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Abstract 

Title: The relationship between cultural forms and accountability 

Authors: Malin Bengtsson and Johanna Prytz 

Supervisor: Per Forsberg 

University: Örebro university 

Date: 2015-06-05 

Purpose: The purpose of the thesis is to bring knowledge of how cultural forms is related to 

accountability and if The Douglas Cultural Framework can be applied in another context, in 

this case in Swedish organizations’ with only the social aspect in consideration. Furthermore, 

the study wish to contribute with a greater understanding of whether cultural forms permeates 

the entire organization or not, and whether this can be explained by The Douglas Cultural 

Framework. 

Methodology: The empirical material consists of six organizations’ annual and/or 

sustainability reports. The organizations’ represent various company forms and industries. 

The organizations’ annual and/or sustainability reports have been analyzed by means of a 

content analysis. Furthermore, the study has been supplemented by published scientific 

papers. 

Results/conclusions: The thesis shows that accountability and culture are related to each 

other since the organization will direct their sustainability activity against what the members 

in the organizations’ consider themselves to be responsible for, which create the cultural form 

in the organization. The members in the organizations’ are therefore creators of the culture 

and that is the reason why culture differs between social units. This illustrates the relationship 

between cultural forms and accountability because culture is what people think and what they 

do and shows that The Douglas Cultural Framework can be applied in another context. 

Furthermore, The Douglas Cultural Framework manage to explain whether there is a 

compliance in organizations’, where those organizations’ who only contain one form of 

culture tend to get a compliance. However it may be difficult to get a compliance in 

organizations’ that possess a high classification combined with a low group level. 

Keywords: The Douglas Cultural Framework, Cultural forms, Accountability, Compliance. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande avsnitt beskrivs redovisningsområdets utveckling till att innefatta 

ansvarstagande och framväxten av hållbarhetsredovisning med tillhörande ramverk. Vidare 

diskuteras vikten av överensstämmelse mellan organisationers hållbarhetsarbete och den 

huvudsakliga verksamheten samt relationen mellan kultur och ansvarstagande i form av vad 

organisationer väljer att belysa i sitt hållbarhetsarbete. Detta mynnar sedan ut i studiens syfte 

med tillhörande frågeställningar. Avsnittet avslutas med en redogörelse för studiens bidrag. 

 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Redovisningsområdets utveckling till att inkludera ansvarstagande  

Redovisningsområdet är i ständig förändring och utveckling i sitt ekonomiska, politiska och 

sociala sammanhang (Gomes, Carnegie, Napier, Parker & West, 2011). I och med att dagens 

samhälle präglas av ett fokus på aktörsansvar påverkar detta dagens redovisning på så sätt att 

företag har ett ansvar att rapportera sitt ansvarstagande till sina aktieägare, men också till 

andra intressenter (Boulouta & Pitelis, 2014). Ansvarstagande blir allt mer centralt varav en 

orsak till detta kan vara de företagsskandaler som de senaste åren har uppmärksammats, bland 

annat avslöjades att Stora Enso använt sig av barnarbete (Veckans affärer, 2014). Därför utgör 

rapportering av icke-finansiell information en viktig del för företag och redovisningsområdet 

har därmed utvecklats till att inte endast inkludera finansiell information (Frostenson, Helin & 

Sandström, 2012). De utökade kraven gällande ansvarstagande har bidragit till att 

organisationer står inför utmaningen att tillgodose alla sina intressenters förväntningar och 

behov gällande ansvarstagande (Boulouta & Pitelis, 2014). 

 

Samtidigt som företags ansvarstagande handlar om att tillgodose intressenters krav och 

förväntningar (Boulouta & Pitelis, 2014), är ansvarstagandet sammanhängande med den 

kultur som finns inom organisationer. Kulturen skapas utifrån vad individerna inom 

respektive organisation anser sig vara ansvariga för vilket kommer att spegla företagens 

hållbarhetsarbete, genom att hållbarhetsarbete innefattar ansvarstagande. (Patel & Rayner, 

2012a) Därav är kultur och ansvarstagande relaterade till varandra och därför krävs en 

förståelse för den rådande organisationskulturen för att ett hållbart arbete ska kunna uppnås 

(Patel & Rayner, 2012a). Samtidigt bör organisationer rapportera hur de arbetar med 

hållbarhet (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007), vilket har bidragit till att allt fler företag 

rapporterar sitt ansvarstagande genom en hållbarhetsredovisning.  

1.1.2 Hållbarhetsredovisning 

Idag är ansvarstagande etablerat i många företag och används i samband med begreppet 

hållbarhet vilket uppkom i slutet av 1980-talet i samband med två rapporter sammanställda av 

Förenta Nationerna (FN) som behandlade frågor om miljö, utveckling och fattigdom. 

Hållbarhetsbegreppet och dess innebörd utvecklades så småningom till att bestå av tre delar; 

miljö, samhälle och ekonomi - där var och en av dessa utgörs av olika delområden. Vanligtvis 

utgör den ekonomiska delen huvudfokus, men det blir samtidigt allt viktigare för företag att 

även ta hänsyn till de andra delarna då organisationer har en påverkan på både miljön och 
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samhället. Därav krävs en transparent redovisning inom samtliga områden för att på så sätt 

uppnå en balans då de tre delarna samverkar. (Frostenson, Helin & Sandström, 2012) De 

ökade kraven på ansvarstagande har därmed bidragit till att organisationer bör rapportera och 

därmed påvisa hur de arbetar med hållbarhet (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007), något som 

medfört upprättande av fler regelverk och en allt mer omfattande regelstyrning. På grund av 

den utveckling som skett har nätverksorganisationen Global Reporting Initiative (GRI) 

skapats, vilken utformar riktlinjer och rekommendationer för hur företag ska rapportera sitt 

ansvarstagande. I samband med den fortsatta utvecklingen inom området har nya riktlinjer 

utformats med tiden för att bättre överensstämma med de krav som ställs på företag. 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2012) 

1.1.3 Lagstiftning inom hållbarhetsredovisning 

Idag saknar många länder lagstiftning inom hållbarhetsområdet vilket innebär att 

hållbarhetsredovisning inom organisationer är frivilligt. Sedan år 2008 är det dock krav på att 

svenska statliga bolag ska hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer (Frostenson, Helin & 

Sandström, 2010), men för övriga bolagsformer är detta ännu frivilligt. Ett införande av 

lagstiftning skulle innebära att företag vore tvungna att rapportera sina sociala, ekonomiska 

och miljömässiga risker med deras respektive verksamheter (McWilliams, Siegel & Wright, 

2006). Utifrån ett lagförslag utfärdat av justitiedepartementet kan vissa företag tvingas utge 

hållbarhetsrapporter från och med år 2016. I Sverige skulle det komma att innefatta alla bolag 

som tillhör kategorin stora bolag enligt nationell lagstiftning. (Lennartsson, 2015) Detta 

indikerar att det idag finns ett större fokus på hållbarhetsfrågor där företagens ansvarstagande 

blir allt mer centralt, vilket således bidragit till utökade krav på regeltillämpning. Därför är det 

av vikt för lagstiftare och ansvariga inom organisationer att förstå relationen mellan kultur och 

ansvarstagande, då individernas åsikter gällande ansvarstagande även kommer att prägla deras 

inställning gentemot regler och riktlinjer (Patel & Rayner, 2012a). Åsikterna skapar kulturen 

inom organisationen, och lagstiftare kan därför få en ökad insikt kring varför vissa 

organisationer tenderar att tillämpa regelverk, medan andra motsätter sig detta.  

1.1.4 Den sociala aspekten inom hållbarhetsredovisning 

Den sociala aspekten utgör en del av hållbarhetsområdet och blir allt viktigare för företag att 

ta hänsyn till genom deras påverkan på samhället (Frostenson, Helin & Sandström, 2012). 

Europeiska företag tenderar att inte fokusera på den sociala aspekten i deras hållbarhetsarbete 

då denna del inte anses vara lika utvecklad i Europa som i USA (Ellerup Nielsen & Thomsen, 

2007). I och med justitiedepartementets lagförslag angående krav på upprättande av 

hållbarhetsredovisningar hos stora bolag, kan den sociala aspekten dock bli mer central 

genom att det då finns upplysningskrav gällande sociala förhållanden och personal, respekt 

för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Vid en avsaknad av dem kommer 

det att krävas redogörelser för orsakerna till varför de inte redovisas, vilket troligtvis kommer 

att bidra till att företag lägger större vikt vid den sociala aspekten av ansvarstagande. 

(Lennartsson, 2015) Då en stor del av tidigare forskning behandlar hållbarhet i stort eller med 

fokus på den ekonomiska och miljömässiga aspekten (Calabrese, Costa, Menichini & Rosati, 

2013), kommer denna uppsats att behandla den sociala aspekten.  

 

Sammanfattningsvis kan organisationers ansvarstagande tänkas ha sitt ursprung i utökade 

krav beträffande rapportering av hållbarhetsfrågor, då företag ska anses vara ansvariga för 

deras agerande. Ansvarstagande, vilket konkretiseras genom hållbarhetsaktiviteter, bestäms 

utifrån vad människorna inom organisationen anser sig vara ansvariga för, vilket i sin tur 
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skapar den rådande kulturen i organisationen (Patel & Rayner, 2012a). Med 

hållbarhetsaktiviteter avses i denna studie aktiviteter som genomförs i syfte att förbättra och 

skapa ett mer hållbart samhälle. Ansvarstagande har börjat inkluderas allt mer i företagens 

dagliga verksamheter genom hållbarhetsområdets framväxt (McWilliams, Siegel & Wright, 

2006), och har därmed även börjat influera organisationers huvudsakliga mål och strategier 

vilka ofta återfinns i företagens årsredovisningar (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007).  

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och huvudsaklig verksamhet 

Då ansvarstagande blir allt viktigare inom organisationer krävs att hållbarhetsarbetet 

genomförs på ett effektivt sätt, vilket tidigare forskning hävdar att det hittills inte gjorts. För 

att skapa ett effektivt hållbarhetsarbete bör det finnas en överensstämmelse mellan 

hållbarhetsarbetet och den huvudsakliga verksamheten, där ansvarstagandet genomsyrar den 

huvudsakliga verksamheten. Idag tillämpas i stället en mer generell och allmän syn av 

hållbarhetsarbete där hänsyn inte tagits till den huvudsakliga verksamheten, vilket gör att 

hållbarhetsarbetet och verksamheten blir åtskilda, något som reducerar företagens möjligheter 

att bidra till ett hållbart samhälle. Företag bör alltså utgå ifrån deras huvudsakliga verksamhet 

och integrera hållbarhetsaspekter i den, där aspekterna används som en guide för företagens 

strategi. Detta då det finns fördelar med att företag skulle analysera vad de har för möjligheter 

med sitt hållbarhetsarbete i enlighet med den egna verksamheten. På så sätt skulle de upptäcka 

hur hållbarhet öppnar upp för nya möjligheter, innovation och konkurrensfördelar snarare än 

att endast utgöra en kostnad. (Porter & Kramer, 2006) Det har konstaterats att innovation 

krävs för att utveckla en hållbar organisation på lång sikt och därför måste 

hållbarhetsvärderingar integreras i ledningens filosofi (Maon, Lindgreen & Swaen, 2010). I 

detta ingår att välja ut vilka hållbarhetsaktiviteter som ett företag vill fokusera på, då ett 

företag inte kan lösa alla samhällsproblem (Porter & Kramer, 2006).  

 

I och med att ansvarstagande är ett område som saknar begränsningar ifrågasätts hur mycket 

krav som egentligen kan ställas på företag beträffande ansvarstagande. Därav måste företag 

fatta beslut kring vilka hållbarhetsaktiviteter de vill utföra. Dessa val kan dock ge upphov till 

konflikter i samband med att ansvarstagande hör samman med etiska frågor och värderingar, 

något som kan variera mellan företag och dess intressenter. (Ellerup Nielsen & Thomsen, 

2007) Valen bör baseras på företagens möjligheter att skapa delat värde, det vill säga värde 

för sig själva men även för samhället, då de två parterna påverkar varandra genom ett 

ömsesidigt beroende. Det långsiktiga välståndet skulle reduceras om den ena parten endast 

agerade utifrån sitt egenintresse då företagens respektive samhällets aktiviteter påverkar 

varandra. Därför är delat värdeskapande av vikt, där fokus på vilka hållbarhetsaspekter som 

skapar konkurrensfördelar för den egna verksamheten är centrala samtidigt som värde skapas 

för samhället. På så sätt blir hållbarhetsarbetet integrerat i den dagliga verksamheten, 

samtidigt kan den hållbarhetsaspekt som integrerats i strategin därmed utgöra en av företagets 

konkurrensfördelar. (Porter & Kramer, 2006)  

 

Utifrån denna tolkning där ansvarstagande integrerats i organisationers strategier och mål, är 

vår bedömning att det på så sätt kan indikera ett integrerat tänkande inom organisationen. 

Tidigare studier har gjorts kring integrerat tänkande inom organisationer och att det är av vikt 

för att förbättra hållbarhetsarbetet inom organisationer, dock har kopplingen till 

organisationskulturer inte förekommit. Det har påvisats att ett effektivt hållbarhetsarbete inte 

kan uppnås förrän det finns en förståelse för den rådande organisationskulturen genom att 
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ansvarstagande och kultur är två fenomen som är relaterade till varandra (Patel & Rayner, 

2012a), samtidigt krävs en överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och huvudsaklig 

verksamhet för att skapa effektivitet (Porter & Kramer, 2006). 

1.2.2 Kultur 

Det ansvarstagande som aktörer förväntas ta i samhället kan relateras till den rådande 

nationella kulturen. Flertalet studier som berör nationers kulturer har utgått ifrån ett perspektiv 

där kulturen betraktas som given och homogen där människors beteenden, inom geografiska 

gränser, skapar kulturen. Därav anses kulturen vara av stabil karaktär. Tidigare studier har 

därför behandlat hur hållbarhetsarbete skiljer sig mellan länder, där detta antas ha sin 

förklaring i den rådande nationskulturen. (Peng, Dashdeleg & Chih, 2014) Synen att 

skillnader mellan hållbarhetsarbete kan förklaras mot bakgrund av nationella kulturer har 

dock kritiserats. Teoretiska förklaringar som bygger på att kultur är kopplat till nationsgränser 

kan inte användas för att förklara kulturmässiga skillnader mellan olika sociala enheter såsom 

organisationer. (Patel & Rayner, 2012a, 2012b) Detta då de teoretiska förklaringarna syftar till 

att fokusera på kulturella likheter och skillnader mellan olika nationer, snarare än mellan 

organisationer oberoende av nationstillhörighet. Förklaringarna utgår alltså ifrån geografiska 

gränser och kan därmed jämföra kulturer inom liknande sociala enheter över nationer, men de 

har en bristande förmåga när det gäller att endast ta hänsyn till olika former av sociala enheter 

(Patel & Rayner, 2012b), men även kulturer på olika nivåer (Barth, 2007).  

 

Vi kommer därför bortse ifrån synsättet där en utgångspunkt tas i nationell kultur och i stället 

tillämpa ett synsätt där kulturen betraktas som transaktionell och är av dynamisk karaktär och 

har en inverkan på beteenden och värderingar vilka skapas på olika nivåer (individer, grupper, 

organisationer, nationer och andra) genom interaktion med varandra. Det innebär att kulturer 

skapas genom sociala transaktioner individer och grupper emellan. (Patel & Rayner, 2012a) 

Nutida antropologer utgår ifrån att kultur har en dynamisk och utvecklande karaktär som 

ständigt förändras i och med sociala transaktioner, snarare än att den betraktas som statisk och 

oförändringsbenägen (Philip & McKeown, 2004). Därför kan dessa sociala transaktioner 

förklara hur kulturer uppstår och hur de förändras (Patel & Rayner, 2012a). 

 

Det transaktionella synsättet där kulturer anses inneha en dynamisk karaktär tillämpas i The 

Douglas Cultural Framework (DCF), där detta synsätt av kultur relateras till ansvarstagande. 

DCF är ett ramverk för att förklara olika kulturformer vilka har sin grund i ansvarstagande 

(Patel, 2007), där ansvarstagandet baseras på hur individer anser sig själva vara ansvariga 

gentemot olika intressenter. Det föreligger dock svårigheter i att fånga ansvarstagande på 

individnivå i och med att det finns variation gällande individers åsikter och värderingar. Då 

organisationer och samhället utgörs av en mängd olika individer kommer därför de 

dominerande åsikterna och värderingarna att belysas i denna studie, det vill säga de 

dominerande formerna av ansvarstagande i organisationer och således majoriteten av 

individernas åsikter. De dominerande formerna av ansvarstagande kommer att benämnas 

kulturformer i denna studie där kulturformerna kan vara hierarkiska, egalitära, 

konkurrensinriktade eller fatalistiska, där dessa kommer att beskrivas mer ingående i den 

teoretiska referensramen där varje form innehar olika egenskaper och karaktärsdrag. (Patel & 

Rayner, 2012a) 

 

Då kulturen utvecklas utifrån vad människor anser sig vara ansvariga för, har detta en 

koppling till organisationers hållbarhetsaktiviteter och redogörelsen för dessa genom att 

hållbarhetsaktiviteter grundar sig i ansvarstagande (Patel & Rayner, 2012a). Därför har en 
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utgångspunkt tagits i att vad majoriteten av människor i en organisation anser sig vara 

ansvariga för, även kommer att återspegla vilka hållbarhetsaktiviteter organisationen 

genomför.  

 

Genom att kombinera Patel och Rayners (2012a, 2012b) samt Philip och McKeowns (2004) 

resonemang påvisas att kulturer är av dynamisk karaktär och beroende av de dominerande 

kulturformerna hos respektive organisation, vilka grundar sig i vad människor anser sig vara 

ansvariga för, kommer organisationers hållbarhetsaktiviteter att variera. Med utgångspunkt i 

ovanstående resonemang anser vi att kulturformer och ansvarstagande är relaterade till 

varandra och därmed inte kan isoleras och särskiljas ifrån varandra. I stället bör de betraktas 

som en helhet. Detta synsätt har endast tillämpats en gång tidigare i en studie, därför krävs 

ytterligare forskning inom området då en förståelse för organisationskulturen behövs innan ett 

effektivt hållbarhetsarbete kan bedrivas (Patel & Rayner, 2012a). Vidare anses att kulturen 

inom en organisation ger vägledning i hur organisationen bör agera och interagera och även 

avgör hur organisationen uppfattas och distribuerar dess aktiviteter och strategier (Maon, 

Lindgreen & Swaen, 2010), exempelvis i vilken mån regler inom hållbarhetsredovisning 

tillämpas.  

 

Den begränsade lagstiftningen inom hållbarhetsområdet bidrar till oenigheter och skillnader 

mellan företag vid rapportering av hållbarhetsarbete, då företag antingen väljer att tillämpa 

ramverk frivilligt, eller att bortse ifrån det. Samtidigt bidrar olika tolkningar av ramverket till 

att rapporteringen skiljer sig åt. (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007) För att förklara vad olika 

tolkningar av ramverket grundar sig i finns det tidigare studier som menar att detta beror på 

organisationsstorlek och organisationskultur. Därför är det av vikt att förstå den 

underliggande organisationskulturen för att på så sätt få en förklaring till varför 

hållbarhetsrapporter tenderar att ha olika innehåll trots tillämpning av samma ramverk. Patel 

och Rayner (2012a) hävdar därför att ett hållbart arbete inte kan uppnås innan man förstår den 

underliggande organisationskulturen, det vill säga att det finns ett samband mellan 

kulturformer och hur organisationer agerar gällande hållbarhetsarbete. Genom att studera och 

utforska de kulturella transaktionerna mellan organisationer och dess intressenter förbättras 

förståelsen till varför vissa hållbarhetsaktiviteter genomförs, något som bidrar till att olika 

intressenter prioriteras samt varför graden av regeltillämpning skiljer sig åt mellan olika 

organisationer. (Patel & Rayner, 2012a) 

Sammanfattning problemdiskussion 

Sammanfattningsvis har tidigare studier om hållbarhetsredovisning utgått ifrån ett ekonomiskt 

och miljömässigt synsätt och intressentperspektiv (Calabrese et al., 2013), vi har därför valt 

att frångå detta fokus och i stället tillämpa ett företagsperspektiv med den sociala aspekten av 

hållbarhet i centrum. Social redovisning är inte lika utvecklad i Europa som i vissa andra delar 

av världen och den utgör även ett komplext område då det är sammanhängande med skilda 

värderingar (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007). Enligt ett antropologiskt perspektiv hävdas 

att kulturformerna kan förklara vad organisationer väljer att prioritera gällande sitt 

hållbarhetsarbete och hur de förmedlar det till intressenter, samt vilka intressenter som 

prioriteras av det (Patel & Rayner, 2012a). I och med att en utgångspunkt tas i att kulturer är 

dynamiska och skapas genom sociala transaktioner, kommer detta att påverka i vilken riktning 

kulturer utvecklas. De sociala transaktionerna och dess dynamiska karaktär kan således inte 

kopplas till nationell tillhörighet då individers preferenser gällande ansvarstagande skiljer sig 

åt mellan olika sociala enheter, utan det är snarare vad människor anser sig vara ansvariga för 
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som är det intressanta vilket kommer att återspeglas i hållbarhetsarbetet. Således argumenterar 

vi för att kultur och ansvarstagande utgör en helhet snarare än att vara två åtskilda fenomen.  

 

Då det är av vikt för organisationer att genomföra ett effektivt hållbarhetsarbete där värde 

skapas för både företag och samhälle, underlättas detta genom att företag försöker integrera 

ansvarstagande i deras huvudsakliga verksamhet (Porter & Kramer, 2006). För ett effektivt 

hållbarhetsarbete krävs även en förståelse för den underliggande organisationskulturen (Patel 

& Rayner, 2012a), därav ställer vi oss frågande till om organisationskulturen, som grundat sig 

på vad människor anser sig vara ansvariga för, även genomsyrar andra delar inom 

verksamheten såsom värdeord och mål. Således om överensstämmelsen mellan 

organisationers hållbarhetsarbete och huvudsakliga verksamhet kan förklaras genom 

kulturformerna grundade i DCF och varför överensstämmelsen tenderar att variera mellan 

organisationer.  

 

Då endast en tidigare studie behandlat synsättet kring att kultur och ansvarstagande är 

relaterade till varandra, önskar vi i likhet med Patel och Rayner (2012a) undersöka relationen 

mellan kulturformer och ansvarstagande. Dock väljer vi att studera detta i en annan kontext - 

svenska organisationer samt att vi endast tar hänsyn till den sociala aspekten som bland annat 

avser mänskliga rättigheter, barnarbete med flera, det för att utöka befintlig teori kring DCF. 

Dessutom studeras huruvida DCF kan förklara varför vissa organisationer tenderar att ha en 

överensstämmelse mellan deras hållbarhetsaktiviteter och huvudsakliga verksamhet eller ej.  

Forskningsfrågor 

 Vad har kulturformer för relation till organisationers ansvarstagande i form av sociala 

hållbarhetsaktiviteter? 

 Kan The Douglas Cultural Framework förklara huruvida det finns en 

överensstämmelse mellan organisationers hållbarhetsarbete och den huvudsakliga 

verksamheten och i så fall på vilket sätt?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om DCF och hur organisationers kulturformer är 

relaterade till ansvarstagande i form av sociala hållbarhetsaktiviteter. För att förbättra fältet 

inom hållbarhetsarbete måste kultur och ansvarstagande betraktas som en helhet då människor 

skapar kulturen, där DCF kan bidra med förståelse kring varför hållbarhetsaktiviteter och 

inställning till regelverk varierar mellan organisationer. Därmed önskar vi bidra med 

ytterligare kunskap kring synsättet inom DCF och om DCF kan tillämpas i en annan kontext. 

Vidare önskar studien bidra med en förståelse kring huruvida de olika kulturformerna 

genomsyrar hela verksamheten eller ej, det vill säga om det finns en överensstämmelse mellan 

organisationers hållbarhetsarbete och den huvudsakliga verksamheten och om detta kan 

förklaras genom DCF. Det för att skapa delat värde för organisationer och samhället och på så 

sätt skapa ett effektivt hållbarhetsarbete. 

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Denna studie bidrar till den nuvarande forskningen om hållbarhet då en stor del av tidigare 

studier berört publika eller stora företag, därför har vi valt att grunda studien på företag med 

olika organisationsformer och branschtillhörighet. Genom att studera företags ansvarstagande 

inom den sociala aspekten utökar vi kunskapen kring denna aspekt då den utgör ett komplext 
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område som inrymmer många olika delar. På samma sätt är ansvarstagande sammanhängande 

med etiska och moraliska ståndpunkter där det kan finnas meningsskiljaktigheter, vilket 

ytterligare beskriver områdets komplexitet.  

 

Kultur och ansvarstagande bör ses som en helhet istället för två särskilda fenomen och 

därmed utökas den existerande kunskapen gällande DCF då endast en tidigare studie har 

relaterat kulturer och ansvarstagande till varandra, skriven av Patel och Rayner (2012a). Vi 

tillämpar dock synsättet i DCF i en annan kontext genom att studera svenska organisationer 

samt endast studera den sociala aspekten. Vidare bidras med teori gällande DCF och huruvida 

kulturformerna med grund i DCF kan förklara om det finns en överensstämmelse mellan 

organisationers hållbarhetsarbete och huvudsakliga verksamhet eller ej, något som inte gjorts 

tidigare.  

 

Vår förhoppning är att ansvariga inom företag ska kunna använda denna studie för att lättare 

kunna styra deras verksamheter och utveckla deras hållbarhetsarbete genom att tillämpa 

synsättet i DCF och därmed få en förståelse för de dominerande kulturformerna i deras 

respektive organisation, något som krävs för att skapa ett effektivt hållbarhetsarbete. Detta då 

kulturformerna är relaterade till ansvarstagande genom vad majoriteten av individer anser sig 

vara ansvariga för och därmed de hållbarhetsaktiviteter som genomförs samt individernas 

inställning gentemot riktlinjer. Vidare är en förståelse för DCF även av betydelse för 

lagstiftande organ genom att regeltillämpning inte är tillämpbart och önskvärt i alla 

organisationer på grund av individernas varierade åsikter. En förståelse kan på så sätt bidra till 

insikt om standarders begränsningar och kan därför underlätta vid upprättande av dem.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för den forskning som ligger till grund för studien. Då 

syftet är att bidra med kunskap om relationen mellan kulturformer och ansvarstagande i form 

av hållbarhetsaktiviteter, samt om kulturformerna även genomsyrar den huvudsakliga 

verksamheten, kommer teori som berör dessa områden att diskuteras. Avsnittet inleds med en 

redogörelse kring begreppet hållbarhet för att sedan diskutera den sociala aspekten av 

hållbarhetsarbete, vilket utgör vår avgränsning. Därefter förs en diskussion kring kultur och 

dess dynamiska karaktär som i slutändan mynnar ut i fyra olika kulturformer. Avslutningsvis 

beskrivs varför det är av vikt med överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och 

organisationers huvudsakliga verksamhet.  

 

2.1 Hållbarhet 

2.1.1 Olika definitioner av begreppet hållbarhet 

Begreppet hållbarhet definieras på ett flertal olika sätt genom att det saknas en given 

definition vilket bidragit till svårigheter gällande mätning och den teoretiska utvecklingen 

inom området (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). Detta då teorier tillämpar olika synsätt 

och tolkningar av hållbarhetsbegreppet och dess innebörd varierar därför. Garriga och Melé 

(2004) diskuterar hur begreppet hållbarhet har olika innebörd för olika individer där någon 

betraktar det som ett legalt ansvarstagande, det vill säga ett måste gentemot samhället, medan 

någon annan ser ansvarstagande som ett etiskt beteende. Den bristande överensstämmelsen 

gällande begreppets betydelse har medfört en viss problematik vid jämförelser mellan studiers 

resultat, men även för förståelsen av de hållbarhetsaktiviteter som utförs (McWilliams, Siegel 

& Wright, 2006). Hållbarhetsbegreppet har använts synonymt med ord såsom affärsetik och 

filantropi men relateras även till miljömässiga aspekter. McWilliams, Siegel och Wright 

(2006) har i sin studie valt att definiera hållbarhet som “situationer där företaget engagerar sig 

i aktiviteter som skapar mervärde för samhället, där företaget bortser från sina egna intressen 

och det som krävs enligt lag.” Däremot menar författarna att detta endast utgör ett av flera 

synsätt att betrakta hållbarhet på men anser att en given och gemensam definition skulle 

underlätta den teoretiska utvecklingen inom hållbarhetsområdet.  

 

Detta stöds däremot inte av Boulouta och Pitelis (2014) som bedömer att en given definition 

inte kan uppnås då hållbarhet inte endast inkluderar rapportering av organisationers 

ansvarstagande, utan även värderingar och normer kring vad organisationer bör hållas 

ansvariga för. De belyser i sin studie två olika synsätt gällande hållbarhet. Ett av dessa har 

utformats av Friedman (1970) som betraktar hållbarhet som organisationers strävan efter att 

uppnå lönsamhet inom ramen för vad som är lagligt och legitimitetsskapande. Det andra 

synsättet är vidare till sin art och beskriver hållbarhet enligt att omfatta ekonomiska, juridiska 

och etiska förväntningar som samhället har på organisationer vid en given tidpunkt (Carroll, 

1979). Ytterligare en definition har sin utgångspunkt i fördelarna med ansvarstagande för 

både företag och samhälle vilket innefattar en förbättring av levnadsstandard, både innanför 

och utanför organisationen, samtidigt som lönsamhet vidhålls. De ovanstående definitionerna 

tyder alla på att hållbarhet är ett komplext begrepp som ständigt utvecklas och i vissa fall 

formar normer och förväntningar som finns i samhället. (Boulouta & Pitelis, 2014)  
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Utifrån ovanstående resonemang är vår bedömning att det krävs en uttalad definition av 

begreppet hållbarhet då det underlättar vid vidare forskning inom området. Detta bekräftas 

även av McWilliams, Siegel och Wright (2006) som hävdar att en gemensam definition skulle 

vara av vikt vid mer komplexa studier där man relaterar hållbarhetsbegreppet till andra 

forskningsområden. I och med att denna studie relaterar ansvarstagande i form av 

hållbarhetsaktiviteter till kultur har vi därför valt att tillämpa en given definition, vilken 

baseras på Europeiska Kommissionens definition av hållbarhet: "företagens ansvar för deras 

påverkan på samhället” samt som “ett begrepp som innebär att företag integrerar sociala och 

miljömässiga hänsynstaganden i sin verksamhet och i sin samverkan med sina intressenter på 

frivillig basis.” (Europeiska Kommissionen, 2011) Denna definition är vedertagen i företag 

som verkar inom europeiska länder (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007). 

2.1.2 Den sociala aspekten av hållbarhet  

Socialt ansvarstagande utgör ett omfattande och komplext område då det innefattar flera 

delområden som företag måste ta hänsyn till. Den sociala delen har sin utgångspunkt i 

värderingar och normer i samhället vilka organisationer måste ha i beaktande. Dessa utgör 

några av svårigheterna med socialt ansvarstagande genom att företag måste prioritera sina 

hållbarhetsaktiviteter på grund av områdets omfattning. De valda aktiviteterna kommer att 

spegla organisationens värderingar och normer (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007), där 

företag som verkar inom samma bransch därför kan välja att prioritera olika saker, till 

exempel ett starkare fokus på miljö respektive ett starkare fokus på produktsäkerhet. (Porter & 

Kramer, 2006)  

 

Studier påvisar att socialt ansvarstagande inte är särskilt utvecklat inom Europa och det har 

därmed inte varit lika centralt som de övriga delarna som berör miljö och ekonomi (Ellerup 

Nielsen & Thomsen, 2007), där detta kan tänkas ha sin förklaring i ovanstående resonemang 

genom områdets komplexitet och meningsskiljaktighet. Området är dock av stor vikt då det 

innehåller olika indikatorer som alla har en påverkan på det sociala systemet (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2012). I denna studie kommer vägledning tas i GRI:s ramverk och 

tillhörande indikatorer. Syftet med G4, GRI:s nyaste ramverk, är att underlätta vid 

rapportering av hållbarhetsaktiviteter med fokus på redovisningens innehåll. Ramverket syftar 

även till att organisationer bör utgå ifrån deras verksamheters främsta påverkan och därefter 

rapportera detta till deras viktigaste intressenter. I och med det ökar användarfokuset och 

informationen blir relevant. Ramverket har utformats med grundtanken att överensstämma 

med allmänt accepterade normer och värderingar i den utsträckning detta är möjligt, vilket 

enligt vår tolkning kan reducera klyftan mellan olika värderingar och normer mellan 

organisationer och intressenter. Dessutom bidrar G4 med vägledning för organisationer när 

det kommer till val av hållbarhetsaktiviteter. (GRI, 2013) 

 

I ramverket har den sociala påverkan delats upp i fyra indikatorer; anställningsförhållanden 

och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar. 

Indikatorn anställningsförhållanden och arbetsvillkor omfattar bland annat anställning, 

relationer mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet för personal med flera. Dessa har 

sin utgångspunkt i internationella organ såsom Förenta Nationerna (FN), Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Internationella arbetsorganisationen 

(ILO). Indikatorn mänskliga rättigheter har sin utgångspunkt i en global enighet kring 

organisationers ansvar att respektera mänskliga rättigheter och bygger på deklarationer och 

konventioner från FN (Frostenson, Helin & Sandström, 2012). Denna indikator innehåller 

rutiner och processer kring incidenter som rör mänskliga rättigheter såsom icke-
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diskriminering, jämställdhet, tvångs- och barnarbete med flera. I indikatorn bedöms, förutom 

organisationen, även de leverantörer och organisationer som anlitas för uppdrag.  

 

Ytterligare en indikator utgörs av organisationens roll i samhället och innefattar 

organisationers påverkan på samhället i stort men även lokalt i form av korruption, mutbrott, 

konkurrenshämmande aktiviteter samt hur de förhåller sig och interagerar med verkande 

myndigheter. Även i denna indikator tas hänsyn till vilka parter organisationen samarbetar 

med. Den sista indikatorn, produktansvar, avser tjänster och produkter samt hanteringen av 

dessa i form av marknadsföring, information och märkning men tar även hänsyn till 

produkters påverkan på kunders säkerhet och hälsa. (GRI, 2013) De fyra olika indikatorerna 

som beskrivits ovan går även att utläsa i figuren nedan.  

 

Social aspekt 

Anställningsförhållanden 

och arbetsvillkor 

Mänskliga rättigheter Organisationens roll i 

samhället 

Produktansvar 

 Anställning 

 Relationer mellan anställda 

och ledning 

 Hälsa och säkerhet i arbetet 

 Utbildning 

 Mångfald och jämställdhet 

 Klagomålsmekanismer 

 Investerings- och 

upphandlingsrutiner 

 Icke-diskriminering 

 Föreningsfrihet och rätt 

till kollektivavtal 

 Barnarbete 

 Tvångsarbete 

 Säkerhetsrutiner 

 Ursprungsbefolkningars 

rättigheter 

 Klagomålsmekanismer 

 Samhälle 

 Korruption 

 Politik 

 Konkurrenshämmande 

aktiviteter 

 Efterlevnad 

 

 Kundernas hälsa och 

säkerhet 

 Märkning av produkter 

och tjänster 

 Marknadskommunikation 

 Kundernas integritet 

 

 

Figur 1. Sociala indikatorer (GRI.se). Egenkomponerad och översatt version.  

2.2 Organisationskultur 

2.2.1 Transaktionellt synsätt av kultur  

Organisationskulturen anses ha ett inflytande över organisationers beteende och agerande 

utifrån befintliga normer och värderingar. Vissa studier hävdar till och med att det krävs en 

förståelse för organisationskulturen för att kunna uppnå hållbarhet inom verksamheten. (Patel 

& Rayner, 2012a) Till skillnad från det tidigare synsättet beträffande kultur där denna anses 

vara av stabil karaktär och skapas inom nationsgränser, har ett annat synsätt utvecklats 

gällande kultur där utgångspunkten i stället tas i antropologi och kognitiv psykologi. 

Antropologer har därmed börjat ta avstånd ifrån uppfattningar om att kulturer är unika för 

olika nationer, där invånarna är passiva mottagare av kulturen. (Patel & Rayner, 2012b) I 

stället menar de att kulturer är något som ständigt utvecklas då de utgör en process som är 

beroende av tid och rum (Verweij, Douglas, Ellis, Engel, Hendriks, Lohmann, Ney, Rayner & 

Thompson, 2006), och består av sociala transaktioner vilka innefattar interaktioner med 

ömsesidiga utbyten av värdeskapande. Genom regelbunden interaktion mellan individer 

bildas sociala former som är varaktiga. (Patel & Rayner, 2012a)  

 

Utifrån ett transaktionellt synsätt av kultur (TCA) anses kulturen vara av dynamisk karaktär 

med en förmåga att förändra och omvandla beteende (Barth, 2007; Patel, 2007). Denna 

approach utgår ifrån att kulturer skapas oberoende av geografiska gränser och tar även hänsyn 
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till olika kulturnivåer. Nivåerna skapas mellan individer, grupper, organisationer, nationer och 

andra, och hur de interagerar med varandra påverkar utfallet av hållbarhetsarbetet. TCA kan 

vara ett hjälpmedel när det kommer till att skapa en bättre förståelse för organisationers 

hållbarhetsaktiviteter och hur de påverkar prioriteringen av intressenter. (Patel & Rayner, 

2012a) För att relatera kultur till ansvarstagande används DCF, vilket är ett ramverk för att 

förklara olika kulturformer grundade i ansvarstagande (Patel, 2007).  

2.2.2 The Douglas Cultural Framework  

DCF tar sin utgångspunkt i att kulturer har en dynamisk karaktär i enlighet med ett 

transaktionellt synsätt av kultur vilket redogjordes för ovan, dock relateras kulturen till 

ansvarstagande. Ansvarstagandet baseras på vad individer anser sig själva vara ansvariga för 

gentemot olika intressenter, där dessa åsikter kan variera. Därmed utgår denna studie ifrån de 

dominerande formerna av ansvarstagande i organisationer vilka benämns kulturformer, i och 

med att dessa representerar åsikterna hos majoriteten individer i respektive organisation. Ett 

företagsperspektiv innebär således att hänsyn inte kan tas till ansvarstagande på individnivå i 

och med att organisationer ofta består av en mängd individer. (Patel & Rayner, 2012a) De 

dominerande formerna av ansvarstagande utgör därmed kulturformen i organisationen. För att 

rättfärdiga sina egna handlingar och samtidigt kunna hålla andra ansvariga för deras 

handlingar använder människor därför det kulturella systemet för att kunna göra detta 

(Douglas, 1970, 1978, se Patel & Rayner, 2012a). Kulturen är alltså inte sammankopplad med 

nationer eller olika etniciteter enligt detta synsätt, utan DCF utgår i stället ifrån att kulturer 

skapas genom olika sociala relationer och transaktioner vilka utvecklas och påverkas av 

kontexten (Patel & Rayner, 2012b).  

 

De sociala relationerna och transaktionerna som skapar kulturer grundar sig i vad människor 

anser sig själva vara ansvariga för, något som påverkar hållbarhetsaktiviteter och redogörelsen 

för ansvarstagande inom organisationer. Kulturen kan därmed sägas influera och skapa regler 

och instruktioner för ansvarstagande och därmed även för hållbarhetsarbete inom 

organisationer. Därav blir kulturen central när det kommer till studier av 

hållbarhetsredovisning, då kulturen grundar sig i vad människor anser sig vara ansvariga för 

samtidigt som hållbarhetsredovisning handlar om ansvarstagande. Kulturformerna kommer 

därför att spegla vilka hållbarhetsaktiviteter organisationer väljer att genomföra och fokusera 

på. DCF förklarar på så sätt hur olika sociala transaktioner skapar olika former av 

ansvarstagande. (Patel & Rayner, 2012a)  

2.2.3 Två sociala dimensioner 

DCF grundar sig i två sociala dimensioner, grupp och klassificering, vilka används för att 

förklara individers beteende. Dessa delas sedan in i hög respektive låg nivå. Den första 

dimensionen, grupp, innebär huruvida individers handlingar och tankar begränsas genom att 

de är delaktiga och engagerade i en social enhet (Verweij et al., 2006). Patel och Rayner 

(2012a) använder sig av begreppet sociala påtryckningar för att förklara gruppdimensionen, 

vilket enligt dem innefattar en avsaknad av individers egna valmöjligheter och därför krävs en 

anpassning efter andra individers krav. Genom detta begränsas människors handlingar och 

åsikter genom att de har ett starkt engagemang för gruppen och på så sätt blir 

gruppmedlemmarnas åsikter och värderingar mer likartade och standardiserade (Patel & 

Rayner, 2012b). Detta indikerar en hög gruppnivå vilken skapas när individer interagerar med 

varandra i stor utsträckning. En hög gruppnivå kräver ett långsiktigt engagemang där 

medlemmarna betraktas som en gemensam företagsidentitet. Individerna förväntas även agera 
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utifrån den sociala enhetens intresse. Vid låg gruppnivå finns en avsaknad av interaktion 

vilket skapar ett individualistiskt synsätt där individer inte begränsas av andra medlemmar 

och vice versa. Individerna tenderar i stället att välja vilka de vill samarbeta och associeras 

med för att uppnå individuella mål. (Verweij et al., 2006)  

 

Den andra sociala dimensionen utgörs av klassificering vilket innefattar kategorisering och 

segregering mellan individer (Patel & Rayner, 2012a). Det innebär i vilken grad 

kategorisering och rollfördelning begränsar individers beteende (Verweij et al., 2006). En hög 

klassificering uppkommer när individer tillägnas olika roller på grundval av olika kategorier 

såsom hierarkisk position, kön, hudfärg med flera. Om skillnader dock är svaga och svåra att 

urskilja och på så sätt begränsar mängden alternativ och kategorier, anses klassificeringen 

vara av låg karaktär. Exempelvis vid en låg nivå av klassificering segregeras inte 

medlemmarna utan de har i stället möjlighet att påverka sina roller, det vill säga gå utöver de 

roller de tilldelats. Däremot vid en hög nivå särskiljs medlemmarna genom olika kategorier 

såsom hierarkisk position till exempel och medlemmarna tenderar att förbli inom de 

positioner de blivit tilldelade. (Patel och Rayner, 2012a, 2012b) 

2.2.4 Fyra kulturformer  

Fyra olika kulturformer kommer att ligga till grund för denna studie, där de baseras på 

kombinationer av de höga respektive låga nivåerna av grupp och klassificering. Dessa 

presenteras i figur 2 som påvisar fyra olika kulturformer som skiljer sig åt. Det är däremot inte 

givet att organisationer endast tillhör en form, utan de kan bestå av kombinationer av flera 

former. Detta påvisar att kultur är av dynamisk karaktär genom att sociala transaktioner 

skapas och förändras i det dagliga livet. Inom sociala enheter såsom organisationer kan det 

därför finnas olika kombinationer av kulturformer samtidigt som de förändras över tid. (Patel 

& Rayner, 2012a; Verweij et al., 2006) 

 

 
 

Figur 2. De fyra kulturformerna. Egenkomponerad.  

2.2.4.1 Hierarkisk kulturform  

Den hierarkiska formen karaktäriseras av en hög grupp- och klassificeringsnivå där samhället 

betraktas som kontrollerbart (Verweij et al., 2006). I denna form interagerar medlemmar med 

varandra i stor utsträckning och detta görs även mellan medlemmar som innehar olika roller 
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och funktioner, något som indikerar ett organiskt nätverk. Varje medlem är dock medveten 

om dennes position. Vidare utgörs formen av ett standardiserat och traditionsbundet arbetssätt 

där hänsyn tas till det förflutna och tidigare erfarenheter. Det standardiserade arbetssättet har 

ett starkt fokus på regler och principer snarare än själva resultatet, för att på så sätt reducera 

eventuella risker. Den höga graden av klassificering innebär att medlemmar kommer att hålla 

sig ansvariga gentemot individer som är mer mäktiga än dem själva vilket på så vis indikerar 

underlägsenhet. Ett exempel på en “starkare” part kan vara styrande organ i samhället, där det 

på så sätt finns en stark angelägenhet i organisationer att acceptera och anpassa sig till 

rådande regler och standarder. Därför kommer individer som tillhör denna form att känna ett 

större ansvarstagande gentemot de som är att betrakta som svagare i samhället i och med att 

de själva anser sig vara lyckligt lottade. (Patel & Rayner, 2012a) Därav präglas denna form av 

en uppfattning där människor är ojämlika när det kommer till status och roller (Patel & 

Rayner 2012b).  

 

För att relatera detta till hållbarhetsaktiviteter så kommer organisationer med en hierarkisk 

form att försöka analysera olika intressenters behov då denna form har en hög gruppnivå där 

interaktion sker med medlemmar inom olika funktioner och på olika nivåer, där nätverkande 

utgör en viktig del. I och med en hög nivå av klassificering så kategoriseras olika intressenter 

på basis av prioriteringar och då hänsyn tas till de svagare i samhället kommer 

hållbarhetsaktiviteter inriktade mot dem att prioriteras. Slutligen är organisationer av denna 

karaktär dedikerade till ramverk inom hållbarhet och använder dessa frivilligt, bland annat 

genom deras underlägsenhet gentemot högre instanser. (Patel & Rayner, 2012a)  

2.2.4.2 Konkurrensinriktad kulturform 

Denna form innefattar en låg nivå av både grupp och klassificering. Den låga gruppnivån 

bidrar till att medlemmar själva har möjlighet att påverka relationer och välja 

samarbetspartners. Medlemmarna föredrar självständighet och är att betrakta som 

entreprenörer, där de vill uppnå individuella mål utan att begränsas på olika sätt. Till skillnad 

mot den hierarkiska formen är denna form mer resultatinriktad och bortser från regler och 

principer, samtidigt som man tenderar att endast interagera och upprätta relationer med parter 

som kan gynna den egna verksamheten. (Patel & Rayner, 2012a, 2012b)  

 

Klassificeringens svaga karaktär innebär att restriktioner beträffande det individuella 

beteendet är få och därför kan inte människor hålla varandra ansvariga för olika saker, vilket 

även medför att individer inte begränsar varandra. I och med den starka självständigheten och 

föraktet mot begränsningar, föredras inte standarder hos dessa individer då lagar och 

standarder är att betrakta som begränsningar. Därav kommer dessa organisationer ej att 

tillämpa ramverk inom hållbarhetsredovisning. Om regelverk och standarder däremot 

uppvisar en konkurrensfördel som bidrar till en förbättring av organisationens finansiella 

resultat kommer en anpassning att ske. Således utgör det finansiella resultat den viktigaste 

delen. I och med att den konkurrensinriktade formen eftersträvar att skapa relationer som de 

gynnas av finansiellt, kommer även de hållbarhetsaktiviteter som utförs att rikta sig mot de 

intressenter som påverkar organisationens resultat positivt. (Patel & Rayner, 2012a, 2012b)  

2.2.4.3 Egalitär kulturform 

Den tredje kulturformen utgörs av egalitarism och grundar sig i hög grupp och låg 

klassificering. Den höga gruppnivån medför att medlemmarna anser att det är av vikt att 

identifiera gränsen mellan medlemmarna innanför och utanför gruppen. Interaktioner och 
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nätverkande mellan medlemmarna tenderar att ske med individer som innehar liknande roller 

och funktioner som de själva. Inom denna form råder en demokratisk anda på så sätt att den 

består av respekt och omsorg för andra medlemmar, där gruppmedvetenheten är hög och 

samarbete är centralt. Jämlikhet och omsorg utgör två viktiga delar då man utgår ifrån att 

individer i grund och botten har en förståelse och empati för andra individer (Verweij et al., 

2006). Det råder heller inga begränsningar mellan medlemmarna då klassificeringsnivån är 

låg, samtidigt ges medlemmar chansen att påverka vid beslutsfattande och den egalitära 

formen tenderar att skapa jämlika sociala relationer. (Patel & Rayner, 2012a) 

 

De egna medlemmarna kommer att betraktas som de främsta intressenterna och i och med 

detta kommer hållbarhetsarbetet främst att vara inriktat mot medlemmarna inom 

organisationen. Genom det starka fokuset på de interna medlemmarna kommer inte 

anpassning till riktlinjer att utgöra den viktigaste prioriteten, dock finns det heller inga 

indikationer som säger att medlemmarna kommer att motsätta sig anpassning till regler. Detta 

då medlemmarna inom organisationen utgör den viktigaste intressentgruppen, snarare än 

styrande organ. Om en anpassning till riktlinjer dock föredras av medlemmarna kommer detta 

att göras, men alla handlingar kommer att utgå ifrån gruppens bästa. (Patel & Rayner, 2012a)  

2.2.4.4 Fatalistisk kulturform 

Låg grupp och hög klassificering karaktäriserar den fjärde och sista kulturformen, fatalism. 

Inom denna form är inte medlemmarna delaktiga vid beslutsfattande vilket medför att de 

saknar valmöjligheter och placeras in i den fatalistiska formen utan hänsyn till deras 

önskningar. Därav består nätverket endast av individer som tillhör samma form som dem 

själva, det vill säga fatalister. Den höga klassificeringen medför att medlemmarna anses 

tillhöra de sociala positionerna de blivit angivna och på så sätt begränsas de till dessa 

positioner. I och med regleringen av positioner skapas segregering mellan medlemmarna och 

denna egenskap återfinns även inom den hierarkiska formen, dock i en mer positiv 

bemärkelse i den senare. I likhet med den konkurrensinriktade formen har även den 

fatalistiska formen en låg gruppnivå, men inom konkurrensinriktad form ges möjlighet till 

självständighet och påverkan vilket saknas inom den fatalistiska formen. (Patel & Rayner, 

2012a) 

 

Medlemmar i en fatalistisk form har som utgångspunkt att överleva och det påverkar även hur 

de hanterar olika situationer, då de är mer inriktade mot att endast acceptera de situationer 

som uppkommer och de uppgifter som de tilldelas. Detta då lärande och förbättringar anses 

vara omöjliga att uppnå (Verweij et al., 2006). De reducerade möjligheterna att påverka deras 

situation gör att medlemmar kommer att försöka undvika ansvarstagande gentemot andra i 

den utsträckning det är möjligt. På så vis kommer deras hållbarhetsengagemang vara av 

minimal karaktär och endast utföras till den grad det förhindrar juridiska problem. Fatalister 

har svårigheter att anpassa och rätta sig efter riktlinjer då regler betraktas som skyldigheter 

som uppkommit genom de andra kulturformerna. Riktlinjer blir på så sätt ytterligare bördor 

och därav skapas ovilja att följa dem. (Patel & Rayner, 2012a) 
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Figur 3. Sammanställning av vad som karaktäriserar respektive kulturform. Egenkomponerad 

med bakgrund i Patel och Rayner, 2012a, 2012b samt Patel, 2007. 

2.2.4.5 Sammanfattning av de fyra kulturformerna  

Kulturformerna hierarkisk, konkurrensinriktad och egalitär anses vara aktiva kulturer 

eftersom medlemmarna inom dem föredrar deras sätt att leva och samtidigt försöker få andra 

människor att anamma deras kulturer. Däremot är den fatalistiska formen att betrakta som en 

passiv kulturform genom att dess medlemmar troligen inte är nöjda med sitt sätt att leva då de 

ges svaga möjligheter att påverka deras situation. Fatalister präglas därför av en uppgivenhet 

samtidigt som de även innehar en ödestro. I och med ödestron är fatalister av den 

uppfattningen att deras hållbarhetsarbete saknar betydelse då det i slutändan ändå innebär 

något de inte kan påverka. Ödet och framtiden är alltså ingenting som fatalister kan påverka, 

utan det styrs av högre makter och därför betraktas hållbarhetsarbetet som onödigt. Genom 

detta kan tänkas att fatalister kommer att undvika hållbarhetsarbete då det anses vara 

oväsentligt. (Patel & Rayner, 2012b)  

 

De två sociala dimensionerna, grupp och klassificering, baseras på medlemmars preferenser 

för dessa dimensioner, där ansvarstagande kan sägas utgöra ett resultat av individernas 

beteende. Hur medlemmarna väljer att placera sig när det kommer till grupp och klassificering 

är beroende av tidpunkt och kontext, vilket påvisar att de fyra kulturformerna kan förändras 

genom individers varierande preferenser för dimensionerna, och därmed är de inte att betrakta 

som fasta. I och med förändringar i medlemmarnas preferenser förekommer alla olika 

kulturformer i en organisation. Däremot finns det vid en angiven tidpunkt någon form som är 

mer dominerande än de övriga då de ständigt konkurrerar mot varandra (Patel & Rayner, 

2012a), detta genom att medlemmarna inom varje kultur förespråkar deras respektive kultur 
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och försöker få denna att bli dominerande. Dock inte medlemmar inom den fatalistiska 

formen som endast anpassar sig efter den form som är dominerande. (Patel & Rayner, 2012b) 

 

I och med den föränderliga karaktären förblir ingen av de olika formerna permanent i en 

organisation. Dock är de olika formerna beroende av varandra då en form tillför något som 

saknas hos någon annan. Om en av formerna skulle försvinna skulle det medföra att samma 

sak skulle inträffa med de andra vilket påvisar att formerna är att betrakta som komplement 

till varandra. Till exempel en avsaknad av hierarkisk kulturform skulle leda till färre regler, 

restriktioner och standarder vilket skulle påverka den konkurrensinriktade formen på så sätt 

att medlemmar inom den inte skulle ha några restriktioner alls att förhålla sig till. Genom 

deras vinstskapade fokus skulle detta medföra en obalans på marknaden som slutligen skulle 

bidra till en kollaps av systemet. (Patel & Rayner, 2012a)  

2.3 Överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och huvudsaklig verksamhet 

För att återknyta till de olika kulturformerna som diskuterats ovan grundar sig dessa i vad 

människor anser sig vara ansvariga för (Patel & Rayner, 2012a). Genom att kombinera Patel 

och Rayners (2012a, 2012b) samt Porter och Kramers (2006) resonemang är vår tolkning att 

kulturformerna i en organisation inte endast behöver avspegla de hållbarhetsaktiviteter som 

företaget väljer att prioritera, utan även verksamhetens värdeord överlag, det vill säga vad 

organisationen “står för”. Finns det en överensstämmelse mellan organisationens värdeord 

och hållbarhetsaktiviteter tyder det på att vad människor anser sig vara ansvariga för 

genomsyrar hela organisationen. Därför kan kulturformerna och DCF tänkas hjälpa till att 

förklara huruvida det finns en överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och huvudsaklig 

verksamhet i organisationer och varför det kan variera mellan organisationer.  

 

Vid en medvetenhet kring vilka kulturformer som råder i en organisation kan detta underlätta 

när det gäller att samordna verksamhetens värdegrund och hållbarhetsarbete och få dem att 

överensstämma med varandra. På så sätt kommer ansvarstagandet att prägla hela 

organisationen och värde skapas då för både företag och samhälle. Ett exempel på ömsesidigt 

värdeskapande mellan företag och samhälle kan vara ett klädföretag som introducerat sociala 

aspekter i sin huvudsakliga verksamhet genom att producera kläder av ekologiska material där 

tillverkningen sker under goda arbetsförhållanden. Det utgör en konkurrensfördel för företaget 

samtidigt som samhället gynnas. 

 

För att värdegrunden och hållbarhetsarbetet ska vara integrerade med varandra krävs att 

samhälle och företag betraktas som två samverkande parter som påverkar varandra, något som 

skapar ett effektivt hållbarhetsarbete. Det finns ett för starkt fokus på skillnaderna mellan 

samhället och företag snarare än ett synsätt som präglas av en uppfattning där dessa 

samverkar, där det senare framhävs som mer fördelaktigt. Företag bör alltså undvika ett 

generellt tänkande när det kommer till hållbarhetsarbete och i stället se till vad individerna i 

verksamheten anser sig vara ansvariga för vilket bör genomsyra hela verksamheten. (Porter & 

Kramer, 2006) Genom att lägga vikt vid kulturformerna och låta dem integreras i företagets 

hållbarhetsarbete och huvudsakliga verksamhet, kan ett avstånd tas ifrån en uppfattning om att 

företag endast har ett vinstintresse och bara agerar utifrån eget värdeskapande (Gray, 2006). 

 

Vid beslutsfattande, både på samhälls- och företagsnivå, bör syftet vara att skapa delat värde, 

det vill säga fatta beslut som gynnar både företaget och samhället. Om den ena parten endast 

fokuserar på det som är mest fördelaktigt för denne, det vill säga bortser från den andra 

parten, kommer detta så småningom att förstöra det långsiktiga välståndet. Detta då företags 
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aktiviteter påverkar samhället och tvärtom (Gray, 2006). Samhället påverkar företag genom 

sociala förhållanden samt dess uppbyggnad och innebär både möjligheter och begränsningar 

för företag, då företag oftast verkar på en konkurrensmarknad. (Porter & Kramer, 2006) 

 

Företag är idag beroende av ett hälsosamt samhälle där det finns utbildningsmöjligheter, 

sjukvård och ett demokratiskt tänkande vilket främjar effektiv arbetskraft. Genom ett 

hälsosamt samhälle och mänskligt välbefinnande ökar efterfrågan på företag vilket i sin tur 

tillfredsställer människors behov. Samhället är samtidigt beroende av företag genom att de 

skapar arbetsmöjligheter och välstånd vilket i sin tur bidrar till bättre levnadsvillkor. Detta 

kan sägas utgöra ett ömsesidigt beroende mellan parterna. Genom att förstå relationen mellan 

företag och samhället och samtidigt implementera hållbarhetsfrågor på ett sådant sätt att de 

stämmer överens med det enskilda företagets strategi och verksamhet bidras till ett effektivare 

hållbarhetsarbete. Insikten av den ömsesidiga relationen som råder mellan företag och 

samhälle kommer att leda till att företagen får mer klarhet i sitt hållbarhetstänkande. (Porter & 

Kramer, 2006)  

2.4 Analysmodell 

Vi anser att tidigare forskning haft ett alltför starkt fokus på kultur och ansvarstagande som 

fristående aktiviteter samtidigt som kultur ofta varit kopplad till nationsgränser och olika 

etniciteter. I stället argumenterar vi för att kultur och ansvarstagande utgör en helhet då de 

skapas genom sociala transaktioner oberoende av nationstillhörighet. Utifrån Patel och 

Rayners (2012a, 2012b) studier hävdas att kulturer är vad man tycker och faktiskt gör, detta 

då kulturen baseras på vad människor anser sig vara ansvariga för vilket konkretiseras i 

hållbarhetsarbetet, vilket även är utgångspunkten i DCF.  

 

 
 

Figur 4. Analysmodell. Egenkomponerad. 
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Att kultur och ansvarstagande utgör en helhet beskrivs följande; då vi utgår ifrån att kulturer 

är dynamiska och skapas utifrån vad människor anser sig vara ansvariga för, kommer detta att 

spegla vilka hållbarhetsaktiviteter en organisation väljer att genomföra då hållbarhetsarbete 

hänger samman med ansvarstagande. Människornas åsikter kring ansvarstagande kommer 

därför att konkretiseras i de sociala hållbarhetsaktiviteterna och regeltillämpningen i 

respektive organisation. De valda hållbarhetsaktiviteterna kommer ha en inverkan på vilka 

intressenter som prioriteras hos respektive organisation, men ansvarstagandet kan även tänkas 

ha ett samband med graden av regeltillämpning då en organisation som tillämpar regler i stor 

utsträckning kan inneha preferenser för ansvarstagande då de kan anse att de genom att följa 

regler även tar ett ansvar. 

 

För att förklara människors åsikter kring ansvarstagande, som konkretiseras i 

hållbarhetsarbetet och regeltillämpningen, används två sociala dimensioner, grupp och 

klassificering (Verweij et al., 2006) och beroende på hur dessa dimensioner kombineras i hög 

respektive låg nivå skapas fyra olika kulturformer (hierarkisk, konkurrensinriktad, fatalistisk 

och egalitär) (Patel & Rayner, 2012a). Hållbarhetsaktiviteterna och graden av 

regeltillämpning som genomförs i respektive organisation ligger därmed till grund för vilken 

kulturform eller vilka kulturformer som dominerar. På det sättet påvisas processen kring hur 

kulturformerna fastställs. Detta illustreras i den mittersta delen i figur 4. De långa pilarna 

karaktäriserar relationen mellan ansvarstagande och kultur och åskådliggör att dessa två är 

relaterade till varandra och utgör en helhet. Därmed illustrerar denna del av analysmodellen 

synsättet inom DCF. Detta syftar till forskningsfråga 1 som ämnar att utreda relationen mellan 

kultur och ansvarstagande och därav om Patel och Rayners (2012a) resonemang kan tillämpas 

även i en annan kontext, och på så vis bidra med ytterligare kunskap kring DCF. 

 

Forskningsfråga 2; “Kan The Douglas Cultural Framework förklara huruvida det finns en 

överensstämmelse mellan organisationers hållbarhetsarbete och den huvudsakliga 

verksamheten och i så fall på vilket sätt?” illustreras genom klammern ned till den 

huvudsakliga verksamheten. På så sätt önskar vi utreda om kulturformerna hos respektive 

organisation, som har sin grund i vilka hållbarhetsaktiviteter man gör och graden av 

regeltillämpning, genomsyrar hela verksamheten eller ej och om detta kan förklaras genom 

DCF. 
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3. Metod 

 

I metodavsnittet diskuteras studiens vetenskapliga utgångspunkter i form av ämnesval, 

perspektiv och verklighets- och kunskapssyn. Vidare beskrivs metodologiska val gällande 

angreppssätt och val av kvalitativ metod. I avsnittet presenteras även studiens praktiska 

tillvägagångssätt i form av litteratursökning, urvalsprocess, innehållsanalys samt en 

analysprocess som beskrivs och tydliggörs med en modell. Avslutningsvis reflekteras och 

kritiseras kring studiens val av metod och tillvägagångssätt.  

 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

3.1.1 Ämnesval 

Vi valde att studera området hållbarhetsredovisning då vi kom i kontakt med ämnet i samband 

med en redovisningskurs på avancerad nivå. Ämnet väckte intresse, framförallt den sociala 

aspekten, då välgörenhet och medmänsklighet är något vi båda anser är av vikt för ett 

fungerande och välmående samhälle där aktörer bör ta ansvar. Vi anser att detta är ett aktuellt 

ämne då organisationer de senaste åren varit föremål för kritik gällande just deras sociala 

hållbarhetsarbete. Vidare finner vi kulturer intressanta då vi genom egna erfarenheter upplevt 

att det finns olika organisationskulturer, oavsett bransch- eller nationstillhörighet. Det 

överensstämmer med ett transaktionellt synsätt på kultur där kulturen betraktas som 

dynamisk, och därför tillämpades detta synsätt i studien. Genom det gemensamma intresset 

för hållbarhet och kultur önskade vi knyta samman dessa områden. Vid litteratursökning fann 

vi att endast en tidigare studie behandlat relationen mellan ansvarstagande och kultur, där 

kulturen skapas inom sociala enheter och därav är dynamisk (Patel & Rayner, 2012a), detta då 

forskning som kombinerat hållbarhetsarbete och kultur främst varit inriktad emot ett 

nationsperspektiv där kulturen anses vara homogen och stabil (Patel & Rayner, 2012b). På så 

sätt kunde vi urskilja en kunskapslucka.  

 

Tidigare studier som berört området hållbarhet har främst tillämpat ett ekonomiskt synsätt 

utifrån ett intressentperspektiv. Då hållbarhetsredovisning i huvudsak riktar sig mot 

intressenter (GRI, 2014), kan detta utgöra en orsak till varför en stor del av den tidigare 

forskningen fokuserat på intressenter och intressentteorin. Den ekonomiska aspekten av 

hållbarhetsredovisning har även varit central inom tidigare forskning då 

hållbarhetsredovisning kan betraktats utifrån ett strategiskt perspektiv där företag önskar 

genomföra sitt hållbarhetsarbete så kostnadseffektivt som möjligt (Porter & Kramer, 2006). 

På grund av det tidigare fokuset gällande den ekonomiska aspekten av hållbarhetsredovisning, 

valde vi att endast behandla den sociala aspekten. Valet grundade sig i att forskning inom 

denna aspekt inte anses vara lika framskriden som de övriga två (Ellerup Nielsen & Thomsen, 

2007), samt vårt intresse för området.  

3.1.2 Kunskaps- och verklighetssyn 

3.1.2.1 Syn på kunskap 

Inom företagsekonomisk forskning används ofta begreppet epistemologi som syftar till att 

förklara vad som är att betrakta som kunskap (Raubal, 2001). Hermeneutik utgör en av 
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ståndpunkterna inom epistemologi och syftar till att skapa förståelse och tolka verkligheten 

(Johansson-Lindfors, 1993; Ödman, 2007). Hermeneutik innefattar en tolkningsprocess där 

fenomenet till en början endast består av delar som tolkas och kontextualiseras och så 

småningom bildar en helhet. Detta överensstämmer med studiens synsätt då vi argumenterar 

för att kultur och ansvarstagande har en relation och utgör en helhet. Dessutom syftade denna 

studie till att skapa förståelse för hur dessa delar hänger samman och är relaterade till 

varandra och genom det valde vi att utforma studien med ett djup och en hög detaljrikedom.  

 

Studien baserades på en innehållsanalys beträffande företags års- och 

hållbarhetsredovisningar i de fall de valda organisationerna valt att upprätta de båda 

rapporterna. Genom detta önskade vi skildra en så korrekt avbild av verkligheten som möjligt, 

det vill säga återge vad företagen faktiskt presenterade och menade i deras rapporter. Studien 

krävde dock tolkningar från oss som författare då vi genom en innehållsanalys valde ut de 

sökord vi ansåg var av betydelse för studien med utgångspunkt i GRI:s ramverk. Ytterligare 

tolkningar gjordes i samband med insamlingen av empirimaterialet och kopplingen till DCF 

genom att vi tog del av företagens års- och hållbarhetsredovisningar i de fall dessa fanns 

tillgängliga, och gjorde egna bedömningar gällande identifierandet av kulturformerna. I och 

med tolkningarna och synsättet att kulturer och ansvarstagande utgör en helhet hade detta en 

inverkan på hur vi tolkade det empiriska materialet.  

3.1.2.2 Syn på verklighet 

Synen på verkligheten handlar om i vilken grad aktörer påverkar verkligheten och benämns 

som ontologi (Raubal, 2001). Den ontologiska läran består av två synsätt beträffande 

verkligheten, där den ena utgörs av objektivism som innebär att yttre faktorer har en inverkan 

på verkligheten och är oberoende av aktörer. Det innebär i sin tur att människor inte kan 

påverka den rådande verkligheten. (Bryman & Bell, 2005) Men i och med att denna studie tog 

utgångspunkt i att människor skapar kulturer togs avstånd ifrån att människor inte kan 

påverka verkligheten. Därmed begränsas inte människor av kulturen, utan de är medskapare 

till den snarare än att vara passiva mottagare. (Patel & Rayner, 2012a) I och med detta hade 

studien inslag av konstruktionism, där verkligheten skapas och förändras genom mänskliga 

handlingar och uppfattningar (Bryman & Bell, 2005). Detta synsätt stödjer teorier om att 

kulturer är dynamiska och förändras i samband med mänsklig påverkan. Kulturens 

föränderliga karaktär skapad av individer innebär således inget tvång för människor att 

efterfölja, utan snarare utgör den en referensram som befinner sig i ständig förändring 

(Baecker, 1997).  

3.2 Metodologiska val 

3.2.1 Angreppssätt  

Företagsekonomisk forskning kan tillämpa olika ansatser beroende på val och användning av 

teorier. En av de vanligaste ansatserna benämns deduktiv ansats, vilken utgörs av att forskaren 

härleder teori till en empirisk granskning i syfte att utöka den befintliga teorin. (Bryman & 

Bell, 2005) I denna studie syftades till att bidra med ytterligare kunskap inom DCF och 

studera huruvida DCF kunde kontextualiseras. Därför togs en utgångspunkt i tidigare 

forskning som utgjorde studiens referensram. Den teoretiska referensramen relaterades sedan 

till de empiriska data vilka utgjordes av relevanta delar i hållbarhets- och årsredovisningar. 

För att analysera och tolka insamlade data återkopplades sedan till de valda teorierna.  
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3.2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Då denna studie syftade till att undersöka relationen mellan kulturformer och ansvarstagande 

samt överensstämmelsen mellan hållbarhetsaktiviteter och den huvudsakliga verksamheten, 

togs utgångspunkt i teorier som berörde dessa områden. I denna studie tillämpades ett 

tolkande synsätt som innebär hur individer tolkar och uppfattar den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2005). I och med att denna studie präglades av ett synsätt där kulturer är 

dynamiska och skapas utifrån vad människor anser sig själva vara ansvariga för, ansågs ett 

tolkande synsätt vara en rimlig utgångspunkt. Vidare betraktades att den sociala verkligheten 

ständigt förändras i och med att individerna inom den utvecklas (Bryman & Bell, 2005), 

vilket kan relateras till kulturer som anses vara av dynamisk karaktär. Då organisationer 

består av en mängd olika individer med olika värderingar och åsikter kommer kulturen 

utgöras av vad majoriteten anser. (Patel & Rayner, 2012a) Därmed togs en utgångspunkt i 

kvalitativ forskningsmetod, då den utgår ifrån att studera komplexa beteenden hos människor 

(Khan, 2014). Kvalitativ forskningsmetod har sitt ursprung i att förklara något och tenderar att 

fokusera på detaljer vilket ofta genererar en djupare form av kunskap (Patel & Davidson, 

2011). Då denna studie syftade till att utreda hur ansvarstagande, i form av 

hållbarhetsaktiviteter och regeltillämpning, och kulturformer är relaterade till varandra 

tillämpades en kvalitativ forskningsmetod som förklarar hur den sociala verkligheten 

förändras på grund av individerna som verkar inom den (Bryman & Bell, 2005). En kvalitativ 

forskningsmetod hänger ofta samman med textbearbetning vilket även genomfördes i denna 

studie i form av en innehållsanalys (Patel & Davidson, 2011).  

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.3.1 Litteratursökning 

För att finna relevanta teorier och skapa en teoretisk grund till denna studie använde vi oss av 

databaserna ABI Inform, Summon och Google Scholar via Örebro universitetsbibliotek. 

Främst användes teori som berörde ansvarstagande, hållbarhet samt kultur, men även teori 

angående överensstämmelse mellan organisationers hållbarhetsarbete och den huvudsakliga 

verksamheten tillämpades. Den tidigare forskning som huvudsakligen låg till grund för 

studien var Patel och Rayners (2012a) artikel angående kulturens relation till ansvarstagande. 

Då det saknades vidare forskning inom området kompletterades studien med artiklar inom 

liknande ämnen som bedömdes hålla sig inom områdets ramar. För att finna relevanta artiklar 

som stämde bra överens med vad vi avsåg att undersöka användes olika sökord. De sökord 

som användes var “CSR”, “Corporate Social Responsibility”, “Corporate Sustainability”, 

“Sustainability”, “Connectivity”, “Core Business”, “Organizational culture”, “Culture 

approach”, “The Cultural Theory” och “The Douglas Cultural Framework.”  

 

För att begränsa litteratursökningen valde vi att endast studera vetenskapliga artiklar för att 

öka trovärdigheten i materialet. Vidare studerades relevanta artiklars referenslistor för att 

finna material som berörde vårt område. De böcker som användes i studien har vi funnit i 

tidigare studier samt på Örebro universitetsbibliotek. Metodkällor eftersöktes på samma sätt, 

det vill säga genom litteratursökning via databaser som fanns tillgängliga på Örebro 

universitets hemsida i form av vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes även via 

Örebro universitetsbibliotek där vi både använde oss av metodböcker av generell karaktär 

samt böcker som fokuserat på kvalitativa studier.  
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3.3.2 Urvalsprocess 

Vid val av urvalsmetod bör beaktas huruvida graden av generaliserbarhet är önskvärt eller ej 

(Bryman & Bell, 2011). I denna studie söktes en djupare och mer detaljrik kunskap kring 

relationen som kulturformerna har med de valda hållbarhetsaktiviteterna i olika företag, samt 

överensstämmelsen mellan kulturformerna och den huvudsakliga verksamheten. Således 

önskades ingen generaliserbarhet i denna studie, och därför minskade kraven på att använda 

sig av ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2011). Därför tillämpades en kvalitativ 

forskningsmetod och ett icke-sannolikhetsurval. Inom detta urval finns flera typer, där denna 

studie utgick ifrån ett godtyckligt urval (Larsen, 2009). Vi begränsade därmed vårt urval till 

de enheter som vi ansåg vara mest lämpade med avseende på studiens syfte och 

problemformulering. Detta kan även benämnas enligt ett strategiskt urval (Larsen, 2009), då 

vi valde ut organisationer och därefter baserade vårt empiriska material på deras års- 

respektive hållbarhetsredovisningar i de fall de båda rapporterna fanns tillgängliga.  

 

Valet av organisationer baserades på bolagsform, bransch, storlek på företag och 

tillgänglighet till företagsdokument. Då en stor del av hållbarhetsforskningen utgått ifrån stora 

privata företag eller börsnoterade företag, eftersöks fler studier vilka innefattar andra 

organisationsformer och storlekar (Patel & Rayner, 2012a). Därför valde vi att utöka vårt val 

av organisationer till att inte endast innefatta börsnoterade eller stora bolag, utan även 

inbringa andra organisationsformer i studien med olika storlekar. Vi valde att begränsa vårt 

urval till sex stycken organisationer då en djupare undersökning önskades genomföras i och 

med vår ambition att bidra med förståelse i form av hög detaljrikedom, snarare än att studera 

ett större antal organisationer på en ytligare nivå. Studien utgjordes av 51 antal sökord (vilka 

återfinns i bilaga 1) relaterade till GRI:s indikatorer inom den sociala aspekten. Genom 

sökorden gavs möjligheten att studera de valda organisationernas rapporter grundligt med 

tanken att vi ramat in de områden som var viktiga för studien och därmed kunde svara på 

syfte och tillhörande frågeställningar. 

 

De valda företagen bestod av SKF, Investor och Clas Ohlson där dessa är publika bolag. 

Ytterligare en organisation som valdes var Svenska Röda Korset som är en icke vinstdrivande 

rörelse med humanitära värderingar som främsta fokus. Vi valde även att studera 

Systembolaget då det är en statligt ägd organisation med icke vinstdrivande syfte och till sist 

Lantmännen som är en ekonomisk och kooperativ förening. Vårt val gällande företag 

baserades bland annat på variationen av bolagsform då en stor del av hållbarhetsforskningen 

utgått ifrån större och publika bolag. De valda bolagen representerar således olika 

ägarstrukturer, syften, branscher, storlekar och bolagsformer. Därmed önskades bidra med 

ytterligare forskning kring andra organisationsformer relaterat till hållbarhetsredovisning. En 

annan orsak till valet av studieobjekt grundade sig i ett antagande om att olika 

organisationsformer, branscher och storlekar på företag troligen kunde bidra till en variation 

när det gällde att klassificera in företagen i olika kulturformer. Vidare tillämpades denna 

urvalsprocess i Patel och Rayners (2012a) artikel som låg till grund för denna studie varpå 

risken för att samtliga studieobjekt skulle inneha samma kulturform reducerades. 

3.3.3 Innehållsanalys  

Dokument kan användas som undersökningsmetod och består av ett redan producerat material 

som kan användas för insamling och analys av data (Patel & Davidson, 2011), där vi i denna 

studie använde offentliga dokument från organisationer vilket utgjorde vårt empiriska 

material. Analys av materialet genomfördes genom en innehållsanalys, något som är vanligt 



23 

 

när dokument utgör data (Bryman & Bell, 2005), samtidigt som denna metod är att föredra 

inom forskning där stora mängder text ska bearbetas (Silverman, 2011). Innehållsanalys utgår 

således ifrån att texter utgör ett kommunikationsmedel, där fokus ligger på innehållet i texten 

och innebörden av den (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Innehållsanalysen genomfördes med kvalitativa inslag vilket innebär att vi subjektivt tolkade 

materialet och sökte efter bakomliggande teman i det, där syftet var att skapa kategorier 

(Bryman & Bell, 2005). Då vi, genom att ta del av företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar, sökte förståelse kring kulturformernas relation till ansvarstagande i 

form av hållbarhetsaktiviteter och överensstämmelsen med den huvudsakliga verksamheten, 

var detta inget som uttrycktes konkret i dokumenten. I stället krävdes tolkning från oss som 

författare vilket gjorde att en kvalitativ innehållsanalys ansågs vara lämplig. 

Problemformuleringen indikerade också att vi var i behov av att söka underliggande 

betydelser i dokumenten, det vill säga inte bara det som var uppenbart synligt. Detta 

överensstämmer också med en kvalitativ karaktär av innehållsanalys. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Den huvudsakliga kategorin i studien var förutbestämd eftersom vi valt att studera den sociala 

aspekten av hållbarhetsredovisning. Därför benämndes kategorin som socialt ansvarstagande 

och genom dess förutbestämdhet var denna kvalitativa innehållsanalys av riktad karaktär. 

Denna karaktär kan användas när befintliga teorier är ofullständiga inom ett visst 

sammanhang, där syftet är att jämföra studiers utfall med tidigare forskning vilket även utgör 

styrkan i en riktad innehållsanalys i och med dess bidrag till teoriutvecklingen. Då denna 

studie syftade till att bidra med kunskap kring ett dynamiskt synsätt av kultur och 

kulturformers relation till ansvarstagande var målet att utvidga den befintliga teorin, därför 

var innehållsanalys av riktad karaktär att föredra. En riktad innehållsanalys utgörs av en mer 

strukturerad process och då analysen i denna studie bestod av en redan förutbestämd kategori 

samt tillämpandet av ett antal sökord, var den att betrakta som strukturerad. (Hsieh & 

Shannon, 2005)  

 

I studien genomfördes en innehållsanalys på sex stycken organisationers års- och/eller 

hållbarhetsredovisningar för att utröna kulturformerna och deras relation till ansvarstagandet 

inom organisationerna samt överensstämmelsen med den huvudsakliga verksamheten. I de 

fall hållbarhetsredovisningen inte fanns tillgänglig studerades endast årsredovisningen. Då 

texter har flera innebörder och kan tolkas på olika sätt, började vi med att granska relevanta 

delar av materialet individuellt för att utröna vad som var av vikt för denna studie, vilket 

sedan diskuterades mellan oss för att nå en överensstämmelse. (Graneheim & Lundman, 

2004; Antonsson, Eriksson-Korjonen & Rosengren, 2012)  

 

Vi utgick ifrån GRI:s indikatorer inom den sociala aspekten för att finna de sökord vi ansåg 

var av vikt för studien samt för att få med de delar som berörde den sociala aspekten. Vid 

genomförandet användes datavaran NVivo vilket är ett statistikprogram, detta för att avgränsa 

men även underlätta textbearbetningen och göra den mer lätthanterlig. I NVivo användes 

sökverktyget “Text Search” där de utvalda sökorden (återfinns i bilaga 1) skrevs in, därefter 

valdes även andra delar ut som ansågs fånga det eftersökta innehållet som var av relevans. 

Dessa benämns meningsbärande enheter och utgör sammanställningar av ord som innehar en 

viss innebörd. För att reducera mängden material kondenserades sedan de meningsbärande 

enheterna i den utsträckningen att ingen viktig information gick förlorad. (Graneheim & 

Lundman, 2004) För att illustrera processen från meningsbärande enhet till dess kondensering 

presenteras ett exempel från Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning 2014. Den 

meningsbärande enheten utgjordes av “Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamhet på 
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ägarnas gårdar och att optimera avkastningen på ägarnas kapital i föreningen.” Denna enhet 

kondenserades sedan till “Uppdraget är att bidra med lönsamhet på ägarnas gårdar samt 

avkastning till ägarna.” 

 

De kondenserade meningsenheterna kodades sedan för att möjliggöra att de insamlade data 

kunde studeras utifrån nya perspektiv. Koder kan därmed betraktas enligt att utgöra verktyg 

för att studera data på andra sätt (Graneheim & Lundman, 2004). Exemplet som användes 

ovan fick koden “Lönsamhet och avkastning för ägare.” Dock föreligger svårigheter i att 

genomföra kodning utan att ett visst inslag av egna tolkningar förekommer (Bryman & Bell, 

2005). För att reducera subjektivitet i kodningen utformades koderna självständigt mellan oss 

som författare, där vi sedan jämförde våra koder för att se i vilken grad dessa stämde överens. 

När kodningen hade genomförts började vi med kategoriseringen där de valda koderna som 

innehade relativt likartad innebörd organiserades till olika subkategorier, där de sistnämnda 

således bestod av flertalet koder. Koden i exemplet fick subkategorin “Ägarperspektiv.” Då vi 

valt att tillämpa en riktad, kvalitativ innehållsanalys utgick vi ifrån en förutbestämd kategori, 

socialt ansvarstagande, där subkategorierna således mynnade ut i denna. En kategori kan 

därmed sägas utgöra en grupp bestående av ett innehåll som har vissa saker gemensamt 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Genomgående under genomförandet av innehållsanalysen diskuterades tolkningarna som 

gjordes under processerna som innefattade kodning och kategorisering noggrant tills en 

gemensam tolkning uppstod, med syfte att reducera subjektiviteten i den mån detta var 

möjligt. (Antonsson et al., 2012)  

3.3.4 Analysprocess 

 
 

Figur 5. Modell som beskriver analysprocessen. Egenkomponerad. 
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I avsnittet presenteras hur vi gick tillväga vid analys av vårt empiriska material, där denna 

process genomfördes för respektive studieobjekt. I steg 1 illustreras processen kring 

fastställande av kulturform i de valda organisationerna. För att kunna utreda vad majoriteten 

av människor i respektive organisation ansåg sig vara ansvariga för gjordes ett antagande 

kring att detta återspeglades i organisationernas sociala hållbarhetsaktiviteter och graden av 

regeltillämpning och detta styrde därför datainsamlingen. Insamlingen av data skedde via 

sökord i Nvivo där GRI:s indikatorer inom den sociala aspekten användes som vägledning för 

vilka delar som inryms inom socialt ansvarstagande. Därefter kodades och kategoriserades det 

insamlade materialet.  

 

Hållbarhetsaktiviteterna och graden av regeltillämpning låg således till grund för vilken eller 

vilka kulturformer varje organisation hade med bakgrund i Patel & Rayners studie (2012a) 

samt DCF. Därmed kan sociala hållbarhetsaktiviteter och regeltillämpning betraktas som en 

operationalisering av begreppet kulturform. Beroende på organisationernas redogörelse för 

den sociala aspekten av hållbarhetsarbete samt graden av regeltillämpning kunde företagen 

analyseras och kategoriseras in i den eller de kulturformer (hierarkisk, egalitär, 

konkurrensinriktad eller fatalistisk) som stämde bäst överens på organisationen vilket visas 

längst ned i steg 1. Vid fastställandet av kulturformer hos respektive företag beaktades endast 

återkommande mönster i empirimaterialet. I och med detta bortsågs från delar som endast 

presenterades enstaka gånger. Tillvägagångssättet vid fastställandet av kulturformer går att 

urskilja i tabell 1 som illustrerar processen från meningsbärande enheter till huruvida de 

skulle kategoriseras och betraktas som sociala hållbarhetsaktiviteter eller regeltillämpning.  
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Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Koder Subkategori Huvudkategori Tolkning 

För oss är det självklart att ta 
ansvar för arbetsvillkor, 

mänskliga rättigheter, 

miljöfrågor, anti-korruption och 
likabehandling, såväl i vår egen 

verksamhet som i hela 

dryckesleverantörskedjan. 

Ansvar i hela 
verksamheten men 

även i 

dryckesleverantörskedj
an. 

Ansvar hos flera 
parter.  

Samhällsansvar. Socialt 
ansvarstagande. 

Sociala 
hållbarhetsaktiviteter, 

där samhället utgör en 

viktig intressent. 

SKF är anslutet till ILOs 
deklaration om grundläggande 

principer och rättigheter i 

arbetet. Därigenom åtar sig 
SKF att respektera 

grundläggande mänskliga 

värderingar fastställda av ILO. 

SKF tar hänsyn till 
grundläggande 

mänskliga rättigheter i 

och med sitt 
medlemskap i ILO. 

Medlemskap i 
ILO. 

Riktlinjer. Socialt 
ansvarstagande. 

Regeltillämpning, i och 
med sitt medlemskap i 

ILO.  

Våren 2014 genomfördes 
”Lantmännen Växthus”, ett 

praktiskt utbildningsprogram 

för medarbetare som har en 
innovativ affärsidé. Genom 

programmet får medarbetarna 

hjälp att utveckla sina idéer till 
färdiga affärsmodeller. Det är 

dels ett sätt att fånga in fler av 

de idéer och möjligheter som 
finns inom Lantmännen, men 

också ett sätt att stärka 

kompetensen inom 
affärsutveckling och 

innovation. 

Lantmännen Växthus 
är ett 

utbildningsprogram 

för medarbetare med 
affärsidéer. 

Programmet hjälper 

till att utveckla idéerna 
till affärsmodeller med 

syftet att fånga in de 

idéer och möjligheter 
som finns inom 

Lantmännen. Men 

även att stärka 
kompetens och 

affärsutveckling. 

Utbildningsprogr
am för 

medarbetare.  

Medarbetare. Socialt 
ansvarstagande. 

Sociala 
hållbarhetsaktiviteter, 

riktade mot 

medarbetarna.  

Under 2014 bistod SRK 

insatser i Syrien med 47,1 

miljoner kronor. 

Insatser och bidrag till 

Syrien.  

Bidrag. Samhällsansvar. Socialt 

ansvarstagande. 

Sociala 

hållbarhetsaktiviteter, 

riktade mot de mindre 
priviligierade i 

samhället.  

Clas Ohlsons uppförandekod, 

som infördes 2005, innehåller 
riktlinjer för medarbetare, 

leverantörer och affärspartners 

vad gäller arbetsförhållanden, 
hälsa och säkerhet, affärsetik, 

och miljö. Koden bygger på 

internationella konventioner 
och nationell lagstiftning och 

regler. Dessa innefattar FN:s 

deklarationer om de mänskliga 
rättigheterna, ILO:s 

kärnkonventioner, OECD:s 

riktlinjer för multinationella 
företag och FN:s Global 

Compact. 

Uppförandekod som 

bygger på 
internationella 

konventioner och 

nationell lagstiftning.  

Uppförandekod. Riktlinjer. Socialt 

ansvarstagande. 

Regeltillämpning, i och 

med uppförandekoden 
som grundas i nationell 

lagstiftning och 

internationella 
konventioner.  

 

Tabell 1. Exempel på kodningens tillvägagångssätt.  

I tabell 1 exemplifieras några av de meningsenheter som använts för att påvisa processen från 

meningsenhet till färdig huvudkategori som sedan hänfördes till sociala hållbarhetsaktiviteter 

eller regeltillämpning, vilka låg till grund för fastställandet av kulturformer. Exempelvis 

tolkade vi den meningsbärande enheten ”Under 2014 bistod SRK insatser i Syrien med 47,1 

miljoner kronor” som att det påvisade en social hållbarhetsaktivitet ifrån Svenska Röda 

Korsets sida i och med deras engagemang emot samhället. Då en stor mängd meningsbärande 

enheter användes och sedan kategoriserades in i att antingen tillhöra sociala 
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hållbarhetsaktiviteter eller regeltillämpning framträdde slutligen en eller flera kulturformer för 

respektive organisation. Svenska Röda Korset utgjordes exempelvis av flertalet 

meningsbärande enheter där sociala hållbarhetsaktiviteter gentemot samhället och jämlikhet 

var centrala, medan meningsbärande enheter som ansågs tillhöra regeltillämpning i stället var 

färre. Genom detta ansågs de tillhöra en egalitär kulturform. Tabell 1 illustrerar endast några 

få exempel men samma tillvägagångsätt användes för samtliga studieobjekt. 

 

När företagen tilldelats den eller de kulturformer som stämde bäst överens med 

organisationen i förhållande till deras hållbarhetsarbete gjordes i steg 2 (se ovanstående figur 

över analysprocessen) en återkoppling till första forskningsfrågan; “Vad har kulturformer för 

relation till organisationers ansvarstagande i form av sociala hållbarhetsaktiviteter?”. För att 

kunna utreda detta togs utgångpunkt i de kulturformer som framkommit i steg 1 för att kunna 

studera relationen mellan ansvarstagande (i form av hållbarhetsaktiviteter och grad av 

regeltillämpning i respektive organisation) och kulturformerna. Detta i syfte att återkomma till 

vår argumentation kring att de bör betraktas som en helhet.  

 

I steg 3 utreddes huruvida kulturformerna som framkommit i steg 1 genomsyrade respektive 

organisations hela verksamhet eller ej. Genom att studera organisationernas huvudsakliga 

verksamhet, det vill säga, affärsidé, värdeord, mål och andra delar där organisationens 

huvudsakliga syfte framstod kunde urskiljas om den eller de kulturformer som fastställdes i 

steg 1 även genomsyrade hela organisationen och om DCF på så sätt kunde förklara om det 

fanns en överensstämmelse eller inte. Exempelvis om det fanns mer överensstämmelse i en 

egalitär organisation än i en hierarkisk, där jämförelser således gjordes för att utreda 

eventuella samband. I steg 3 gjordes även en teoretisk koppling till Porter och Kramers (2006) 

resonemang kring överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och huvudsaklig verksamhet 

för att skapa värde för både företag och samhälle. 

3.4 Metodreflektion 

Under studiens gång har vi reflekterat över genomförandet och tillvägagångssättet och 

huruvida det kan ha haft en inverkan på studiens resultat. I och med att vårt empiriska 

material utgjordes av rapporter utgivna av företag var vi medvetna om att det som framkom i 

materialet kunde vara snedvridet till fördel för företaget för att framstå i bättre dager. Dock 

ansåg vi att det som återgavs i rapporterna i huvudsak borde vara sanningsenligt då 

osanningar skulle utgöra risker för företag då informationens trovärdighet många gånger går 

att undersöka. Därmed gjordes ett antagande kring att informationen som återgavs stämde och 

vi förlitade oss därmed på det som framkom i respektive rapport. Om vi i stället valt att 

genomföra intervjuer skulle det kunna föreligga risker för att det empiriska materialet även 

skulle ha blivit snedvridet genom att några få individers åsikter skulle kunna skilja sig ifrån 

majoriteten av individernas åsikter gällande ansvarstagande. Därmed skulle det bli svårt att 

utreda organisationers dominanta kulturform endast genom att grunda empirimaterialet på 

intervjuer, och därmed ansågs det vara mer tillförlitligt att studera organisationernas rapporter 

då de sannolikt representerade majoriteten av individernas åsikter.  

 

Ytterligare en aspekt som reflekterades över gällande det empiriska materialet var att de års- 

och/eller hållbarhetsredovisningar som användes berörde verksamhetsår 2013 eller 2014 

varpå det som presenterades i rapporterna och den kulturform som urskildes hos respektive 

organisation kan ha förändrats. Detta med grund i ett transaktionellt och dynamiskt synsätt av 

kultur där kulturen förändras och således inte är permanent (Patel & Rayner, 2012a). Dock är 
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denna studies resultat hänförligt till det verksamhetsår som varje organisations rapport 

berörde, samtidigt som en liknande studie kan göras på nyare rapporter.   

 

Vid kategoriseringen av varje organisation i enlighet med DCF krävdes subjektiva 

bedömningar ifrån oss som författare. Dock tillämpades Patel och Rayners (2012a) studie som 

vägledning när det gäller deras tillvägagångssätt och vad de ansåg vara viktigt att ta hänsyn 

till vid klassificeringen av kulturformer, vilket antogs vara en rimlig utgångspunkt. Slutligen 

reflekterades kring huruvida vår undersökning begränsades genom att vi tog utgångspunkt i 

ett synsätt där kultur och ansvarstagande är relaterade till varandra, vilket kan ha bidragit till 

att vår verklighetssyn varit snäv och andra perspektiv bortsetts ifrån. Samtidigt önskades bidra 

med mer kunskap kring DCF och därför krävdes att vi tillämpade detta synsätt. Det medförde 

även att en stor utgångspunkt togs i Patel och Rayners artikel (2012a) genom att studien är 

den första som kombinerar hållbarhetsarbete med DCF, och därför blev utgångspunkten i 

artikeln naturlig.  

3.5 Metodkritik  

3.5.1 Kritik mot kvalitativa studier  

Denna studie var av kvalitativ karaktär där valet av karaktären baserades på att vi ville skapa 

förståelse kring relationen mellan ansvarstagande och kultur vilket krävde en djupare 

undersökning. Därmed är det svårare att generalisera kvalitativa studier då de ofta utgår ifrån 

ett fåtal fall, något som utgör en av de kritiker som riktats emot kvalitativa studier (Bryman & 

Bell, 2005). Hade vi däremot valt att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod hade det 

möjliggjort att studera fler företag och på så sätt uppnå en högre grad av generaliserbarhet 

(Bryman & Bell, 2005), något som dock inte var önskvärt då vi syftade till att skapa en 

djupare kunskap och förståelse snarare än en bredd. Dessutom tillämpades ett dynamiskt 

synsätt av kultur och därmed blev studieresultatet svårt att generalisera då kulturen anses vara 

i ständig förändring och skiljer sig åt beroende på de individer som verkar inom 

organisationer. På så sätt kommer det alltid vara problematiskt att generalisera studiers 

resultat som betraktar kulturer som dynamiska. Det hade dessutom förelegat svårigheter med 

att genom en kvantitativ metod finna de dominerande kulturformerna inom organisationerna 

då kvantitativ metod inte innehar djup i samma utsträckning, vilket skulle ha medfört problem 

med att analysera textmaterialet (Patel & Davidsson, 2011). Därför lämpade sig en kvalitativ 

studie till vad vi avsåg att studera. 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara subjektiv där resultaten i stor utsträckning 

baseras på forskarens uppfattningar (Bryman & Bell, 2005). För att resultatet skulle bli så 

objektivt som möjligt analyserades texterna individuellt och diskuterades sedan för att nå en 

gemensam uppfattning av dokumenten. Subjektiviteten bidrog även till svårigheter med att 

replikera studien. Då denna studie utgick ifrån att kulturer är av dynamisk karaktär och 

ständigt förändras kommer studiers resultat att variera, men tillvägagångssättet är dock 

möjligt att replikera. Replikerbarheten förbättrades genom att vi presenterade en utförlig 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt. I och med detta förbättrades även transparensen i 

studien då läsaren fick möjlighet att följa de steg som togs och de beslut som fattades. Då det 

empiriska materialet baserades på dokument från organisationer gavs läsaren även möjlighet 

att själv granska data som låg till grund för studien vilket förbättrar studiens transparens 

ytterligare.  
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3.5.2 Kritik mot dokument som datakälla 

Vid användande av dokument som empiriskt material är det av vikt att eftersträva 

överensstämmelse mellan materialet och forskarens presentation. I vårt fall handlade detta om 

att återge en så korrekt bild som möjligt av vad de valda företagen beskrev i sina hållbarhets- 

respektive årsredovisningar för att på så sätt reducera graden av feltolkningar. Vid 

dokumentbearbetning är det av vikt att analysera kring syftet med dokumenten samt under 

vilka omständigheter de producerats. (Patel & Davidson, 2011) Dokument från organisationer 

är oftast begripliga och tydliga för användaren, dock kan trovärdigheten och 

representativiteten ifrågasättas. En anledning till detta beror på att de som producerar de 

offentliga rapporterna redan besitter en bild av vad de vill förmedla till användarna. Vidare 

kan beskrivningarna i dokumenten vara bristfälliga och därför inte spegla hur de som verkar 

inom organisationen upplever olika situationer. (Bryman & Bell, 2005) I och med detta kan 

användare inte utgå ifrån att dokumenten är objektiva, utan att de kan innehålla en viss nivå 

av partiskhet. Då denna studie utgick ifrån dokument som publicerats och utgivits av 

organisationer förlitade vi oss på dessa sekundärkällor, dock med beaktande att dokumenten 

skulle kunna vara selektiva i den information som återgavs vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. (Patel & Rayner, 2012a) 

 

För att reducera kritiken gentemot dokument som datakälla gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys då den möjliggör för forskaren att studera materialet på djupet och försöka 

utreda om det finns underliggande meningar och förekommer partiskhet. Samtidigt gjordes ett 

antagande kring att de hållbarhetsaktiviteter som redovisades i rapporterna också var 

trovärdiga och även genomförts av respektive organisation, då det annars skulle kunna tänkas 

föreligga risker för bolagen att fara med osanning i och med möjligheterna för utomstående 

att undersöka detta närmare. Vidare undersöktes varje organisations regeltillämpning i deras 

respektive företagsdokument, något som vi upplever vara sanningsenligt hos respektive 

företag då de måste efterleva nationell lagstiftning samtidigt som frivillig anpassning till vissa 

regelverk såsom Global Compact kräver att åtgärder vidtas hos organisationer för att de ska få 

ett medlemskap. (United Nations Global Compact) 

 

Då vi valde att genomföra en innehållsanalys i års- och hållbarhetsredovisningar påverkades 

analysen av kvaliteten på dokumenten, något som organisationen som utgett materialet är 

ansvarig för. För att förbättra kvaliteten på innehållsanalyser krävs att de dokument som 

används som empiriskt material bedöms utifrån tre aspekter: autenticitet, trovärdighet och 

representativitet. (Bryman & Bell, 2005) 

3.5.2.1 Autenticitet 

Autenticiteten utgörs av huruvida dokument stämmer överens med vad det utgett sig för att 

vara (Bryman & Bell, 2005), det vill säga, om dokumenten utger sig för att vara en 

årsredovisning ska dessa kriterier som årsredovisningar har också stämma överens med 

dokumentets innehåll. Därför är det av vikt att dokumenten som organisationer utger är 

tydliga och begripliga så att användaren kan säkerställa autenticiteten av dokumenten 

(Bryman & Bell, 2005). De dokument som låg till grund för denna studie bestod av 

hållbarhets- och årsrapporter från företag och därav var vi noga med att kontrollera att de 

stämde överens med vad som kan förväntas av sådana rapporter enligt lagstiftning. 
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3.5.2.2 Trovärdighet 

Vid användning av officiella organisationsdokument är det viktigt att användaren granskar 

trovärdigheten i dokumenten och reflekterar över huruvida materialet som presenterats är 

snedvridet eller ej (Bryman & Bell, 2005). Vid granskning av dokumenten hade vi därför i 

åtanke att producenten av materialet, organisationer i detta fall, förmodligen önskade framstå 

på ett visst sätt i sina rapporter. Därmed kan bilden av företag snedvridas och därför inte 

spegla verkligheten såsom den är, något som kan ha haft en inverkan på studiens resultat. I 

och med att en innehållsanalys genomfördes kunde dock materialet studeras på djupet med en 

detaljrikedom. Vidare, vilket även nämnts tidigare, är vi av åsikten att de 

hållbarhetsaktiviteter som presenteras i rapporterna är att betrakta som sanningsenliga genom 

att det skulle utgöra risker för företagen att fara med osanning.  

 

En annan svårighet med huruvida informationen var trovärdig eller ej förelåg vid val av år på 

rapporterna. Det hade varit önskvärt att alla de rapporter som användes hade berört 

verksamhetsår 2014, men då vissa av dem inte hade utgivits vid tidpunkten för studien 

användes två rapporter från år 2014, tre rapporter gällande år 2013 samt en med ett brutet 

räkenskapsår avseende år 2013/14. I och med det kan ifrågasättas huruvida rapporterna och 

det som presenterades i dem var aktuellt, eller om vissa delar förändrats. (Bryman & Bell, 

2005) Vi har under studien haft i åtanke att det som presenterats i rapporterna, i form av 

tänkta förbättringsarbeten och åtgärder, kan ha åtgärdats och situationer kan ha förändrats, 

vilket kan ha haft en inverkan på studiens resultat.  

3.5.2.3 Representativitet 

Då studieobjekten bestod av organisationer är det möjligt att de individer som verkade inom 

företagen inte representerades i de rapporter som användes i form av att de kan ha upplevt 

situationer på andra sätt än vad som presenterats i rapporterna (Bryman & Bell, 2005). Dock 

hade studien en utgångspunkt i att den kulturform som fanns i organisationerna utgjordes av 

vad majoriteten av individer ansåg sig vara ansvariga för och att det speglade vilka 

hållbarhetsaktiviteter organisationen valde att genomföra. På så sätt kan detta ändå betraktas 

enligt att vara representativt då företag kan tänkas genomföra de hållbarhetsaktiviteter som 

anses vara viktiga för majoriteten av individerna inom organisationen.  

3.5.3 Kritik mot innehållsanalys 

I och med vår utgångspunkt i befintlig teori styrde denna process genomförandet av 

innehållsanalysen och datainsamlingen, något som kan kritiseras då forskaren innehar ett visst 

synsätt vid empirigenerering (Hsieh & Shannon, 2005). Däremot valdes en riktad kvalitativ 

innehållsanalys för att utöka befintlig teori och därmed ansågs utgångspunkten i teorin vara 

nödvändig.  

 

Kvalitativ innehållsanalys innebär tolkning av ett material där syftet är att finna underliggande 

meningar och skapa kategorier (Bryman & Bell, 2005). Då texter kan sägas inneha ett flertal 

innebörder krävs alltid tolkningar i viss mån vilket kan reducera studiers trovärdighet. Detta 

utgör en av de största kritikerna som riktats emot innehållsanalys. (Graneheim & Lundman, 

2004) Denna studie syftade till att finna kulturformer inom organisationer genom att studera 

deras års- och hållbarhetsredovisningar och utreda relationen mellan kulturformer och 

ansvarstagande och graden av överensstämmelse med den huvudsakliga verksamheten. Detta 

innebar således ett sökande efter ett innehåll som inte uttryckligen skrivits i dokumenten och 
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därmed krävdes tolkning. Genom att vi själva valde ut sökord var vi medvetna om att 

resultatet skulle kunna variera beroende på vilka sökord som användes, dock tillämpades 

GRI:s indikatorer inom social aspekt som vägledning kring lämpliga sökord. Detta kan antas 

ha varit en rimlig utgångspunkt med tanke på att flertalet organisationer utgår ifrån GRI:s 

ramverk och därmed använder sig av deras indikatorer.  

Ytterligare kritik mot innehållsanalys är vid val av meningsbärande enheter då för omfattande 

meningar kan ha många olika innebörder och därav kan vara svåra att kondensera. För 

kortfattade meningsbärande enheter kan dock också innebära svårigheter genom att de 

särskiljs från textens helhet. (Graneheim & Lundman, 2004) För att minska subjektiviteten i 

den grad det var möjligt granskades relevanta delar av materialet individuellt där var och en 

av oss valde ut de delar vi tyckte var betydelsefulla. Därefter jämfördes detta och en 

diskussion förelåg till dess att vi nått en överenskommelse. Även under kodnings- och 

kategoriseringsprocesserna försökte vi eftersträva objektivitet i den mån det var möjligt, trots 

att tolkning krävs i dessa processer (Bryman & Bell, 2005). Detta gjordes genom att vi 

självständigt utformade koderna och sedan jämförde dessa mellan varandra och på samma sätt 

genomfördes kategoriseringsprocessen. Övergripande under innehållsanalysen strävade vi 

därför efter att självständigt tolka materialet för att sedan diskutera tolkningarna och nå en 

gemensam uppfattning (Antonsson et al., 2012).  

3.5.4 Kvalitetsmått 

Vid bedömning och utvärdering av undersökningar tas hänsyn till reliabilitet och validitet som 

utgörs av möjligheten att bedöma pålitligheten av materialet samt om det återspeglar 

verkligheten. Måtten ifrågasätts som lämpliga i studier av kvalitativ karaktär då de endast 

förutsätter en korrekt bild av den sociala verkligheten. (Lincoln & Guba, 1985) Då denna 

studie var av kvalitativ karaktär och utgick ifrån att kulturer är dynamiska och ständigt 

förändras, togs i stället en utgångspunkt i begreppet trovärdighet som är bättre lämpat för 

kvalitativa studier. Begreppet delades i sin tur upp i tillförlitlighet, pålitlighet och 

överförbarhet där dessa användes som kvalitetsmått i studien.  

 

Tillförlitlighet innefattar hur väl empirimaterialet och analysprocesserna återspeglar det 

forskarna avsåg att undersöka. Detta är beroende av undersökningens inriktning, respondenter 

och hur insamlingen av data gått tillväga. Datainsamlingen är beroende av mängden data där 

denna innefattar kvaliteten av data samt studiens komplexitet. (Lincoln & Guba, 1985; 

Bryman & Bell, 2005) Dessutom styrks tillförlitligheten av en variation av studieobjekt då 

dessa kan sägas utvidga och bidra med nya perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). Då det 

empiriska materialet fanns till förfogande för allmänheten fanns möjligheter att utreda 

huruvida vi uppfattat den sociala verkligheten på ett korrekt sätt i förhållande till vad som 

avsågs att undersökas. I och med valet av olika organisationsformer förbättrades 

tillförlitligheten ytterligare i form av utökade perspektiv samt en större spridning och 

fördjupning av studieobjekten.  

 

En annan aspekt som togs hänsyn till var pålitlighet där forskarna ska inneha ett granskande 

synsätt där studiens processer och tillvägagångssätt redogörs för (Lincoln & Guba, 1985; 

Bryman & Bell, 2005). För att påvisa pålitligheten i denna studie upprättades ett avsnitt med 

tillhörande text och modell som beskrev studiens metodologiska val, hur datainsamlingen gått 

tillväga samt analysprocessen med koppling till teorin. Detta gjordes för att möjliggöra 

granskning och replikation. Det hänger även samman med överförbarhet som handlar om hur 

väl undersökningen kan appliceras på andra sammanhang och grupper. Då kvalitativa studier 
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tenderar att söka djup och vad som är kontextuellt unikt är det dock upp till läsaren att avgöra 

huruvida resultatet kan överföras till andra miljöer. Forskaren kan dock ge förslag på andra 

sammanhang där studien kan överföras, men det viktigaste är att forskaren tydligt redogör för 

fenomenet, sammanhanget och studiens tillvägagångssätt för att på så sätt ge läsaren 

möjligheter att kunna bedöma resultatets överförbarhet. (Lincoln & Guba, 1985; Graneheim 

& Lundman, 2004) För att möjliggöra det i denna studie utformades ett metodavsnitt med 

noggranna beskrivningar av de metodologiska val som gjorts. Vi anser att studiens 

tillvägagångssätt kan återanvändas i andra studier, dock inte resultatet då vi utgick ifrån att 

kulturer är dynamiska och därmed skiljer sig åt mellan olika organisationer. Därför är denna 

studies resultat kontextberoende och det föreligger svårigheter med att överföra utfallet till 

andra organisationer.  
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4. Studieobjektens ansvarstagande och kategorisering i The Douglas 
Cultural Framework  

 

Avsnittet kommer att delas upp utifrån de sex olika organisationerna där en kort bakgrund till 

dessa kommer att återges som bland annat innehåller respektive företags organisationsform 

och vision med flera. Därefter redogörs ingående för varje organisations sociala 

ansvarstagande i form av hållbarhetsaktiviteter och graden av regeltillämpning i syfte att 

läsaren ska få en tydlig bild över respektive organisation. Vidare görs en sammanfattning i 

slutet av respektive organisation i form av en tabell som belyser organisationens 

hållbarhetsaktiviteter och regeltillämpning samt vilka intressenter som prioriteras. Detta för 

att slutligen kunna fastställa den dominerande kulturformen i organisationerna och kunna 

kategorisera in dem i DCF.  

 

4.1 Systembolaget 

4.1.1 Bakgrund 

Systembolaget är ett statligt ägt aktiebolag som har monopol att i Sverige sälja starköl, 

spritdrycker och vin. Socialdepartementet handhar ägandet och ansvaret är fördelat mellan 

ägaren, VD:n och styrelsen. Företaget finns i alla kommuner i Sverige där det totala antalet 

butiker uppgår till 427 stycken. Systembolagets vision lyder: “Ett samhälle där 

alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Det är i praktiken en 

nollvision när det gäller skador, vilket kan tyckas utopiskt. Poängen är att den tydligt anger 

vad vi strävar efter. Till skillnad från andra butikskedjor är vi inte bara till för dem som 

handlar hos oss.” Systembolaget har som affärsidé: “Våra värderingar genomsyrar hela 

företaget och allt vi gör. Vi ska vara omtänksamma, kunniga och inspirerande. Med ett 

genuint engagemang visar vi att vi bryr oss om. Vi visar respekt för, och är lyhörda inför 

kunderna och varandra.” Förutom detta utgår de från fem perspektiv vid styrning av 

verksamheten; samhälle, kund, medarbetare, leverantör samt ägare. 

 

Nedanstående text är utvunnen ur Systembolagets ansvarsredovisning från år 2013. 

Systembolaget har valt att integrera årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen till en 

gemensam rapport som benämns ansvarsredovisning, dock har den delats upp i två delar. Den 

första delen utgör en mer generell beskrivning av verksamheten samt en mer fördjupad 

beskrivning av arbetet utifrån olika perspektiv. Del två består av en mer formell 

årsredovisning med finansiella rapporter samt hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI:s 

riktlinjer. Systembolaget har en tillämpningsnivå på B+, vilket innebär att rapporten granskats 

externt. 

4.1.2 Socialt ansvarstagande 

Systembolaget har i sin ansvarsredovisning valt att upprätta en riskanalys där samhällsansvar 

utgör den mest centrala delen och därför prioriteras. Detta har sin grund i försäljningen av 

alkoholhaltiga drycker som i sin tur kan utgöra ett hot mot folkhälsan. Ytterligare risker som 

identifierats är korruption och arbetsvillkor i producentledet då Systembolaget säljer 

jordbruksprodukter som många gånger härstammar från riskländer. En av de utmaningar som 

Systembolaget ställs inför är att de ofta inte har kontakt med producenterna, utan endast med 
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leverantörerna. Därför kan hållbarhetsarbete i producentledet komma att försvåras då 

Systembolaget ibland inte har någon direkt affärsförbindelse med producenterna, så i stället 

krävs påtryckning på leverantörer gällande att engagera deras producenter i hållbarhetsfrågor.  

 

Inom Systembolaget har åtgärder inom arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, anti-korruption 

och likabehandling prioriterats, främst inom leverantörsledet. En utav de hållbarhetsaktiviteter 

som Systembolaget valt att genomföra är därför att utgå ifrån en uppförandekod med 

tillhörande uppföljningssystem vid inköpsavtal. Koden har upprättats av organisationen 

Business Social Compliance Initiative (BSCI), där Systembolaget är medlem. Medlemskapet 

innebär ett åtagande när det kommer till att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt 

sätt, där koden har sin grund i internationella konventioner som berör mänskliga rättigheter 

och arbetsvillkor. Koden utgör en utgångspunkt vid avtal med olika leverantörer, där 

regelbundna revisioner görs hos dryckesproducenterna. I de fall producenterna får nedslag 

upprättas åtgärdsplaner.  

 

Systembolaget ingår i det såkallade nordiska samarbetet vilket utgör ett samarbete mellan de 

nordiska ländernas alkoholmonopol, där uppförandekoden är aktuell för samtliga av dessa 

länder. För att säkerställa att koden, med starkt fokus på förbättrade arbetsvillkor och 

mänskliga rättigheter inom leverantörsledet, får ett starkt genomslag i verksamheten 

genomförs utbildningar för inköpare, leverantörer och producenter rörande de områden som 

koden innefattar. Samarbetet mellan de nordiska alkoholmonopolen har bland annat lett till att 

resor gjorts till olika producentländer, detta för att få en ökad insikt i de rådande förhållandena 

i de olika länderna men även informera producenter kring hållbarhetsarbete och 

uppförandekoden inom samarbetet. Resorna är av vikt för organisationerna när det kommer 

till upprättande av riskanalyser och omvärldsbevakning, då lärdomar skapas vid besöken som 

är viktiga att ha i beaktande. Dessa besök indikerar ett socialt och etiskt agerande och 

intressenter tenderar att finna besöken av stor vikt. Uppförandekoden och verkandet för bättre 

arbetsvillkor i riskländer har fått genomslag genom att bland annat Sydafrika och Chile 

antagit etiska branschkoder. Uppförandekoden och uppföljningen hos leverantörer kan därför 

sägas utgöra verktyg som kan bidra till positiva förändringar, dock anser Systembolaget att 

samarbete med fackliga organisationer i riskländer är av vikt och möjligheterna till detta 

utreds därför. För att utreda huruvida uppförandekoden efterlevs inom organisationen har 

detta granskats av en extern organisation vid namn Swedwatch, vilken är en organisation som 

har till syfte att granska organisationers verksamheter i utlandet med störst fokus på sociala 

och miljömässiga frågor. 

 

Vidare har Systembolaget tillsatt en referensgrupp för hållbarhetsfrågor som de träffar tre till 

fyra gånger per år. Denna referensgrupp består av representanter från branschorganisationer 

samt fristående leverantörer där utvecklingsfrågor diskuteras samtidigt som Systembolaget får 

ta del av ett branschperspektiv. Systembolaget har även leverantörsträffar där de presenterar 

sitt utvecklingsarbete samtidigt som leverantörerna får komma med förslag på önskade 

förändringar och förbättringar. Förutom att ha en löpande dialog med leverantörer förs även 

dialog med ägare för att stämma av de krav som finns samt fatta de beslut som krävs för att nå 

de långsiktiga målen. Ytterligare hållbarhetsinitiativ som Systembolaget valt att engagera sig i 

är att delta i Leadership for sustainable development, ett koncept utvecklat av Sida, som syftar 

till att driva på företag att arbeta utifrån ett hållbarhetsfokus. Systembolaget arbetar även med 

affärsetiska frågor internt för att på så vis upprätthålla en hög nivå inom organisationen. Bland 

annat finns en arbetsmiljökommitté som har kvartalsvisa möten där representanter från olika 

fackföreningar (både arbetsgivare och personal) diskuterar arbetsmiljöfrågor. Där sker ett 
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ömsesidigt utbyte genom att Systembolaget informerar om utveckling inom arbetsmiljö-

området, medan fackföreningarna meddelar Systembolaget när något inte är som det ska. 

 

Då folkhälsa utgör ett av Systembolagets viktigaste områden har företaget valt att investera i 

alkoholforskning. Genom att Systembolaget önskar bidra med kunskap kring sambandet 

mellan alkohol och ohälsa till olika aktörer i samhället, har forskning rörande alkohol blivit en 

central del att stödja. Därför anordnar Systembolaget konferenser inom alkoholforskning och 

de stödjer även en professur vid Lunds universitet. Dessutom utdelas ett resestipendium till 

unga alkoholforskare. Genom forskningsresultaten kan Systembolaget informera om 

alkoholrelaterade frågor såsom exempelvis skadeverkningar vid alkoholkonsumtion. 

 

Vid serviceförbättringar görs noga avvägningar kring riskerna för ökad konsumtion vilket 

skulle kunna bli ett stort samhällsproblem. Det poängteras även att Systembolaget är ett 

annorlunda företag i form av att det ägs av staten. I och med det statliga ägandeskapet finns 

krav på att verksamheten ska betrakta folkhälsan som central och därmed inte vinsten. På så 

sätt utgörs inte organisationens huvudsakliga syfte av vinstmaximering. En av Systembolagets 

huvuduppgifter är att öka kunskapen kring alkohol och hur den påverkar hälsan, då detta kan 

tänkas bidra till en ökad medvetenhet vid konsumtion av alkohol och även en begränsning av 

alkoholens skadeverkningar. Därför ingår det i medarbetarnas roll att vid kundmöten ge 

kunskap så att kunderna kan fatta medvetna val. Vidare menas att Systembolagets avsaknad 

av produkterbjudanden samt begränsade tillgänglighet i form av försäljningsställen och 

öppettider kan begränsa skadeverkningarna. 

 

För att värna om folkhälsan och även ta ett samhällsansvar har Systembolaget ett samarbete 

med IQ-initiativet benämnt IQ-inspiratörerna som innebär att vissa anställda inom 

Systembolaget, utöver deras ordinarie tjänster, fungerar som inspiratörer när det kommer till 

att förebygga alkoholrelaterade problem. För inspiratörerna handlar det om att träffa och 

nätverka med olika aktörer i samhället, vilka kan vara skolor, polisen, olika företag med flera. 

Inspiratörerna kan även arbeta under olika evenemang, såsom exempelvis festivaler. 

Systembolaget har även en regelbunden dialog med kampanjen Rättvis Vinhandel som arbetar 

för att vinimportörer i Sverige ska utöka sitt ansvarstagande när det kommer till deras 

producenters arbetsmiljöer och situationer (Latinamerikagrupperna, 2012).  

 

Under år 2013 beslutade styrelsen om en ny likabehandlingspolicy som innehåller interna 

regler för likabehandling för att hantera och motverka diskriminering eller särbehandling med 

hänsyn till rådande lagstiftning kring diskriminering. Systembolaget menar att de har 

identifierat flera områden som kan förbättras med avseende på likabehandling. Hittills har de 

inte arbetat aktivt med att attrahera medarbetare med utländsk bakgrund vilket dock tas 

hänsyn till i den nya likabehandlingsplanen i form av aktiviteter som prioriterar detta. 

Anledningen är att de anser att organisationen är i behov av kompetenser från individer med 

olika bakgrund och erfarenheter, framförallt vid kundkontakt. Systembolaget tillämpar 

lönesättningsprinciper som bland annat fastslår att kvinnor och män ska ha lika lön för lika 

arbete och att de löneskillnader som finns ska elimineras.  

 

Systembolaget förklarar att de anser det är viktigt att medarbetarna själva ansvarar för sitt 

lärande men att cheferna leder medarbetarna i önskad riktning för att medarbetarna ska uppnå 

sin högsta kompetens som krävs i förhållande till deras yrkesroll. Under år 2013 genomfördes 

medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare som sedan följdes upp och bedömdes utifrån 

individuella mål och kompetenser. Årligen görs även en medarbetarundersökning som mäter 

hur medarbetarna upplever sina förutsättningar att utföra sitt arbete. Under hösten 2013 
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skickades även en frivillig hälsoenkät ut till medarbetarna för att ge dem möjlighet att 

reflektera över sin hälsa och arbetets påverkan på denna. Vidare har varje medarbetare en 

individuell utvecklingsplan som Systembolaget arbetar emot för att kontinuerligt förbättra och 

utveckla kompetensen hos medarbetarna. Då medarbetarkompetens är av vikt har 

Systembolaget erbjudit vissa anställda utbildning i mänskliga rättigheter. Vidare har en e-

utbildning gällande organisationens hållbarhetsfrågor framtagits som ska genomföras av 

samtliga anställda år 2014. Inom organisationen säkerställs att medarbetarna erbjuds den 

kompetens de anses behöva för att kunna arbeta utifrån sin befattning samt kunna agera i sin 

vardag. I och med detta har det tydliggjorts vilka kompetenser som krävs för att nå företagets 

vision så att alla medarbetare arbetar utifrån denna. Detta för att säkerställa att individer 

befinner sig på den plats som är bäst anpassad utifrån deras kompetens. 

 

Systembolaget har som kundlöfte att kunden alltid ska känna sig välkommen, kunna lära sig 

något hos Systembolaget och alltid ska kunna lita på att de säljer med ansvar. Opartiskhet och 

neutralitet ska prägla kundmötet, där favorisering av produkter inte får förekomma. 

Sortimentet baseras på kundernas efterfrågan, men också på sociala frågor där man önskar 

utöka det etiska och alkoholfria utbudet av drycker. Försäljning under ansvar ska ske där 

alkohol inte får säljas till personer under 20 år, därför ska ålderskontroll vid alkoholinköp 

göras på dem som Systembolaget tror är under 25 år. Dessa kontroller säkerställs genom att 

unga personer provhandlar i olika butiker för att utreda huruvida de behöver uppvisa 

legitimation eller ej. En av byggstenarna för att uppfylla kundlöftet är att det föreligger bra 

förutsättningar för medarbetarna i form av relevanta utbildningar och ett bra ledarskap som 

uppmuntrar till utveckling och eget ansvarstagande. Detta ska bidra till ett kundmöte som 

imponerar. Internt benämns detta arbete som Det goda kundmötet och Det goda ledarskapet. 

Vidare genomför Systembolaget intressentdialoger där de fördjupar sin kunskap kring vad 

intressenterna anser om deras hållbarhetsarbete och ges möjligheter att påverka arbetet. 

Intressentdialogen innefattar samtal med personer från olika intressentgrupper såsom kunder, 

leverantörer, intresseorganisationer, medarbetare och ägare. Utifrån intressentdialoger som 

gjorts hittills har konstaterats att korruption och leverantörskedjan utgör de viktigaste frågorna 

för intressenterna.  

 

Dialog med leverantörer regleras i Systembolagets riktlinjer för externa kontakter. Dessa 

regler innebär att ingen leverantör får ges fördelar framför någon annan, men även att 

mottagande av förmåner inte får förekomma. Personalen som arbetar i butik får endast ha 

kontakt med leverantörer i butiken alternativt göra besök hos producenter i de fall det krävs 

för att utöka kunskaper. Leverantörer får inte kontakta butikspersonal i syfte att försöka 

påverka dem att favorisera vissa varor. I och med att Systembolaget har nolltolerans gentemot 

korruption, ges nyanställda vid ett första skede information kring de regler som finns för 

externa kontakter, där samtliga medarbetare sedan får frågor kring reglerna vid deras 

medarbetarsamtal. Dessutom ska en dialog genomföras mellan chefer kring etikfrågor, där 

fokus läggs på reglerna rörande externa kontakter. Dialogen förs sedan mellan cheferna och 

olika medarbetargrupper för att utröna om det finns olika tolkningar av regelverken.  

 

I och med att Systembolaget ska informera om alkoholens skadeverkningar får ingen 

aggressiv och aktiv marknadsföring ske där strävan är merförsäljning. Marknadsföringen styrs 

dock av marknadsföringslagen och alkohollagen, men även det avtal som Systembolaget har 

med staten. Marknadskommunikationen som görs kontrolleras alltid utifrån standarder och 

koder, och kontroller beträffande merförsäljning görs genom att kunder tillfrågas huruvida 

Systembolagets personal försökt sälja mer än vad som kunden avsåg att köpa. För att 

hållbarhet ska ingå i alla processer har Systembolaget vissa anställda som är 
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hållbarhetsansvariga. Dessutom finns ett hållbarhetsråd som planerar, koordinerar, följer upp 

och hanterar olika ärenden och fungerar som en hjälpenhet för de hållbarhetsansvariga. 

 

Organisation Hållbarhetsaktiviteter Intressenter som 

prioriteras 

Regeltillämpning/Riktlinjer 

Systembolaget 

(försäljning av 

alkoholhaltiga 

drycker, statligt 

ägd, monopol) 

 Uppförandekoden med 

tillhörande 

uppföringssystem 

 Nordiska samarbetet 

 Resor till 

producentländer 

 IQ-inspiratörerna 

 Rättvis Vinhandel 

 Alkoholforskning 

 Leadership for 

sustainable development 

 Referensgrupp 

 Leverantörsträffar 

 Interna utbildningar 

 Det goda kundmötet, 

Det goda ledarskapet 

 Arbetsmiljökommittén 

 Medarbetarsamtal/-enkät 

 Leverantörer 

 Samhället 

 Anställda 

 Kunder 

 Internationella riktlinjer och 

konventioner 

(uppförandekoden) 

 GRI 

 Marknadsföringslagen 

 Alkohollagen 

 Likabehandlingspolicy/ 

Diskrimineringslag 

 Regler för externa kontakter 

 Global Compact 

 

 

Tabell 2. Sammanfattning Systembolaget. 

4.1.3 Kategorisering enligt The Douglas Cultural Framework 

I Systembolagets ansvarsredovisning från verksamhetsår 2013, vilken redogjorts för ovan, 

genomför Systembolaget ett omfattande hållbarhetsarbete. Då Systembolaget är statligt ägt 

finns lagstiftning som säger att svenska statliga bolag måste hållbarhetsredovisa (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2010), vilket kan vara en av anledningarna till att organisationen 

genomför hållbarhetsaktiviteter i så pass stor utsträckning. På det sättet skiljer sig 

Systembolaget ifrån de andra studieobjekten eftersom Systembolaget har lagkrav på sig att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Genom det statliga ägandet innehas inget vinstsyfte vilket 

kan förklaras genom att Systembolaget säljer produkter som kan utgöra risker för folkhälsan. I 

och med det utgör inte det finansiella resultatet det huvudsakliga fokuset, vilket ofta 

kännetecknar en konkurrensinriktad kulturform (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Genom 

försäljningen av alkoholhaltiga drycker betraktas samhället som en av de viktigaste 

intressenterna och detta återspeglas i ett flertal hållbarhetsaktiviteter då Systembolaget vill, 

genom att erbjuda kunskap angående alkohol och hälsa, möjliggöra för intressenter att göra 

medvetna val och därmed påverka folkhälsan positivt.  

 

Vidare varierar Systembolaget med avseende på vilka intressenter de prioriterar och 

interagerar med, något som kan betraktas som en hög gruppnivå där medlemmarna interagerar 

med varandra och förväntas agera utifrån det intresse som finns inom den sociala enheten 

(Verweij et al., 2006). Exempelvis prioriteras samhället genom initiativet IQ-inspiratörerna 

där medarbetare föreläser och inspirerar individer i syfte att förebygga alkoholrelaterade 

problem. Dessutom utför Systembolaget resor till producentländer för att skapa en bättre 

förståelse för förhållandena där samt i syfte att kommunicera hållbarhetsarbetet och 

uppförandekoden. På det sättet skapas och upprätthålls närmare relationer till leverantörerna. 

Dessa utgör endast ett fåtal av de hållbarhetsaktiviteter som Systembolaget genomför. I och 
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med det omfattande hållbarhetsarbetet som görs gentemot de olika intressenterna tyder detta 

på ett organiskt nätverk, i form av interaktion individer emellan oavsett roll och funktion, 

vilket kännetecknar en hierarkisk kulturform (Patel & Rayner, 2012a). De 

hållbarhetsaktiviteter som genomförs riktar sig till stor del mot leverantörskedjan och dess 

producenter där det kan föreligga svårigheter och risker, framförallt inom sociala frågor, 

varför leverantörerna är att betrakta som en svagare part i samhället. Detta påvisar att 

Systembolaget tar hänsyn till de intressenter som betraktas som mindre privilegierade i 

samhället, något som överensstämmer med en hög klassificering då de särskiljer mellan 

individer i samhället. I och med att Systembolaget tar ansvar för svagare individer i samhället 

tillskriver de även sig själva en högre maktposition, något som medför ansvarstagande för 

svagare parter, och det påvisar hur Systembolaget särskiljer mellan individer (Patel & Rayner, 

2012a). 

 

Förutom att ta hänsyn till de mindre privilegierade i samhället är Systembolaget ödmjuka 

emot lagar och regler och indikerar därmed en underlägsenhet gentemot högre instanser. 

Exempelvis är de att betrakta som en svagare part gentemot lagstiftande organ samtidigt som 

de ägs av staten och därmed har krav på sig om att hållbarhetsredovisa. Således har inte 

Systembolaget något annat val än att följa de regler som finns och detta medför att 

Systembolaget endast får acceptera de situationer och krav som uppkommer i samband med 

regleringar. Det kan kopplas samman med en hierarkisk kulturform i och med acceptansen 

och underlägsenheten gentemot högre instanser där det hierarkiska tankesättet därmed är 

centralt, vilket bidrar till att regelverk efterföljs (Patel och Rayner, 2012a). Systembolaget tar 

även hänsyn till andra riktlinjer och standarder i form av internationella konventioner samt att 

de upprättat en uppförandekod, något som det saknas krav på. Organisationens agerande 

utmärker därmed en hierarkisk kulturform där dedikation till lagar och regler är centralt (Patel 

& Rayner, 2012a). 

 

Då Systembolaget genomför ett omfattande hållbarhetsarbete gentemot medlemmarna inom 

organisationen, tyder det på en demokratisk anda med respekt och omsorg för medlemmarna. 

Inom egalitarism utgör jämlikhet och omsorg två viktiga delar och en utgångspunkt tas i att 

individer har empati och förståelse för andra individer (Verweij et al., 2006), ett synsätt som 

Systembolaget präglas av. Dock så betraktas inte endast medarbetarna som den viktigaste 

intressentgruppen (Patel & Rayner, 2012a), vilket är typiskt i en egalitär form, varför 

Systembolaget inte är att betrakta som denna form. Vår bedömning är därför att 

Systembolaget tillhör en hierarkisk kulturform, främst genom deras starka prioritering av 

olika intressentgrupper, hänsyn till svagare parter i samhället samt deras höga nivå av 

regeltillämpning. 

4.2 Lantmännen 

4.2.1 Bakgrund 

Lantmännen är norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi, maskin och livsmedel 

och är ett lantbrukskooperativt företag som ägs av cirka 29 000 lantbrukare i Sverige, vilka 

även utgör organisationens medlemmar. Verksamheten är indelad i fem divisioner och finns i 

ett 20-tal länder och omsätter årligen cirka 33 miljarder kronor. Affärsidén är: “Att förädla 

åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt. I hela kedjan från jord till bord 

arbetar vi för att ta ansvar för verksamhetens påverkan på människor och miljö, och för att 

fortsätta utveckla hållbara affärer. Fokus ligger på de områden där vi har störst möjlighet att 
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göra skillnad.” Lantmännen förklarar att deras uppdrag innefattar att: “Bidra till lönsamheten 

på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen.” 

Lantmännens rapport som ligger till grund för det empiriska materialet utgörs av en integrerad 

års- och hållbarhetsredovisning avseende verksamhetsår 2014. Organisationen tillämpar 

GRI:s riktlinjer, versionen G4 med en nivå som benämns core. 

4.2.2 Socialt ansvarstagande 

Den avkastning som verksamheten genererar återgår till ägarna och deras gårdar, genom detta 

är Lantmännens mål att bidra med lönsamhet till medlemmarna. Därför är en av styrelsens 

främsta målsättningar att möta de krav som ställs av ägare. Ägarmodellen är kooperativ och 

syftar till att skapa ekonomisk stabilitet och uthållighet, där ägarna ska se Lantmännen som en 

affärsmässig partner med lokal närvaro. Då ägarna utgörs av att vara svenska lantbrukare 

samtidigt som ansvar tas från jord till bord, skapar Lantmännen en unikhet. Fördelarna med 

den kooperativa organisationsformen stärks bland annat genom att medlemmarna aktivt 

engagerar sig via medlemsmöten, distrikt, förtroenderåd med flera. Den nära kontakten med 

ägarna hävdar Lantmännen är en av de orsaker som kan bidra till att de lyckas uppnå deras 

målbild: “Att vara en ledande aktör i spannmålsvärdekedjan från jord till bord i 

Östersjöområdet.” Då Lantmännen under en period önskade reducera sina kostnader gjordes 

en nedskärning av 100 befattningar vilket minskade antalet chefsled och stödfunktioner. Detta 

bidrog till att Lantmännen idag är en mer snabbrörlig och kundnära organisation. 

 

Då Lantmännen anser att deras ägare och medarbetare är av största vikt för att de på ett 

framgångsrikt sätt ska utvecklas och uppnå deras mål, genomförs interna utbildningar 

kontinuerligt. Kompetens- och ledarutveckling är två exempel på utbildningar som 

genomförs, där en av de interna utbildningarna som vissa ledare deltar i är ett mentorprogram. 

Genom att ett flertal chefer delar kompetenser och erfarenheter med varandra bidras till 

ledarutveckling. Lantmännen påvisar även vikten av att rekrytera rätt kompetens till företaget, 

vilket görs genom att Lantmännen prioriterar rekryteringsprocessen på så sätt att den ska gå 

till på ett smidigt sätt, samtidigt som det ska finnas möjligheter att utvecklas inom företaget 

men även att förflyttas internt mellan olika positioner. Ett initiativ som tagits gentemot 

medarbetarna är Lantmännen Växthus som är till för medarbetare inom organisationen som 

har nyskapande affärsidéer. Genom utbildningen ges möjligheter att utifrån idéerna skapa 

affärsmodeller och på så sätt bevara kompetenser inom företaget. Medarbetarna ges även 

utbildning i verksamhetens uppförandekod, vilken präglar verksamheten.  

 

Medarbetarna ska varje år ha ett medarbetarsamtal med sin chef där samtalet ska fokusera på 

prestation, men även utvärdering av mål och huruvida de värderingar som Lantmännen satt 

upp efterföljs. För att medarbetarna ska kunna bidra med goda prestationer har Lantmännen 

valt att prioritera proaktivt hälsoarbete och friskvård. Därför är hälsokontroller med 

tillhörande uppföljningar centrala i de fall det är nödvändigt. Dessutom anser Lantmännen att 

medarbetarnas arbetsglädje påverkar företagets framgång och för att säkerställa 

medarbetarnas trivsel är de noga med att lyssna på anställdas förslag gällande förbättringar 

och andra idéer. 

 

Lantmännen har en likabehandlingspolicy då de tar avstånd ifrån diskriminering och 

särbehandling. Jämställdhet och mångfald ses i stället som verktyg för idéskapande och 

utveckling, samtidigt som kompetenstillgången säkerställs. Beträffande ersättningar till 

anställda ska löner vara marknadsmässiga samtidigt som individuell lönesättning erbjuds, 

vilken är baserad på arbetsuppgift, prestation, erfarenhet och kompetens, således tar den inte 
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hänsyn till kön, etnisk bakgrund med flera. Arbetsrättslig lagstiftning och värna om mänskliga 

rättigheter är viktiga frågor hos Lantmännen som säkerställer att detta efterlevs dels genom att 

de är en öppen och transparent organisation med god affärsetik, dels genom reglerade 

arbetsvillkor och föreningsfrihet samt ett regelbundet samarbete med fackliga- och 

arbetstagarrepresentanter. I och med att organisationen är verksam i ett flertal länder 

samarbetar de även med European Work Council som är ett fackligt samarbetsorgan inom 

EU. 

 

Då konsumenter efterfrågar produkter som ger mervärde för hälsa och miljö i form av 

produktsäkerhet och kvalitet utökar Lantmännen sin kunskap inom området genom att vara 

mer närvarande i hela värdekedjan och därmed erbjuda ansvarfullt producerade varor 

samtidigt som de utvecklar lönsamma affärer. Genom att markera livsmedlen med en grön 

grodd säkerställs att produkterna producerats ansvarsfullt. För att säkerställa ansvarstagande 

ställs krav på råvaror och leverantörer och hur deras vidareförädling bedrivs samt försäljning 

av varorna. Genom kontinuerliga intressentdialoger bidras till en ärlig och transparent 

kommunikation av arbetet och resultatet. Lantmännen beskriver att ett samarbete med andra 

aktörer i värdekedjan är av vikt för en ökad tillväxt och hållbara affärer då det medför 

förklaringar till vilka mervärden som efterfrågas hos respektive intressent. Vidare förs 

dialoger med andra organisationer och myndigheter. Lantmännen är även medlem i ett flertal 

intresseföreningar som berör hållbarhetsfrågor såsom Livsmedelsföretagen (LI) och 

Naturvårdsverket med flera. Organisationen har även haft en aktiv roll vid bildandet av 

branschorganisationen LFR Växtodling med syfte att stärka konkurrenskraft och tillväxt 

gällande växtodling på en global marknad. Vidare bedriver Lantmännen en forskningsstiftelse 

som investerar i forskning som berör växtförädling, resurshållning, hälsa samt matvanor. 

 

För vissa av de importerade råvaror som Lantmännen mottar råder risker när det gäller 

leverantörernas sociala villkor, arbetsmiljö och korruption. Samtidigt arbetar en del av 

Lantmännens medarbetare i produktionsmiljöer med tillhörande risker för hälsan, vilket 

medfört att arbetsmiljö blivit en av Lantmännens mest prioriterade frågor. Arbetet gällande 

arbetsmiljö följs upp kontinuerligt i alla verksamheter och utbildningar inom området har 

genomförts för chefer och skyddsombud. För att underlätta arbetsmiljöarbetet har ett 

webbaserat systemstöd implementerats där avvikelserapportering kan ske, vilket möjliggör en 

statistisk överblick över verksamhetsområdena.  

 

Lantmännen har som mål att erbjuda sina kunder produkter av hög kvalitet och ledande 

lösningar genom ett bra samarbete med aktörer, rätt kompetens och ett bra ledarskap. Dessa 

ska alltid vara baserade på ett hållbart tänkande i form av bra standarder för 

livsmedelssäkerhet. Genom ett nära samarbete med intressenter kan innovationer växa fram 

och mervärde skapas. Ytterligare ett av Lantmännens mål är att bedriva en konkurrenskraftig 

och kundnära verksamhet med utgångspunkt i att möta marknadens krav. De förklarar hur 

nöjda kunder bidrar till återköp vilket stärker kundrelationer samt varumärket. Detta bidrar på 

lång sikt till att det genereras nya kunder. Lantmännen är väldigt måna om sitt varumärke och 

menar att det finns en risk att varumärket skadas om verksamheten skulle bedrivas på ett sätt 

som inte är att betrakta som långsiktigt hållbart samt om organisationen inte skulle efterleva 

sina varumärkeslöften. De menar att varumärkesarbetet är en gemensam process som skapas 

tillsammans med ägare och medarbetare där ägarna utgör symbolen och livskraften i 

varumärket. 

 

Lantmännen har i sin organisation en uppförandekod som består av riktlinjer för att säkerställa 

goda sociala villkor, en god arbetsmiljö, miljöansvar, antikorruption samt en god affärsetik 
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där samtliga divisioner och medarbetare omfattas av uppförandekoden. Lantmännen vill 

genom att efterleva uppförandekoden kunna erbjuda en stimulerande och säker arbetsmiljö 

där medarbetarnas kompetens och engagemang tas tillvara på. År 2014 gjordes förbättringar 

och uppdateringar för att bättre överensstämma med riktlinjer och det som sker i omvärlden. 

Vidare finns det inom organisationen en leverantörsuppförandekod som gäller för 

verksamhetens leverantörer där tydliga förväntningar gällande miljö, socialt ansvar och 

affärsetik anges. Detta då leverantörs- och inköpsprocesser utgör en av de främsta riskerna 

inom verksamheten. Därför genomförs riskbedömningar av leverantörer samt systematisk 

uppföljning kring hur uppförandekoden och antikorruptionspolicyn efterlevs. 

 

I och med att Lantmännen verkar på en internationell marknad krävs att de är medvetna om de 

sociala risker som finns i respektive land där de har verksamhet. För att reducera riskerna tas 

hänsyn till den nationella lagstiftningen i respektive land i kombination med den 

uppförandekod som finns, vilken i vissa situationer har högre krav än befintlig lagstiftning. 

Dessutom används riktlinjer kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och föreningsfrihet som 

bas inom verksamheten. Då Lantmännen innefattar ett antal affärsområden förhåller de sig 

även till organisationens policy, branschriktlinjer och styrande ramverk vid deras 

ansvarsarbete från jord till bord. Vidare har organisationen undertecknat och åtagit sig att 

implementera ett FN-initiativ vid namn Global Compact som innefattar ansvarsfullt 

företagande samt att möta de krav som ställs på företag gällande kommunikation av arbete 

och tillhörande framsteg. 

 

 

Tabell 3. Sammanfattning Lantmännen. 

4.2.3 Kategorisering enligt The Douglas Cultural Framework 

Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning 2014 påvisar att de inte utför ett aktivt 

hållbarhetsarbete gentemot många intressenter i samma utsträckning som Systembolaget, i 

stället har de valt att prioritera deras egna medlemmar i form av ägare och medarbetare. Inom 

egalitarism är det av vikt att särskilja mellan individerna inom organisationen och de utanför 

(Patel & Rayner, 2012a), något som kännetecknar en hög gruppnivå och är något som 

Lantmännen tenderar att göra då de tar mest hänsyn till deras egna medlemmar. Det råder 

även en aktiv interaktion och delaktighet mellan medlemmarna inom Lantmännen genom 

medlemsmöten och förtroenderåd med flera, något som utmärker en egalitär kulturform (Patel 

& Rayner, 2012a). 

Organisation Hållbarhetsaktiviteter Intressenter som 

prioriteras 

Regeltillämpning/Riktlinjer 

Lantmännen 

(aktör inom 

lantbruk, bioenergi, 

maskin och 

livsmedel, bedrivs 

kooperativt) 

 Uppförandekod - en för 

verksamheten/medarbe

tarna och en för 

leverantörer 

 Interna utbildningar 

 LRF Växtodling 

 Lantmännen Växthus 

 Intresseföreningar 

 ”Gröna grodden” 

 Forskningsstiftelse 

 Arbetsmiljöarbete 

 Medarbetarsamtal/-

enkät 

 Ägare 

 Medarbetare 

 Kunder 

 Leverantörer 

 Samhället 

 Nationella riktlinjer 

 Uppförandekod 

(antikorruptionspolicy) 

 GRI 

 Likabehandlingspolicy  

 European Work Council 

 Global Compact 

 Branschriktlinjer 
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Organisationen möjliggör, genom initiativet Lantmännen Växthus, för medarbetarna att 

presentera nyskapande affärsidéer i syfte att det bidrar till utvecklingsmöjligheter inom 

företaget då en hög kompetens krävs för att Lantmännen ska utvecklas och uppnå deras mål. 

Vidare genomförs hälsokontroller av medarbetarna för att säkerställa deras välmående då det 

anses påverka företagets framgång. Detta kännetecknar den egalitära kulturformen då 

hållbarhetsaktiviteterna till stor del är riktade emot medlemmarna, vilka betraktas som de 

främsta intressenterna (Patel & Rayner, 2012a). Kunder kan i Lantmännens fall betraktas som 

en mer sekundär intressentgrupp genom att organisationen påvisar sitt ansvarstagande 

gentemot kunder i en mer passiv bemärkelse genom att bland annat symbolisera livsmedel 

med den gröna grodden, vilket säkerställer att livsmedlet producerats på ett ansvarsfullt sätt. 

Även leverantörer kan betraktas som en mindre prioriterad intressent, dock utförs 

riskbedömningar av leverantörer vilket kan anses som en något mer aktiv hållbarhetsaktivitet 

än gentemot kunderna. 

 

Genom de riktade hållbarhetsaktiviteterna gentemot medlemmarna anser vi att det råder en 

demokratisk anda inom Lantmännen som präglas av gemenskap och samarbete, något som 

kan kopplas till en egalitär kulturform (Patel & Rayner, 2012a). Jämställdhet och mångfald 

anses vara två viktiga verktyg för att skapa en utvecklingsbenägen organisation och därför har 

Lantmännen upprättat en likabehandlingspolicy som syftar till att skapa jämlikhet inom 

organisationen, bland annat vid lönesättning med mera. Detta indikerar egalitarism då omsorg 

och jämlikhet utgör två basala utgångspunkter och därför ska individer inom denna form vara 

förstående och empatiska gentemot andra människor (Verweij et al., 2006), något som en 

likabehandlingspolicy syftar till att säkerställa. På så vis kan en sammankoppling göras till låg 

klassificering som även präglar den egalitära kulturformen där man undviker att placera in 

människor i olika kategorier utifrån kön, etnicitet och ålder med mera. Dessutom ges individer 

möjligheter att vid låg klassificering påverka deras position (Patel & Rayner, 2012a, 2012b) 

vilket återfinns inom Lantmännens organisation i form av utvecklingsmöjligheter och 

positionsförändringar. 

 

Lantmännen valde under år 2014 att reducera antalet chefsbefattningar och stödfunktioner 

vilket tyder på en låg klassificering och därmed att organisationen frångår en hierarkisk 

uppbyggnad. Syftet med reduceringarna var att minska kostnader och på så vis öka 

lönsamheten i verksamheten, där denna aktion kan kopplas samman med en 

konkurrensinriktad kulturform där resultatet utgör det mest väsentliga (Patel & Rayner, 

2012a, 2012b). Då Lantmännen ägs av 29 000 svenska lantbrukare och utgör ett kooperativ 

kan detta tänkas bidra till det starka medlemsfokuset. Deras mission beskrivs enligt att de vill 

“Bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på 

medlemmarnas kapital i föreningen” och utifrån detta kan det starka fokuset på medlemmarna 

anses hänga samman med en egalitär kulturform vilket nämnts ovan. Samtidigt kan vissa 

inslag av konkurrensinriktad kulturform utläsas genom att de önskar bidra med lönsamhet 

vilket påvisar att det finansiella resultatet är av vikt (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Inom 

denna form syftas till att prioritera de intressenter som gynnat organisationen rent finansiellt 

(Patel & Rayner, 2012a, 2012b), där dessa ofta innebär ägarna.  

 

Ytterligare inslag av den konkurrensinriktade kulturformen kan kopplas samman med 

Lantmännens kooperativa ägande av lantbrukare, då lantbrukare kan anses karaktäriseras av 

entreprenörskap och ofta utgör egna företagare. Därav kan tänkas att de lantbrukare som äger 

Lantmännen tidigare bedrev egna, självständiga verksamheter och därför präglas av ett 

entreprenörsmässigt tänkande. På så sätt kan vissa inslag av konkurrensinriktad kulturform 
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utläsas genom att de individer som ingår i denna form ofta är entreprenörer (Patel & Rayner, 

2012a, 2012b). Dessutom anser Lantmännen att en dialog med andra aktörer är betydelsefullt 

för en ökad tillväxt då ett nära samarbete kan bidra till innovationer och mervärde. Inom den 

konkurrensinriktade kulturformen tenderar individer att skapa och upprätthålla relationer med 

aktörer som gynnar verksamheten finansiellt, samtidigt som ett nytänkande arbetssätt 

uppmuntras (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Detta utgör i sin tur ytterligare argument till att 

Lantmännen har konkurrensinriktade inslag. 

 

I och med att det föreligger ett starkt fokus emot organisationens medlemmar tillämpar 

Lantmännen bland annat regelverk och riktlinjer som har en positiv påverkan på de anställda i 

form av arbetsrättslig lagstiftning som säkerställer goda arbetsvillkor och en god affärsetik. 

Vidare samarbetar de med ett fackligt samarbetsorgan inom EU vid namn European Work 

Council för att underlätta och förbättra kommunikation och samråd med anställda. Detta tyder 

på att den frivilliga anpassningen till regler och standarder i stor utsträckning utgår ifrån 

medarbetarnas bästa, något som indikerar egalitarism (Patel & Rayner, 2012a). 

 

Lantmännen förhåller sig även väl till nationella riktlinjer och standarder som finns att tillgå, 

bland annat GRI och FN-initiativ, vilket kan kännetecknas av den hierarkiska formen i form 

av en dedikation till lagar och regler (Patel & Rayner, 2012a). Men i och med att Lantmännen 

ägs av lantbrukare och har ett starkt fokus på deras medlemmar, dominerar den egalitära 

kulturformen där regler och riktlinjer efterföljs om medlemmarna föredrar detta (Patel & 

Rayner, 2012a). Genom att organisationen efterföljer riktlinjer i relativt stor utsträckning trots 

att de inte har krav på sig att hållbarhetsredovisa, kan detta tyda på att medlemmarna anser att 

efterföljande av riktlinjer är att föredra och därmed har Lantmännen anpassat sig till olika 

regler (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Dessutom utgörs medlemmarna av lantbrukare vilka 

troligtvis innehar ett entreprenörsmässigt tänkande och därav syftar till att öka lönsamheten 

inom verksamheten. På så vis skulle lantbrukarna kunna tänkas föredra att efterfölja riktlinjer 

då detta kan skapa legitimitet i omvärlden och bidra till konkurrensfördelar och därmed en 

ökad lönsamhet. Således kan en kombination av egalitär och konkurrensinriktad kulturform 

urskiljas när det gäller riktlinjer. Därav är vår bedömning att Lantmännen innehar en egalitär 

kulturform med inslag av konkurrensinriktad form. 

4.3 SKF 

4.3.1 Bakgrund 

SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, tjänster och lösningar inom 

områden som tätning, mekatronik, rullningslager samt service- och smörjningssystem. 

Organisationen grundades år 1907 och verkar idag inom ett flertal industriområden, 

exempelvis industrier som berör förnybar energi, marin-, järnvägs-, metall- och 

livsmedelsindustrin. SKF verkar i mer än 130 länder och återförsäljning sker på mer än 15 

000 platser runt om i världen. Organisationens affärsidé lyder: ”Att stärka SKFs globala 

ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara valet: för våra kunder, 

återförsäljare och leverantörer, för våra medarbetare, för våra aktieägare.” “Lönsamhet, 

kvalitet, innovation, snabbhet och hållbarhet” utgör organisationens drivkrafter för att uppnå 

affärsidén. Organisationen har som vision “Att förse världen med SKFs kunskap.”  
 

SKF har år 2013 integrerat sin års- och hållbarhetsredovisning. Organisationen använder sig 

av GRI, version G3 och rapporten har tillämpningsnivån A+. Detta är den högsta nivån som 

är möjlig samt styrker att den har granskats externt. 
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4.3.2 Socialt ansvarstagande 

SKF tillämpar SKF Care som är ett vägledande ramverk för hela organisationen och utgörs av 

fyra dimensioner; affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg. 

Dessutom förhåller sig ramverket till etiska standarder och regler. Med utgångspunkt i 

organisationens etiska riktlinjer arbetar SKF längs hela värdekedjan med frågor som berör 

mänskliga rättigheter, ansvarsfulla affärsmetoder, arbetsförhållanden, jämställdhet och 

mångfald. Sedan år 2006 har SKF åtagit sig att följa FN-initiativet Global Compact som 

innebär att organisationen anpassar sin verksamhet till tio principer för mänskliga rättigheter, 

antikorruption, arbetsrätt och miljö. Organisationen har även ett antikorruptionsprogram för 

att utröna om antikorruptionsreglerna efterlevs samt utbildningar inom området i syfte att 

förebygga korruption och otillåtna affärsmetoder. I och med att SKF är anslutet till den 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är det de som bevakar och formulerar 

internationella standarder inom det arbetsrättsliga området. Vidare tillämpar SKF 

Internationella handelskammarens (ICC) program gällande att stödja ekonomisk tillväxt och 

framgångsrikt företagande. SKF är även medlem i World Customs Organization (WCO) och 

stödjer därmed internationella certifieringar som syftar till att öka säkerheten i 

leverantörskedjan.  

 

En av de dimensioner som SKF arbetar utifrån är affärsomsorg som utgörs av ett starkt 

kundfokus samt att leverera ett hållbart finansiellt resultat och därmed kunna ge en god 

avkastning till ägarna. Detta då SKF:s finansiella styrmodell och mål är att skapa värde för 

sina aktieägare. Dock poängteras att målet måste uppnås genom att hänsyn tas till etiska 

riktlinjer och sociala-, finansiella- och miljömässiga aspekter. Vidare menas att kunskap utgör 

en viktig del för att nå ett bra finansiellt resultat och därmed för att kunna vara ett 

konkurrenskraftigt företag. 

 

Då SKF har ålagt sig att följa OECD har de åtagit sig att bedriva verksamheten på ett globalt 

ansvarsfullt sätt i enlighet med de lagar och standarder som finns att tillgå. Dessutom har en 

kvalitetsstandard tagits fram där alla leverantörer godkänner efterföljande av SKF:s etiska 

riktlinjer, konceptet Noll olyckor, vilket kommer att redogöras för nedan, samt miljö-, hälso- 

och säkerhetspolicyn (MHS-policy). Inom kvalitetsstandarden redogörs även för åtta 

avvikelser som inte är tillåtna hos leverantörerna. Dessa innefattar bland annat avvikelser 

gällande miljö och barnarbete. Vid avtalsingång måste leverantörer därför säkerställa att de 

kraven är uppfyllda. Under år 2013 implementerade SKF ett program, Ansvarsfulla inköp, för 

att standardisera inköpsprocessen och kontakthanteringen. Detta för att möjliggöra granskning 

av huruvida etiska riktlinjer efterlevs ute hos leverantörer i syfte att varje leverantör ska ha en 

hög och jämn moralnivå beträffande miljömässiga, etiska och sociala frågor. För att 

kontrollera leverantörer gällande de etiska riktlinjer som finns sker granskningar av 

specialistutbildade, lokala revisorer utifrån säkerhet, sociala frågor och miljö. Riskerna kan 

innefatta mänskliga rättigheter, miljö, tillverkningsprocesser med mera.  

 

Utöver de riskbedömningar som görs internt ansvarar varje lokalt SKF för att försöka 

lokalisera risker utifrån korruption, bedrägeri och antitrustverksamhet. Vid förekommande av 

risker ska åtgärdsplaner upprättas för att förhindra dem. Om förbättringar dock inte görs inom 

en rimlig tid har SKF rätt att bryta avtalet med leverantören. SKF har valt att utveckla en 

leverantörsbas som är lokal, detta för att öka smidigheten och flexibiliteten inom 

verksamheten. Därför har SKF etablerat inköpskontor i olika delar av världen och varje fabrik 

mottar leveranser från lokala leverantörer, något som bidrar till effektivitet. Detta gör även att 
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SKF kan ha ett nära samarbete med sina leverantörer vilket underlättar vid exempelvis 

avvikelser från etiska riktlinjer.  

 

Medarbetaromsorg är ett betydelsefullt begrepp för SKF och har sin grund i att skapa en säker 

arbetsmiljö där hälsa, välbefinnande och utbildning är av största vikt när det gäller de 

anställda. SKF hävdar att deras ledande position på marknaden har byggts upp genom de 

anställdas kunskap, hängivenhet och engagemang, detta då människorna utgör själva 

verksamheten. Därför är det mycket betydelsefullt för organisationen att rekrytera och behålla 

rätt kompetens inom företaget. Det ska således finnas en ömsesidig omsorg mellan 

medarbetarna och företaget, där medarbetarna månar om företaget och företaget månar om 

medarbetarna. Genom den ömsesidiga relationen skapas en trygg arbetsmiljö där utbildning, 

välbefinnande, säkerhet och hälsa råder hos personalen. Dialoger mellan anställda och deras 

respektive chef sker årligen, där dialogerna innebär medarbetarsamtal med fokus på 

utvärderingar av medarbetarnas prestationer och utbildningsplaner. Varje medarbetare får en 

individuell utvecklingsplan vilken syftar till att främja den personliga utvecklingen hos varje 

medarbetare samtidigt som kompetensutveckling ska skapas. För att varje medarbetare ska 

kunna utvecklas kompetensmässigt erbjuder SKF utbildningar inom personlig kompetens då 

SKF hävdar att deras verksamhet och ledande position är avhängig medarbetarnas 

kompetenser. Det hänger även samman med att genom god kompetens kunna erbjuda 

kunderna bra support. 

 

Då de etiska riktlinjerna ligger till grund för SKF:s verksamhet utbildas varje nyanställd inom 

dessa riktlinjer. Utbildningarna berör anti-korruption, antitrustkurs samt bedrägeri och 

medvetenhet kring det. Dessutom genomgår alla nyanställda utbildningar inom hälsa och 

säkerhet. För samtliga medarbetare erbjuder SKF även ett brett utbildningsutbud som rör den 

operativa verksamheten. Exempel på utbildningar är marknadsföring, produkter, teknik, 

försäljning med flera. För att underlätta utbildningsmöjligheterna har tolv olika arbetsgrupper 

skapats inom SKF (SKF akademier) där dessa berör 19 olika utbildningsområden. För SKF är 

vikten av blandade arbetsgrupper viktig, där synsättet “mångfald för goda affärer” speglar 

konceptet. Diversifieringen skapar innovation samtidigt som mångfalden i samhället och hos 

företagets kunder återspeglas. Den kulturella mångfalden gynnas också genom globala 

ledarskapsprogram och projektgrupper. Vid rekryteringar råder etiska riktlinjer upprättade av 

SKF vilka innehåller rättvis behandling när det gäller lönesättning bland annat. Ersättningar 

till medarbetarna utgår ifrån en rättvise- och likalöneprincip, det vill säga lika lön för lika 

arbete. För att säkerställa att löneprinciperna gäller i varje verksamhetsland görs uppföljningar 

av SKF:s centrala HR-organisation. De etiska riktlinjerna uttrycker även vikten av säkerhet på 

arbetsplatsen för medarbetarna. Detta följs upp genom revisioner, samtidigt som verktyg 

tagits fram för att säkerställa att de etiska riktlinjerna efterföljs. Några av verktygen är rutiner 

för visselblåsning men även det fackliga världsråd som SKF har och som sker årligen.  

 

Då SKF lägger stor vikt vid säkerhet på arbetsplatser inom deras verksamhet skapades målet 

Noll olyckor, där syftet var att försöka förhindra samtliga arbetsplatsolyckor inom SKF. 

Därför har olika insatser genomförts av varje lokalt SKF för att förbättra säkerheten på 

arbetsplatserna. För att utreda medarbetarnas uppfattning om arbetsmiljön inom SKF görs 

regelbundna arbetsklimatanalyser, vilket möjliggör för SKF att kunna förbättra arbetsklimatet 

men även arbetsresultatet inom olika nivåer i organisationen, detta med bakgrund i de 

anställdas perspektiv. Genom SKF:s sociala policy främjas medarbetarna att delta i lokala 

samhällsprojekt där varje chef har till uppgift att framställa en årlig samhällsomsorgsplan. 

Därefter ska ledningen avgöra vilket stöd som är av störst vikt och mest utvecklingsskapande 

i samhället. Under 2013 bidrog dessa samhällsprojekt till ett stöd på sammanlagt 36,5 
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miljoner kronor. Bidraget gick bland annat till idrotts-, kultur- och utbildningsaktiviteter, 

volontärarbete, insamling av förnödenheter med flera. Vidare skänktes pengar till offer för 

naturkatastrofer samt för att hjälpa de som är att betrakta som mindre priviligierade. Den 

sociala policyn inom organisationen möjliggör alltså för medarbetare att engagera sig i sådana 

här former av aktiviteter i det lokala samhället, och under åren 2012 och 2013 genomfördes 

200 aktiviteter i olika länder. 

 

Ett av SKF:s mål är att skapa ett långsiktigt värde i de områden organisationen verkar samt i 

samhället överlag, därför arbetar de till stor del med samhällsomsorg vilket innefattar 

aktiviteter som medför en positiv social utveckling samt positiva effekter i samhället. Då SKF 

anser att kunskap och utbildning är de viktigaste faktorerna för att vara en konkurrenskraftig 

organisation bidrar de aktivt till utbildningsaktiviteter och liknande i samhället. Ett av deras 

många projekt är Projekt Basar SKF City i Österrike som syftar till att underlätta yrkesträning 

för vuxna med en nedsatt arbetsförmåga på minst 30 %. I Peru har SKF samarbetat med andra 

fristående organisationer för att bygga en skola och erbjuda skolgång åt cirka 200 barn. 

Ytterligare utbildningsaktiviteter där SKF medverkat är i Mexiko där de hjälpt till att förbättra 

datakunskaperna för invånarna i Guadalajara och försett dem med utrustning och lokaler. 

Organisationen har även startat projektet Wissenwerkstatt i Tyskland som är en teknisk 

verkstad där barn och ungdomar mellan åtta och 18 år ges möjlighet att utföra experiment och 

projekt. 

 

SKF anser att det är viktigt att stödja ungdomar och idrott och är därför huvudsponsor av den 

årliga fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg. Genom deras initiativ SKF Meet the World 

möjliggör de för ungdomar runt om i världen med olika bakgrund att kvalificera sig till 

fotbollsturneringen. År 2005 startades SKF Sports Academy i Indien med syfte att utveckla 

ungdomar med en mindre priviligierad bakgrund att bli professionella idrottare genom en bra 

utbildning samt fysisk och psykisk utveckling. Holistic development of children är ett annat 

projekt i Indien som SKF påbörjade år 2013 där medarbetarna är personliga mentorer för barn 

för att förbättra deras livsvillkor i form av livskunskap, utbildning och hälsa. Projektet har 

spridits till ytterligare tre städer i Indien. Då SKF har verksamhet i flera länder är de även 

medlemmar i Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP) som är ett samarbete 

mellan arbetsgivare och fackliga organisationer där de erbjuder sina anställda olika 

utbildningar och program inom området. I samarbete med organisationen Neighbour Against 

Aids (NAA) arbetar de för att minska spridningen av sjukdomen och erbjuder stöd till 

anhöriga och smittade. I Afrika, Sydostasien och Latinamerika finns förebyggande program 

för hiv-/aidsspridning. Dessutom finns det i vissa länder möjligheter till olika stödåtgärder när 

det gäller barnomsorg, friskvård, regelbundna hälsokontroller, gratis rådgivning av tredje part 

med flera. SKF har även startat volontärprogram där de tillsammans med medarbetarna 

anordnar insamling av mat, kläder och böcker eller frivilliga hjälpinsatser i form av 

byggarbete hos låginkomstfamiljer. SKF anser att det är viktigt att verksamheter samverkar 

med samhället genom olika initiativ och aktiviteter då de områden de verkar i utgörs av 

viktiga intressenter för organisationen. 

 

Då många av SKF:s kunder befinner sig i föränderliga och utvecklingsrika miljöer krävs att 

SKF karaktäriseras av innovation för att de på så sätt ska kunna stödja deras kunder. 

Kundtillfredsställelse innebär för SKF att försöka förutse, bemöta och överträffa 

förväntningar som kunder har, både när det gäller produkter och tillhörande kvalitet samt 

service. För att kunna erbjuda en god service krävs fabriker nära kunderna där leverantörerna 

ska uppfylla de krav som SKF satt upp. Därför möjliggörs kontakt med lokal expertis utifrån 

kundernas perspektiv. Dessutom finns kunskapscenter i olika verksamhetsländer som syftar 
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till produkt- och tjänsteförsäljning, men även reparationer med mera. På kunskapscentren 

arbetar ingenjörer vilka har specialistkunskaper och ska bidra med bästa möjliga hjälp till 

kunderna. Mötena mellan kunderna och ingenjörerna skapar kundåterkoppling samtidigt som 

kundundersökningar görs, där samtliga av dessa aktiviteter tas i beaktande vid 

förbättringsarbete. 

 

Ytterligare försök att bidra till kundtillfredsställelsen görs genom att SKF samarbetar med 

deras kunder, detta i alla olika faser, det vill säga från produkternas tillverkning, till underhåll, 

till omkonstruktion. Med grund i detta samt kundernas olika behov, skräddarsyr SKF olika 

kundanpassade erbjudanden. Därför erbjuds varje kund produkter anpassade efter deras 

verksamheter, något som även differentierar SKF på marknaden. SKF har också anställda som 

är nyckelkundsansvariga, något som möjliggör för dem att utöka kunskaperna kring varje 

specifik kunds verksamhet och finna lösningar som lämpar sig för varje enskild kund.  

 

Organisation Hållbarhetsaktiviteter Intressenter som 

prioriteras 

Regeltillämpning/Riktlinjer 

SKF  

(aktör inom 

mätning, 

mekatronik, 

rullningslager samt 

service- och 

smörjnings-system, 

publikt aktiebolag) 

 ”Ansvarsfulla inköp” 

 ”Noll olyckor” 

 Interna utbildningar 

 Medarbetarsamtal 

 Samhällsomsorgsplan 

(medarbetarprojekt i 

samhället, ekonomiska 

bidrag) 

 Projekt Basar SKF City 

 Skolprojekt i Peru 

 Wissenverkstatt 

 SKF Meet the World 

 SKF Sports Academy 

 Holistic development of 

children 

 Swedish Workplace 

HIV/AIDS Programme 

(SWHAP) 

 Volontärprogram 

 Kunskapscenter 

 Kunder 

 Medarbetare 

 Leverantörer 

 Samhället 

 Ägare 

 SKF Care 

 Etiska riktlinjer 

 Global Compact 

 ILO 

 ICC 

 OECD 

 MHS-policy 

 WCO 

 Fackliga världsråd 

 

 

Tabell 4. Sammanfattning SKF. 

4.3.3 Kategorisering enligt The Douglas Cultural Framework 

SKF bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete trots att de inte har krav på sig att göra det i 

och med att de inte är ett statligt bolag. De prioriterar en mängd olika intressenter gällande 

deras hållbarhetsaktiviteter, något som indikerar ett organiskt nätverk och en hög gruppnivå i 

form av regelbunden interaktion och engagemang inom organisationen (Patel & Rayner, 

2012a). Bland annat genomförs ett skolprojekt i Peru vilket riktar sig emot samhället, 

samtidigt som medarbetare prioriteras genom medarbetarsamtal och konceptet Noll olyckor. 

Dessa utgör exempel på ett fåtal av de aktiviteter som riktar sig emot samhälle och 

medarbetare, dock prioriteras även andra intressentgrupper såsom kunder, leverantörer och 

ägare. Detta påvisar att SKF har ett starkt hållbarhetsfokus där de önskar prioritera olika 

intressentgrupper, något som kännetecknar en hierarkisk kulturform (Patel & Rayner, 2012a). 
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Den höga klassificeringen som finns i den hierarkiska kulturformen (Verweij et al., 2006) 

uttrycker sig bland annat genom SKF:s engagemang i samhället. De riktar stora delar av sina 

hållbarhetsaktiviteter emot svagare parter i samhället, exempelvis har SKF skänkt pengar till 

behövande samt upprättat ett projekt i Österrike för vuxna med nedsatt arbetsförmåga. SKF 

genomför även arbete i Indien där de bland annat hjälper ungdomar i mer utsatta situationer 

att blir professionella idrottsmän. Dessutom är SKF engagerade i AIDS-frågan och arbetar 

med att försöka förhindra spridning av sjukdomen. Aktiviteterna utgör några av de initiativ 

som SKF genomför emot samhället och innebär att de tar ansvar gentemot svagare 

samhällsgrupper. Att klassificera individer innebär att kategorisera dem utifrån olika aspekter 

såsom kön, ålder, position och så vidare (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Det görs alltså en 

åtskillnad mellan människor och grupper i samhället, människor anses alltså vara ojämlika, 

och genom detta ser SKF sig själva som en maktfull aktör där ansvarstagande gentemot 

svagare individer tillkommer. Det hör samman med en hierarkisk kulturform. (Patel & 

Rayner, 2012a) 

 

SKF tar även hänsyn till befintliga lagar och regler vilket karaktäriserar en hierarkisk 

kulturform där anpassning till regelverk görs (Patel & Rayner, 2012a). De upprättar sin 

integrerade hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer och organisationen arbetar 

utifrån ramverket SKF Care som är vägledande för hela organisationen. Vidare har de åtagit 

sig att följa regler upprättade via FN-initiativ och andra organisationer såsom OECD och ILO 

med flera. I och med anpassningen till lagar och regler bedömer vi att SKF påvisar en 

underlägsenhet emot högre instanser (Patel & Rayner, 2012a). Dock kan ifrågasättas huruvida 

anpassningen till lagar och regler utgör en strävan efter legitimitet eller ej, detta då det i SKF:s 

empiriska material framgår att organisationen har som finansiellt mål att skapa värde för 

aktieägarna vilket de förklarar uppnås via visad hänsyn till hållbarhetsaspekter samt etiska 

riktlinjer. Detta påvisar inslag av den konkurrensinriktade kulturformen där standarder och 

regelverk som uppvisar en konkurrensfördel och gynnar det finansiella resultatet positivt 

kommer att tillämpas (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Vidare förklarar SKF hur utbildning 

och kunskap för medarbetare och leverantörer är centrala för att betraktas som en 

konkurrenskraftig organisation vilket kan ses som att de hållbarhetsaktiviteter som genomförs 

gentemot medarbetare och andra intressenter bland annat genomförs i syfte att stärka 

organisationens position på marknaden.  

 

Det framgår i det empiriska materialet att SKF anser att det är av vikt att samverka med 

samhället. De genomför en mängd olika aktiviteter och initiativ som riktar sig emot samhället 

med utgångspunkt i att de områden där aktiviteterna genomförs utgörs av viktiga intressenter 

för organisationen. Detta kan liknas vid en konkurrensinriktad kulturform där en 

utgångspunkt tas i att skapa relationer med och utföra hållbarhetsaktiviteter emot intressenter 

som förväntas påverka organisationens resultat i en positiv bemärkelse (Patel & Rayner, 

2012a, 2012b). Dock bedömer vi att SKF, med sin höga gruppnivå, interagerar med 

intressenter och genomför initiativ och aktiviteter i syfte att skapa ett befintligt nätverk och 

kunna analysera intressenternas specifika behov och därmed underlätta för de svagare i 

samhället, något som är att likna vid den hierarkiska kulturformen (Patel & Rayner, 2012a). 

Utifrån ovanstående resonemang görs bedömningen att SKF innehar en hierarkisk kulturform, 

dock finns inslag av den konkurrensinriktade formen. 
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4.4 Investor 

4.4.1 Bakgrund 

Investor bildades år 1916 och är ett svenskt investmentbolag. Organisationen är ledande ägare 

av Nordenbaserade kvalitetsbolag som är verksamma inom finansiella tjänster, verkstad, 

teknologi och hälsovård. Företaget har som huvudsakligt mål att generera avkastning till sina 

aktieägare och deras affärsidé lyder: “Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. 

Via våra styrelsepositioner arbetar vi aktivt för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Med vår 

industriella erfarenhet, vårt omfattande nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att 

våra bolag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Vi bedömer alltid de möjligheter 

och utmaningar varje enskilt företag möter. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja 

strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och betala 

utdelning till våra aktieägare.” Vidare har de som vision att utveckla och bygga de bolag där 

de har ett innehav. Investor har endast upprättat en årsredovisning under verksamhetsåret 

2013 vilken ligger till grund för det empiriska materialet. I och med att ingen 

hållbarhetsredovisning utformats tillämpas inte GRI:s riktlinjer. 

4.4.2 Socialt ansvarstagande 

Inom Investor finns olika externa regelverk som företaget måste ta hänsyn till, bland annat 

nationell lagstiftning, IFRS, Nasdaq OMX Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk 

kod för bolagsstyrning. Utöver dessa har Investor ett antal interna riktlinjer, bland annat 

compliance-, informations-, risk- och säkerhetspolicy, etiska riktlinjer, processbeskrivningar 

av respektive affärsområde med flera. De interna dokumenten styr verksamheten i hög grad 

samtidigt som Investor stödjer OECD Guidelines for Multinational Enterprises och FN:s 

Global Compact när det gäller ansvarsfulla investeringar. I takt med lagförändringar 

uppdateras de interna dokumenten för att bli bättre anpassade till den rådande situationen. För 

att hela organisationen ska genomsyras av riktlinjerna utförs utbildningar inom dem, där 2013 

års utbildningar lade störst vikt vid de etiska riktlinjerna. 

 

För att nå organisationens mål och vision arbetar Investor med att utveckla företagskulturen i 

den önskade riktningen. Detta görs genom att Investors kärnvärden; Create value, Continuous 

improvement, Contribute your view och Care for people, integreras i organisationens 

arbetssätt. Investor arbetar för att engagera sina medarbetare och utveckla den företagskultur 

som de önskar efterleva i förhållande till organisationens värderingar, då de hävdar att om 

organisationen utgörs av långsiktiga och hållbara värderingar och mål kommer detta gynna 

verksamheten i form av ökade investeringar. Investors styrelse ska alltid arbeta utifrån vad 

som är bäst för aktieägarna och därav är det av vikt att de båda parterna har samma intresse 

för en välfungerande organisation. Styrelsen bör inneha ett jämställt perspektiv samt präglas 

av individer med blandade kompetenser, dock kan styrelsens sammansättning variera 

beroende på tidpunkten då det emellanåt krävs förändringar i styrelsen i takt med de 

förutsättningar som finns och det som sker i bolaget. De menar att det är av betydelse att ”det 

är rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle” för att kunna vara en konkurrenskraftig och 

framgångsrik organisation. 

 

I rollen som arbetsgivare anser Investor att det är av vikt med en god arbetsmiljö där de månar 

om sina anställda med hälsa och säkerhet som centrala delar. I och med att verksamheten 

innehar riktlinjer när det gäller antikorruption, etik och visselblåsning kan de underlätta när 

det gäller säkerställande av en bra arbetsmiljö. För att betraktas som en attraktiv arbetsgivare 
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läggs stort fokus på att rekrytera och behålla rätt medarbetare. Vid rekrytering försöker 

Investor att ha en kvinna och en man som slutkandidater. Det är därmed av vikt att 

medarbetarna varierar med avseende på kön, ålder och kompetens. Kompetens är 

betydelsefullt för Investor i den bemärkelsen att det utvecklar företaget till att bli mer 

konkurrenskraftigt. Därför erbjuds medarbetarna möjligheter till individuell utveckling samt 

kontinuerlig vidareutveckling. Vidare sker lönesättningen utifrån marknadsmässiga grunder 

med utgångspunkt i relevanta branscher och marknader. För att utreda huruvida Investor är en 

attraktiv arbetsplats genomförs årligen en medarbetarundersökning.  

 

Investor anser att deras främsta ansvarstagande rör deras roll som ägare och utgör därför deras 

mest centrala del inom hållbarhetsområdet. För att uppträda enligt en ansvarsfull ägare 

innehas dialoger med större bolag, regeringsrepresentanter i olika länder samt internationella 

företagsnätverk. Dessutom vill Investor vara en aktiv och långsiktig ägare och är därmed 

delaktig i innehavens verksamheter och hur de bedrivs utifrån ansvarsfullhet och etik. Att 

verksamheterna efterföljer lagar och standarder är obligatoriskt samtidigt som Investor också 

förväntar sig att innehaven upprättar hållbarhetspolicyer. Investors innehav ska även präglas 

av långsiktighet när det gäller värdeskapande och samarbete, för att genom dessa skapa 

konkurrensfördelar och uppnå attraktiv lönsamhet. Samtidigt uppmuntrar Investor till 

engagemang inom forskning och utveckling då innovationer leder till konkurrenskraft. Det 

globala nätverk som Investor har underlättar rekrytering av rätt kompetens, men även 

vägledning kring goda investeringsmöjligheter. De relationer som Investor har med andra 

aktörer arbetar företaget med att underhålla i hög utsträckning samtidigt som de eftersöker 

kontakt med nya aktörer. 

 

Investor förklarar i sin rapport att de genom att följa de högsta standarderna för 

bolagsstyrning även tar socialt ansvar för sina intressenter. Detta i form av att de skapar 

arbetstillfällen, investerar i lokalsamhället samt har en positiv påverkan på de områden där de 

är verksamma. De samhällsinitiativ som Investor tagit under 2013 är bland annat ekonomiska 

bidrag om 1,7 miljarder kronor till forskning och utveckling. Organisationen innehar en 

sponsringsportfölj där bidrag ges till sociala initiativ, dock ges ingen detaljerad förklaring av 

dessa.  

 

Organisation Hållbarhetsaktivit

eter 

Intressenter som 

prioriteras 

Regeltillämpning/Riktlinjer 

Investor 

(investmentbolag, 

ägare av 

Nordenbaserade 

kvalitetsbolag som 

är verksamma inom 

finansiella tjänster, 

verkstad, teknologi 

och hälsovård, 

publikt aktiebolag) 

 Medarbetar-

undersökning 

 Interna utbildningar 

 Jämställdhets-

perspektiv 

 Bidrag till FoU 

 Sponsringsportfölj 

 Ägare 

 Medarbetare 

 Nationell lagstiftning 

 Nasdaq OMX  

 IFRS 

 Interna riktlinjer 

 OECD Guidelines 

 Global Compact 

 

Tabell 5. Sammanfattning Investor. 

4.4.3 Kategorisering enligt The Douglas Cultural Framework 

Investor genomför inte, till skillnad mot de tidigare bolagen som presenterats ovan, 

hållbarhetsaktiviteter i särskilt stor utsträckning. De aktiviteter som görs utgörs främst av 
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interna utbildningar och medarbetarundersökningar, men även sponsring och bidrag till 

forskning och utveckling då de anser att kompetenser och innovationer bidrar till ett 

konkurrenskraftigt bolag. Detta kan liknas vid en konkurrensinriktad form där den finansiella 

delen är central och organisationer som innehar denna kulturform tenderar att genomföra 

aktiviteter som kan gynna den egna verksamheten. Det konkurrensinriktade beteendet hör 

samman med låg gruppnivå genom att Investor syftar till att underhålla de relationer de har 

med vissa aktörer och föredrar att skapa relationer med aktörer som gynnar den egna 

verksamheten. (Patel & Rayner, 2012a, 2012b) Detta då resultatet är det viktigaste i och med 

att Investor önskar bidra med maximal avkastning till sina ägare. 

 

Investor prioriterar deras ägare genom att de gynnat verksamheten mest och bidragit till det 

finansiella resultatet (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Detta kan anses utgöra ett “smart drag”, 

då Investor gynnas av sina ägares investeringar och därmed väljer att prioritera dem vid 

hållbarhetsaktiviteter. Det kan tänkas bidra till utökade investeringar från ägares sida, 

samtidigt som ägare troligtvis får en positiv bild av Investor genom deras starka 

ägarprioritering. Ägarna kan därmed tänkas bidra med positiv marknadsföring av Investor till 

andra individer, något som kan leda till ytterligare investeringar. Därmed kan Investors 

prioritering av deras ägare troligtvis karaktäriseras av en kombination mellan att de önskar 

återgälda deras ägare då de bidragit till verksamhetens lönsamhet, samtidigt som det även kan 

vara smart ur ett vinstperspektiv med tanke på möjliga utökade investeringar från nuvarande 

ägare och andra. 

 

Den konkurrensinriktade kulturformen tenderar att vara mer framtidsorienterad (Patel & 

Rayner, 2012a, 2012b), något som Investor påvisar i vissa fall genom att många av de 

hållbarhetsaktiviteter som genomförs syftar till att bidra med ett positivt resultat ur ett 

långsiktigt perspektiv. Exempelvis har Investor bidragit med pengar till forskning och 

utveckling, något de anser är av vikt för att kunna skapa innovationer som senare leder till 

konkurrenskraft. Detta indikerar ett långsiktigt och framtidsorienterat tänkande där lönsamhet 

och resultat utgör de centrala delarna. Då Investor utgör ett investmentbolag kan det tänkas 

vara en av de anledningarna till att bolaget prioriterar det finansiella resultatet i stor 

utsträckning. Då verksamheten har sin utgångspunkt i ekonomiområdet samtidigt som den är 

avhängig deras respektive innehavs lönsamhet, är det finansiella resultatet och 

ekonomiområdet ständigt i fokus. Investors verksamhet kan även sägas rikta sig emot 

människor som har ett intresse för ekonomi och pengatillväxt och därför kan det tänkas att 

Investor är konkurrensinriktade av den anledningen att de önskar finna en överensstämmelse 

med deras ägares intressen, att de tillsammans har ett gemensamt intresse i att skapa god 

avkastning. Därför utgör resultatet det mest väsentliga inom Investors verksamhet vilket 

troligen överensstämmer med deras ägares åsikter som kan tänkas ha ett intresse för ekonomi 

och önskar få deras pengar att växa. 

 

Investor tillämpar regelverk såsom nationell lagstiftning, Nasdaq OMX med flera, men 

innehar även interna riktlinjer som bland annat innefattar en informations-, risk- och 

säkerhetspolicy. Utöver detta stödjer de FN-initiativet Global Compact och OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises när det gäller ansvarsfulla investeringar. Investor har inte 

upprättat någon hållbarhetsredovisning och tillämpar inte GRI. Majoriteten av de regelverk 

och ramverk som används bedömer vi saknar en direkt anknytning till hållbarhetsområdet 

vilket karaktäriseras av den konkurrensinriktade formen där organisationer ej tillämpar 

ramverk som behandlar hållbarhetsområdet, såvida det inte utgör en konkurrensfördel (Patel 

& Rayner, 2012a, 2012b). 
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De regelverk som Investor tillämpar, exempelvis nationell lagstiftning och Nasdaq OMX, kan 

tänkas utgöra måsten för företaget att efterfölja för att de överhuvudtaget ska få bedriva sin 

verksamhet. Då de är medlemmar i OECD och Global Compact kan det vid en första anblick 

betraktas som att företaget tar ansvar. Dock genomför Investor ett begränsat antal 

hållbarhetsaktiviteter vilket i stället tyder på en passivitet där hållbarhetsansvar endast “tas” 

på pappret via deras medlemskap, medan det i verkligheten saknas redogörelser för konkreta 

hållbarhetsaktiviteter. Då hållbarhetsaktiviteter är något som företag borde vilja framhäva att 

de genomför, har ett antagande gjorts kring att de hållbarhetsinitiativ som tas inom 

organisationer också redovisas offentligt. Därför tolkar vi det som att de hållbarhetsaktiviteter 

som Investor genomför också redogörs för i deras rapport. Givetvis kan undantag tillkomma i 

form av att organisationer genomför hållbarhetsaktiviteter som inte rapporteras, dock kan det i 

de fallen ifrågasättas huruvida det är en bra strategi av företag då intressenter kan få en 

felaktig bild gällande organisationers engagemang gentemot hållbarhetsfrågor. Att företag tar 

ansvar är troligtvis något som de vill framhäva och som föredras av samhället och bidrar med 

legitimitet, vilket kan tänkas ha en positiv inverkan på organisationens finansiella resultat.  

 

Genom ovanstående resonemang kring att företag rapporterar de hållbarhetsaktiviteter som de 

genomför, kan vi anta att Investor endast genomför ett fåtal hållbarhetsaktiviteter. I och med 

det kan deras medlemskap i OECD och Global Compact uppfattas som att endast utgöra en 

fasad gentemot omvärlden där de bedöms att vara i bättre dager mot samhället än vad de 

egentligen är, vilket de kan tänkas göra för att uppnå legitimitet gentemot omvärlden och på 

så sätt bidra till en förbättring av organisationens finansiella resultat, något som 

överensstämmer med ett konkurrensinriktat synsätt (Patel & Rayner, 2012a, 2012b).  

 

Vidare kan tänkas att Investor tillämpar OECD och Global Compact då de utgör ett 

investmentbolag som har innehav i olika företag. Därför blir det av vikt för Investor att utreda 

huruvida deras innehav tar ansvar och bedriver deras verksamheter ur ett hållbart perspektiv 

då de annars kan riskera uteblivna investeringar, men hållbarhetsarbetet bedrivs i huvudsak 

inte av Investor utan ansvaret ligger hos respektive bolag där Investor har andelar. Vid 

potentiella förvärv av bolag har Investor möjligheten att avgöra om de ska investera eller ej 

där en avgörande faktor kan tänkas vara huruvida innehavet bedriver en etisk och 

ansvarstagande verksamhet. Det indikerar således att Investor kan tänkas ställa krav på deras 

respektive innehav ur ett hållbart perspektiv, något som skiljer sig ifrån en låg 

klassificeringsnivå vilken återfinns i den konkurrensinriktade kulturformen där man inte 

tenderar att begränsa andra och hålla varandra ansvariga (Verweij et al., 2006). Däremot är 

Investors verksamhet starkt beroende av deras innehavs verksamheter då detta troligtvis 

påverkar antalet investeringar som görs i Investor, därav är kravsättningen naturlig då 

organisationen har ett starkt vinstfokus. Om innehaven tar ansvar kan det i ett senare skede 

gynna Investor i form av att deras verksamhet kan betraktas som en organisation som tar 

ansvar via sina innehav. 

 

Då den konkurrensinriktade kulturformen ser det finansiella resultatet som centralt och endast 

tillämpar standarder och regelverk om de utgör konkurrensfördelar för företaget, bedöms att 

Investor tillhör den konkurrensinriktade kulturformen då initiativen endast anses efterlevas i 

syfte att stärka organisationens position och finansiella resultat (Patel & Rayner, 2012a, 

2012b). 
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4.5 Clas Ohlson 

4.5.1 Bakgrund 

Clas Ohlson är en internationell detaljhandelskedja med huvudsäte i Insjön i Dalarna. Bolaget 

är ett publikt aktiebolag och grundades år 1918. Organisationen har i dag 186 butiker i ett 

flertal länder och erbjuder produkter inom el, multimedia, bygg samt hem och fritid. Clas 

Ohlsons vision är: “Att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja 

med hög lönsamhet som tillför värde till alla våra intressenter.” Bolagets mission är: “Att 

hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta och smidiga, 

praktiska och prisvärda lösningar.” 

 

Clas Ohlson har utformat två separata rapporter, där den ena utgörs av en årsredovisning med 

finansiella nyckeltal och förvaltningsberättelse och den andra rapporten består av en 

hållbarhetsrapport. Då Clas Ohlson har ett brutet räkenskapsår berör rapporterna som 

studerats verksamhetsår 2013-05-01 - 2014-04-30. Vidare tillämpas GRI endast som 

vägledning sedan år 2013/2014 i organisationens hållbarhetsarbete, därav saknas GRI:s 

indikatorer i de rapporter som studerats. 

4.5.2 Socialt ansvarstagande 

Hantering av hållbarhetsfrågor är något som är viktigt för Clas Ohlson då det möjliggör för 

dem att bättre möta utmaningar. Därför har de valt att integrera hållbarhet i organisationens 

sex strategiska fokusområden i stället för att betrakta hållbarhet som en särskild strategi, 

vilket medför ett gemensamt engagemang för hållbarhetsfrågor i hela verksamheten. 

Organisationens sex strategiska fokusområden utgörs av: kunderbjudande, kundinteraktion, 

expansion, varuförsörjning, arbetssätt samt medarbetare. Dessa fokusområden, tillsammans 

med hållbarhet, syftar till att nå organisationens affärsmål. 

 

Clas Ohlson tillämpar, sedan år 2005, en uppförandekod som är vägledande i deras arbete och 

innehåller riktlinjer gällande arbetsförhållanden, affärsetik, hälsa och säkerhet samt miljö för 

leverantörer, affärspartners och medarbetare. I uppförandekoden ingår även möjligheter för 

medarbetare att rapportera misstankar om överträdelser samt nolltolerans mot mutor och 

korruption. Uppförandekoden bygger på nationell lagstiftning och internationella 

konventioner såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer, ILO:s 

kärnkonvention samt FN-initiativet Global Compact. Under år 2014 har uppförandekoden 

uppdaterats för att bättre möta förväntningar hos omvärlden men även ökade krav i form av 

nya standarder. Clas Ohlson utför hållbarhetsaktiviteter i samarbete med andra organisationer. 

Ett av deras samarbeten är tillsammans med Rädda Barnen som syftar till att studera 

verksamhetens påverkan på kommande generationer. Vidare vill de tillsammans förbättra 

situationen för barn i samhället och upprätthålla mänskliga rättigheter, därmed genomför Clas 

Ohlson kontinuerliga insamlingskampanjer. År 2014 förnyade Clas Ohlson ett treårsavtal med 

Rädda Barnen vilket bland annat innehåller ökat stöd till migrantarbetare och deras familjer, 

förbättringar i leverantörskedjan, förhindra barnarbete, stödja lokala projekt samt bidrag till en 

katastroffond. Via samarbetet med Rädda Barnen ingår Clas Ohlson i ett nätverk bestående av 

multinationella bolag vars inköp sker från tillverkare i Kina. Organisationen samarbetar även 

med ECPAT som är ett globalt nätverk med syfte att förebygga sexuellt utnyttjande av barn.  

 

Då Clas Ohlson värnar om sina rötter stödjer de även lokala initiativ och aktiviteter i Dalarna 

där de har sitt huvudkontor. Där engagerar de sig i kulturella evenemang och 
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idrottsaktiviteter. Överlag är Clas Ohlson noga med att engagera sig i sociala 

hållbarhetsaktiviteter i form av sociala frågor, mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt då de 

menar att det kan skapa ett långsiktigt värde för organisationen på lång sikt. Vidare bidrar 

deras åtaganden till att även kunder engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Clas Ohlson önskar vara 

ett självklart val när det gäller praktisk problemlösning. För att uppnå detta görs ständig 

sortimentutveckling, där sortimentet ska vara baserat på kunders behov och där kunderna ska 

kunna välja produkter anpassade för en hållbar livsstil. Företaget beskriver även att många av 

deras kunder lägger allt större vikt vid att produkter tillverkats på ett bra sätt samt 

transporteringen av dessa, således ett större fokus på hållbarhetsfrågor. I och med detta önskar 

Clas Ohlson bli alltmer transparenta när det gäller redovisning av sådana frågor, samtidigt 

som en dialog med kunder är nödvändig för att utreda kundernas förväntningar gällande 

produkterna. Clas Ohlson vill utöka sin kundservice och reservdelsverksamhet för att främja 

hållbarhetsfokus. Kundservice hävdar Clas Ohlson är av vikt för att öka kundlojaliteten 

gentemot företaget, samtidigt som det kan locka fler kunder. Då är även marknadsföringen 

central, vilken ska präglas av höga etiska standarder med förhoppning om att reklamen ska 

kunna påverka kunderna på så sätt att de tänker mer hållbart vid köp av produkter. 

 

Då Clas Ohlson köper flertalet produkter från Asien, främst ifrån Kina, finns en del 

hållbarhetsfrågor som är viktiga att beakta samtidigt som Kina befinner sig i en hög riskzon 

när det gäller avvikelser från företagets uppförandekod. Företaget lägger därför stor vikt vid 

sina leverantörer och försöker hela tiden säkerställa att leverantörerna lever efter höga 

standarder gällande miljö och sociala aspekter, där arbetet underlättas genom en god och 

regelbunden dialog mellan bolaget och leverantörerna. Hållbarhetsarbetet, som Clas Ohlson 

utför när det gäller leverantörerna, präglas av ett nära samarbete parterna emellan, där det 

handlar mycket om att förbättra förhållandena för leverantörers anställda men även för deras 

respektive familjer. För att underlätta arbetet gällande leverantörerna har Clas Ohlson 

upprättat en plattform tillsammans med andra företag.  

 

Dessutom görs revisioner regelbundet hos leverantörerna som syftar till att utreda huruvida 

uppförandekoden efterföljs eller ej, där granskningarna kan vara både annonserade och 

oannonserade. De leverantörer som prioriteras gällande granskning är de som antas befinna 

sig i en hög risknivå utifrån miljö och sociala aspekter. Det revisionsteam som utför 

granskningarna har även till uppgift att utbilda leverantörer kring relevanta frågor. Vid avtal 

med nya leverantörer görs bedömningar kring hur väl uppförandekoden efterföljs där 

leverantörerna måste acceptera de krav som ställs av Clas Ohlson och även åtgärda eventuella 

avvikelser. Om företagets affärspartners inte uppfyller de krav som Clas Ohlson satt upp i 

deras uppförandekod görs inga fortsatta affärer mellan parterna så länge leverantören inte 

visar sig vara villig att förbättra sig, dock försöker Clas Ohlson att undvika att avsluta avtal 

med sina samarbetspartners. De revisioner som genomförts hittills har endast funnit ett fåtal 

fall av barnarbete, men i de fall detta gjorts har Clas Ohlson vidtagit åtgärder tillsammans 

med tillverkaren, barnet med föräldrar samt CCR CSR (Centre for Children’s Rights and 

Corporate Social Responsibility), en av Clas Ohlsons samarbetspartners.  

 

Då Clas Ohlson önskar samarbeta med sina leverantörer och hjälpa dem med deras 

förbättringsarbete har de utformat ett projekt kallat Excellent beläget i Kina. Syftet med 

projektet är att ett antal leverantörer ska förbättra sitt hållbarhetsarbete från “medium” till 

“utmärkt” och på så sätt också understödja vikten av långsiktighet samtidigt som en 

regelbunden dialog med leverantörer innehas. Detta görs genom att Clas Ohlson utformar 

olika handlingsplaner för leverantörernas verksamheter, miljö samt hälsa och säkerhet. På det 

här sättet får Clas Ohlson en vidare förståelse för deras leverantörers olika utmaningar. För att 
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det ska finnas möjligheter att förbättra förhållandena hos leverantörerna krävs även lokal 

kapacitet när det gäller att stödja fabrikerna. Därför har Clas Ohlson i samarbete med andra 

företag börjat arbeta med att utbilda lokala tjänsteföretag i Guangdongprovinsen vilket 

benämns CAPS-projektet och lanserades med stöd från CCR CSR. Där har Clas Ohlson fått 

välja ut tio lokala utbildningsföretag där dessa ges utbildningsmöjligheter för att de på så sätt 

ska kunna hjälpa lokala tillverkare när det gäller ledarskapsfrågor, engagera unga anställda, 

uppföljning av barnarbete med mera. De tillverkare som väljs ut för utbildning återfinns i Clas 

Ohlsons leverantörskedja och prioriteras utifrån engagemang att göra förbättringar. 

Ytterligare ett projekt som Clas Ohlson valt att genomföra är att stödja två servicecenter i 

Kina. Projektet kommer att fortgå under tre år och företaget beräknar att detta kommer 

förbättra migrantarbetares och deras tillhörande familjers situation. Projektet kommer göras 

genom samarbete med fabriker och skolor för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter, utbildning, 

integrationshjälp samt vårdtillgång. 

 

En av Clas Ohlsons hjärtefrågor är barns rättigheter där de hävdar att deras möjligheter att 

påverka är goda när det gäller deras leverantörer och deras familjer. Detta då Clas Ohlson 

önskar skapa bättre förhållanden för barn som berörs av deras verksamhet, i alla dess led. 

Företaget har därför valt att stödja FN:s Barnrättsprinciper vilka framställts av UN Global 

Compact, UNICEF och Rädda Barnen. Principerna innebär vägledning för företag kring hur 

de, utifrån deras egna verksamheter, ska agera för att främja barns rättigheter. För att 

utvärdera Clas Ohlsons hållbarhetsarbete i utlandet kommunicerar företaget med Swedwatch. 

 

Clas Ohlsons värderingar utgör företagskulturen och grunden för hur de arbetar. De anser att 

organisationens handlingskraft är den som skapar resultatet. Företaget önskar att genom ett 

starkt ledarskap, kompetensutveckling samt engagerade medarbetare säkerställa att 

organisationen betraktas som högpresterande och kundorienterad, vilket de menar krävs för 

att hantera konkurrensen och de nya utmaningar som uppkommer. För att öka medarbetarnas 

engagemang utvärderas belöningssystem och organisationen arbetar aktivt med frågor som 

berör jämställdhet, mångfald samt hälsa och välbefinnande hos de anställda. För att studera 

huruvida medarbetarnas förväntningar stämmer överens med vad företaget önskar uppnå ska 

under räkenskapsåret 2014/15 göras en förbättrad medarbetarundersökning som mäter 

medarbetarnas engagemang. Vidare är mångfald viktigt i organisationen då det anses bidra till 

innovation och underlättar vid utmaningar som uppstår. Organisationen arbetar även aktivt 

med att stärka varumärket då de anser att det attraherar och bibehåller medarbetare, vilket 

krävs för att bolaget ska expandera samt uppnå företagets mål. 

 

För att möta framtida utmaningar utvecklas kompetensen kontinuerligt inom företaget i form 

av interna utbildningar samt möjligheter att växa inom bolaget men även internationellt. 

Exempelvis gavs 40 procent av butikspersonalen i Finland chansen till yrkesutbildning inom 

detaljhandeln för att skapa en förbättrad förståelse och fördjupad kunskap inom branschen. 

Ytterligare exempel på interna utbildningar är inom inköpsavdelningen där utbildning ges 

gällande ansvarstagande i leverantörskedjan då korruption i leverantörsledet utgör en av 

organisationens största risker. Vidare utbildas nyanställda i frågor som berör hållbarhet för att 

vara medvetna om organisationens mål och värderingar inom området. Nyanställda går även 

en grundutbildning i Insjön för att bekanta sig med organisationens kultur och värdeord. Clas 

Ohlson erbjuder även internationella traineeprogram för nyexaminerade studenter som delar 

organisationens värderingar och intresse för handel med ambition att rekrytera och behålla 

engagerade medarbetare vilka de menar är nyckeln till framgång.  
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Organisation Hållbarhetsaktiviteter Intressenter som 

prioriteras 

Regeltillämpning/Riktlinjer 

Clas Ohlson 

(detaljhandel. som 

är verksamma 

inom multimedia, 

bygg, el samt 

fritid och hem, 

publikt 

aktiebolag) 

 Samarbete med Rädda Barnen 

 ECPAT 

 Lokala initiativ (kulturella 

evenemang, idrottsaktiviteter) 

 CCR CSR (Centre for 

Children’s Rights and 

Corporate Social 

Responsibility) 

 Revisionsarbete hos 

leverantörer 

 Leverantörsutbildning 

 Interna utbildningar 

 Excellent 

 CAPS- projektet 

 Medarbetarundersökning 

 Leverantör 

 Samhälle 

 Kund 

 Medarbetare 

 Uppförandekod (FN:s 

deklaration om mänskliga 

rättigheter och barnrätts- 

principer, OECD, ILO, 

Global Compact) 

 Nationell lagstiftning 

 Internationella 

konventioner 

 

Tabell 6. Sammanfattning Clas Ohlson.  

4.5.3 Kategorisering enligt The Douglas Cultural Framework 

Clas Ohlson är en organisation där hänsyn tas till det förflutna och utgörs av ett 

traditionsbundet och standardiserat arbetssätt. Genom sitt engagemang mot lokalsamhället i 

form av kulturella initiativ och idrottsaktiviteter i Dalarna tyder det på att de värnar om sina 

rötter, något som är typiskt för en hierarkisk kulturform där organisationers förflutna utgör en 

central del. (Patel & Rayner, 2012a) Då organisationen fäster stor vikt vid organisationens 

rötter indikerar det en hög gruppnivå genom det långsiktiga och gemensamma engagemanget 

för Insjön som plats och dess befolkning. I och med att organisationens förflutna är av vikt för 

verksamheten agerar även medlemmarna utifrån det, något som är typiskt för en hög 

gruppnivå där medlemmarnas handlingar tar utgångspunkt i vad som är av intresse för den 

sociala enheten (Verweij et al., 2006). 

 

Revisionsarbete hos leverantörer, samarbete med Rädda Barnen och lokala initiativ utgör 

endast en del av det hållbarhetsarbete som Clas Ohlson genomför. De flertal 

hållbarhetsaktiviteter som utförs riktar sig till många olika intressentgrupper, bland annat 

samhället, leverantörer och kunder med flera. För att kunna anpassa hållbarhetsarbetet emot 

olika intressenter krävs att analyser görs av respektive intressents behov, något som kräver ett 

organiskt nätverk där medlemmarna interagerar med varandra i stor utsträckning oavsett roll 

och funktion vilket kännetecknar en hög gruppnivå och en hierarkisk kulturform (Patel & 

Rayner, 2012a). I och med analyser av intressenternas behov kommer de som betraktas som 

svagare i samhället att prioriteras och hållbarhetsaktiviteterna kommer därmed rikta sig emot 

dem vilket medför att intressenterna kategoriseras in efter hur priviligierade de är. Detta tyder 

på en hög klassificering där segregering och klassificering görs mellan individer, där hänsyn 

tas till de svagare i samhället (Verweij et al., 2006; Patel & Rayner, 2012a, 2012b). 

 

Utifrån ovanstående resonemang kring att Clas Ohlson innehar en hög gruppnivå i och med 

det starka och gemensamma engagemanget för det förflutna inom den sociala enheten samt 

den höga klassificeringsnivån i form av hänsyn till svagare parter, tolkas att organisationen 

tillhör en hierarkisk kulturform. De är även hierarkiska gällande deras tillämpning av regler, 

såsom exempelvis den uppförandekod som präglar verksamheten vilken bygger på FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter och barnrättsprinciper, OECD, ILO och Global 
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Compact. Regeltillämpningen av GRI:s ramverk har dock förändrats genom att Clas Ohlson 

tidigare valde att upprätta deras hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI. Däremot har de 

under verksamhetsåret 2013/14 valt att frångå regeltillämpningen till viss del och i stället 

endast upprättat hållbarhetsrapporten med vägledning från GRI snarare än att efterfölja det 

fullständigt. De redovisar dessutom inga GRI-indikatorer under året, vilket gjorts tidigare år. 

Därför skiljer sig Clas Ohlson till viss del från vissa hierarkiska organisationer då de upprättar 

en hållbarhetsrapport, men endast med vägledning av GRI. 

 

Clas Ohlson har således minskat deras regeltillämpning inom hållbarhetsområdet och 

orsakerna till detta beskrivs inte vidare. Det kan dock tänkas att de därmed föredrar frihet och 

självständighet gällande deras hållbarhetsarbete och inte vill “begränsas” av ett ramverk i stor 

utsträckning, vilket är att betrakta som konkurrensinriktade inslag (Patel & Rayner, 2012a, 

2012b). Dock nämner de att de använder GRI som vägledning vilket visar att de ändå tar 

hänsyn till ramverket, men i en mindre utsträckning än tidigare. Detta behöver dock inte 

påverka hållbarhetsarbetet på ett negativt sätt då ramverk ibland kan tänka begränsa företag, 

vilket också kännetecknar synsättet inom den konkurrensinriktade kulturformen (Patel & 

Rayner, 2012a, 2012b). Begränsningen av företag vid tillämpning av regelverk kan yttra sig i 

form av att organisationer måste uppfylla vissa krav i ramverket för att kunna redovisa 

indikatorer, samtidigt som de indikatorer som finns till förfogande inte alltid är relevanta för 

alla bolag där det tillämpas. På så sätt kan det vara tidskrävande och svårt för företag att välja 

ut indikatorer som lämpar sig till deras verksamheter, snarare än att företagen ser till sig själva 

och sina verksamheter för att utreda var de har störst möjlighet att påverka. Något som 

troligtvis bidrar till ett effektivare hållbarhetsarbete. Vi anser att en bra hållbarhetsrapport och 

tillämpning av GRI:s indikatorer inte automatiskt behöver innebära ett bra hållbarhetsarbete, 

vilket kan utläsas i Clas Ohlson hållbarhetsarbete som vi bedömer är bra och relativt 

omfattande ändå. 

 

Enligt ovanstående analys påvisas att Clas Ohlson är hierarkiska genom deras initiativ som 

bland annat är riktade emot svagare parter i samhället och medarbetarna. Inom 

hållbarhetsområdet påvisar de dock ingen större underlägsenhet gentemot ett av de styrande 

organen, nämligen GRI, då de väljer att frångå den fullständiga tillämpningen av GRI:s 

ramverk till att endast använda det som vägledning, något som skiljer sig från den hierarkiska 

kulturformen och snarare är att betrakta som en konkurrensinriktad form. På så sätt kan Clas 

Ohlson sägas vara hierarkiska gentemot vissa intressenter och konkurrensinriktade emot 

andra. Dock är den hierarkiska formen betydligt mer dominerande genom prioriteringen av 

flertalet intressenter, anknytningen till rötter, ansvarstagande för svagare parter med mera. 

Dessutom har Clas Ohlson inte valt att frångå GRI-tillämpningen fullständigt då de ändå 

använder ramverket som vägledning, samtidigt som den övriga verksamheten präglas av 

regeltillämpning i relativt stor utsträckning. Därför anser vi att Clas Ohlson tillhör en 

hierarkisk kulturform med konkurrensinriktade inslag. 

4.6 Svenska Röda Korset 

4.6.1 Bakgrund 

Svenska Röda Korset grundades år 1865 och är en ideell förening och humanitär organisation. 

Idag är organisationen Sveriges främsta och ledande katastroforganisation och består av 947 

lokala föreningar i Sverige. Svenska Röda Korset har som uppdrag att “Skydda individer, 

säkerställa respekt för människors värdighet samt förhindra och förmildra mänskligt lidande.” 

Därav arbetar de i Sverige och i andra delar av världen med att hantera katastrofer, konflikter 
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och kriser. Arbetet sker utifrån deras grundprinciper om opartiskhet, humanitet, frivillighet, 

neutralitet samt erfarenhet och kompetens. Svenska Röda Korset har som vision: ”Ingen ska 

lämnas ensam i en katastrof.” Verksamheten finansieras främst via bidrag från offentliga 

organ och myndigheter, gåvor från allmänheten samt lokala insamlingsverksamheter som 

second hand-försäljning. Materialet bygger på Svenska Röda Korsets årsredovisning år 2014. 

Organisationen tillämpar ej GRI och har inte upprättat någon hållbarhetsredovisning. 

4.6.2 Socialt ansvarstagande 

Svenska Röda Korset arbetar inom tre huvudsakliga områden. Ett av dessa områden är 

konflikt och katastrof där arbetet främst utgörs av internationella insatser. Insatserna kan vara 

av akut karaktär i vissa länder, men även av mer långsiktig karaktär då Svenska Röda Korset 

har vissa samarbetsländer. Ett av målen är att Svenska Röda Korset ska kunna öka 

motståndskraften, både hos människor och samhället, gentemot kriser och katastrofer. Då 

Svenska Röda Korset även syftar till att finnas där i återhämtningsfasen försöker de bistå 

andra nationella föreningar belägna i katastrofländer där behovet av hjälp är stort. I de länder 

där befolkningen levt i katastrofsituationer under en längre tid och där nationella föreningar är 

svagare, önskar Svenska Röda Korset förstärka sina insatser. Dessutom vill de bidra med 

kunskap internationellt inom genus, vatten och sanitet, psykosocialt stöd, migration med flera. 

Det andra området utgör hälsa och social delaktighet. Området syftar till behandling av tortyr- 

och krigsskadade, arbete med att engagera och göra människor i storstädernas förorter 

delaktiga, hjälpa papperslösa migranter att få vård vid behov med mera. Det sista området är 

migration där en hel del insatser gjorts i Sverige under de senaste åren. Svenska Röda Korset 

hjälper bland annat migranter under asylprocesser, samtidigt som många erbjuds språkträning 

och hjälp med läxor. En av Svenska Röda Korsets nyckelfrågor är just asylsökanden och 

därför önskar de öka insatserna för att på så sätt kunna vara mer närvarande i den bemärkelsen 

att de innehar verksamheter på alla de asylboenden som finns i Sverige. Utöver de 

huvudsakliga områdena arbetar Svenska Röda Korset även med påverkans- och 

kommunikationsarbete. 

 

En av de kriser som råder idag är belägen i Syrien där befolkningen är i starkt behov av hjälp. 

Några av Svenska Röda Korsets medlemmar befinner sig där för att kunna bidra med hjälp 

och då konflikten är av våldsam karaktär riskerar de sina liv. Under de insatser som gjorts i 

Syrien har Svenska Röda Korset bidragit med 47,1 miljoner kronor. Svenska Röda Korset 

genomförde även en julinsamling under år 2014 där syftet var att skapa ett matpaket och 

sända till Syrien. Genom marknadsföring fick konceptet stort utrymme i sociala medier och 

ledde till att insamlingen blev väldigt lyckad. Utöver krisen i Syrien är Västafrika drabbat av 

Ebola, något som Svenska Röda Korset engagerat sig i. Organisationen bedriver hjälpinsatser 

inom drabbade länder, bland annat med att förse länderna med sjukvårdspersonal men även 

att utbilda volontärer och genomföra smittspårning. Svenska Röda Korset ansvarar även för 

omhändertagande av döda kroppar och begravningar. Sammanlagt har de bidragit med 21,4 

miljoner kronor till ebolasmittade länder. Ytterligare hjälpinsatser har gjorts i Sydsudan som 

präglats av naturkatastrofer, epidemier och våldsamheter. En stor del av befolkningen där är i 

starkt behov av hjälp och därav har Svenska Röda Korset bidragit med 13,4 miljoner kronor. 

 

Utöver internationella insatser gjordes insatser under branden i Västmanland år 2014. Svenska 

Röda Korset bistod med krisstödjare, bland annat till skolor och förskolor. Dessutom arbetade 

de under år 2014 med att öka engagemanget och delaktigheten i storstädernas förortsområden. 

Idag finns Svenska Röda Korsets verksamheter i 23 förortsområden runt Göteborg, 

Stockholm och Malmö, där verksamheterna bland annat ger tillgång till första hjälpen-
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utbildningar. De insatser som redogjorts för ovan önskar Svenska Röda Korset arbeta vidare 

med och förbättra, men organisationen har även andra mål. Ett av dessa är bland annat att 

engagera fler frivilliga i andra nationella föreningar, och därför har de skapat ett projekt kallat 

ViCE-projektet (Volunteering in Conflicts and Emergencies) med förhoppningar om att detta 

ska bidra till ett utökat engagemang.  

 

För att finansiera organisationen bedriver Svenska Röda Korset bland annat second hand-

verksamhet där de genom att lansera ett nytt butikskoncept har för avsikt att öka effektiviteten 

och lönsamheten i verksamheten, samtidigt som detta skapar global och lokal nytta. 

Verksamheten finansieras även av månadsgivare vilka uppgår till cirka 53 000 personer i 

Sverige. Årliga förtroendemätningar visar på att det finns ett stort förtroende för Svenska 

Röda Korset hos allmänheten då den verksamhet som bedrivs betraktas som relevant och 

effektiv, vilket är en förutsättning för att de ska kunna verka runt om i världen. Svenska Röda 

Korset arbetar ständigt med att fördela resurserna där de behövs mest för att på lång sikt göra 

skillnad. För att säkerställa detta följer de upp verksamhetens sociala resultat i förhållande till 

önskade resultat. För att exemplifiera detta beskriver de i sitt program Vulnerability to 

Resilience i Bangladesh, hur de löpande följer upp hos respektive målgrupp och ger dem 

möjlighet till återkoppling om åtgärder som vidtagits och förbättringar som gjorts. Ytterligare 

ett exempel är uppföljning av deras behandlingsverksamhet för krigs- och tortyrskadade som 

följs upp varje kvartal i form av antalet genomförda behandlingar, kvaliteten på 

behandlingarna samt patientnöjdhet med mera. Utöver att studera det sociala resultatet är 

Svenska Röda Korset även noga med att involvera målgrupperna i planering av fortsatt 

utveckling för att kunna effektivisera hjälparbetet ytterligare, vilket de menar är nyckeln till 

goda hjälpinsatser. 

 

Det arbete som organisationen utför utgörs av frivilliga, förtroendevalda och anställda. 

Organisationen består av ett personligt och frivilligt engagemang från individer och i slutet av 

år 2014 hade organisationen 124 707 medlemmar. Detta påvisade en ökning från tidigare år 

vilket de tror kan ha sin förklaring i en satsning gjord av de anställda om att värva 

månadsgivare samt ökade hjälpinsatser gällande katastrofarbete, social utsatthet med mera. 

Svenska Röda Korset är noga med att deras medarbetare arbetar under goda 

arbetsförhållanden och att deras arbetsuppgifter är anpassade efter deras fysiska och psykiska 

förutsättningar. Därav fastställer de årligen handlingsplaner för att säkerställa en säker 

arbetsmiljö. Vidare anser organisationen att mångfald är viktigt och presenterar att deras 

verksamhet till stor del speglar hela Sveriges befolkning med avseende på kön, ålder och 

etnicitet. 

 

Organisation Hållbarhetsaktiviteter Intressenter 

som prioriteras 

Regeltillämpning/Riktlinjer 

Svenska Röda 

Korset 

(ideell förening 

och en humanitär 

organisation) 

 Syrienkonflikten 

 Ebolakrisen 

 Branden i 

Västmanland 

 Engagemangsarbete 

i förorten 

 Second- hand 

verksamhet 

 ViCE- projektet 

 Samhället  Nationell lagstiftning 

 Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråds (FRII) 

 Internationella humanitära rätten  

(krigets lagar) 

 

Tabell 7. Sammanfattning Svenska Röda Korset.  
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4.6.3 Kategorisering enligt The Douglas Cultural Framework 

Organisationen Svenska Röda Korset är en verksamhet som utgörs av och är beroende av 

samhällshjälp i form av bidrag från individer. På det sättet anser vi att medlemmarna inom 

Svenska Röda Korset innebär de som är anställda inom organisationen, men även samhället 

genom att många är månadsgivare samtidigt som en stor del av det arbete som genomförs 

inom Svenska Röda Korset bedrivs genom frivilliga människor. I och med att samhället utgör 

en medlem i Svenska Röda Korset riktas organisationens hållbarhetsarbete gentemot 

samhället och är därmed att betrakta som den huvudsakliga intressenten som Svenska Röda 

Korset har, då verksamheten ägnar sig åt välgörenhetsarbete runt om i världen. Därav hävdar 

vi att samhället både utgör en medlem och en intressent för Svenska Röda Korset och därmed 

råder ett ömsesidigt beroende mellan samhället och organisationen. Några av de aktiviteter 

som genomförs är bland annat ViCE- projektet, behandling av tortyrskadade samt 

hjälpinsatser i Syrien vilket tyder på att de aktiviteter som görs riktar sig mot organisationens 

egna medlemmar (samhället), något som kännetecknar den egalitära kulturformen (Patel & 

Rayner, 2012a).  Vidare visar aktiviteterna på att organisationen innehar ett demokratiskt 

synsätt när det gäller människor, då de anser att alla människor har rätt att leva på ett värdigt 

sätt och omsorg tas för dessa (Verweij et al., 2006). Det kan kopplas samman till låg 

klassificering där människor inte särskiljs, utan anses vara jämlika vilket hör samman med en 

egalitär kulturform (Patel & Rayner, 2012a). 

 

Då organisationen till stor del bedrivs av frivilliga människor i samhället som utför ideella 

insatser, utgör det en stor fördel för Svenska Röda Korset som därmed kan utöka sin 

verksamhet och på så sätt hjälpa fler människor på fler ställen. Detta kan även bidra till att 

skillnader mellan priviligierade och svagare parter i samhället reduceras genom att människor 

har möjlighet att arbeta ideellt inom Svenska Röda Korset och hjälpa svagare parter, och på så 

sätt bidras till att mer maktfulla individer får en större förståelse för svagare grupper i 

samhället. Något som anses vara önskvärt i en egalitär organisation där klassificeringsnivån är 

låg då alla individer betraktas som jämlika (Patel & Rayner, 2012a). Ytterligare exempel på 

att det råder en låg klassificeringsnivå inom Svenska Röda Korset är då medlemmarna som 

arbetar på fältet har möjlighet att påverka deras situationer och vara delaktiga vid 

beslutsfattande (Patel & Rayner, 2012a). För att skapa goda arbetsförhållanden för 

organisationens medarbetare har medarbetarna möjlighet att påverka sina arbetssituationer i 

form av att kunna anpassa arbetsuppgifter efter fysiska och psykiska förutsättningar vilket 

karaktäriserar en låg klassificeringsnivå och ett egalitärt synsätt (Patel & Rayner, 2012a). 

 

Då samhället utgör en av organisationens medlemmar och således deras huvudsakliga 

intressent kommer regelverk inte betraktas som en lika viktig del och därför åsidosättas då 

Svenska Röda Korset inte anser sig vara ansvarig gentemot styrande organ i lika stor 

utsträckning som emot deras medlemmar. Det indikerar en hög gruppnivå (Patel & Rayner, 

2012a). De regelverk och ramverk som tillämpas är bland annat Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråds (FRII) och Internationella humanitära rätten, däremot tillämpas inte andra 

regelverk i särskilt stor omfattning. Åsidosättande av lagstiftning kan tänkas ha sin förklaring i 

att Svenska Röda Korset är en egalitär organisation där fokus läggs på prioritering av de egna 

medlemmarna. Att Svenska Röda Korset inte efterföljer GRI:s ramverk och valt att inte 

upprätta en hållbarhetsrapport kan i ett första skede uppfattas som märkligt i och med att hela 

deras verksamhet bygger på ansvarstagande. Då organisationen däremot är baserad på 

ansvarstagande och syftar till att bidra med välgörande arbete i samhället, skulle en 

hållbarhetsrapport egentligen kanske inte fylla någon huvudsaklig funktion genom att 
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organisationens intressenter är medvetna om att syftet med Svenska Röda Korset är 

välgörenhetsarbete vilket påvisar ansvarstagande. 

 

Den bristfälliga regeltillämpningen kan förklaras genom att de regelverk som tillämpas inom 

Svenska Röda Korset också berör deras verksamhet och utgår ifrån gruppen bästa (Patel & 

Rayner, 2012a), medan andra regelverk kan betraktas som att de inte tillför något till 

verksamheten. Ett exempel på detta är Global Compact som många företag väljer att tillämpa, 

dock bygger det bland annat på mänskliga rättigheter med mera, något som Svenska Röda 

Korset redan tar hänsyn till och arbetar för. Därför skulle inte ett medlemskap tillföra någon 

egentlig mening. Dessutom kan medlemskap inom regelverk som berör ansvarstagande även 

anses vara legitimitetsskapande, vilket gör att en diskussion kan tillkomma kring om de 

företag som använder sig av ett flertal regel- och ramverk inom hållbarhetsområdet gör det för 

att uppnå legitimitet gentemot omvärlden. Att Svenska Röda Korset inte tillämpar särskilt 

många regelverk kan därför ha sin förklaring i att de genom sina aktiviteter och huvudsakliga 

verksamhet som utgörs av hjälpinsatser uppnår legitimitet, därför utgör inte regeltillämpning 

något krav och heller ingen huvudsaklig prioritet. Genom ovanstående diskussion och analys 

råder inga tveksamheter kring att Svenska Röda Korset innehar en egalitär kulturform i och 

med deras starka prioritering av egna medlemmar och humanitära anda. 

4.7 Kategorisering av studieobjekten 

I teoriavsnittet presenterades DCF enligt att bestå av fyra kulturformer, där tre av dem ansågs 

vara aktiva medan en av dem utgjorde en mer passiv kulturform. Då den fatalistiska 

kulturformen karaktäriseras av en ödestro med en oförmåga att påverka verkligheten, utgör 

den således den passiva formen. (Patel & Rayner, 2012b) Då samtliga av studieobjekten ägnar 

sig åt hållbarhetsarbete och tar ansvar, givetvis i olika omfattning, påvisar det ett aktivt 

ansvarstagande hos respektive organisation. Därmed tillämpas inte den passiva kulturformen 

fatalism och därav har den tagits bort från figuren som i stället bildar en triangel som 

innefattar de tre aktiva kulturformerna hierarkisk, egalitär och konkurrensinriktad. 

 

 
 

Figur 6. Övergången från fyra kulturformer till tre aktiva. Egenkomponerad. 

 

Fördelarna med att reducera DCF och i stället utgå ifrån de tre aktiva kulturformerna är att 

kategoriseringen av organisationerna i DCF underlättas. Vid tillämpning av samtliga 

kulturformer skulle DCF utgöras av en fyrkant där varje kulturform skulle återfinnas i 

respektive hörn, något som dock skulle bidra till svårigheter vid kategoriseringen av 

studieobjekten i DCF i de situationer organisationerna inte endast hade en renodlad 
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kulturform, utan hade inslag av flera olika kulturformer. Kombinationer av kulturformer 

skulle därför vara svåra att åskådliggöra i en fyrkant och därför krävdes en reducering till att 

endast innefatta de aktiva kulturformerna. (Patel & Rayner, 2012a) Genom triangeln 

möjliggörs att kategorisera in organisationer med kombinationer av kulturformer och på så 

sätt påvisa hur två kulturformer är gemensamma för en organisation, men skiljer sig från en 

tredje kulturform (Patel & Rayner, 2012a).  

 

Studieobjekten har i nedanstående figur rangordnats in i DCF efter vad som diskuterats och 

framkommit tidigare i avsnittet. Som går att utläsa i figur 7 och som framkom i teoriavsnittet 

kan organisationer inneha kombinationer av flera kulturformer. Det har sin förklaring i att 

kulturer har sin utgångspunkt i sociala transaktioner och vad människor anser sig vara 

ansvariga för, något som förändras över tid i och med kontinuerliga förändringar av 

medlemmarnas preferenser vilket påverkar de rådande kulturformerna inom sociala enheter. 

Vid ett givet tillfälle finns det dock någon kulturform som är mer dominerande än de andra, 

men detta kan som sagt komma att förändras. (Patel & Rayner, 2012a, 2012b; Verweij et al., 

2006) 

 

 
 

Figur 7. Kategorisering av organisationerna i DCF. Egenkomponerad. 

 

  



63 

 

5. Analys 

 

Analysavsnittet består av tre delar. I den första delen sammanfattas och görs jämförelser 

kring de kulturformer som organisationerna tilldelats i föregående avsnitt, för att senare i del 

två kunna redogöra för kulturformernas relation till organisationernas ansvarstagande med 

utgångspunkt i analysmodellen som presenterades i teoriavsnittet. Detta för att kunna 

analysera kring forskningsfråga ett. I del tre redogörs för huruvida den eller de kulturformer 

som organisationerna tilldelats även genomsyrar hela organisationen eller ej. Det vill säga 

huruvida DCF kan förklara om det finns en överensstämmelse mellan hållbarhetsaktiviteterna 

och den huvudsakliga verksamheten, detta för att diskutera kring forskningsfråga två. 

 

5.1 Sammanfattning och jämförelser mellan studieobjekten och deras kulturform 

Då studien avsåg att bidra med förståelse kring relationen mellan kultur och ansvarstagande, 

görs i detta analysavsnitt en jämförelse mellan studieobjektens hållbarhetsaktiviteter och grad 

av regeltillämpning, vilket låg till grund för de kulturformer som organisationerna tilldelades. 

Detta för att kunna jämföra organisationer med samma kulturform och se vad de har 

gemensamt, men även utreda skillnader mellan de olika kulturformerna. Av totalt sex 

studieobjekt innehade tre stycken organisationer endast en kulturform, medan resterande tre 

bestod av kombinationer av två kulturformer. I studieobjekten återfanns således ingen som 

innehade samtliga aktiva kulturformer, utan maximalt två kulturformer kunde identifieras i 

vissa av organisationerna. I och med att kulturformerna ständigt konkurrerar med varandra 

(Patel & Rayner, 2012a) kommer organisationer, oavsett en eller två kulturformer, att brottas 

med den eller de återstående kulturformerna som inte återfinns i organisationen vid den 

angivna tidpunkten.  

 

Vid kategoriseringen av studieobjekten tilldelades tre organisationer en hierarkisk kulturform, 

varav två av dem även hade inslag av det konkurrensinriktade synsättet. Systembolaget 

betraktades som rent hierarkiskt i och med deras dedikation till lagar och regler och 

underlägsenhet emot styrande organ samt prioritering av mindre priviligierade i samhället. 

Detta återfanns även hos SKF och Clas Ohlson som även de tilldelades en hierarkisk 

kulturform. Vidare tillämpar de båda organisationerna regelverk i stor utsträckning, dock 

ifrågasätts huruvida det görs i syfte att gynna den egna verksamheten, varpå de även 

betraktades inneha inslag av den konkurrensinriktade kulturformen.  

 

En av de organisationer som studerades, Investor, hade en konkurrensinriktad kulturform utan 

inslag av andra former. Clas Ohlson, SKF och Lantmännen bedömdes även ha inslag av den 

konkurrensinriktade formen, dock var de två första i huvudsak hierarkiska medan 

Lantmännen var egalitär. Investor uppvisar en klar resultatorientering där intressenter som 

gynnar verksamheten prioriteras i hållbarhetsaktiviteterna, således blir ägarna naturliga att 

fokusera på och maximal avkastning till dem är önskvärt. Dessutom påvisar Investor ett 

engagemang gentemot forskning och utveckling med bakgrund i att det kan bidra till 

konkurrenskraft och ökad lönsamhet i det långa loppet. Investor efterföljer en del regelverk, 

men det utgör inte deras huvudsakliga fokus. De har exempelvis inte upprättat någon 

hållbarhetsredovisning, där en av anledningarna kan vara att de anser att det inte utgör någon 

konkurrensfördel för dem.  
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SKF och Clas Ohlson skiljer sig ifrån Investor när det gäller prioritering av intressenter och 

graden av regeltillämpning. SKF och Clas Ohlson genomför ett större antal 

hållbarhetsaktiviteter som riktar sig emot flera intressentgrupper, samtidigt som de tillämpar 

regler i större utsträckning och har således kategoriserats som hierarkiska i huvudsak. 

Däremot återfinns den konkurrensinriktade kulturformen även i de organisationerna, bland 

annat genom SKF:s resultatorientering som lyser igenom i vissa avseenden. Clas Ohlson har i 

stället valt att frångå GRI:s ramverk till viss del, vilket skiljer sig från den hierarkiska 

kulturformen. Även Lantmännen, som i huvudsak kategoriseras som egalitära, anses ha spår 

av den konkurrensinriktade kulturformen då de är resultatorienterade på så sätt att de vill 

bidra med lönsamhet till deras ägare. Samtidigt utgörs verksamheten av lantbrukare som kan 

karaktäriseras av att vara entreprenörer, och entreprenörer sammankopplas ofta med den 

konkurrensinriktade formen (Patel & Rayner, 2012a). De gemensamma delar som länkar 

samman Investor med SKF, Clas Ohlson och Lantmännen utgörs alltså av deras mer eller 

mindre omfattande fokus på det finansiella resultatet, men som sagt även av graden av 

regeltillämpning som varierar mellan organisationerna.  

 

Två av studieobjekten klassificerades enligt att vara egalitära, Svenska Röda Korset och 

Lantmännen. Svenska Röda Korset var dock egalitär utan inslag av någon annan kulturform, 

medan Lantmännen ansågs vara egalitär med konkurrensinriktade inslag. Organisationerna 

har flertalet saker gemensamma, trots att verksamheterna skiljer sig åt i många avseenden. 

Deras starka fokus på medlemmarna inom organisationen återfinns hos de båda, där jämlikhet 

och demokrati präglar verksamheterna. Lantmännen reducerade bland annat organisationens 

chefsbefattningar vilket tar avstånd från ett hierarkiskt synsätt, och Svenska Röda Korset är en 

humanitär organisation där en vedertagen uppfattning är att alla människor har rätt till ett 

värdigt liv. Det som däremot skiljer dem åt är graden av regeltillämpning, där Svenska Röda 

Korset valt att inte upprätta en hållbarhetsrapport medan Lantmännen i stället gjort det. Inom 

egalitarism är inte regeltillämpning den huvudsakliga prioriteten, men då fokuset på 

medlemmarna är så pass starkt tas hänsyn till deras åsikter när det gäller organisationens 

efterföljande av regler (Patel & Rayner, 2012a). En rimlig tanke är därmed att Lantmännens 

medlemmar anser att regeltillämpning är av vikt, medan medlemmarna i Svenska Röda Korset 

inte uttryckt att detta är viktigt i lika stor utsträckning. Det skulle kunna ha sin grund i att 

Lantmännen och Svenska Röda Korset bedriver helt olika verksamheter, där Svenska Röda 

Korset är en humanitär organisation som går ut på att hjälpa människor och ta ansvar i 

samhället, något som är välkänt i samhället. Lantmännen bedriver däremot en annan form av 

verksamhet där ett vinstsyfte innehas på ett annat sätt, därför kan deras anpassning till 

regelverk anses vara viktigare.  

 

Systembolaget är den enda organisationen som har krav på sig att upprätta en 

hållbarhetsrapport i och med dess statliga ägande, däremot går det att urskilja att även de 

övriga organisationerna präglas av ett fokus på ansvarstagande, dock i olika utsträckning. Det 

överensstämmer med hållbarhetsredovisningens framväxt och ökade omfattning, något som 

tyder på att ansvarstagande inom organisationer tenderar att bli mer centralt och nästintill en 

självklarhet (Frostenson, Helin & Sandström, 2012). 

5.2 Relationen mellan kulturformer och ansvarstagande  

Efter att studieobjekten placerats in i DCF går att utläsa att organisationerna tilldelats olika 

kulturformer utifrån vilka hållbarhetsaktiviteter de genomför samt graden av regeltillämpning. 

Då en utgångspunkt togs i att kulturer grundar sig i vad individer anser sig vara ansvariga för 

(Patel & Rayner, 2012a), bedöms att det hållbarhetsarbete som genomförs anses vara av vikt 
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för majoriteten av de individer som finns inom organisationen. Därav är det interaktioner och 

samspelet mellan människor som skapar kulturen (Patel & Rayner, 2012a), vilket avspeglas i 

vad man gör och därmed ansvarstagandet som tas av organisationen. På det sättet är kultur 

och ansvarstagande relaterade till varandra. Detta påvisas utifrån det empiriska materialet då 

studieobjekten prioriterar olika intressentgrupper när det gäller deras hållbarhetsarbete, något 

som har sin grund i medlemmarnas varierade åsikter kring vad de är ansvariga för, vilket även 

förstärker synsättet kring att ansvarstagande och kultur hänger samman och även skiljer sig åt 

mellan olika sociala enheter. 

 

I och med att kulturer kan skapa instruktioner och regler kring ansvarstagande (Patel & 

Rayner, 2012a), finns variationer mellan olika kulturformer kring i vilken grad man tenderar 

att hålla sig själv och andra ansvariga. Det påvisas exempelvis i den hierarkiska kulturformen 

där man håller sig själv och andra ansvariga i hög utsträckning och där det finns preferenser 

för ett standardiserat arbetssätt, något som går att utläsa i det hållbarhetsarbete som 

genomförs. I organisationer med en hierarkisk karaktär föredras alltså ett standardiserat 

arbetssätt men också regelverk (Patel & Rayner, 2012a), vilket även genomsyrar 

hållbarhetsaktiviteterna. Exempelvis har Systembolaget upprättat en uppförandekod som 

kontinuerligt granskas huruvida den efterlevs hos de olika intressenterna i syfte att undvika 

avvikelser och skapa en hållbar organisation och reducera tänkbara risker. Det påvisar att 

medlemmar inom denna form föredrar riktlinjer att arbeta utifrån och därmed har dessa att 

förhålla sig till där det kan tänkas bidra med trygghetskänslor. De kräver därmed ingen större 

frihet utan föredrar i stället att ha något “att luta sig tillbaka emot”, något som framkommer i 

deras hållbarhetsarbete som är av standardiserad karaktär med utgångspunkt i interna 

ramverk.  

 

I och med ovanstående resonemang kan hierarkiska organisationer antas ha svårigheter 

gällande att vara dynamiska och pluralistiska och därför vilja tillämpa regelverk i stor 

utsträckning. På så sätt kan hållbarhetsarbetet bli standardiserat och de kan ha svårt att vara 

mottagliga för förändringar. Dessutom kan medlemmarnas preferenser för regelverk tänkas 

bidra till att organisationer upprättar fler ramverk internt, trots att det egentligen inte utgör 

något krav. Det standardiserade arbetssättet kan tänkas ha sitt ursprung i den höga 

klassificeringsnivån som går att urskilja i en hierarkisk kulturform där medlemmarna särskiljs 

och segregeras in i olika segment och arbetar utifrån olika positioner (Patel & Rayner, 2012a, 

2012b). Genom att sådana organisationer är hierarkiskt uppbyggda och innehar olika “nivåer” 

krävs ett strukturerat och tydligt arbetssätt där lagar och regler är vanligt förekommande för 

att säkerställa att alla inom organisationen arbetar emot samma sak. Ett standardiserat 

arbetssätt kan även ha sin förklaring i den höga gruppnivå som råder i en hierarkisk 

organisation och som uppmuntrar interaktion mellan medlemmarna i hög utsträckning, något 

som kan bidra till likartade åsikter och ageranden.  

 

I en hierarkisk organisation kan det föreligga svårigheter gällande att vara innovationsrik i och 

med det standardiserade arbetssättet. En hierarkisk organisation prioriterar flera olika 

intressentgrupper och har starka preferenser för de svagare i samhället genom att de ser sig 

själva som en maktfull part i och med deras höga klassificeringsnivå som innebär att de inte 

betraktar människor som jämlika (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). Därför riskerar deras 

hållbarhetsaktiviteter att bli hierarkiska i den mån att människor rangordnas i väldigt hög 

utsträckning och att flertalet av de initiativ som tas görs gentemot svagare parter. Det kan 

dock medföra svårigheter i och med ett transaktionellt synsätt av kultur då förändringar och 

omvandlingar av beteenden och åsikter kan ske (Barth, 2007; Patel, 2007). De som tidigare 

har betraktats som svagare parter i samhället kan i ett senare skede ha förändrats varav de inte 
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längre kategoriseras som svaga parter. I stället kan medlemmarnas åsikter gällande de som är 

att betrakta som mindre priviligierade i samhället ha förändrats och tilldelats någon annan 

grupp i samhället. Därav kan förklaras att kulturformen, som baseras på de dominerande 

åsikterna hos individerna i organisationen och vilka de betraktar som svagare parter, kommer 

de att rikta sitt ansvarstagande emot i form av hållbarhetsaktiviteter. Detta påvisar relationen 

mellan kulturformer och ansvarstagande och belyser hur de utgör en helhet och således inte 

bör separeras.  

 

Svårigheterna som finns inom den hierarkiska kulturformen avseende att vara självständig och 

innovationsrik föreligger inte i lika stor omfattning i den konkurrensinriktade formen. I och 

med att den konkurrensinriktade kulturformen kännetecknas av autonomi och ett 

resultatinriktat perspektiv (Patel & Rayner, 2012a, 2012b), kan tänkas att de 

hållbarhetsaktiviteter som genomförs är anpassade efter den egna verksamheten, snarare än att 

vara regelverksanpassade. Därav bedöms att den konkurrensinriktade formen är bättre 

mottaglig för förändringar i och med att deras arbetssätt inte har utgångspunkt i ett 

standardiserat arbetssätt med tillhörande regelverk. I och med det resultatorienterade fokuset 

kommer hållbarhetsaktiviteter att genomföras som gynnar verksamhetens lönsamhet, varpå ett 

dynamiskt förhållningssätt till omvärlden krävs för att vara uppdaterad och anpassningsbar till 

de förändringar som sker, något som kan påverka resultatet positivt. Om den 

konkurrensinriktade formen dock hade dominerat i majoriteten av de organisationer som är 

verksamma i samhället, skulle det kunna leda till att organisationer skulle ha ett egoistiskt 

synsätt och därmed skulle restriktioner att förhålla sig till reduceras, varpå den hierarkiska 

kulturformen skulle påverkas negativt. Dessutom skulle risker för vissa intressentgrupper 

uppkomma gällande prioritering av hållbarhetsaktiviteter. Därav krävs alla kulturformer för 

att uppnå en balans i omvärlden då kulturformerna är beroende av varandra (Patel & Rayner, 

2012a). 

 

Relationen mellan kulturformer och ansvarstagande går även att urskilja i den egalitära 

kulturformen där det föreligger möjligheter att påverka beslutsfattande i och med den låga 

klassificeringsnivån (Patel & Rayner, 2012a). Detta exemplifieras i Svenska Röda Korset 

genom att majoriteten av de individer som arbetar inom organisationen gör detta frivilligt och 

därmed ges dem möjlighet att ta ansvar och delta i de hållbarhetsaktiviteter de anser är 

viktigast samt i den omfattning de själva önskar. Vidare kan tänkas att de individer som 

befinner sig i kulturer med en hög gruppnivå (egalitär samt hierarkisk kulturform) som 

kännetecknas av ett starkt engagemang för gruppen med gemensamma värderingar (Patel & 

Rayner, 2012b), kan medföra gemensamma åsikter kring vad individer anser sig vara 

ansvariga för, något som speglas i de hållbarhetsaktiviteter som genomförs. Därför tenderar 

medlemmar som verkar inom organisationer med en hög gruppnivå att inneha likartade och 

standardiserade åsikter (Patel & Rayner, 2012b), varpå de aktiviteter som inte föredras av 

individerna tas avstånd ifrån. I Svenska Röda Korset kan medlemmarnas åsikter kring de 

hållbarhetsaktiviteter som är viktigast därför tänkas vara relativt likartade genom den höga 

gruppnivån. 

 

Medlemmarnas åsikter kan även tänkas påverkas av trender i omvärlden då deras värderingar 

tenderar att formas av dessa, och på så sätt påvisas att kulturer är kontextberoende (Patel & 

Rayner, 2012b). Idag är regelstyrning allt mer förekommande i samhället vilket har en 

inverkan på organisationernas kulturformer på så sätt att organisationer tenderar att bli mer 

hierarkiska till sin natur, något som kommer att spegla de hållbarhetsaktiviteter som 

genomförs. Vid en första anblick kan detta vara att betrakta som positivt då hänsyn tas till 

flera intressentgrupper med prioritering av svagare parter i samhället vid en hierarkisk 
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kulturform(Patel & Rayner, 2012a), men samtidigt kan det leda till att de övriga 

kulturformerna inte blir lika vanligt förekommande. Dock finns ett beroende mellan 

kulturformerna genom att samtliga krävs för att återskapa en dynamik i samhället som är 

nödvändig (Patel & Rayner, 2012a). Exempelvis krävs regelstyrning för att kunna kontrollera 

samhället, samtidigt som självständighet är viktigt för innovationer med mera. Därför måste 

samtliga former finnas för att undvika extremer.  

 

Riskerna med extremer och att organisationer tenderar att bli mer och mer hierarkiska, och 

därmed endast tillhöra en kulturform utan inslag av andra former, är att de 

hållbarhetsaktiviteter organisationer ägnar sig åt endast är hänförliga till deras kulturform. På 

så sätt skapas extremer och det yttrar sig exempelvis genom att en egalitär organisation endast 

väljer att prioritera deras medlemmar och en konkurrensinriktad snarare bara fokuserar på de 

som gynnar deras verksamhet (Patel & Rayner, 2012a, 2012b). I och med att organisationer 

som endast har en hierarkisk kulturform fokuserar på ett större antal intressenter när det gäller 

hållbarhetsaktiviteter, kan de på ett sätt tänkas “komma undan” med det, trots att de utgör en 

extrem. Detta då de inte bara prioriterar en intressentgrupp, utan flera (Patel & Rayner, 

2012a). På det sättet kan det tänkas vara svårare för konkurrensinriktade och egalitära 

organisationer genom att de inte har samma omfattning när det gäller intressenter och hur de 

prioriteras inom hållbarhetsarbetet. 

 

Vi anser dock att extremer, oavsett om de är hierarkiska, egalitära eller konkurrensinriktade, 

kan vara riskartartade på så sätt att hållbarhetsaktiviteterna saknar dynamik då 

organisationerna endast ser till deras egen kulturform snarare än att ha en helhetsbild. Inom 

extremer skulle det kunna vara så att de individer i organisationer som utgör minoriteter när 

det gäller åsikter kring ansvarstagande har bortsetts ifrån, varpå endast majoritetens åsikter 

och värderingar tagits hänsyn till vid val av hållbarhetsaktiviteter, något som kan skapa 

missnöje. Åsikter och värderingar hos majoriteten av individerna kan dock tänkas förändras i 

och med de sociala transaktionerna och kontextberoendet, varpå den dominerande 

kulturformen hos organisationer kan komma att ändras då kulturer är av föränderlig karaktär 

(Patel & Rayner, 2012a).  

 

Extremer riskerar att fastna i hjulspår gällande deras hållbarhetsarbete, då deras kulturform 

och medlemmarnas åsikter speglas i de hållbarhetsaktiviteter som genomförs. Därmed kan 

tänkas att organisationer som innehar kombinationer av kulturformer lyckas genomföra ett 

mer dynamiskt hållbarhetsarbete där de frångår det enkelspåriga. De har kanske således en 

vidare förståelse för att samtliga kulturformer krävs för att skapa en god dynamik. Att undvika 

dessa extremer tros därför vara fördelaktigt på så sätt att organisationer inte endast genomför 

deras hållbarhetsaktiviteter i enlighet med deras huvudsakliga kulturform, utan att de även kan 

relatera till andra kulturformer och på så sätt prioritera andra intressenter (Patel & Rayner, 

2012a; Verweij et al., 2006). I denna studie dominerade en kulturform helt inom 

Systembolaget, Investor och Svenska Röda Korset. Systembolaget påvisar en tydlig hierarki 

inom organisationen genom graden av regeltillämpning och prioritering av ett flertal 

intressentgrupper. Fördelarna med en hierarkisk kulturform är att hållbarhetsaktiviteterna 

riktar sig emot flera intressenter, dock är den hierarkiska uppbyggnaden väldigt central genom 

att medlemmarna är väl medvetna om deras positioner och åtskillnad görs mellan människor 

vilket hänger samman med deras starka prioritering av svagare individer i samhället (Patel & 

Rayner, 2012a). På ett sätt kan detta liknas vid Svenska Röda Korsets verksamhet som även 

den syftar till att hjälpa svagare parter i samhället, dock är organisationen egalitär genom att 

samhället utgör organisationens medlemmar (Patel & Rayner, 2012a).  
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Vidare anses att Systembolaget och Svenska Röda Korset skiljer sig i det avseendet att 

Systembolaget genomför hållbarhetsaktiviteter riktade emot svagare parter då de anser sig 

själva ha ett ansvar i och med deras maktposition. Svenska Röda Korset däremot betraktar 

individer som jämlika där alla ska ha samma möjligheter till goda levnadsvillkor. Genom att 

den egalitära kulturformen innehar en mer demokratisk anda på så sätt att man inte särskiljer 

mellan människor, kan det på ett sätt antas vara fördelaktigt när det gäller hållbarhetsarbetet. 

Människor som prioriteras av Svenska Röda Korset när det gäller hållbarhetsaktiviteter skulle 

kunna tänkas “ta emot det bättre” än om hållbarhetsarbetet genomförts av Systembolaget i och 

med att de särskiljer mellan människor och ser sig själva som en starkare part, till skillnad 

ifrån Svenska Röda Korset som ser alla människor som jämlika. Slutsatsen av detta blir att 

samma teknik och tillvägagångssätt inte kan användas för alla organisationer, det vill säga vad 

som fungerar för en organisation kanske inte fungerar för en annan och vice versa. På så sätt 

är DCF tillämplig när det gäller att underlätta för företag avseende deras hållbarhetsarbete och 

vilken teknik som fungerar för dem.  

 

I och med att ingen kulturform är permanent i en organisation och att samtliga krävs för att 

uppnå en balans (Patel & Rayner 2012a), bedömer vi därför att det är av vikt att de 

hållbarhetsaktiviteter som genomförs innehåller spår av samtliga kulturformer för att svara 

emot alla medlemmar inom organisationen som innehar olika åsikter och värderingar som 

ständigt förändras i och med de sociala transaktionerna. På det sättet reduceras även risker för 

missnöje inom organisationer genom att hänsyn tas till samtliga medlemmars åsikter kring 

vad de anser sig vara ansvariga för. Dessutom är troligtvis en viss grad av begränsningar i 

form av regelverk nödvändiga för att individer ska få något att förhålla sig till, samtidigt är 

självständighet och innovationer viktiga. Genom att utforma hållbarhetsaktiviteter som svarar 

emot samtliga kulturformer skapas troligtvis ett dynamiskt hållbarhetsarbete där många 

intressentgrupper prioriteras och medlemmarna inom olika organisationer känner sig hörda. 

På det sättet blir inte hållbarhetsaktiviteterna lika enkelspåriga, utan mer pluralistiska och 

vidgade i deras synsätt.  

 

Med utgångpunkt i det empiriska materialet samt de argument och resonemang som förts i 

avsnittet går att utläsa att ansvarstagande och kultur utgör en helhet då vad människor i en 

organisation anser sig vara ansvariga för konkretiseras i hållbarhetsaktiviteterna som 

genomförs samt graden av regeltillämpning, något som ligger till grund för vilken kulturform 

som dominerar i organisationen. På så sätt skapar människornas preferenser för 

ansvarstagande den dominerande kulturformen i organisationer, vilket även överensstämmer 

med ett transaktionellt synsätt av kultur och DCF (Patel & Rayner, 2012a). Därför hänger 

ansvarstagande och kultur samman och bör således inte separeras vilket stödjer Patel och 

Rayners (2012a) resonemang och medför att vi kan hävda att DCF är tillämpbart i en annan 

kontext. Ett exempel på detta beskrivs genom Systembolaget där människorna inom 

organisationen troligtvis föredrar riktlinjer då de valt att gå utöver deras GRI-tillämpning och 

även upprätta interna ramverk som präglar verksamheten. Dessutom finns preferenser för att 

hjälpa svagare parter i samhället, men även hänsynstagande till olika intressentgrupper. På så 

vis formas hållbarhetsaktiviteterna av organisationens medlemmars åsikter gällande 

ansvarstagande, något som i sin tur ligger till grund för den huvudsakliga kulturformen.  

 

I och med att de studieobjekt som undersökts härstammar från samma nation men ändå 

innehar olika kulturformer bekräftas att kulturer skiljer sig åt oberoende av nation, och i stället 

kan hänföras till sociala enheter. Därmed anses att ett antropologiskt synsätt där kulturer är 

dynamiska och skapas genom sociala transaktioner är att föredra när det gäller organisationers 

hållbarhetsarbete, genom att medlemmars åsikter och beteenden tenderar att förändras och 
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variera mellan organisationer (Barth, 2007; Patel, 2007). De varierade preferenserna hos 

medlemmar gällande ansvarstagande vilka skapar kulturen i organisationer, speglar vilka 

hållbarhetsaktiviteter som genomförs, vilka intressenter som prioriteras samt huruvida 

regelverk tillämpas eller ej. Genom att detta skiljer sig åt mellan individer kommer vissa 

hållbarhetsaktiviteter att prioriteras i vissa i organisationer, medan de i andra inte kommer att 

prioriteras. På samma sätt kommer regeltillämpningen att variera, då vissa individer inte 

föredrar ramverk, medan andra gör det. Detta påvisar vikten för ansvariga inom 

organisationer gällande en förståelse för kulturformerna i deras verksamheter, då de på så sätt 

kan få en förklaring till varför vilka hållbarhetsaktiviteter genomförs eller varför 

medlemmarna inom organisationen är för eller emot regeltillämpning. Kulturen skapas alltså 

av människors preferenser för ansvarstagande vilket påvisar relationen mellan ansvarstagande 

och kultur. Denna insikt kan underlätta för ansvariga när det gäller att argumentera för en 

förändring i hållbarhetsaktiviteterna till exempel, då ett fungerande argument inom en egalitär 

organisation troligtvis inte funkar inom en konkurrensinriktad organisation och därför bör 

argumenten anspela på medlemmarnas preferenser. På så vis krävs hänsynstagande till 

medlemmarnas åsikter gällande hållbarhetsarbete för att skapa tillfredsställelse.  

5.3 Överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och huvudsaklig verksamhet 

Detta analysavsnitt avser att jämföra studieobjekten och deras tillhörande kulturformer för att 

kunna utreda huruvida DCF kan förklara överensstämmelsen mellan organisationers 

huvudsakliga verksamhet och deras hållbarhetsarbete. Systembolaget har som vision: “Ett 

samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada”, vilket kan 

bedömas stämma överens med det hållbarhetsarbete som genomförs då 

hållbarhetsaktiviteterna riktar sig emot kunder och samhälle i syfte att förbättra folkhälsan och 

reducera alkoholens skadepåverkan. Då Systembolaget i tidigare avsnitt tilldelades en 

hierarkisk kulturform kan diskuteras huruvida det föreligger svårigheter eller ej gällande att 

en hierarkisk kulturform genomsyrar hela verksamheten. I och med att en hierarkisk 

kulturform består av en hög klassificeringsnivå där individer kategoriseras in i segment (Patel 

& Rayner, 2012a), kan det tänkas vara problematiskt i organisationer av denna karaktär att 

skapa en överensstämmelse då den höga klassificeringsnivån bidrar till hierarkiska nivåer 

inom organisationen (Patel & Rayner, 2012b). Överensstämmelsen kan nämligen tänkas 

påverkas av hur medlemmarna inom organisationen agerar varpå om individer agerar likartat 

så kommer en överensstämmelse att råda och vice versa. Att människor agerar likartat kan 

dock tänkas försvåras i en hierarkisk organisation genom de hierarkiska nivåerna. Däremot 

innefattar den hierarkiska kulturformen en hög gruppnivå där medlemmarna interagerar med 

varandra i stor utsträckning och på så sätt kan likartade åsikter och värderingar skapas (Patel 

& Rayner, 2012b), något som kan vara en orsak till att det finns en god överensstämmelse 

inom just den hierarkiska kulturformen. 

 

Det går att utläsa i Systembolagets rapport att: “Våra värderingar genomsyrar hela företaget 

och allt vi gör. Vi ska vara omtänksamma, kunniga och inspirerande. Med ett genuint 

engagemang visar vi att vi bryr oss om. Vi visar respekt för, och är lyhörda inför kunderna 

och varandra.” Det är något vi bedömer att de gör i och med deras hållbarhetsarbete gentemot 

medarbetarna, men även emot leverantörer och kunder i frågor som berör hälsa, säkerhet och 

utbildning med flera. De visar tydligt att de är engagerade och bryr sig om i deras 

hållbarhetsarbete, något som även uttrycks i deras värderingar ovan. En orsak till att deras 

värdeord genomsyrar hela verksamheten kan tänkas bero på organisationens hierarkiska form 

som medför preferenser för anpassning till lagar och regler (Patel & Rayner, 2012a), något 

som kan underlätta för att hela organisationen ska arbeta i samma riktning.  
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I både SKF och Clas Ohlson dominerar den hierarkiska kulturformen precis som i 

Systembolaget, men i SKF och Clas Ohlson finns inslag av den konkurrensinriktade 

kulturformen. Då kulturer är av dynamisk karaktär och skapas genom sociala transaktioner 

som ständigt förändras, kan kulturformerna som identifierats vid en tidpunkt variera och 

kombinationer kan förekomma (Patel & Rayner, 2012a; Verweij et al., 2006). I de fall 

organisationer innehar kombinationer eller inslag av flera kulturformer kan en tänkbar orsak 

vara att det inom organisationer finns varierade åsikter kring vad individer anser sig vara 

ansvariga för. En förklaring till varför de båda organisationerna SKF och Clas Ohlson 

tilldelats inslag av den konkurrensinriktade formen är då denna återfunnits i bolagens 

hållbarhetsarbete och regeltillämpning. Detta kan även utläsas i företagens vision respektive 

affärsidé som innehåller begreppet lönsamhet vilket tyder på att det finansiella resultatet utgör 

en central del för bolagen. Clas Ohlsons vision är: “Att utveckla Clas Ohlson till en ledande 

internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet som tillför värde till alla våra 

intressenter.” Även i SKF och deras affärsidé går den konkurrensinriktade kulturformen att 

urskilja: ”Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara 

det självklara valet: för våra kunder, återförsäljare och leverantörer, för våra medarbetare, för 

våra aktieägare.” SKF:s drivkrafter “Lönsamhet, kvalitet, innovation, snabbhet och 

hållbarhet” är även hänförliga till den konkurrensinriktade formen i och med begreppen 

lönsamhet, innovationer och snabbhet.  

 

Det finns en begränsad överensstämmelse mellan det hållbarhetsarbete som organisationerna 

genomför med de affärsidéer och visioner som presenteras i deras respektive rapporter. Detta 

argument grundar sig i att både SKF:s och Clas Ohlsons hållbarhetsaktiviteter inte är 

lönsamhetsinriktade till största del, utan mest fokuserar på svagare parter i samhället vilket 

även utgjorde argumentet till att de i huvudsak är hierarkiska (Patel & Rayner, 2012a). Dock 

uttrycker de båda organisationernas affärsidé och vision att lönsamhet utgör den centrala 

delen, något som inte överensstämmer med deras hållbarhetsarbete. Då de båda 

organisationerna genomför ett flertal hållbarhetsaktiviteter som riktar sig emot olika 

intressenter kan tänkas att det finns två olika grupper av individer inom organisationen med 

åsikter som skiljer sig åt avseende ansvarstagande. Den ena gruppen som är den mest 

dominanta (hierarkisk) anser att det är viktigt att prioritera de svagare i samhället och 

genomför därför många aktiviteter som riktar sig emot dem (Patel & Rayner, 2012a). Den 

andra, konkurrensinriktad, är däremot mer resultatorienterad och ser det som det centrala 

inom verksamheten, men aktiviteter inom denna form görs i mindre utsträckning. I och med 

de “delade lägren” i organisationen genomförs ett omfattande hållbarhetsarbete som är 

hänförligt till både hierarkisk och konkurrensinriktad kulturform, dock i olika stor 

utsträckning. Detta bidrar således till att överensstämmelsen inte är särskilt stor mellan den 

huvudsakliga verksamheten och hållbarhetsarbetet.  

 

Porter och Kramer (2006) anser att den huvudsakliga verksamheten och hållbarhetsarbetet ska 

vara integrerade med varandra för att skapa ett effektivt hållbarhetsarbete där samhälle och 

företag betraktas som två samverkande parter. Dock tar vi här avstånd ifrån detta resonemang 

då vi bedömer att även om Clas Ohlsons och SKF:s affärsidéer och visioner skiljer sig åt från 

deras hållbarhetsaktiviteter så samverkar de fortfarande med samhället i och med det 

hållbarhetsarbete som genomförs och som till stor del riktar sig emot samhället. På så sätt 

skapas värde för samhället och företagen och därmed ett effektivt hållbarhetsarbete. Ett 

exempel på detta är Clas Ohlson som valt att genomföra lokala initiativ, något som både 

gynnar samhället men även deras egen verksamhet i form av ökad varumärkeskännedom men 
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även mer lojala kunder lokalt, vilket är att betrakta som effektivt för både samhället och 

organisationen.  

 

Den egalitära kulturformen representeras bland annat genom Svenska Röda Korset varpå en 

överensstämmelse mellan huvudsaklig verksamhet och hållbarhetsarbete tydligt kan urskiljas i 

och med deras uppdrag som är: ”Att skydda individer, säkerställa respekt för människors 

värdighet samt förhindra och förmildra mänskligt lidande.” Ytterligare belägg för att det råder 

en överensstämmelse kan urskiljas genom organisationens grundprinciper som utgörs av 

opartiskhet, humanitet, frivillighet, neutralitet samt erfarenhet och kompetens. 

Överensstämmelsen kan ha sin förklaring i att Svenska Röda Korsets medlemmar utgörs av 

samhället vilket medför att det redan finns ett ömsesidigt utbyte mellan parterna 

(organisationen och samhället) och därmed ett delat värde för båda organisation och samhälle, 

något som skapar ett långsiktigt värde för båda parter (Porter & Kramer, 2006; Gray, 2006). 

Vidare består Svenska Röda Korset till stor del av frivilliga medlemmar vilket kan innebära 

att de som ansluter sig till organisationen är av samma åsikt gällande ansvarstagande då de är 

medvetna om vad organisationen sysslar med för typ av verksamhet.  

 

Den egalitära kulturformen består av en låg klassificeringsnivå där medlemmarna betraktas 

som jämlika och en demokratisk anda råder (Verweij et al., 2006; Patel & Rayner, 2012a). I 

och med Svenska Röda Korsets ideella arbete där medlemmarna själva får avgöra vilka 

projekt de vill delta i i kombination med den låga klassificeringsnivån, har medlemmarna som 

ingår i Svenska Röda Korsets möjlighet att påverka sina och andras situation och därmed är 

alla medlemmar delaktiga inom organisationen. Därav skapas en överensstämmelse mellan 

organisationens huvudsakliga verksamhet och hållbarhetsarbete då alla medlemmar får 

påverka ansvarstagandet som sker inom organisationen i form av att vara delaktiga i det 

hållbarhetsarbete som just de anser är av intresse och det de anser sig vara ansvariga för. 

Därav kan tolkas att i de organisationer som innehar en egalitär kulturform tenderar 

kulturformen att genomsyra hela verksamheten på grund av att medlemmarna interagerar med 

varandra vilket kännetecknar en hög gruppnivå (Patel & Rayner, 2012a). Samverkan mellan 

medlemmarna inom organisationen kan tänkas medföra gemensamma åsikter kring vilka 

ansvarstaganden som ska göras. Därmed skapas en överensstämmelse mellan 

hållbarhetsaktiviteterna och den huvudsakliga verksamheten i och med att medlemmarna 

agerar på samma sätt i organisationen. 

 

Den egalitära formen kunde även urskiljas i Lantmännen som också hade inslag av den 

konkurrensinriktade kulturformen. Även här finns en överensstämmelse mellan 

hållbarhetsarbetet och den huvudsakliga verksamheten trots att organisationen utgör en 

kombination av två kulturformer. Den konkurrensinriktade kulturformen återfinns i och med 

att organisationen är resultatorienterad samtidigt som den egalitära finns genom att de egna 

medlemmarna utgör huvudfokus. Lantmännens uppdrag innefattar att: “Bidra till lönsamheten 

på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen” 

och påvisar att det finns en överensstämmelse genom att de båda kulturformerna representeras 

då det resultatorienterade perspektivet innehas till förmån för de egna medlemmarna och 

deras vällevnad.  

 

Porter och Kramer (2006) anser att beslutsfattande bör grunda sig i vad som gynnar både 

organisationen och samhället, det vill säga att skapa delat värde för att uppnå en positiv effekt 

på det långsiktiga välståndet. Detta är dock något vi anser saknas i rapporten som Investor 

upprättat. Även om det i organisationens affärsidé tydligt framgår att de är resultatorienterade 

och visionen är att utveckla och bygga de bolag där de har ett innehav, vilket överensstämmer 
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med deras hållbarhetsaktiviteter, finns en avsaknad av att företag och samhälle betraktas som 

två samverkande parter (Porter & Kramer, 2006). I stället uppfattas det som att Investor 

endast agerar utifrån eget värdeskapande. Att Investor är ett investmentbolag överensstämmer 

väl med deras kulturform, då deras verksamhet utgår ifrån en stark prioritet av finansiella 

resultat. Därför är det inte föga förvånande att de innehar en konkurrensinriktad kulturform, 

där detta även kan tänkas överensstämma med deras intressenters huvudsakliga intresse som 

troligtvis är att få avkastning på deras investerade pengar. Därmed anser vi att det finns en 

överensstämmelse mellan hållbarhetsaktiviteterna och den huvudsakliga verksamheten i form 

av att de prioriterar deras innehav när det gäller hållbarhetsarbetet, något som även uttrycks i 

visionen. Dock skapas inte delat värde då Investor endast utför hållbarhetsaktiviteter som 

gynnar dem snarare än att även ta hänsyn till samhället (Porter & Kramer, 2006). 

 

Fyra av studieobjekten (Systembolaget, Investor, Lantmännen och Svenska Röda Korset) 

anser vi har en överensstämmelse mellan den huvudsakliga verksamheten och 

hållbarhetsarbetet, däremot SKF och Clas Ohlson har inte någon överensstämmelse. Det 

indikerar att de organisationer med en dominerande kulturform, Systembolaget, Investor och 

Svenska Röda Korset, innehar en överensstämmelse. Det kan i sin tur kopplas samman till 

DCF på så sätt att kulturen skapas utifrån vad människor anser sig vara ansvariga för (Patel & 

Rayner, 2012a). Inom organisationerna med endast en kulturform återfinns troligtvis en stark 

enighet mellan medlemmarnas åsikter gällande ansvarstagande alternativt att vissa individers 

åsikter bortses ifrån, vilket skulle kunna tänkas bidra till att överensstämmelsen ökar då 

samtliga individer inom organisationen agerar utifrån detta. Däremot i de organisationer som 

består av kombinationer av kulturformer kan det i stället finnas delade meningar mellan 

medlemmarna, vilket på så sätt skapat kombinationerna av kulturformer, och därför kan dessa 

organisationer ha svårare att skapa en överensstämmelse genom att medlemmarna kanske inte 

är överens i alla sammanhang och därför agerar på olika vis. Detta påvisas genom Clas 

Ohlson och SKF vilka är hierarkiska med konkurrensinriktade inslag och inte anses ha en 

överensstämmelse mellan deras hållbarhetsarbete och huvudsakliga verksamhet. Däremot 

Lantmännen anses ha en överensstämmelse mellan deras hållbarhetsarbete och huvudsakliga 

verksamhet trots att organisationen utgör en parvis hybrid av kulturformer, dock är den i 

huvudsak egalitär med konkurrensinriktade inslag. Deras huvudsakliga kulturform skiljer sig 

således åt, vilket troligtvis utgör förklaringen till varför Clas Ohlson och SKF inte innehar en 

överensstämmelse, medan Lantmännen har det.  

 

Förklaringen grundar sig i att den hierarkiska kulturformen kännetecknas av en hög gruppnivå 

där medlemmarna interagerar med varandra och därmed skapar gemensamma värderingar 

(Patel & Rayner, 2012a), men när den hierarkiska kulturformen kombineras med den 

konkurrensinriktade formen, som innehåller en låg gruppnivå med självständighet och brist på 

interaktion, föreligger svårigheter i att skapa en överensstämmelse genom den höga 

klassificeringsnivån och därmed de hierarkiska nivåerna som finns inom den hierarkiska 

kulturformen. I SKF:s och Clas Ohlsons fall består organisationerna av flera hierarkiska 

nivåer (hög klassificering) varpå det krävs en hög gruppnivå för att medlemmarna på de olika 

nivåerna ska inneha likartade värderingar och därmed arbeta i samma riktning. I och med den 

låga gruppnivån som den konkurrensinriktade formen innebär (Patel & Rayner, 2012a) 

föreligger dock svårigheter att få organisationens medlemmar att sträva emot samma håll om 

de inte interagerar med varandra. Därav blir det svårt att skapa en överensstämmelse mellan 

organisationens huvudsakliga verksamhet och hållbarhetsarbete i och med att den hierarkiska 

och konkurrensinriktade kulturformen är varandras motsatser. Lantmännen däremot är i 

huvudsak egalitär och därmed återfinns inte de hierarkiska nivåerna i organisationen genom 

den låga klassificeringsnivån (Patel & Rayner, 2012a), därav kan det vid en egalitär 
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kulturform tänkas vara lättare att skapa en överensstämmelse mellan den huvudsakliga 

verksamheten och hållbarhetsarbetet.  

 

Med utgångspunkt i de resonemang som förts i avsnittet bedömer vi att DCF kan förklara 

huruvida det finns en överensstämmelse mellan den huvudsakliga verksamheten och 

hållbarhetsarbetet. Då de hållbarhetsaktiviteter som görs baseras på de individer som finns i 

organisationen och vad de anser sig vara ansvariga för, det vill säga organisationskulturen, är 

det av vikt att individernas åsikter även speglas i organisationers vision och affärsidé för att 

undvika ett generellt tänkande och därmed effektivisera hållbarhetsarbetet (Porter & Kramer, 

2006). Ytterligare ett argument till detta baseras på att medlemmarna troligtvis känner 

tillfredsställelse när deras preferenser återfinns i den huvudsakliga verksamheten. 

 

Genom att tillämpa DCF utreds vilka dominerande kulturformer som finns i en organisation. 

Det kan föreligga svårigheter att skapa en överensstämmelse vid kombinationer av vissa 

kulturformer, medan det vid en renodlad kulturform finns en överensstämmelse mellan 

organisationens huvudsakliga verksamhet och hållbarhetsarbete på grund av individernas 

likartade åsikter och ageranden. På så sätt kan DCF användas som ett verktyg för att förklara 

varför vissa organisationer tenderar att ha en överensstämmelse mellan deras 

hållbarhetsarbete och huvudsakliga verksamhet, och andra inte. Då kulturer skapas genom 

sociala transaktioner och relationer som kontinuerligt utvecklas och påverkas av kontexten 

(Patel & Rayner, 2012b), kan dock tänkas att vad individerna anser sig vara ansvariga för 

förändras i samband med vad som faktiskt sker i omvärlden och olika aktualiteter. Samtidigt 

är socialt ansvarstagande problematiskt i den bemärkelsen att det innefattar individers etiska 

och moraliska värderingar vilka är komplexa och varierar. De varierade värderingarna bidrar 

till att dominerande kulturformer tenderar att förändras, varpå en överensstämmelse som 

tidigare gick att urskilja upplöses och vice versa.  
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Tabell 8. Sammanfattning av studieobjektens kulturformer och överensstämmelse. 

  

Sammanfattning organisationerna 

 
Organisation Ex på 

regeltillämpning 

Ex på 

hållbarhetsaktiviteter 

Prioriterade 

intressentgrupper 

Kulturform/-

er 

Överen

sstämm

else 

Systembolaget 

(försäljning av 

alkoholhaltiga drycker, 

statligt ägd, monopol) 

 Nationell 

lagstiftning 

 Internationella 

riktlinjer och 

konventioner 

 GRI 

 Global Compact 

 Resor till 

producentländer 

 IQ-inspiratörerna 

 Interna utbildning 

 Alkoholforskning 

 Uppförandekod 

 Leverantörer 

 Samhället 

 Anställda 

 Kunder 

Hierarkisk Ja 

Lantmännen  

(aktör inom lantbruk, 

bioenergi, maskin och 

livsmedel, bedrivs 

kooperativt) 

 Nationell 

lagstiftning 

 Global Compact 

 GRI 

 European Work 

Council 

 Branschriktlinjer 

 Uppförandekod 

 Interna utbildningar 

 LRF Växtodling 

 Lantmännen Växthus 

 Forumet EAT 

 Forskningsstiftelse 

 Arbetsmiljöarbete 

 Ägare 

 Medarbetare 

 Kunder 

 Leverantörer 

 Samhället 

Egalitär med 

konkurrensinri

ktade inslag 

Ja 

SKF  

(aktör inom mätning, 

mekatronik, 

rullningslager samt 

service- och 

smörjnings-system, 

publikt aktiebolag) 

 SKF Care 

 Etiska riktlinjer 

 Global Compact 

 ILO 

 OECD 

 WCO 

 Fackliga 

världsråd 

 

 Samhällsomsorgsplan  

 Projekt Basar SKF City 

 Skolprojekt i Peru 

 Wissenverkstatt 

 SKF Meet the World 

 SKF Sports Academy 

 Holistic development of 

children 

 SWHAP 

 Kunder 

 Medarbetare 

 Leverantörer 

 Samhället 

 Ägare 

Hierarkisk 

med 

konkurrensinri

ktade inslag 

Nej 

Investor 
(investmentbolag. ägare 

av Nordenbaserade 

kvalitetsbolag som är 

verksamma inom 

finansiella tjänster, 

verkstad, teknologi och 

hälsovård, publikt 

aktiebolag) 

 Nationell 

lagstiftning 

 Nasdaq OMX  

 IFRS 

 Interna riktlinjer 

 OECD 

Guidelines 

 Global Compact 

 Medarbetarundersöknin

g 

 Interna utbildningar 

 Jämställdhetsperspektiv 

 Bidrag till FoU 

 Sponsringsportfölj 

 Ägare 

 Medarbetare 

Konkurrensinr

iktad 

Ja 

Clas Ohlson 
(detaljhandel som är 

verksamma inom 

multimedia, bygg, el 

samt fritid och hem, 

publikt aktiebolag) 

 Uppförandekod 

(FN:s deklaration 

om mänskliga 

rättigheter och 

barnrätts- 

principer, OECD, 

ILO, Global 

Compact) 

 Nationell 

lagstiftning 

 Internationella 

konventioner 

 Samarbete med Rädda 

Barnen 

 ECPAT 

 Lokala initiativ  

 Leverantörsutbildning 

 Interna utbildningar 

 

 Leverantör 

 Samhälle 

 Kund 

 Medarbetare 

Hierarkisk 

med 

konkurrensinri

ktade inslag 

Nej 

Svenska Röda Korset 

(ideell förening och en 

humanitär organisation) 

 Nationell 

lagstiftning 

 Frivilligorganisati

onernas 

Insamlingsråds 

(FRII) 

 Internationella 

humanitära rätten  

(krigets lagar) 

 Syrienkonflikten 

 Ebolakrisen 

 Branden i Västmanland 

 Engagemangsarbete i 

förorten 

 Second- hand 

verksamhet 

 ViCE- projektet 

 Samhället Egalitär Ja 
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6. Slutsats 

 

I avsnittet redogörs för vad som framkommit i studien för att kunna besvara forskningsfrågorna 

och tillhörande syfte som presenterades i det inledande avsnittet.  

 

 

I studien bekräftas att ansvarstagande och kultur hör samman, då det i det empiriska 

materialet påvisas att vad medlemmarna anser sig vara ansvariga för även kommer 

konkretiseras i organisationers hållbarhetsarbete. Detta då en utgångspunkt tagits i att vad 

majoriteten av individer i organisationerna anser sig vara ansvariga för återspeglas i 

hållbarhetsarbetet. Genom hållbarhetsaktiviteterna prioriteras olika intressentgrupper i 

organisationer och graden av regeltillämpning tenderar att variera. Detta illustrerar relationen 

mellan kulturer och ansvarstagande genom att kulturer är vad man tycker och faktiskt gör. 

Människors preferenser när det gäller ansvarstagande ligger därmed till grund för den 

kulturform som dominerar i organisationer, och påvisar därmed att ansvarstagande och kultur 

utgör en helhet.  

 

På så sätt fastställs att kulturer är av dynamisk karaktär och varierar beroende av individers 

varierade preferenser när det gäller ansvarstagande. Därför kan människor sägas skapa 

kulturen vilket överensstämmer med ett antropologiskt perspektiv av kultur och DCF. Vi kan 

därmed stödja Patel och Rayners (2012a) resonemang kring att kultur och ansvarstagande är 

relaterade till varandra. Då synsättet inom DCF alltså kunde tillämpas inom svenska bolag där 

hänsyn endast togs till den sociala aspekten, kan vi därmed hävda att DCF är tillämpbart även 

i denna kontext.  

 

Detta medför att kulturer varierar oberoende av nationstillhörighet. Samtliga studieobjekt som 

använts utgör svenska organisationer, men trots deras gemensamma nationstillhörighet 

påvisas att kulturen skiljer sig åt mellan dem. Således kan inte forskning som förenar kulturer 

med nation förklara organisationers val av hållbarhetsarbete, då det snarare hör samman med 

vad människorna inom organisationerna anser sig vara ansvariga för vilket varierar mellan 

olika sociala enheter. Därför är ett dynamiskt synsätt av kultur att föredra när det gäller 

planering av organisationers hållbarhetsarbete, varför det krävs att ansvariga inom 

organisationer har en förståelse för kulturen och vad medlemmarna inom organisationer anser 

sig vara ansvariga för. Detta kan bidra till att ansvariga på så sätt får en djupare förståelse 

kring varför vissa hållbarhetsaktiviteter prioriteras, eller varför medlemmarna är för eller emot 

regeltillämpning. Det kan därmed underlätta för ansvariga när det gäller förändringar i 

hållbarhetsarbetet då en förståelse för kulturformen inom organisationen kan skapa strategiska 

argument som är hänförliga till kulturformen och därmed anspelar på medlemmarnas 

preferenser. Således påvisas att olika kulturformer kräver olika tekniker för att kunna bedriva 

ett bra hållbarhetsarbete och genomföra förändringar inom organisationer, genom att kulturen 

bygger på medlemmarnas preferenser.  

 

Dessutom kan en förståelse för DCF underlätta för lagstiftande organ vid upprättande av 

regelverk och bidra med insikt om att standarder kan innebära begränsningar genom att 

människors åsikter kring regeltillämpning varierar. Idag präglas samhället av ett allt större 

fokus på regler, där detta inte alltid föredras eller är att betrakta som effektivt i vissa 

organisationer. Dock innebär regelstyrningen att allt fler organisationer tenderar att bli 

hierarkiska, något som skapar extremer. Studien påvisar att det kan föreligga problem om 

organisationer endast innehar en kulturform, då de tenderar att bli enkelspåriga och sakna en 
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helhetssyn, något som urskiljs i aktiviteterna. Det är därmed önskvärt att organisationer 

planerar sina hållbarhetsaktiviteter utifrån alla de kulturformer som är aktiva för att uppnå en 

dynamik och ett pluralistiskt synsätt där olika intressentgrupper prioriteras och graden av 

regeltillämpning blir “lagom” i den bemärkelsen att det finns begränsningar samtidigt som 

innovationer möjliggörs. Ytterligare ett argument till varför hänsynstagande till samtliga 

kulturformer är av vikt är för att tillfredsställa alla medlemmar inom organisationen då de 

tenderar att ha olika åsikter kring ansvarstagande som kontinuerligt förändras. Detta påvisar 

även komplexiteten kring ansvarstagande och därmed hållbarhetsredovisning då människors 

åsikter varierar och skiljer sig åt. Därav krävs en förståelse för den dominerande kulturformen 

då de hållbarhetsaktiviteter som görs påvisar vad människor anser är viktigt, varav 

ansvarstagande och kultur hör samman och utgör en helhet.  

 

Vidare har det framkommit i studien att DCF kan förklara huruvida det finns en 

överensstämmelse eller ej genom att det vid en renodlad kulturform, det vill säga då det 

endast finns en kulturform i organisationen, finns en överensstämmelse mellan 

organisationens huvudsakliga verksamhet och hållbarhetsarbete. Däremot kan det föreligga 

svårigheter att skapa en överensstämmelse vid kombinationer av vissa kulturformer, 

framförallt vid en hög klassificeringsnivå där det finns hierarkiska nivåer. För att skapa en 

överensstämmelse mellan hållbarhetsarbete och den huvudsakliga verksamheten så kan en 

hög klassificeringsnivå tänkas gynnas av en hög gruppnivå då den senare skapar interaktion 

och därmed att människor agerar på likartade sätt. När den höga klassificeringsnivån med 

hierarkiska nivåer däremot kombineras med en låg gruppnivå, där interaktioner inte sker i 

samma utsträckning, kan tänkas att människor agerar på olika sätt vilket gör att 

överensstämmelsen reduceras.  

 

Även i detta avseende är det av vikt för ansvariga inom organisationer att skapa en förståelse 

kring de dominerande kulturformerna i deras organisationer. Genom att kulturen baseras på 

medlemmarnas preferenser kring ansvarstagande, är det betydelsefullt att dessa preferenser 

återfinns i organisationens vision och affärsidé. Detta för att skapa tillfredsställelse hos 

medlemmarna samtidigt som hållbarhetsarbetet effektiviseras och ett generellt tänkande 

undviks. Om hänsyn tas till medlemmarnas preferenser avseende både hållbarhetsarbetet och i 

organisationens vision och affärsidé med flera, bidrar det till att överensstämmelsen inom 

organisationen ökar. Dock frångår studiens resultat Porter & Kramers (2006) resonemang 

kring att en överensstämmelse krävs för att skapa ett effektivt hållbarhetsarbete. Detta då två 

av studieobjekten påvisar ett omfattande hållbarhetsarbete där värde skapas för samhället, 

trots en avsaknad av överensstämmelse mellan deras aktiviteter och huvudsakliga verksamhet.  

 

Genom ovanstående resonemang bedöms att DCF, som präglas av ett synsätt där 

ansvarstagande och kultur utgör en helhet, kan förklara varför organisationers 

hållbarhetsarbete och grad av regeltillämpning skiljer sig åt mellan sociala enheter och 

därmed stöds Patel och Rayners (2012a) studie. DCF kan även förklara varför 

överensstämmelsen mellan hållbarhetsarbetet och den huvudsakliga verksamheten skiljer sig 

åt mellan olika organisationer. Därmed har denna studie bidragit till en utökad kunskap kring 

DCF genom att påvisa att synsättet där kultur och ansvarstagande är relaterade till varandra 

även är applicerbart i en annan kontext. 
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7. Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

 

I det avslutande avsnittet diskuteras intressanta observationer som gjorts under studiens gång 

samt förslag till fortsatt forskning.  

 

 

Under studiens gång har ett antagande gjorts kring att de dominerande åsikterna hos 

individerna i respektive studieobjekt skulle fångas upp genom att studera företagens rapporter, 

snarare än att endast intervjua enskilda individer inom organisationerna. Dock hade det varit 

intressant att utvidga datainsamlingen till att även innefatta intervjuer och på så sätt utöka 

datainsamlingen genom att kombinera två insamlingsmetoder och därav inte endast grunda 

det empiriska materialet på års-/hållbarhetsredovisningar, något som hittills inte gjorts i en 

studie som avser att kombinera ansvarstagande med kultur.  

 

Då kulturer är dynamiska och förändras över tid kan medlemmarnas åsikter förändras och 

därmed vore det intressant att genomföra en longitudinell studie och därmed studera samma 

studieobjekt igen om några år för att utröna huruvida kulturformen i respektive organisation 

förändrats eller ej. Om de dominerande kulturformerna hade förändrats i organisationerna 

skulle det förstärka DCF:s synsätt gällande att kulturer är dynamiska och ständigt förändras i 

och med människors varierade preferenser kring ansvarstagande. 

 

I och med att DCF är ett outforskat område krävs ytterligare forskning för att utöka den 

existerande teorin. Då Patel & Rayner (2012a) samt denna studie fokuserat på olika 

organisationsformer i olika branscher, hade det även varit av intresse att endast se till 

studieobjekt som är hänförliga till en viss bransch eller organisationsform för att utreda 

huruvida kulturformerna skiljer sig åt där emellan. Detta då en rimlig tanke kan vara att 

organisationer som är verksamma inom samma bransch består av medlemmar som innehar 

liknande preferenser gällande ansvarstagande. Vidare vore det intressant att utreda om 

studiens resultat hade varit annorlunda om studieobjekten utgjorts av koncerner med flera 

dotterbolag, detta då det kan tänkas vara problematiskt för moderbolag att styra flera 

dotterbolag i önskad riktning genom att de ibland bedriver olika former av verksamheter, 

samtidigt som det för moderbolaget kan vara svårt att vara involverad i varje dotterbolags 

verksamhet och tillhörande hållbarhetsaktiviteter. Det skulle kunna bidra till att respektive 

bolag skulle inneha olika kulturformer, varpå det skulle kunna tänkas vara svårt att skapa en 

överensstämmelse inom koncernen. 

 

Studien påvisar att det är av vikt att ansvariga inom organisationer har en förståelse för den 

eller de kulturformer som dominerar i organisationen för att kunna effektivisera 

hållbarhetsarbetet då olika kulturformer kräver olika argument som anspelar på 

medlemmarnas preferenser. Därav kan det tänkas vara intressant att studera vilka argument 

som är framgångsrika att använda vid kombinationer av kulturformer, där medlemmarna har 

olika åsikter gällande ansvarstagande. Därför kan en rimlig tanke vara att det är svårare att 

skapa argument som accepteras av medlemmarna i en organisation som innehar 

kombinationer av kulturformer, än vad det är i en organisation där endast en kulturform 

dominerar. 
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Bilaga 1. Sökord 

Sökord som användes med utgångspunkt i GRI:s ramverk. 

 

Social, socialt, ansvar, socialt ansvar, socialt ansvarstagande, medarbetare, anställda, 

arbetskraft, hälsa, säkerhet, utbildning, jämställdhet, leverantör, ägare, medlemmar, forskning, 

relation, mångfald, rutiner, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, diskriminering, frihet, 

barnarbete, tvång, rättigheter, samhäll, samhälls, samhälle, korruption, policy, konkurrens, 

överensstämmelse, påverkan, kund, produkt, produktsäkerhet, produktansvar, 

marknadsföring, reklam, kommunikation, integritet, jämlikhet, lokal, lokalt, allmänhet, 

klagomål, initiativ, arbetsvillkor, arbetsmiljö, politik. 


