	  
miljöbiten	  är	  något	  som	  kunder	  fokuserar	  på.	  

”Bruket	  måste	  verkligen	  jobba	  med	  miljön	  för	  att	  få	  kunder.	  För	  kunder	  i	  dagens	  
läge	  tittar	  på	  hur	  kartongen	  är	  producerad.”	  (Operatör	  3)	  	  

”Man	  säger	  att	  det	  finns	  de	  här	  pengarna	  att	  tjäna	  igen	  men	  då	  är	  det	  kopplat	  
på	  miljön.	  	  Det	  är	  ju	  där	  vi	  tjänar	  pengar	  på,	  i	  konkurrens	  mot	  konkurrenterna.	  
Så	  det	  finns	  en	  tråd	  i	  miljön.”(Operatör	  3)	  

Detta	  kan	  vara	  en	  förklaring	  till	  varför	  de	  större	  pappersbruken	  i	  Sverige	  presenterar	  sitt	  
hållbarhetsarbete	  i	  rapporter	  och	  policys.	  Kundernas	  krav	  är	  en	  del	  av	  den	  
konkurrenssituation	  som	  råder	  på	  pappersburksmarknaden,	  vilket	  bekräftas	  av	  en	  annan	  
operatör:	  

”	  ...	  det	  är	  ju	  ett	  konkurrenskrav	  som	  vi	  har.”	  (Operatör	  5)	  

Konkurrenssituationen	  kan	  tolkas	  som	  en	  legitimitetshävdande	  process	  där	  Bruket	  måste	  ta	  
sitt	  ansvar	  för	  hållbarhet	  och	  miljö	  för	  att	  behålla	  kunder	  samt	  att	  vinna	  marknadsandelar	  
mot	  konkurrenter.	  Detta	  legitimitetssökande	  bekräftas	  av	  Thomas	  och	  Lamm	  (2012)	  samt	  
Nikolaeva	  och	  Bicho	  (2011)	  som	  beskriver	  att	  hållbarhetsarbete	  till	  stor	  del	  handlar	  om	  att	  
skapa	  legitimitet.	  I	  och	  med	  konkurrenskravet	  som	  råder	  kring	  hållbarhet	  inom	  branschen,	  
behövs	  det	  människor	  som	  kan	  stötta	  och	  driva	  hållbarhetsarbete	  framåt	  genom	  att	  
informera	  och	  utbilda	  medarbetare.	  På	  Bruket	  finns	  det	  som	  tidigare	  nämnts	  en	  avdelning	  
som	  sysslar	  just	  med	  dessa	  frågor.	  De	  kan	  ses	  som	  en	  stab	  som	  hjälper	  till	  att	  kommunicera	  
miljö	  i	  Brukets	  fabrik	  i	  Svealand.	  En	  viktig	  arbetsuppgift	  som	  avdelningen	  som	  jobbar	  med	  
miljön	  har,	  är	  att	  mäta	  utsläpp	  till	  vatten	  och	  luft	  genom	  olika	  parametrar,	  som	  senare	  
rapporteras	  via	  intranätet	  samt	  vid	  informationsmöten	  med	  medarbetarna	  på	  andra	  
avdelningar.	  Den	  ansvarige	  för	  stödavdelningen	  beskriver	  avdelningens	  arbetsuppgifter	  på	  
detta	  sätt.	  

”…	  för	  att	  komma	  till	  det	  dagliga	  arbetet	  så	  har	  vi	  både	  i	  kartongbruket	  och	  
sulfatfabriken	  som	  produktionschefen	  bossar	  för,	  så	  kallade	  morgonböner	  där	  
man	  går	  igenom	  dygnet	  som	  har	  varit,	  dygnet	  som	  kommer	  och	  där	  har	  vi	  alltid	  
någon	  representant	  från	  stödavdelningen	  också	  beskriver	  hur	  läget	  är	  utifrån	  
våra	  ögon.”	  (Chefen	  för	  miljö	  och	  säkerhet)	  
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En	  operatör	  bekräftar	  att	  informationen	  kring	  hållbarhet	  och	  miljö	  sker	  på	  detta	  sätt:	  

”…	  det	  mesta	  får	  man	  ju	  information	  om	  på	  intranätet	  sen	  även	  har	  vi	  ju	  
miljöutbildningar.	  Sen	  har	  vi	  ju	  som	  vi	  sa,	  de	  här	  skiftlagsträffarna	  som	  vi	  har	  
var	  6:e	  vecka	  då	  har	  man	  oftast	  någon	  som	  går	  igenom	  läget.	  Miljöläget	  även	  
där	  då.”	  (Operatör	  2)	  

Även	  en	  annan	  medarbetare	  på	  operativ	  nivå	  bekräftar	  miljö-‐	  och	  säkerhetschefens	  
uttalanden	  kring	  information.	  Denne	  person	  uttrycker	  även	  att	  informationen	  kan	  vara	  
påtvingad:	  

”Sen	  har	  vi	  ju	  skiftslagsträffar	  då	  kommer	  ju	  en	  [person	  från	  miljö	  och	  
säkerhetsavdelningen]	  och	  pratar	  miljö	  ibland.	  Hur	  fabriken	  går	  och	  slänger	  upp	  
en	  massa	  parametrar	  så	  vi	  får	  instoppat	  i	  oss	  hur	  det	  går	  och	  får	  lite	  
information	  om	  andra	  bruk	  med.”	  (Operatör	  3)	  

Genom	  information	  och	  utbildning	  som	  medarbetarna	  på	  Brukets	  operativa	  nivå	  fått,	  har	  
medvetenheten	  ökat	  kring	  miljö-‐	  och	  hållbarhetsfrågorna.	  Medarbetarna	  som	  får	  
information	  av	  miljö-‐	  och	  säkerhetsavdelningen	  tolkar	  informationen	  som	  presenteras	  
utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  Denna	  tolkning	  av	  
informationen	  är	  ett	  steg	  i	  den	  översättningsprocess	  av	  hållbarhet	  som	  identifierats.	  Att	  det	  
krävs	  en	  medvetenhet	  inom	  organisationen	  kring	  dessa	  frågor	  reflekterar	  fabriksdirektören	  
kring:	  	  	  

”Energi	  och	  miljö	  är	  en	  del	  av	  övergripande	  mål	  och	  det	  är	  inget	  konstig,	  miljö	  
är	  en	  integrerad	  del	  i	  verksamheten	  och	  det	  är	  jätteviktigt.	  Det	  måste	  finnas	  i	  
huvudet	  på	  en	  operatör	  lika	  mycket	  som	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  producera	  många	  
ton.”	  (Fabriksdirektör)	  

Denne	  poängterar	  att	  det	  måste	  vara	  en	  naturlig	  del	  i	  det	  kontinuerliga	  arbetet.	  Personer	  på	  
den	  operativa	  nivån	  bekräftar	  att	  detta	  tänk	  finns	  hela	  tiden.	  Det	  är	  en	  naturlig	  del	  i	  den	  
dagliga	  verksamheten	  som	  enligt	  följande	  citat	  kan	  kopplas	  samman	  med	  Czarniawska	  och	  
Joerges	  (1996)	  beskrivning	  att	  många	  handlingar	  kopplade	  till	  en	  specifik	  idé	  sker	  utav	  rutin.	  

	   ”Det	  är	  ju	  så	  naturligt	  att	  göra,	  så	  det	  tänker	  man	  inte	  på	  det.”	  (Operatör	  5)	  

”…	  hela	  tiden	  det	  är	  vi	  tvungna	  till	  [tänka	  på	  miljön]	  i	  och	  med	  att	  vi	  håller	  på	  
med	  den	  processen	  vi	  gör.	  Så	  det	  är	  ju	  varenda	  dag.”	  (Operatör	  3)	  

Hela	  processen	  från	  kundernas	  tryck	  som	  bidrag	  till	  konkurrenssituationen	  som	  råder	  inom	  
branschen	  till	  medvetenheten	  som	  medarbetarna	  på	  Bruket	  har,	  ger	  ”vi	  måste”-‐känslan.	  
Eftersom	  kunderna	  prioriterar	  hållbarhet	  måste	  Bruket	  ha	  bra	  mätvärden.	  För	  att	  nå	  bra	  
mätvärden	  måste	  medarbetarna	  i	  organisationen	  få	  information	  och	  utbildning.	  Genom	  
informationen	  och	  utbildningarna	  måste	  medarbetarna	  få	  medvetenhet	  kring	  den	  allmänna	  
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diskursen	  om	  hållbarhet.	  Denna	  känsla	  om	  att	  måste	  kan	  hänföras	  till	  bland	  annat	  
legitimitetsskapande	  mot	  konkurrenter,	  kunder	  samt	  samhälle.	  	  

Det	  yttre	  trycket	  från	  omvärlden	  genom	  kunder	  och	  konkurrenter	  påverkar	  medarbetarna	  på	  
så	  sätt	  att	  de	  måste	  tänka	  på	  hållbarhet	  i	  deras	  arbetsuppgifter.	  De	  måste	  ta	  till	  sig	  idén	  om	  
hållbarhet	  för	  att	  företaget	  ska	  överleva	  i	  framtiden	  och	  för	  att	  skapa	  legitimitet,	  detta	  
konkretiserar	  den	  andra	  logiken	  som	  är	  den	  tvingande	  logiken.	  

	  

4.3.3	  Externa	  logiken	  
Hållbarhet,	  både	  begreppet	  och	  dess	  innebörd	  beskrivs	  av	  flera	  medarbetare	  på	  Bruket	  som	  
något	  som	  är	  kopplat	  till	  miljön,	  skogen	  och	  recipienten	  som	  Bruket	  ligger	  i	  närhet	  till.	  Men	  
hållbarhet	  är	  även	  något	  större	  än	  bara	  miljö	  och	  den	  lokala	  påverkan	  på	  miljön,	  det	  är	  även	  
något	  globalt.	  Produktionen	  har	  påverkan	  på	  miljön	  liksom	  de	  flesta	  fabriker	  har,	  men	  som	  
respondenterna	  på	  Bruket	  beskrev	  hur	  hållbarhet	  tillämpas,	  handlar	  det	  om	  att	  ta	  vara	  på	  
resurserna,	  alla	  delar	  av	  träden	  som	  används	  i	  Brukets	  produktionsprocess.	  

”…	  det	  är	  ju	  att	  inte	  slösa	  med	  material	  i	  onödan	  och	  såna	  grejor.	  Få	  ut	  det	  
bästa	  möjliga	  av	  det	  vi	  använder.”	  (Operatör	  1)	  

Att	  ta	  vara	  på	  resurserna	  utanför	  Bruket	  är	  också	  en	  viktig	  del	  som	  medarbetarna	  beskriver.	  

”Att	  det	  är	  återplantering	  och	  att	  hantera	  naturen	  och	  det	  är	  ju	  att	  ta	  ut	  ett	  
träd	  och	  plantera	  träd.	  Att	  ha	  återväxt	  även	  på	  den	  biten.	  Det	  är	  väl	  ett	  sätt	  att	  
hålla	  uppåt.	  Dom	  vet	  ju	  vad	  skogen,	  eller	  naturen,	  har	  för	  nytta	  för	  världslivet	  
överhuvudtaget…”(Operatör	  5)	  

Som	  operatören	  avslutade	  sitt	  resonemang	  är	  Brukets	  verksamhet	  en	  del	  av	  världslivet	  och	  
kan	  påverka	  miljön	  negativt.	  Bruket	  har	  en	  historia	  av	  att	  investera	  för	  att	  minska	  utsläpp	  
som	  delvis	  har	  sin	  grund	  i	  att	  det	  i	  närområdet	  finns	  en	  liten	  sjö	  som	  ån,	  vilken	  Bruket	  
använder	  sig	  av,	  rinner	  igenom.	  En	  operatör	  beskriver	  situationen	  till	  närområdet	  som	  denne	  
uppfattat.	  

”Att	  vi	  ligger	  i	  inlandet	  och	  vi	  har	  bara	  ett	  litet	  vattenflöde	  så	  att	  den	  rinner	  ju	  
ut	  i	  en	  liten	  sjö	  som	  drar	  sig	  vidare	  ut	  till	  Mälaren.	  Så	  vi	  har	  väldigt	  strikta	  regler	  
vad	  som	  gäller	  utsläpp,	  speciellt	  till	  vatten.”	  (Operatör	  2)	  

Från	  det	  lilla	  perspektivet	  till	  det	  stora,	  gällande	  omvärlden,	  beskriver	  en	  operatör	  sin	  syn	  på	  
relationen	  mellan	  Norden	  och	  globalt	  samt	  miljöperspektivet.	  

”Vi	  är	  ju	  hur	  bra	  som	  helst,	  hur	  duktiga	  upp	  som	  helst	  här	  i	  Norden	  när	  det	  
gäller	  miljö	  alltså,	  så	  ibland	  kan	  man	  ju	  ifrågasätta	  om	  vi	  inte	  ska	  hjälpa	  och	  
sätta	  dom	  pengarna	  och	  hjälpa	  dom	  [syftar	  på	  Kina].	  Det	  skulle	  ge	  mer	  effekt	  
på	  miljön.”(Operatör	  3)	  
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Detta	  citat	  beskriver	  operatörernas	  koppling	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  till	  kontexten	  i	  samhället	  
där	  hållbarhet	  diskuteras.	  Det	  blir	  en	  koppling	  mellan	  översättningsteorins	  första	  och	  tredje	  
regel	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Trots	  att	  medarbetarna	  på	  Bruket	  refererar	  till	  miljön	  och	  
dess	  påverkan	  därigenom	  så	  beskriver	  de	  även	  att	  hållbarhetsbegreppet	  inte	  bara	  innebär	  
processer	  för	  att	  minimera	  miljöpåverkan,	  utan	  att	  hållbarhet	  egentligen	  även	  kan	  vara	  
något	  större	  än	  bara	  miljö.	  Att	  begreppet	  om	  hållbarhet	  är	  omfattande	  som	  medarbetarna	  
på	  Bruket	  beskriver	  kan	  även	  kopplas	  i	  EPA:s	  definition	  av	  hållbarhetsbegreppet,	  att	  värna	  
om	  miljö	  och	  resurser	  för	  framtida	  generationer.	  Respondenterna	  har	  svårt	  att	  definiera	  
hållbarhet.	  De	  beskriver	  en	  hel	  del	  av	  begreppets	  innebörd,	  men	  har	  svårt	  att	  konkritisera	  
det	  exakta	  innehållet.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  att	  begreppet	  hållbarhet	  inte	  benämns	  i	  de	  
policy-‐dokument	  som	  berör	  hållbarhet	  i	  helhet.	  Detta	  beskriver	  två	  operatörer	  genom:	  

”Det	  är	  mer	  än	  bara	  hållbart	  miljömässigt.”	  (Operatör	  4)	  

”Det	  är	  ju	  stort	  hållbarhet	  om	  man	  säger…”	  (Operatör	  6)	  

Hållbarhet	  handlar	  om	  att	  värna	  om	  den	  närmiljö	  som	  Bruket	  är	  en	  del	  av	  men	  även	  att	  bry	  
sig	  om	  externa	  omvärlden	  som	  Bruket	  befinner	  sig	  i.	  Det	  innebär	  att	  utsläppen	  från	  fabriker	  i	  
Kina	  lika	  mycket	  finns	  i	  medvetandet	  som	  att	  utsläppsvärdena	  i	  Brukets	  fabrik	  måste	  vara	  på	  
bra	  nivåer.	  Medarbetarnas	  beskrivningar	  om	  vad	  hållbarhet	  innebär	  rör	  inte	  bara	  det	  interna	  
arbetet	  på	  Bruket	  kring	  hållbarhetsfrågorna	  utan	  det	  handlar	  också	  om	  hur	  man	  kopplar	  
hållbarhetsidén	  till	  den	  externa	  omvärlden.	  Det	  handlar	  om	  att	  medarbetarna	  beskriver	  att	  
Brukets	  verksamhet	  är	  en	  del	  av	  något	  större,	  miljön	  och	  samhället	  utanför	  Brukets	  grindar.	  
Medarbetarna	  beskriver	  hur	  de	  som	  individer	  är	  en	  del	  av	  ett	  större	  sammanhang	  där	  
företaget,	  miljön,	  samhället	  och	  individen	  verkar	  i	  symbios	  med	  varandra.	  Detta	  är	  den	  
tredje	  identifierade	  logiken	  vid	  översättning	  av	  hållbarhet	  inom	  Bruket,	  den	  externa	  logiken.	  	  

4.3.4	  De	  tre	  olika	  logikerna	  
På	  Bruket	  i	  Svealand	  har	  det	  totalt	  identifierats	  tre	  olika	  logiker,	  om	  hur	  idén	  kring	  hållbarhet	  
kan	  tolkas.	  Detta	  som	  en	  del	  av	  sammanhanget	  när	  medarbetare	  resonerar	  kring	  begreppet	  
hållbarhet	  och	  dess	  innebörd	  (Sahlin-‐Andersson	  1996).	  Begreppet	  hållbarhet	  som	  inte	  är	  
definierat	  i	  Brukets	  policy-‐dokument,	  har	  ändå	  använts	  i	  detta	  avsnitt	  eftersom	  författarna	  
av	  denna	  studie	  kopplar	  samman	  miljö,	  socialt	  och	  ekonomi	  som	  hållbarhet.	  Bakgrunden	  till	  
detta	  kan	  förklaras	  genom	  att	  den	  allmänna	  förklaringen	  av	  hållbarhet	  definieras	  genom	  de	  
tre	  begreppen	  miljö,	  socialt	  och	  ekonomi	  (GRI	  2012	  samt	  Brundtland-‐rapporten	  1987).	  

Den	  första	  logiken,	  personlig,	  beskriver	  hur	  medarbetarna	  beskriver	  hållbarhet	  är	  starkt	  
sammankopplat	  till	  sig	  själv	  som	  individ.	  Detta	  tordes	  tyda	  på	  det	  som	  Czarniawska	  och	  
Joerges	  (1996)	  beskrev,	  för	  att	  tolka	  begrepp	  utgår	  individen	  från	  sina	  egna	  erfarenheter	  och	  
referenser	  för	  att	  kunna	  förklara	  innebörden.	  Förklaringen	  kan	  medarbetarna	  sägas	  gett,	  när	  
de	  blivit	  intervjuade	  av	  författarna	  av	  denna	  studie.	  För	  varje	  person	  som	  idén	  har	  passerat,	  
har	  idén	  tolkats	  och	  redigerats	  för	  att	  öka	  förståelsen	  kring	  innebörden	  (Czarniawska	  &	  
Joerges	  1996).	  	  Det	  kan	  förklara	  varför	  alla	  respondenter	  beskriver	  samma	  idé	  på	  olika	  sätt.	  
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Vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  att	  många	  olika	  lokala	  varianter	  av	  hållbarhet	  uppstår	  inom	  
samma	  organisation	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996	  samt	  Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  

Som	  den	  andra	  logiken	  kännetecknas	  av,	  upplever	  medarbetarna	  att	  de	  är	  tvingade	  till	  att	  
tänka	  på	  miljöaspekten	  på	  grund	  av	  konkurrenssituation	  för	  att	  behålla	  företagets	  kunder.	  
Det	  tvingande	  kan	  möjligtvis	  till	  stor	  del	  bero	  på	  legitimitetssökande	  från	  bolaget	  håll,	  vilket	  
flera	  tidigare	  studier	  har	  bekräftat	  att	  hållbarhetsarbetet	  är	  en	  del	  av	  (Thomas	  &	  Lamm	  2012	  
samt	  Nikolaeva	  &	  Bicho	  2011).	  Att	  detta	  är	  en	  bakgrund	  till	  implementeringen	  av	  
hållbarhetsarbetet	  på	  Bruket	  kan	  denna	  studie	  bekräfta	  eller	  förkasta	  då	  detta	  inte	  har	  
studerats.	  Men	  detta	  kan	  möjligtvis	  ses	  som	  en	  del	  av	  översättningen	  från	  kontexten,	  att	  
legitimitetsökande	  aspekten	  förstärks	  vid	  formuleringen	  av	  hållbarhet	  i	  olika	  policys	  samt	  i	  
de	  informationsmöten	  som	  miljö-‐	  och	  säkerhetsavdelningen	  arrangerar.	  
Legitimitetsaspekten	  kan	  således	  ha	  tillkommit	  eller	  förstärkts	  under	  hållbarhetsidéns	  resa	  
inom	  organisationen.	  Att	  idéer	  förstärks	  är	  vanligt	  förekommande	  för	  idéer	  som	  
implementeras	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  	  	  

Medarbetarnas	  koppling	  till	  kontexten	  kring	  hållbarhet	  begränsas	  inte	  till	  enbart	  till	  
legitimitet	  utan	  kan	  även	  ses	  i	  den	  tredje	  logiken	  där	  omvärlden	  står	  i	  fokus.	  När	  
medarbetarna	  blivit	  tillfrågade	  att	  beskriva	  vad	  hållbarhet	  är	  för	  dem	  har	  det	  påpekats	  att	  
hållbarhet	  är	  ett	  stort	  begrepp	  och	  svårt	  att	  beskriva.	  Trots	  detta	  har	  respondenterna	  ändå	  
likande	  beskrivningar	  som	  rör	  samhället	  i	  stort	  och	  inte	  bara	  Bruket,	  som	  till	  exempel	  
Brundtland-‐rapportens	  beskrivning	  av	  hållbar	  utveckling.	  Även	  enligt	  GRI	  handlar	  hållbarhet	  
om	  ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  faktorer	  vilket	  har	  framkommit	  genom	  
respondenterna.	  Dessa	  faktorer	  rör	  då	  endast	  inte	  det	  enskilda	  företaget	  utan	  även	  
samhället	  och	  omvärlden	  runt	  omkring.	  Ordet	  hållbarhet	  som	  inte	  finns	  med	  i	  exempelvis	  
policys	  är	  det	  ett	  tydligt	  exempel	  på	  att	  idén	  om	  hållbarhet	  har	  redigerats	  för	  att	  öka	  
förståelsen	  för	  innebörden	  kring	  det	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996).	  Vilket	  betyder	  att	  man	  
kan	  ha	  olika	  varianter	  på	  idén	  som	  införts	  via	  policys	  och	  informationsträffar	  men	  att	  den	  
uppfattas	  och	  beskrivs	  på	  olika	  men	  ändå	  liknande	  sätt	  (Czarniawska	  &	  Joerges	  1996	  samt	  
Sahlin	  &	  Wedlin	  2008).	  	  

De	  tre	  logikerna	  beskriver	  de	  olika	  sammanhangen	  som	  medarbetarna	  beskriver	  hållbarhet	  i	  
praktiken	  på	  Bruket.	  Logiken	  är	  hur	  hållbarhetsarbetet	  tar	  form	  i	  praktiken,	  så	  som	  
medarbetarna	  beskriver	  och	  kopplar	  det.	  Vilket	  medarbetarna	  på	  Bruket	  beskriver	  genom	  en	  
personlig	  logik,	  en	  tvingande	  logik	  och	  en	  extern	  logik.	  Dessa	  tre	  logiker	  som	  identifierats	  
knyts	  samman	  kring	  att	  individen	  skapar	  en	  koppling	  mellan	  hållbarhetsidén	  och	  sig	  själv	  
som	  individ.	  I	  den	  personliga	  logiken	  finns	  medarbetaren	  involverad	  då	  hållbarhetsidén	  får	  
en	  koppling	  mellan	  arbetslivet	  och	  privatlivet	  hos	  individen.	  Även	  i	  den	  tvingande	  logiken	  är	  
medarbetaren	  involverad	  då	  hållbarhetsidén	  måste	  beaktas	  för	  att	  företaget	  ska	  fortleva	  och	  
för	  att	  arbetstillfällena	  ska	  bestå.	  I	  den	  externa	  logiken	  ser	  medarbetarna	  till	  en	  helhet	  där	  
de	  är	  en	  del	  av	  världsmiljön	  och	  samhället.	  Detta	  kan	  sammanfattas	  med	  att	  medarbetarna	  
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utgår	  från	  sig	  själva	  och	  identifierar	  sig	  själva	  i	  de	  olika	  sammanhang	  som	  hållbarhetsidén	  
förklaras	  genom.	  

5.	  Slutsatser	  av	  Brukets	  översättningsprocess	  
Inom	  Bruket	  försöker	  ledningen	  att	  kontextualisera	  begreppet	  hållbarhet	  utifrån	  vad	  
omvärlden	  uppfattar	  som	  korrekt	  genom	  att	  användning	  av	  bland	  annat	  Brundtland-‐
rapporten	  och	  GRI.	  Den	  kontextualiserade	  versionen	  av	  hållbarhet	  sprids	  sedan	  vidare	  
genom	  formuleringen	  inom	  organisationen	  via	  bland	  annat	  policys	  och	  informationsträffar	  
där	  medarbetare	  får	  ta	  del	  av	  en	  ompaketerad	  version	  av	  hållbarhet.	  Den	  ompaketerade	  
versionen	  av	  idén	  om	  hållbarhet	  kan	  bero	  på	  att	  individer	  inom	  organisationen	  har	  olika	  
referensramar	  och	  därför	  tolkar	  det	  utifrån	  sig	  själv.	  Därmed	  utvecklas	  begreppet	  när	  det	  
sedan	  färdas	  vidare	  i	  organisationen.	  Detta	  har	  upptäckts	  genom	  att	  respondenterna	  pratar	  
om	  hållbarhet	  men	  att	  det	  är	  svårt	  att	  definiera,	  samt	  att	  ordet	  i	  sig	  inte	  nämns	  i	  de	  policys	  
som	  används	  som	  styrdokument	  inom	  Bruket.	  Det	  ses	  då	  som	  att	  en	  översättningsprocess	  
har	  skett	  inom	  Bruket,	  idén	  om	  hållbarhet	  har	  färdats	  inom	  Bruket	  och	  man	  har	  liknande	  
uppfattningar	  som	  ledningen	  infört	  men	  använder	  inte	  exakta	  ord	  som	  ledningen.	  Detta	  
stödjer	  Czarniawska	  och	  Joerges	  (1996)	  som	  beskriver	  att	  i	  en	  översättning	  är	  det	  vanligt	  att	  
byta	  etiketter	  på	  olika	  benämningar	  som	  kan	  existera	  i	  en	  organisation.	  	  

Miljö	  och	  säkerhetsavdelningen	  på	  Bruket	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  förmedlandet	  av	  ledningens	  idé	  
om	  hållbarhet.	  Detta	  eftersom	  att	  det	  är	  de	  som	  ger	  en	  mening	  av	  vad	  som	  beskrivs	  i	  
policydokumenten.	  De	  tolkar	  policyns	  innebörd	  och	  sprider	  innehållet	  vidare	  inom	  
organisationen.	  Genom	  att	  det	  formuleras	  en	  betydelse	  för	  begreppet	  och	  uppfattar	  
medarbetarna	  inom	  Bruket	  innebörden	  av	  hållbarhet	  olika	  på	  grund	  av	  olika	  referensramar,	  
vilket	  kan	  förklara	  att	  olika	  lokala	  varianter	  av	  begreppets	  innebörd	  kan	  förekomma	  på	  
Bruket.	  När	  miljö	  och	  säkerhetsavdelningen	  informerat	  om	  hållbarhet	  för	  medarbetarna	  har	  
informationen	  om	  hållbarhet	  tagit	  ett	  ytterligare	  steg	  i	  spridningsprocessen.	  Det	  är	  även	  
möjligt	  att	  olika	  chefer	  inom	  Bruket	  också	  har	  en	  informativ	  roll	  i	  hållbarhetsidéns	  spridning.	  	  

Det	  sista	  steget	  i	  resan	  är	  hur	  medarbetarna	  i	  organisationen	  uppfattar	  och	  beskriver	  
hållbarhetsarbetet.	  Detta	  är	  den	  tredje	  fasen	  i	  översättningsteorier.	  I	  denna	  studie	  har	  tre	  
olika	  logiker	  identifierats	  bland	  respondenterna	  på	  Bruket.	  En	  personlig-‐,	  en	  tvingande-‐	  och	  
en	  extern	  logik.	  Den	  personliga	  logiken	  förklarar	  hur	  medarbetarna	  kopplar	  
hållbarhetsbegreppet	  till	  sig	  själv	  som	  individ,	  den	  tvingande	  logiken	  förklarar	  hur	  
medarbetarna	  känner	  att	  de	  måste	  tänka	  på	  hållbarhet	  på	  grund	  av	  omvälden.	  Den	  tredje	  
och	  sista	  logiken,	  den	  externa,	  beskriver	  hur	  medarbetarna	  vet	  sambandet	  mellan	  
omvärlden	  och	  deras	  arbetsuppgifter.	  	  

I	  processen	  mellan	  kontexten	  där	  idén	  kring	  hållbarhet	  cirkulerar	  i	  samhället	  till	  logiken,	  så	  
som	  medarbetarna	  beskriver	  hållbarhet	  i	  praktiken,	  finns	  det	  ungefärligt	  samma	  aspekter	  
beskrivna,	  men	  de	  är	  beskrivna	  på	  olika	  sätt.	  När	  medarbetarna	  beskrev	  hållbarhet	  berörde	  
dem	  det	  som	  Brundtland-‐rapporten	  (1987)	  beskrev,	  miljön	  och	  samhället.	  Denna	  koppling	  är	  
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intressant	  då	  hållbarhetsbegreppet	  inte	  nämns	  i	  det	  undersökta	  företagets	  policy.	  Vilket	  
även	  kan	  vara	  förklaringen	  till	  varför	  medarbetarna	  beskriver	  hållbarhet	  något	  annorlunda	  
mot	  kontexten.	  Denna	  studie	  har	  således	  kommit	  fram	  till	  att	  hållbarhetsidéerna	  färdas	  inom	  
organisation	  från	  ledning	  till	  medarbetare.	  Genom	  färden	  inom	  organisationen	  består	  idén	  
om	  hållbarhet	  men	  den	  förändras	  i	  uttrycket.	  Det	  betyder	  att	  det	  har	  skett	  en	  resa	  från	  
kontext,	  formulering	  och	  logik.	  En	  förändring	  som	  under	  idéns	  resa	  genom	  organisationen	  
bidragit	  till	  att	  begreppet	  hållbarhet	  fått	  olika	  innebörd	  då	  olika	  individer	  kommer	  i	  kontakt	  
med	  idén	  om	  hållbarhet.	  Modellen	  nedan	  förklarar	  översättningsprocessen	  på	  Bruket	  genom	  
de	  tre	  översättningsfaser	  som	  Sahlin-‐Andersson	  (1996)	  beskrivit.	  Modellen	  illustrerar	  idéns	  
implementering	  i	  en	  organisation	  och	  dess	  förändring	  i	  samband	  med	  att	  den	  färdas	  och	  tas	  
an	  i	  organisationen	  vilket	  symboliseras	  av	  den	  kurviga	  pilen.	  	  
	  	  

	  

Bild	  2.	  Modell	  som	  förklarar	  översättningen	  av	  hållbarhet	  på	  Bruket	  
	  

För	  att	  sammanfatta	  vad	  denna	  studie	  har	  kommit	  fram	  till,	  när	  idén	  om	  hållbarhet	  färdas	  
inom	  organisationen	  förändras	  sättet	  som	  det	  uttrycks,	  men	  idéns	  grundläggande	  
antaganden	  kvarstår.	  	  

	  

5.1	  En	  diskussion	  kring	  översättningsprocessen	  
De	  tre	  faserna	  i	  översättningsprocessen	  enligt	  Sahlin-‐Andersson	  (1996)	  kontextualisera,	  
formulera	  och	  logik	  har	  i	  denna	  studie	  identifierats	  angående	  hållbarhetsidén.	  
Kontextualiseringen	  beskriver	  hur	  fallföretaget	  har	  influerats	  av	  samhällets	  diskussion	  kring	  
hållbarhet	  för	  att	  formulera	  vad	  hållbarhetsidén	  betyder	  för	  organisationen.	  Formuleringen	  
övergår	  sedan	  till	  den	  sista	  fasen,	  logik,	  hur	  idén	  tar	  form	  och	  beskrivs	  i	  praktiken.	  	  

Ett	  tydligt	  tecken	  på	  att	  en	  översättning	  har	  skett	  från	  ledningen	  till	  övriga	  medarbetare	  är	  
att	  begreppet	  hållbarhet	  inte	  nämns	  i	  interna	  dokument	  så	  som	  policys	  och	  styrdokument.	  
Den	  huvudsakliga	  idén	  som	  konkretiseras	  i	  policydokument	  har	  utvecklat	  lokala	  varianter	  av	  
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hållbarhet	  bland	  medarbetarna.	  Hållbarhetsansvarig	  pratar	  om	  hållbarhet	  men	  övriga	  
respondenter	  pratar	  mer	  generellt	  om	  miljö.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  hållbarhetsansvarige	  är	  
en	  del	  av	  formuleringen	  där	  idén	  om	  hållbarhet	  formuleras	  för	  att	  sedan	  spridas	  vidare	  i	  
organisationen.	  Övriga	  medarbetare	  inom	  organisationen	  är	  en	  del	  av	  spridningen	  och	  den	  
sista	  fasen	  i	  översättningsprocessen	  är	  hur	  idén	  uppfattas	  och	  tar	  form.	  Som	  ett	  led	  av	  detta	  
borde	  det	  kunna	  påstås	  att	  idén	  om	  hållbarhet	  har	  översatts	  eftersom	  begreppet	  hållbarhet	  
är	  borta,	  men	  ersatt	  av	  andra	  ord.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  olika	  individer	  har	  bearbetat	  idén	  
om	  hållbarhet	  för	  att	  få	  den	  att	  passa	  in	  i	  organisationen	  och	  sammanhanget.	  När	  olika	  
individer	  har	  tolkat	  och	  bearbetat	  idén	  uppstår	  lokala	  varianter	  av	  idén.	  Dessa	  lokala	  
varianter	  är	  en	  del	  av	  den	  tredje	  fasen	  av	  översättningsprocessen,	  logiker,	  där	  sammanhang	  
som	  hållbarhet	  beskrivs	  i	  har	  identifierats.	  	  

Att	  idén	  om	  hållbarhet	  översätts	  på	  Bruket	  bekräftar	  det	  resultat	  som	  Frostenson	  (2011)	  
tidigare	  uppmärksammat,	  att	  större	  organisationer	  tar	  an	  idéer	  och	  översätter/omvandlar	  
dess	  innebörd.	  Eftersom	  en	  översättningsprocess	  har	  identifierats	  är	  det	  rimligt	  att	  
ifrågasätta	  de	  två	  övriga	  implementeringsprocesser,	  loose	  coupling	  samt	  straight	  on,	  som	  
nämndes	  tidigare	  i	  studien.	  Detta	  eftersom	  att	  det	  vid	  en	  straight	  on-‐process	  inte	  finns	  några	  
lokala	  varianter	  och	  att	  idén	  vid	  en	  loose	  coupling	  process	  aldrig	  når	  ut	  till	  hela	  
organisationen.	  Eftersom	  loose	  coupling	  kan	  ifrågasättas	  är	  det	  även	  möjligt	  att	  ifrågasätta	  
huruvida	  window	  dressing	  är	  något	  som	  existerar	  inom	  fallföretaget.	  Detta	  eftersom	  idéerna	  
om	  hållbarhet	  finns	  hos	  alla	  respondenter	  i	  denna	  studie,	  hade	  det	  istället	  varit	  loose	  
coupling	  eller	  window	  dressing	  hade	  idéerna	  inte	  varit	  kända	  för	  medarbetarna.	  

För	  att	  återgå	  till	  översättningsprocessen	  som	  identifierats	  på	  fallföretaget,	  är	  de	  tre	  logiker	  
som	  identifierats	  olika,	  men	  det	  finns	  något	  som	  är	  gemensamt	  för	  dem.	  Logiken	  är	  hur	  
hållbarhetsarbetet	  tar	  form	  i	  praktiken,	  så	  som	  de	  anställda	  beskriver	  och	  kopplar	  det.	  Vilket	  
medarbetarna	  på	  Bruket	  beskriver	  genom	  en	  personlig	  logik,	  en	  tvingande	  logik	  och	  en	  
extern	  logik.	  Den	  personliga	  logiken	  beskriver	  hur	  medarbetarna	  på	  fallföretaget	  sätter	  sig	  
själv	  som	  individ	  i	  relation	  till	  både	  sin	  arbetsplats	  och	  sin	  fritid	  gällande	  hållbarhet.	  Den	  
tvingande	  logiken	  beskriver	  hur	  medarbetarna	  är	  tvingade	  att	  tänka	  på	  hållbarhet	  för	  att	  
skapa	  legitimitet	  mot	  kunder	  och	  konkurrenter,	  för	  att	  företaget	  ska	  överleva,	  men	  även	  för	  
att	  medarbetarnas	  arbetssituation	  samt	  privatlivet	  inte	  skall	  påverkas.	  Den	  externa	  logiken	  
beskriver	  hur	  medarbetarna	  som	  individer	  är	  en	  del	  av	  ett	  större	  sammanhang	  där	  företaget,	  
miljön,	  samhället	  och	  individen	  samspelar	  med	  varandra.	  De	  tre	  logikerna	  som	  identifierats	  i	  
denna	  studie	  knyts	  samman	  kring	  att	  individen	  skapar	  en	  koppling	  mellan	  hållbarhetsidén	  
och	  sig	  själv	  som	  individ.	  Medarbetarna	  relaterar	  hållbarhetsidén	  till	  sig	  själv	  som	  individ	  och	  
beskriver	  att	  de	  har	  en	  viktig	  del	  i	  hållbarhetsprocessen.	  Hållbarhetsidén	  uppfattas	  i	  
praktiken	  i	  en	  organisation	  som	  internaliserat.	  Att	  idén	  är	  starkt	  kopplat	  till	  medarbetaren,	  
att	  det	  är	  en	  naturlig	  del	  i	  dess	  vardag.	  Hållbarhetsidén	  har	  införlivats	  och	  blivit	  en	  del	  av	  
medarbetarna	  och	  de	  kopplar	  därför	  hållbarhet	  till	  sig	  själva	  och	  sin	  livssituation.	  I	  och	  med	  
det	  utgår	  medarbetarna	  från	  sig	  själva	  kan	  detta	  konstrasteras	  mot	  Helin	  och	  Sandströms	  
(2010)	  studie	  om	  etiska	  koder	  där	  medarbetarna	  på	  fallföretaget	  distanserade	  sig	  mot	  etiska	  
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koderna	  i	  översättningsprocessens	  logik,	  i	  vilka	  sammanhang	  som	  koderna	  identifierades.	  
Hur	  kan	  det	  komma	  sig	  att	  medarbetarna	  i	  en	  översättningsprocess	  disanserar	  sig	  medan	  i	  
en	  annan	  så	  internaliserar	  de	  sig?	  Vad	  beror	  det	  på?	  Beror	  det	  på	  att	  implementering	  skett	  
på	  olika	  sätt?	  	  

Anledningen	  till	  medarbetarnas	  distans	  till	  etikkoderna	  beskriver	  Helin	  och	  Sandström	  (2010)	  
genom	  att	  en	  bristande	  implementeringsprocess	  skett	  i	  företaget.	  Det	  har	  inte	  
uppmärksammats	  eller	  diskuterats	  vad	  etikkoderna	  egentligen	  innebär	  inom	  företaget.	  På	  
Bruket	  har	  medarbetarna	  beskrivit	  att	  de	  genom	  informationsträffar	  fått	  kunskap	  om	  miljö	  
och	  hållbarhetsidén.	  Stödavdelningen	  för	  miljö	  och	  säkerhet	  har	  genom	  sina	  
informationsträffar	  på	  skiftlagsträffar	  och	  morgonböner	  med	  medarbetarna	  formulerat	  och	  
implementerat	  hållbarhetsidén	  på	  ett	  sätt	  som	  skapat	  delaktighet.	  På	  det	  sätt	  som	  
stödavdelningen	  har	  förmedlat	  och	  formulerat	  policyerna	  om	  hållbarhet	  har	  skapat	  en	  
medvetenhet	  samt	  delaktighet	  hos	  medarbetarna.	  Det	  är	  formuleringsdelen	  av	  
översättningsprocessen	  som	  troligtvis	  ligger	  till	  grund	  för	  skillnaden	  mellan	  Helin	  och	  
Sandströms	  (2010)	  resultat	  mot	  denna	  studies	  resultat.	  	  

Denna	  studie	  har	  således	  identifierat	  ett	  fallföretags	  översättningsprocess	  av	  hållbarhetsidén	  
som	  cirkulerar	  i	  samhället.	  Hållbarhetsidén	  beskrivs	  av	  respondenterna	  genom	  tre	  olika	  
sammanhang:	  personlig,	  tvingande	  samt	  extern.	  Dessa	  tre	  sammanhang	  har	  gemensamt	  att	  
respondenterna	  internaliserar	  hållbarhetsidén,	  att	  individen	  kopplar	  idén	  till	  sig	  själv	  som	  
individ.	  	  

	  

6. Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
För	  att	  kunna	  generalisera	  denna	  studies	  resultat	  om	  hur	  hållbarhetsidéen	  översätts	  föreslås	  
det	  att	  vidare	  forskning	  studerar	  hur	  andra	  organisationer,	  exempelvis	  andra	  pappersbruk,	  
översätter	  hållbarhetsidéen.	  Vidare	  forskning	  skulle	  även	  kunna	  använda	  sig	  av	  
observationer	  som	  insamlingsmetod	  för	  empiri	  för	  att	  bredda	  dess	  resultat.	  	  
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Appendix:	  Intervjuer	  
	  

Session	  1	  	   	   	   	   ca	  1	  h	  
Fabriksdirektör	  
Konferensrum	  huvudkontor	  

Session	  2	   	   	   	   ca	  2	  h	  
Hållbarhetsansvarig	  
Konferensrum	  huvudkontor	  

Session	  3	   	   	   	  	   ca	  50	  min	  
Chefen	  för	  miljö	  och	  säkerhet	  
Miljöingenjör	  
Produktionschef	  -‐massafabrik	  
Avdelningen	  för	  miljö-‐	  och	  säkerhets	  konferensrum	  

Session	  4	   	   	   	   ca	  30	  min	  
Operatör	  	  
Operatör	  	  
Konferensrum	  massafabrik	  	  

Session	  5	   	   	   	   ca	  30	  min	  
Operatör	  	  
Operatör	  	  
Konferensrum	  massafabrik	  

Session	  6	   	   	   	   ca	  30	  min	  
Operatör	  	  
Operatör	  	  
Konferensrum	  massafabrik	  

Session	  7	  –	  rundtur	   	   	   ca	  1h	  20	  min	  
Operatör	  
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Appendix:	  Generell	  intervjuguide	  
	  

• Hur	  länge	  har	  ni	  arbetat	  på	  Bruket?	  
	  

• Vad	  har	  ni	  för	  arbetsuppgifter	  här	  på	  Bruket?	  
	  

• Har	  ni	  hört	  talas	  om	  att	  Bruket	  har	  ett	  hållbarhetsarbete?	  Vad	  vet	  ni	  om	  det?	  
	  

• Vad	  betyder	  hållbarhet	  för	  er?	  	  
	  

• Hur	  arbetar	  ni	  med	  hållbarhet/miljö	  i	  ert	  dagliga	  arbete?	  	  
	  

• Vad	  är	  viktigt	  för	  er	  att	  tänka	  på	  i	  ert	  dagliga	  arbete?	  
	  

• Hur	  kan	  ni	  påverka	  hållbarhet/miljö	  i	  ert	  dagliga	  arbete?	  
	  

• Vad	  vet	  ni	  om	  Brukets	  miljöarbete	  i	  stort?	  	  
–	  Förutom	  det	  som	  rör	  Bruket.	  
	  

• Hur	  uppfattar	  ni	  att	  Bruket	  arbetar	  med	  sociala	  frågor?	  Hur	  märker	  ni	  av	  det?	  
	  

• Hur	  får	  ni	  reda	  på	  saker	  som	  rör	  miljö	  och	  sociala	  frågor?	  
–	  Är	  det	  genom	  utbildning,	  personaltidning?	  
	  

• Är	  det	  något	  ni	  som	  ni	  vill	  tillägga?	  
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Appendix:	  Corporate	  Responsibility	  Policy	  
Brukets	  CR	  Policy	  finns	  uttryckt	  i	  ett	  tydligt	  policydokument	  som	  återges	  i	  sin	  helhet	  nedan.	  
Policyn	  omfattar	  både	  etiska	  riktlinjer	  som	  vi	  delar	  med	  vårt	  moderbolag	  och	  konkreta	  
direktiv	  för	  vår	  operativa	  skogliga,	  industriella	  och	  sociala	  verksamhet.	  

Affärsetik	  
Bruket	  ska	  göra	  affärer	  i	  enlighet	  med	  tillämpliga	  lagar	  och	  förordningar	  och	  med	  hög	  
affärsetik.	  Integritet,	  ärlighet,	  rättframhet	  och	  hederlighet	  är	  av	  största	  vikt	  i	  alla	  företags	  
affärs-‐	  och	  samhällsrelationer.	  Bruket	  förväntar	  sig	  att	  alla	  anställda	  är	  ärliga	  i	  sina	  kontakter	  
med	  företagets	  kunder,	  leverantörer	  och	  konkurrenter,	  och	  utför	  sina	  arbetsuppgifter	  på	  ett	  
sätt	  som	  upprätthåller	  företagets	  goda	  namn	  och	  rykte.	  

Mångfald	  och	  jämställdhet	  
Bruket	  verkar	  för	  mångfald	  och	  jämställdhet	  i	  anställning	  för	  alla	  anställda	  och	  
arbetssökande.	  Företaget	  anställer,	  utbildar,	  befordrar	  och	  kompenserar	  alla	  anställda	  i	  
förhållande	  till	  jobbrelaterade	  faktorer	  som	  personens	  förmåga,	  arbetskvalitet,	  attityd,	  
kompetens	  och	  potential	  samt	  företagets	  behov.	  Bruket	  förhållningssätt	  är	  att	  främja	  en	  
sund	  och	  kollegial	  arbetsmiljö	  för	  alla	  anställda.	  Utan	  hänsyn	  till	  etniskt	  eller	  nationellt	  
ursprung,	  hudfärg,	  religion,	  kön,	  sexuell	  läggning,	  medborgarskap,	  ålder,	  civilstånd,	  
funktionshinder	  eller	  någon	  annan	  kategorisering	  som	  skyddas	  av	  tillämpliga	  lagar.	  

Arbetsmiljö	  och	  säkerhet	  
Brukets	  policy	  för	  arbetsmiljö	  och	  säkerhet	  innebär	  att	  alla	  anställda	  förväntas	  utföra	  sina	  
arbetsuppgifter	  i	  enlighet	  med	  de	  säkerhetsrutiner	  som	  föreskrivs	  för	  att	  inte	  skada	  sig	  själva	  
eller	  andra.	  Företaget	  betonar	  också	  att	  arbete	  som	  utförs	  under	  dess	  ledning	  eller	  
övervakning	  ska	  utföras	  på	  ett	  säkert	  sätt.	  Arbete	  som	  utförs	  individuellt	  eller	  under	  
företagets	  ledning	  måste	  också	  vara	  förenligt	  med	  regler	  och	  bestämmelser	  på	  
arbetsmiljöområdet.	  

Miljö	  
Bruket	  har	  med	  sin	  verksamhet	  i	  skogen	  och	  sina	  produktionsanläggningar	  omfattande	  
ansvar	  för	  den	  miljöpåverkan	  detta	  innebär.	  Bruket	  ska	  därför	  ha	  en	  tydlig	  policy	  och	  
ledningssystem	  för	  att	  tydliggöra	  detta	  ansvar.	  

Etik	  
Ett	  etiskt	  uppförande	  utgör	  kärnan	  för	  ett	  ansvarsfullt	  affärsutövande.	  Bruket	  förväntar	  sig	  
att	  alla	  som	  är	  anställda	  av	  eller	  representerar	  företaget	  utan	  undantag	  också	  har	  ett	  korrekt	  
uppförande.	  

Konkurrens	  
Bruket	  anställda	  måste	  känna	  till	  att	  det	  finns	  lagar	  som	  skyddar	  och	  främjar	  konkurrens,	  
bland	  annat	  lagar	  som	  skyddar	  konkurrenters	  egendomsskyddade	  information	  och	  annan	  
känslig	  information.	  Denna	  kunskap	  uppdateras	  årligen	  genom	  utbildning.	  Företagets	  
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anställda	  och	  konsulter,	  framför	  allt	  personer	  som	  har	  direktkontakt	  med	  företagets	  
konkurrenter,	  måste	  känna	  till	  och	  följa	  dessa	  lagar.	  

Appendix:	  Energi-‐	  och	  miljöpolicy	  
Brukets	  verksamhet	  ska	  vara	  i	  uthållig	  balans	  med	  naturen	  genom	  effektivt	  energi-‐	  och	  
resursutnyttjande	  samt	  liten	  påverkan	  på	  mark,	  luft	  och	  vatten.	  

Bruket	  tillverkar	  förpackningsmaterial	  från	  förnyelsebara	  råvaror.	  En	  stor	  andel	  av	  vår	  
produktion	  används	  för	  förpackning	  av	  fasta	  och	  flytande	  livsmedel.	  Vår	  verksamhet	  
påverkar	  miljön	  genom	  skogsbruk,	  energianvändning,	  resursförbrukning	  och	  utsläpp	  till	  luft	  
och	  vatten.	  

Brukets	  verksamhet	  ska	  hushålla	  med	  råvaror,	  material	  och	  energi.	  De	  insatsvaror	  vi	  
använder	  ska	  vara	  av	  känt	  ursprung	  och	  våra	  leverantörer	  ska	  anpassa	  sig	  till	  samma	  krav	  på	  
miljöansvar	  som	  vi	  ställer	  på	  oss	  själva.	  

Vi	  ska	  sträva	  mot	  ökad	  resurssnålhet	  med	  bibehållen	  eller	  förbättrad	  funktion.	  Våra	  
processer	  och	  produkter	  ska	  utvecklas	  så	  att	  miljöpåverkan	  minskar	  så	  långt	  det	  är	  tekniskt	  
möjligt	  och	  ekonomiskt	  rimligt.	  

Samtliga	  medarbetare	  ska	  ha	  god	  kunskap	  om	  miljö-‐	  och	  energifrågor	  som	  berör	  det	  egna	  
arbetsområdet	  samt	  företaget	  i	  stort.	  

Vårt	  arbetssätt	  ska	  säkra	  att	  möjligheter	  till	  ständiga	  förbättringar	  tillvaratas.	  Medarbetares	  
idéer	  och	  förslag	  ska	  uppmuntras.	  

Ledningssystemet	  är	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  uppföljning	  och	  styrning.	  Genom	  interna	  och	  
externa	  revisioner	  granskas	  verksamhetens	  miljö-‐	  och	  energiaspekter	  samt	  efterlevnad	  av	  
lagar	  och	  andra	  krav	  på	  ett	  objektivt	  sätt.	  
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Appendix:	  Identifiering	  av	  logiker	  
	  

	  

Miljö	  

Material/resurser	  

Framtid	  

Helhet	  jobb-‐fritid	  

Omfattande	  

Omvärld	  

Kunder	  

Medvetenhet	  

Arbetsuppgifter	  

Skydd/säkerhet	  

Information	  

Stolthet	  

Begränsad	  å	  

Kompetensutvecklingssystem	  

Konkurrenter	  

Investeringar	  

Tvingande	  

Extern	  

Miljö	  

Självförhärligande	  

Personlig	   Personlig	  

Tvingande	  

Extern	  


