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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till ABB Corporate Research och Lars-Gunnar 

Aufrecht som vi fått möjlighet att observera och följa. Vi vill även tacka alla medverkande 

respondenter för att ni gett oss möjlighet att ta del av era uppfattningar och erfarenheter. Vi 

vill också rikta ett extra stort tack till vår handledare Staffan Boström som under arbetets 

gång har bidragit med värdefull handledning.  
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1. Inledning 

Nedan presenteras en övergripande inledning som beskriver ämnesområdet. Studiens 

problemformulering, syfte och avgränsning framkommer även i detta kapitel.  

 

Hållbarhetsfrågan blir allt mer viktig i dagens samhälle på grund av den rådande 

överkonsumtionen av planetens resurser. Globala trender och en framtidstro om en drastisk 

ökning i befolkningstillväxt har resulterat i att samhället ställer allt högre krav på företagens 

hållbara ansvar. År 2014 utkom ett EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning som syftar 

till att öka rapporteringen av företags icke-finansiella information bland medlemsländerna, 

bland annat genom att utöka rapportering kring ekonomiskt- och socialt ansvarstagande 

(Ernst & Young, 2015). 

 

Globaliseringen av världen har drivit företag till att effektivisera produktiviteten. Genom att 

dra ner på kostnader har vissa företag lyckats driva in stora vinster samtidigt som de bortsett 

från negativa aspekter som detta medfört. Ett exempel på detta är Foxconn - 

huvudleverantören till Apples iPhone. De har anklagats för att ha dåliga arbetsförhållanden, 

ändå tog det lång tid innan förbättringar som lovats av företaget trädde i kraft. De tog inte sitt 

hållbara ansvar och det fanns ett tydligt tomrum mellan hållbarhet och ansvarstagande. (Shüz, 

2012) 

 

I samband med att hållbarhetsfrågan blivit mer aktuell har även frågan om ansvar fått större 

fokus. På grund av det är det många som ställer sig frågan: Vem är det egentligen som ska ta 

ansvar, och för vad, för att öka den hållbara utvecklingen? För att uppnå hållbar utveckling 

menar Elkington (1998) att det är viktigt att se på hållbarhet ur ett Triple Bottom Line 

perspektiv. Detta begrepp består av tre perspektiv som kontinuerligt bör samverka: 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt. (Elkington 1998) Samhället försöker på olika sätt styra 

företagen att ta ansvar genom lagar och regler, däremot kan ansvar vara ett vidare begrepp än 

just att endast följa dessa. Ansvar är en central byggsten i samhällskonstruktionen genom alla 

tider för att skapa struktur. Utan att tilldela ansvar till olika funktioner i samhället skulle det 

bli problematiskt. Samhällsorganiseringen innebär att ansvar kan fördelas på olika aktörer 

och därefter utkräva att de gör vad som förväntas av dem - att de tar sitt ansvar. På samma 

sätt blir detta en ansvarsfråga i varje organisation. (Grafström, Göthberg & Windell, 2010, s. 

17, 26) 

1.1 Problembakgrund 

Anledningen till att ansvarsfrågan diskuteras beror till viss del på att flertalet organisationer 

börjat tillämpa icke-finansiella rapporter, som exempelvis hållbarhetsredovisningar. I dessa 

rapporteras det om företagets ansvar till samhället som de lyfter fram med miljömässiga, 

sociala och ekonomiska perspektiv. Syftet är ofta att vinna konkurrensfördelar gällande 

externa intressenter. Forskare menar att med en hållbarhetsrapport kan företaget förhöja sitt 

varumärke gentemot företag inom samma marknad. (Nazari, Herremans & Warsame, 2015; 
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Goswami & Ha-Brookshire, 2015; Hedberg & Malmborg, 2003) De påpekar även att denna 

typ av rapportering kan användas för att öka medarbetarnas medvetenhet, engagemang och 

kommunikationen mellan avdelningar i företaget som vanligtvis inte integrerar (Searcy & 

Buslovich, 2014; Nazari, Herremans & Warsame, 2015). Företagen samordnar på olika sätt 

hur ansvarsfördelningen ska se ut i organisationen, men frågan är om organiseringen bidrar 

till ett hållbart ansvar? 

 

Även om företagsansvar är svårdefinierat är forskare överens om att det utgår från tre 

grundpelare: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Det finns flertal begrepp 

som beskriver ansvar och det vanligaste av dessa är Corporate Social Responsibility (CSR). 

(Kujala et. al. 2013; Schüz, 2012) Däremot har det lyfts fram att det finns skillnader mellan 

strategi och verklighet när det kommer till ansvarsfrågan vilket kan resultera i att företagen 

inte upprätthåller det samhällsansvar de önskar att ta. Detta på grund av att ledningen ofta 

fokuserar på intressenternas krav medan övrig personal fokuserar på vardagligt arbete. 

(Kujala et al. 2013) Kan problemet i hur företaget organiserar ansvarsfrågan leda till att den 

hållbara visionen inte uppfylls? 

 

Mintzberg (1980) menar att en större och äldre organisation behöver standardiseras och 

fördelningen av ansvar över olika avdelningar behöver tydliggöras. Då ABB är en 

organisation med många ansvarsområden kan det uppstå en problematik kring 

ansvarsfördelningen. ABB har ett uttalat globalt hållbarhetsarbete och de arbetar hela tiden 

med att uppfylla sina uppsatta mål för bland annat hållbar utveckling. Deras 

hållbarhetsstrategi grundar sig i att finna en balans mellan ekonomisk utveckling, 

miljöförbättringar och socialt ansvar. (ABB, 2017 B)  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att förklara hur ansvarsfrågan organiseras inom ABB Corporate Research 

Center (fortsättningsvis SECRC) och hur ansvar kan bidra till att företaget tar hållbart ansvar 

utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv som benämns Triple Bottom Line. 

Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

● Hur organiserar och hanterar SECRC ansvaret för att åstadkomma en hållbar 

organisation? 

● Hur ser relationen ut mellan de tre perspektiven i TBL inom organisationen? 

1.3 Avgränsning  

Då uppsatsen har som syfte att förklara ansvarsfrågan inom SECRC kommer empiri enbart 

inhämtas från detta företag ur ett ekonomistyrningsperspektiv. På grund av studiens 

omfattning begränsas den även till att endast behandla frågeställningarna utifrån den lokala 

ledningens perspektiv i Västerås. Utgångspunkten för uppsatsen kommer att vara ansvaret 

och ansvarsfördelningen inom företaget samt hur det bidrar till hållbarhet utifrån ett TBL- 

perspektiv.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras teoretiska referenser som ligger till grund för uppsatsens analys 

och slutsats. Vetenskaplig teori kommer att redovisas som en del av den teoretiska 

referensramen. Nedan framkommer definitioner och modeller inom ansvarsfördelning och 

hållbarhet. 

2.1 Ansvar 

Ansvar kan vara krävande men också prestigefyllt och det kan vara något som kommer 

exempelvis från en position, en funktion, en roll eller genom engagemang. Ordet ansvar har 

olika betydelser i olika sammanhang vilket kan göra det svårt att beskriva vad det egentligen 

är. Det finns två centrala definitioner som kan göra det lättare att förstå. Den första är ansvar 

som en framåtriktad arbetsfördelning - den ansvarige ska då säkerställa att arbetet genomförs. 

Den andra definitionen är ett bakåtriktat ansvarsutkrävande. Detta syftar till att klarlägga vem 

som är ansvarig för det som redan har eller inte har inträffat. (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2010)  

 

Företagsansvar är en del av det större begreppet affärsetik vilket gör att det bygger på en 

filosofisk grund. Det är inom detta område företagen exempelvis avgör vad som är moraliskt 

och vad de kan tänkas ta ansvar för, samtidigt är det viktigt att se vad omgivningen anser är 

rätt och fel. Företagsansvar bygger således på en normativ och deskriptiv undersökning av de 

olika frågorna som uppkommer inom företagsetik. Det gör att ansvarsområde och omfattning 

kan variera från företag till företag. (Goodpaster, 1983) I och med att det sociala och 

miljömässiga ansvaret ökat har företag fått fråga sig själva vad de kan uppnå för nytta av att 

inte förstöra planeten och dess människor. Det har visat sig att fördelar kan uppnås genom 

samarbete med aktieägarna och på så sätt ta ansvar för den världen aktieägarna lever i. Det 

påstås även att etiska regler så som socialt och miljömässigt ansvar kan medföra en ökad 

vinst precis som reducering av kostnader och ökad omsättning. (Ketola, 2008) 

2.1.1. Fyra steg mot moraliskt ansvar 

En indelning i fyra steg kan göras för att illustrera hur företag kan ta beslut som resulterar i 

moraliskt ansvarstagande. Det första steget betecknas som uppfattning. Här klargörs hur 

omgivningen uppfattas och vilken information som finns att hämta. Den väsentliga 

informationen bearbetas och kan användas som grund för beslutsfattande. Steg två innebär att 

resonera om effekterna på besluten är bra eller dåliga samt identifiera vilket beslut som ger 

störst moralisk nytta. Resonemang kan på företagsnivå delas in i informella och formella 

beslutsfattanden. De informella resonemangen handlar om oskrivna normer och värderingar 

som anses självklara i företagskulturen. Det formella handlar om att exempelvis kunna 

formulera mål och etikregler som ska gälla för hela organisationen. Steg tre kallas för 

samordning. Det handlar om den egna moraliska vinningen och omgivningens moraliska 

nytta i och med det beslut som företaget tar. Det sista steget är implementering i och med 

detta bestäms det hur besluten ska genomföras - det vill säga hur företaget ska kunna agera på 

ett ansvarsfullt sätt. (Goodpaster, 1983)  
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Figur 1. Egen bearbetning av Goodpasters (1983) fyra steg mot moraliskt ansvarstagande. 

 

På organisationsnivå implementeras processen genom att samordna det moraliska ansvaret 

med de uppsatta målen gällande exempelvis vinst, omsättning och marknadsandelar. Det 

innebär att företag integrerar de informella och formella resonemangen kring etik och moral 

med de organisatoriska målen. (Goodpaster, 1983) Enligt Steinholtz (2011) förenklar en stark 

styrning implementeringen av ett ansvarsområde. Det gäller att företaget har ett högt 

inflytande på hela organisationen så att samtliga medarbetare motiveras. Det betyder att 

företagens beslutsfattanden om moraliskt ansvar skiljer sig från den rent finansiella och 

vinstdrivande grundtanken som finns i affärsverksamheten. (Goodpaster, 1983) 

 

För att få klarhet i vad som kan förändras i det vardagliga arbetet, och därmed garantera en 

varaktig förändring i ansvarstagande, är det viktigt att tänka på företagets värderingar och hur 

de uttrycker dem. Det är även viktigt att tänka på ansvarspraxis samt hur kommunikation sker 

mellan ansvarsområdena i företaget. Här kan även en organisations informella värderingar 

och normer framkomma vilket kan vara betydelsefullt då dessa kan skilja sig från de formella 

målen. Detta gäller på alla nivåer i organisationen. (Ketola, 2008)  

2.2 Regulativt-, kulturellt- och normativt beteende 

Constantinescu & Kaptein (2015) anser att även om företagsansvaret i mångt och mycket 

redan är reglerat med lagar och regler finns det ändå en poäng med att diskutera de moraliska 

dilemman som inte regleras av samhället. Detta beror på att moraliskt ansvar är ett begrepp 

som människan förhåller sig till utifrån förväntningar och socialt accepterade mönster. 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2010) Scotts tre pelare tydliggör detta dilemma då han 

delar upp styrningen av en organisation i tre områden (Scott, 2001).  

 

 
Figur 2. Egen bearbetning av Scotts tre pelare. (Scott, 2001) 

 

Den regulativa pelaren innebär att det finns regleringar både inuti och utanför organisationen 

som måste följas. Först och främst finns det lagar kring hur verksamheten ska bedrivas. 

Organisationen sätter sedan upp regler kring hur beslut ska tas och hur medarbetarna ska 



 

 

5 
 

förhålla sig i verksamheten. Det som är accepterat beteende inom organisationen styrs genom 

den normativa pelaren. Denna innefattar både på vilket sätt beslutsfattandet sker samt vilka 

sociala regler som är accepterade. Dessa sociala regler är tvingande i den meningen att om 

exempelvis en beslutsfattare går emot det som är normativt accepterat kan det resultera i ett 

tappat förtroende för ledningen. Den kulturellt kognitiva pelaren behandlar en gemensam 

uppfattning kring sociala mönster i verksamheten och kan beskrivas som ett beteendemönster 

som är undermedvetet och outtalat. (Scott, 2001) 

 

Ovannämnda pelare samverkar och påverkar varandra i styrningen av verksamheten (Scott, 

2001). Constantinescu & Kaptein (2015) beskriver hur företagskulturen och företagets 

normativa regler kring moral påverkar individens handlingar. En individ kan exempelvis 

uppleva att den främsta prioriteringen är att arbetsuppgifterna ska bli klara så fort som möjligt 

istället för att de blir korrekt utförda. Om fler individer under samma chef har liknande känsla 

blir det socialt accepterat bland kollegorna att inte vara lika noggrann med arbetsuppgifterna 

så länge det blir snabbt utförda. Detta är ett exempel på hur den normativa och den kulturellt 

kognitiva pelaren samverkar. (Scott, 2001) 

 

En regulativ förändring som inte överensstämmer med vad som är socialt accepterat kan bli 

förbisedd (Scott, 2001). I sin tur kan det leda till att fler lägger mindre vikt vid att utföra 

arbetsuppgifterna korrekt och på så sätt skapas en spiral av immoraliskt handlande. Detta gör 

i sin tur att det kan bli svårt att upprätthålla de ansvarsområden organisationen har. 

(Constantinescu & Kaptein, 2015) 

2.3 Organisationsstruktur 

Vid strukturering av en organisation tas det hänsyn till tre aspekter: arbetsfördelning, 

ansvarsfördelning och organisationsform (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

Mintzberg (1983) menar att fördelning av ansvar handlar om att koordinera verksamheten 

och poängtera att ledar- och chefskapet i en organisationsenhet ska samordna arbetet som 

andra medlemmar utför.  

 

Enligt Simons (2014) kan resultatmätning och styrsystem underlätta att uppnå målen som 

företaget har uppsatta då detta kan bidra till att chefer lättare kan fatta strategiska beslut.  

Desto större och mer komplex en organisation blir, ju svårare är det att genomföra dessa typer 

av mätningar. För att målen ska uppnås krävs det också att det klargörs vilket mål som ska stå 

i fokus. Handlar det om att gynna kunden eller ägarna? Här finns det ett flertal alternativ som 

organisationen  måste reda ut. För att öka effektiviteten inom verksamheten är det viktigt att 

kunna motivera individerna att arbeta mot målen. Ett steg i detta är att kunna identifiera 

människors olika beteenden och sedan försöka att belysa deras vikt i organisationen. (Simons, 

2014)  

 

För att inkludera hela organisationen i implementeringen av den valda strategin kan Simons 

(2014) fyra p:n användas. Dessa innefattar instruktioner för perspektiv (perspective), 

positioner (position), planer (plan) och handlingsmönster (patterns). För att identifiera de 

möjligheter som organisationen faktiskt har är det viktigt att få ett perspektiv på de ideal och 
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värderingar som finns. Förutom detta är det också viktigt att cheferna är medvetna om 

företagets position på marknaden. Det är också väsentligt att det finns verktyg för att 

genomföra strategin, kommunicera målen inom verksamheten och ta lärdom av varandra för 

att utvecklas. (Simons, 2014) 

 

Det finns två centrala frågor som rör ansvarsfördelning vilket är koordinationsmekanismer 

och decentralisering kontra centralisering (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

Det finns fem olika koordinationsmekanismer som syftar till att standardisera processerna i 

organisationen. När organisationen växer blir det allt svårare att koordinera arbetet mellan 

individerna. För att alla ska kunna samarbeta krävs verktyg för att individernas arbete ska 

sträva åt samma håll. Ju större organisationen blir, desto mer rör sig organisationen mot de 

mekanismerna som innebär en ökad standardisering. (Mintzberg, 1983) 

De fem koordinationsmekanismerna benämns enligt följande: 

1. Självstyrning: det finns nästan ingen samordning som sker uppifrån, utan 

medlemmarna samarbetar via ömsesidig anpassning. 

2. Direktstyrning: varje moment utförs på kommando. 

3. Standardisering av arbetsprocess: utförandet av arbetet är förbestämt. 

4. Standardisering av arbetsresultat: resultatet av arbetet är förbestämt. 

5. Standardisering av kompetens: medarbetarnas kompetens är standardiserad. 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012) 

 

Den andra frågan som rör ansvarsfördelning är decentralisering och centralisering. 

Centraliserade strukturer där medarbetarna har mer begränsat inflytande uppstår i regel av 

maktberusning eller en mycket komplex och osäker omvärld. Decentralisering uppstår 

vanligen på grund av en enskild individ som inte kan hantera all information som behövs för 

att fatta ett beslut i verksamheten. Ansvaret måste därför fördelas för att få en fungerande 

organisation. Decentralisering kan även göra att organisationen tar in förändringar i 

omvärlden snabbare samt höjer motivationen hos medarbetare vilket leder till en bättre 

arbetsplats. En faktor som har bidragit till en ökning av centralisering av organisationen är 

informationstekniken. Detta kan vara ett stöd till behandling av information, data och 

kompenserar delvis för medarbetarnas begränsning att behandla och ta in information i 

beslutssituationer. (Mintzberg, 1983) 

2.4 Triple bottom line 

Hållbar utveckling är ett begrepp som har fått en omfattande spridning 

(Nationalencyklopedin, 2017). Den definitionen som brukar förklara hållbar utveckling är:  

“en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin, hållbar utveckling, 2017) 
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Figur 3. Egen bearbetning av Elkingtons (1998) Triple Bottom Line 

 

Triple bottom line lanserades år 1994 av John Elkington. Hans idé grundades på att företag 

ska utgå från tre grundläggande perspektiv: miljömässiga, sociala och ekonomiska. Begreppet 

TBL markerar att företag kan komplettera sina rapporter, inte bara med ekonomiska delar 

utan även genom att redovisa hur de bidrar till att minska företagets miljöpåverkan samt öka 

sitt sociala ansvar. (The Economist, 2009) Detta för att visa att framgång i organisationer kan 

mätas på annat sätt än i monetära termer. TBL-rapportering kan på så sätt användas för att 

mäta företagets påverkan på omvärlden (Slaper & Hall, 2011). Enligt Elkington (1998) bör 

företagets intresse för de tre perspektiven delas lika för att uppnå högsta möjliga hållbara 

ansvar. 

 

Intresset för redovisning med TBL har ökat i privat-, ideell och offentlig sektor. Många 

företag och ideella organisationer tvingas att arbetar med hållbart ansvar för att få bidrag från 

regeringen på federal, statlig och lokal nivå. (Elkington, 1998) Rent filosofiskt fungerar dessa 

tre grundvärden i symbios med varandra. Liksom biologiska system, är sociala system såsom 

företag beroende av att samarbeta som en större helhet för att uppnå goda resultat - därav 

kopplas de tre grundvärden samman. (Schüz, 2012) 

2.4.1 Miljö 

Till skillnad från det ekonomiska perspektivet är det mycket svårare att mäta företagets 

miljömässiga påverkan eftersom detta inte kan mätas i monetära termer  (Slaper & Hall, 

2011). Den ekonomiska och sociala agendan för företag har en längre historia än miljön. 

Däremot tenderar intresset för miljön att få större uppmärksamhet, detta kan vara på grund av 

att många företag intresserar sig mer åt miljöfrågor. (Elkington, 1998) 

 

Att sammanföra miljöprinciper och ekonomisk utveckling för att skapa miljömässig 

hållbarhet har länge varit en aktuell debatt när det gäller företagsamhet men det är inte förrän 

i början av 2000-talet som det faktiskt började användas. Det finns flera sätt att implementera 

miljötänket i verksamheten för att erhålla fördelar. Genom att erbjuda kunderna, som idag 
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sätter allt högre krav på produkterna, miljöklassade produkter kan långsiktiga vinster uppnås 

samtidigt som arbetsplatsen blir mer attraktiv. (Iyer, 1999) 

 

Flertalet miljöfilosofier kring hållbart ansvar existerar där bland annat avfallsminskning vid 

produktion, förbättring av företagspolicys samt framtagning av nya teknologiska lösningar 

som inte påverkar eller skadar samhällets levnadsstandard diskuteras. (Iyer, 1999) Enligt 

Slaper & Hall (2011) kan miljömässigt ansvar upprätthållas genom att se över användningen 

av naturresurser i företaget. Det är även viktigt att vara medveten om hur organisationen 

påverkar miljön i och med dess existens, exempelvis genom att se över energiförbrukningen 

samt genom att försöka minimera giftiga avfall som kan uppstå i och med produktionen. 

(Slaper & Hall, 2011) 

2.4.2 Socialt 

Forskare inom hållbar utveckling insisterar att det inte har något med sociala, etiska eller 

kulturella frågor att göra. Det hävdas att en hållbar värld likväl kan vara mer eller mindre 

rättvist än dagens värld, men de verkliga frågorna avser resurseffektiviteten. Forskarnas åsikt 

kan vara en användbar motvikt till att försöka vända hållbarhet till en ny form av 

kommunikation. I slutändan har framstegen mot socialt ansvar en avgörande betydelse för att 

bestämma framgång eller misslyckande av övergången till hållbart ansvar. (Elkington, 1998)  

 

Att uppnå socialt ansvar kan bland annat innebära att se till att ha en välmående organisation. 

Det kan också innefatta att utveckla medarbetarna, exempelvis se till att det finns 

karriärmöjligheter. Det sociala ansvaret kan, precis som det miljömässiga ansvaret, sträcka 

sig utanför organisationen i form av olika samhällsengagemang. (Slaper & Hall, 2011) I 

grund och botten innebär det att ha respekt för medmänniskors hälsa och rättigheter, oavsett 

om de tillhör organisationen eller inte. (Innovationonline, u.å.)  

2.4.3 Ekonomiskt 

Den ekonomiska delen handlar om att mäta företagets vinst, förlust och försöka bedöma 

företagets konventionella så kallade bottom line prestanda. Det innebär att registrera och 

analysera ett brett spektrum av numeriska data. Detta tillvägagångssätt ses ofta som en 

modell för miljömässig och social redovisning, men utmaningen kan bli hårdare i dessa 

områden för företagets ansvar. (Elkington, 1998) 

 

Pitelis (2013) hävdar att ekonomisk hållbarhet med avseende på värdeskapande kan bli ett 

problem då värdetilldelning kan bli ett hinder för ekonomisk hållbarhet. Med detta menar 

Pitelis (2013) att organisationen måste inkludera självintresse, mångsidighet och mångkultur 

för att kunna skapa en global ekonomisk hållbarhet. Ett framgångsrikt resultat för företaget 

behöver inte vara till nytta för det ekonomiska hållbara ansvaret i helhet om den motverkar 

konkurrens och innovation (Pitelis, 2013). Ekonomiskt ansvar går ut på att utföra aktiviteter 

för att generera vinster vilket i sin tur banar vägen för en gynnsam utveckling för både 

organisation och intressenter. (Innovationonline, u.å.) Det handlar även om att se över 

pengaflödet i organisationen på lång och kort sikt. Att ta ansvar över sysselsättningen kan 

räknas in här eftersom det påverkar företagets ekonomi. (Slaper & Hall, 2011) Däremot 
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påstår Simons (2014) att ett för stort fokus på den ekonomiska tillväxten kan resultera i att 

företaget tappar kontroll och därmed riskerar en förlorad vinst.  

2.5 Corporate Social Responsibility 

Utifrån TBL har ännu ett begrepp kring företagsansvar utvecklats - Corporate Social 

Responsibility (CSR). Forskare inom området är överens om att det inte finns en tydlig 

definition av begreppet (van Marrewijk, 2003; Aßländer, 2011; Schüz, 2012; Castka & 

Balzarova, 2008). Däremot menar Aßländer (2011) att en vedertagen definition av CSR är att 

företag tar större ansvar och har ett större engagemang än vad de är tvingade att göra på 

grund av lagar och regler. Detta är även samma definition som Europeiska Kommissionen 

(2001) kommit fram till. Ur ett ledningsperspektiv är målet med CSR att fastställa etiska 

normer som fullständigt uppfyller företagets vardagliga verksamhet ur alla aspekter. Eftersom 

även detta kan tolkas på många olika sätt är det oklart hur detta ska implementeras. Därför 

har Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) tagit fram riktlinjer för hur företag 

ska implementera grundprinciperna av CSR i sina processer. Dessa riktlinjer är samlade i ISO 

26000. (Aßländer, 2011) 

 

Van Marrewijk (2003) diskuterar olika sätt att förhålla sig till begreppet CSR, bland annat 

genom att se företagets hållbarhet som det främsta målet. På så sätt tillgodoses företagets 

aktuella behov utan att äventyra kommande generationers existens. Även Aßländer (2011) 

har samma förhållningssätt till CSR där företagsansvar ses som ett övergripande mål och 

CSR som ett underliggande steg där företagen jobbar mot att balansera de tre grundvärdena i 

TBL (Elkington, 1998). Schüz (2012) menar å andra sidan att framtidens företag behöver 

lägga ett större fokus på att bidra med en samhällsnytta samtidigt som de driver in vinster för 

att vara framgångsrika.  

2.6 Plan-do-check-act (PDCA) 

PDCA-modellen, även känd som Demingcykeln, togs fram under 1950-talet av Edwards 

Deming i syfte att öka produktiviteten och målmedvetenheten i organisationer. 

Modellen var från början framtagen för att förbättra kvaliteten inom styrning för 

teknikföretag men har sedan utvecklats till att kunna tillämpas på samtliga typer av företag. 

PDCA består av fyra delar som används för att öka medvetenheten i organisationen och 

därmed också produktionen. Första fasen innebär att planera (plan) och därmed göra en plan 

över vad som ska göras och klargöra vilka mål som vill uppnås. Den andra delen benämns 

som genomförande (do) och innefattar hur planen ska implementeras. Den tredje fasen 

innebär uppföljning (check) och den fjärde behandlar vad som behöver förbättras (act). 

(Deming, 1994; Meiling, Sandberg & Johansson, 2014) Organisationen bör enbart planera 

och genomföra det som går att följa upp. Uppföljningen kan endast göras för det som går att 

förbättra i planeringen. Detta leder till att det bildas en cykel. (Benneyan & Chute, 1993) 
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Figur 4. Egen bearbetning av Demings (1994) PDCA-modell 

 

Modellen används många gånger som en standard inom styrning och projektledning bland 

annat av ISO-organisationen. (Steinholtz, 2011) ISO arbetar med att ta fram internationella 

standardiseringar och ISO 26000 innefattar en standard framtagen för socialt ansvarstagande 

(Swedish Standards Institute, 2010). Även om denna standardisering riktar sig till det hållbara 

sociala ansvaret finns det även andra ansvarsområden inom organisationer som också kan 

vara lämpligt att ta hänsyn till i och med modellen. (Steinholtz, 2011) 

 

Både Benneyan & Chute (1993) och Steinholtz (2011) menar att det handlar om att hitta en 

balans mellan delarna i PDCA och identifiera organisationens kärnvärden för att hitta en 

fungerande strategi för att uppnå uppsatta mål. Det är alltså att föredra att definiera de olika 

stegen mer ingående och definiera relevansen av strategi som leder till ett fastställande beslut 

av mål innan PDCA-modellen tillämpas. Det är relevant att ta reda på eller bestämma vem 

som ansvarar för vad, vilken policy företaget har samt vilken strategi som passa 

verksamheten bäst. (Steinholtz, 2011)   
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3. Metod  

I detta kapitel beskrivs den metod som använts i studien och det förs även en diskussion av 

tillförlitlighet kring källorna som framkommer i uppsatsen. Under denna rubrik kommer även 

val av ämnesområde och företag framföras.  

3.1 Val av ämne, företag och respondenter 

Hållbarhetsfrågan har blivit allt vanligare inom svenskt företagande vilket resulterat i att det 

uppstått en diskussion om vem som ska ta det faktiska ansvaret inom organisationen (Ernst & 

Young, 2015). Därför var det intressant att studera hur detta hanteras inom en del av ett av 

Sveriges största företag och genom det se vilka delar av hållbarhetsfrågan som är 

framstående. Möjligheten att göra en studie på SECRC presenterades och därför ansågs det 

vara ett lämpligt undersökningsobjekt utifrån den aktuella idén. Studiens primärdata har dels 

bestått av observationer av controllern Lars-Gunnar Aufrecht vid tre tillfällen samt intervjuer 

med fem ledande roller. Anledningen till att primärdata till stor del har baserats på de ledande 

rollernas perspektiv beror på att det är på denna nivå organisationens beslutsfattning ligger. 

Respondenterna valdes ut genom kedjeurval. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär det att en 

kontaktperson, som är aktuell för ämnet, vägleder forskarna till andra respondenter genom sitt 

kontaktnät. Valet av respondenter har fallit sig naturligt då studien riktar sig till att undersöka 

ansvarsfördelning.  

3.2 Metodval 

För att kunna göra en studie som djupdyker inom ansvarsfördelning valdes en fallstudie som 

aktuell undersökningsmetod. När möjligheten att göra en studie på SECRC presenterades  

ansågs det vara passande då det fanns utrymme att göra en utförlig och djupgående 

undersökning. Målet med en fallstudie är, till skillnad från andra forskningsmetoder, inte att 

producera generaliserad kunskap, utan syftar istället till att undersöka och förstå ett specifikt 

fall (Eriksson & Kovalainen, 2011; Bryman & Bell, 2013). 

 

Genom en intern fallstudie menar Eriksson & Kovalainen (2011) att den empiriska och 

teoretiska data som samlas in, hela tiden behöver samverka för att kunna sortera ut 

information och bedöma om den är intressant ur en vetenskaplig synpunkt. Bryman & Bell 

(2013) beskriver syftet med en intern fallstudie på samma sätt: att få inblick i detaljer kring 

hur ett specifikt fall fungerar och kunna förklara enligt syftet. I denna studie innebar detta att 

förstå hur ansvarsfördelningen kring hållbarhetsfrågan fungerade på SECRC. För att lyckas 

med en intern fallstudie bör en tolkning och en förståelse av de komplexa bakomliggande 

faktorer som utgör fallet åstadkommas (Eriksson & Kovalainen, 2011).  

3.3 Datainsamling 

All sekundärdata som inhämtats till denna studie kommer från vetenskapliga artiklar, 

litteratur, hemsidor samt dokument från ABB Corporate Research. Primärdatan är insamlad 

genom observationer samt intervjuer. Observationerna som genomförts har inneburit passivt 
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deltagande under tre möten. Vid dessa observationer har en bild av beslutsprocesser gällande 

hållbart ansvarstagande kommit fram. Eftersom studiens syfte specifikt är inriktad på hållbart 

ansvarstagande observerades enbart tillfällen där undersökningsområdet diskuterades av 

SECRC lokala kommitté för hälsa säkerhet och miljö där både sakkunniga och lokal ledning 

ingår. För att få en röd tråd genom all insamlad data har en operationalisering gjorts. 

3.3.1 Sekundärdata 

Då en stor del av den teoretiska referensramen består av vetenskapliga artiklar har ett flertal 

krav satts upp för att kunna klassificera artiklarnas trovärdighet. Majoriteten av de artiklar 

som använts är publicerade i tidskrifter som finns med på listan utgiven av Association of 

Business Schools’. Denna lista syftar till att samla vetenskapliga publikationer med kvalitet 

och relevans (Association of Business Schools, 2015). De andra kraven var att artiklarna ska 

ha bakgrund, syfte, frågeställningar samt en diskussion och en slutsats. Det ska även 

förekommit en omfattande referenslista för att styrka vetenskapligheten. De huvudsakliga 

sökorden som använts för att finna dessa artiklar är: Sustainable responsibility, Triple Bottom 

Line, Corporate Social Responsibility samt Sustainability Motivation. 

 

Den teoretiska referensramen har även grundats i litteratur och hemsidor som behandlat 

relevanta ämnen och begrepp för studien där det fanns svårigheter att hitta definitioner i de 

vetenskapliga artiklarna. För att tydliggöra ABBs arbete kring hållbarhet och 

ansvarsfördelning har årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för 2015-2016 samt interna 

dokument studerats. 

3.3.2 Primärdata 

Studien inleddes med en observation för att få en överblick över företaget och en insyn i vilka 

områden inom SECRC som skulle vara intressanta att undersöka. Observationen innebar ett 

passivt deltagande under tre tillfällen för att ta del av och analysera en vanlig dag för 

controllern Lars-Gunnar Aufrecht på SECRC. Under dessa tillfällen har studiegruppen 

närvarat under ett möte som behandlade hälsa, säkerhet och miljö samt planeringsmöten inför 

internrevision. Detta för att få en inblick hur ansvarsfördelningen i organisationen fungerar. 

Observationerna har även gett en möjlighet att utvinna information utöver intervjuerna. 

Under observationerna fördes anteckningar kring intressanta aspekter som kunnat knytas till 

undersökningen.  

 

För att få en djupare kännedom kring företagets syn på hållbarhet utfördes intervjuer med 

respondenter på olika ledande positioner. Informationen som samlats in under intervjuerna 

har varit det som empirin i huvudsak baserats på. Observationer har använts som ett 

komplement till intervjuerna för att få en mer heltäckande bild. För att respondenternas 

identitet inte ska tydliggöras har deras åsikter presenterats anonymt i empirin. Intervjuerna 

tog plats i SECRCs lokaler samt på ABB Sveriges huvudkontor den 21, 24 och 27 april 2017. 

Intervjuerna som fördes med samtliga respondenter var semistrukturerade och 

intervjufrågorna utformades med hjälp av en operationalisering. Enligt Bryman & Bell (2013) 

tillåter en semistrukturerad intervju att intervjusamtalet är flexibelt och följa den riktning som 

respondentens svar går i men ändå behandla de ämnen som är aktuella för undersökningen. 
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En teknik att föredra för att inte gå miste om någon information respondenterna ger är att 

spela in samtalet och sedan transkribera det. (Bryman & Bell, 2013). Denna teknik användes 

då de flesta respondenterna tillät att samtalet spelades in, därefter transkriberades utvalda 

relevanta delar. Där inspelning inte tilläts fördes noggranna anteckningar under och efter 

intervjutillfället för att säkra så mycket information som möjligt. För att kunna analysera det 

insamlade materialet sorterades samtlig information utefter de teman och begrepp uppsatta i 

den teoretiska referensramen. Därefter analyserades allt material enligt den framtagna 

analysmodellen.  

3.3.3 Operationalisering 

För att säkerställa kopplingen mellan den teoretiska referensramen och empirin har en 

operationalisering genomförts. Detta menar Bryman & Bell (2013) att det är lämpligt att göra 

för att tydliggöra att relevant information inhämtats. I operationaliseringen (Se Bilaga 1) har 

de aktuella begreppen som framkommit i den teoretiska referensramen sorterats ut för att 

säkerställa att studien berör syftet och frågeställningarna. Därefter har intervjufrågorna 

formulerats och sammanställts till en intervjuguide. 

 

De svar som upplevts relevanta för de teman som undersökts har sammanfattats i 

empiriavsnittet. Eftersom ett sekretessavtal tecknats innan empiriinsamlingen påbörjades har 

svaren på vissa intervjufrågor inte tagits med i avsnittet där empirin redovisas. Det har även 

upplevts att vissa frågor utmynnat i svaga svar vilket gjort att dessa bortsetts från. Dock har 

vi valt att ha kvar dessa frågor i operationaliseringen då denna gjordes innan intervjuerna 

genomfördes. 

 

3.4 Analysmodell 

För att kunna göra en ändamålsenlig analys som leder fram till att besvara syfte och 

frågeställningar har en analysmodell arbetats fram med grund i den teoretiska referensramen. 

Denna modell lyfter fram hur informationen som samlats in har hanterats under 

analysprocessen.  
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Figur 5. Analysmodell 

 

Ansvarsfrågan har beprövats i varje steg i analysmodellen och det är Elkingtons (1998) Triple 

Bottom Line som utgör grundperspektivet för denna studie. Därför baseras även 

analysmodellens första steg på de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna. Därefter 

har Demings (1994) PDCA-modell användts för att se hur dessa perspektiv behandlats och 

utvecklats inom organisationen för att tydliggöra hur målmedvetenheten och kvalitén 

bibehålls (se Figur 6: Egen bearbetning av Demings (1994) PDCA utifrån SECRC). Utifrån 

detta har sedan en slutsats formulerats gällande hur SECRC organiserar och hanterar hållbart 

ansvarstagande. 

3.5 Metodkritik 

Bryman & Bell (2013) menar att den kritik som riktas mot kvalitativ forskning handlar om att 

studierna behandlar en stor mängd subjektiva data som är svåra att replikera. Studierna 

bygger på respondenternas såväl som forskarnas egna uppfattningar och på så vis kan det 

ifrågasättas hur väl en slutsats från en kvalitativ forskning kommer med relevant teori. Det 

påpekas även att det ofta finns svårigheter att se på vilket sätt forskarna har kommit fram till 

sina slutsatser. (Bryman & Bell, 2013) 

Att använda fallstudie som undersökningsmetod får ofta kritik för att det inte går att dra några 

generella slutsatser (Yin, 2003; Eriksson & Kovalainen, 2011). Syftet med en fallstudie är 

inte att komma fram till en generell slutsats för exempel en hel population. Istället ämnar sig 

denna typ av undersökningsmetod till att testa, förstå och utveckla olika teorier och se hur de 

ter sig i verkligheten (Yin, 2003). Eriksson & Kovalainen (2011) understryker att syftet med 

en fallstudie är att med hjälp av fallet kunna förklara ett fenomen eller en teori. 
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Bryman & Bell (2013) diskuterar om en fallstudie är väsentlig att använda som en 

forskningsmetod då det är svårt att dra generella slutsatser. Detta gör det ännu viktigare att 

försöka styrka studiens validitet och därmed få en större relevans. Validitet handlar om 

huruvida observationer och identifiering av dem mäter det som ska mätas. Det handlar om att 

ha en god överensstämmelse mellan de teoretiska perspektiven och forskningsfrågan, vilket 

är validitet på intern nivå. Det finns även en extern nivå som utsträcker sig till vilka sociala 

miljöer och situationer resultatet kan påverkas av. När det kommer till reliabilitet för studien 

är det viktigt att fokusera på externa och interna faktorer som kan påverka studien. Det 

interna är att forskningsgruppen måste komma överens om hur de ska tolka den information 

de har fått in under intervjuer samt observationerna. Den externa faktorn är det som baseras 

på vad som har sagts tidigare om forskningsämnet. Allt detta måste sammanslås för att få en 

stark validitet och en vidsträckt relevans på studien. (Bryman & Bell, 2013) 

3.6 Källkritik  

Den information som samlats in till den teoretiska referensramen kommer från källor med 

olika tillförlitlighet. I så stor utsträckning som det har varit möjligt har information styrkts 

med flera källor. I den teoretiska referensramen har tidigare forskning sammanfattats och har 

således blivit en subjektiv tolkning ur studiegruppens synvinkel. De modeller som har 

använts i studien har hämtats från grundförfattarens litteratur, då det var relevant att gå 

tillbaka till källans botten, vilket innebär att litteraturen kan vara förlegad. Detta kan skapa 

problem då informationen om modellerna kan ha utvecklats med takt med utvecklingen på 

marknaden. Däremot har det setts till att den informations som använts fortfarande är aktuell i 

dagens forskning. 

 

De organisationsdokument som använts för att utvinna empiri är årsredovisningar, 

hållbarhetsrapporter samt interna dokument som behandlar fokusområdet. Det har funnits 

svårigheter i att hitta relevant kritik mot årsredovisningen då rapporten granskas i många led 

samtidigt som flertalet lagar och praxis ska följas. Däremot genomförs det inte liknande 

granskning av hållbarhetsrapporten samt de interna dokumenten vilket gör att denna 

information kan vara partisk till SECRCs fördel. Enligt Bryman & Bell (2013) finns det alltid 

en grundläggande ståndpunkt som författaren av dokumenten vill förmedla vilket kan 

förvränga sanningen.  

 

Primärdatan har bestått av fem intervjuer med personer på ledningspositioner i företaget.  Yin 

(2003) menar att genom intervjuer finns det inte någon möjlighet att säkerställa att de svar 

som respondenterna ger är en korrekt bild av verkligheten. På samma sätt har det inte kunnat 

det inte säkerställas att samma situationer skulle uppstått under observationerna om 

studiegruppen inte varit närvarande. På grund av att respondenterna hållits anonyma kan 

empiriavsnittet upplevas svårtolkat då det kan vara problematiskt att urskilja hur 

arbetspositionen påverkar åsikterna. Empiriavsnittet har granskats och godkänts av företaget 

för att säkerställa att respondenterna uppfattats korrekt och för att försäkra att företagskänslig 

information inte läckt ut på grund av sekretess. Däremot innebär det också att företaget vid 

detta tillfälle haft möjlighet att dölja information som skulle kunna presentera dem i dålig 

dager. 
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4. Empiri 

Nedan presenteras en sammanfattning av den information som framkommit under 

intervjuerna samt från interna och externa dokument, som inte varit sekretessbelagd. Då 

respondenterna hålls anonyma kommer empiriavsnittet inneha referenser som benämns R1-

R5. I denna del kommer det också att upplysas om vad som framkom under 

observationstillfällena.  

4.1 Företagspresentation  

ABB är ett företag som är etablerat i hela världen och har idag ungefär 132 000 medarbetare. 

Företaget tillhandahåller ledande och banbrytande teknik inom robotar, 

elektrifieringsprodukter och drivsystem samt industriell automation och kraftnät. Med över 

125 år av nyskapande erbjuder ABB framtidens lösningar inom industriell digitalisering och 

driver energiomställningen samt den så kallade fjärde industriella revolutionen. (ABB, 2016)  

 

Hållbar utveckling är en naturlig del av ABBs verksamhet. För dem innebär det en 

eftersträvan av balans mellan miljöförbättringar, ekonomisk utveckling och socialt ansvar.  

Under 2014 började ABB med en hållbarhetsstrategi som innebär att göra världen bättre 

genom att implementera nio hållbarhetsmål mellan åren 2014-2020. (ABB, 2017 B) 

 

SECRC, som är en del av kärnverksamheten och första steget i produktionskedjan, ligger i 

Västerås. Här forskas och utvecklas tekniken för framtida produkter och tjänster tillsammans 

med ABBs andra forsknings- och utvecklingscenter i världen. Deras fokusområde är bland 

annat automation och optimering, kemi och miljöteknik, mekatronik och robotautomation. 

(ABB, 2017 A) Eftersom ABB är ett globalt företag med stort samarbete mellan de olika 

länder de är etablerade i har de många olika nationaliteter på deras anläggningar. Under 2016 

bestod SECRC av medarbetare från 42 olika nationer. (ABB, 2016 A)  

4.1.1 De nio hållbarhetsmålen 

Produkter och tjänster för en bättre värld 

ABB är en världsledande leverantör inom nyskapande, resurseffektiva system och säkra 

produkter och tjänster som ska öka produktiviteten hos kunderna med en minskad 

miljöpåverkan. Målet innebär bland annat att öka intäkterna från 

energieffektivitetsrelaterande produkter, system och tjänster med 20 %. Ingenjörerna inom 

forskning och utveckling utgår från en checklista som innefattar hälsa, säkerhet och miljö för 

att säkerställa hållbarheten. (ABB, 2015)  

 

Integritet 

Ett av ABBs mål är att bli ett av världens mest etiska företag. Ett av deras hållbarhetsmål 

inom den här kategorin är att de vill att alla anställda ska vara 100 % utbildade på 

integritetsfrågor och integritetprocesser. (ABB, 2015) 

 

 



 

 

17 
 

Människor och samhälle 

För att ABB ska kunna maximera sina fördelar för verksamheten och samhället arbetar de 

med att försöka behålla och utveckla sina medarbetare. På så sätt strävar de efter att få fram 

engagerade, skickliga och långvariga anställda. De engagerar sig även med ett brett spektrum 

av intressenter, inklusive samhället. Deras mål är att implementera ett 

samhällsengagemangverktyg i större ABB-länder. (ABB, 2015) 

 

Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är en väsentlig fråga inom organisationen. ABB har haft sin politik för 

mänskliga rättigheter sedan 2007 och försöker omsätta dessa principer i det dagliga arbetet 

för att öka medvetenheten. (ABB, 2017 D) Målet att med dessa frågorna är att det ska vara 

väl införstådda och hanteras på ett korrekt sätt i verksamheten. (ABB, 2015) 

 

Trygg och säker verksamhet 

Målet är att säkerhet ska vara ett kärnvärde för ABB. Alla verksamheter inom organisationen 

ska ha en utmärkt hälso- och säkerhetskultur som är omsluten i den dagliga verksamheten. 

Deras största mål är att uppnå noll arbetsrelaterade olyckor. (ABB, 2015) 

 

Ansvarsfulla inköp 

Ansvarsfulla inköp är prioriterat i hållbarhetsmålen. Det innebär att organisationen ska 

hantera och förstå inköpsmetodernas sociala och miljörelaterade risker och effekter. Genom 

samarbete med deras affärspartners försöker de uppnå en god relation med leverantörer för att 

skapa en hållbar leverantörskedja. (ABB, 2017 E)  

 

Energieffektivitet och klimatförändring 

Det ska finnas en tydlig länk mellan energieffektiviteten, minskad effekt på klimatet och 

förnybar energi. För ABB innebär det att de vidtar åtgärder för att reducera utsläpp av 

växthusgaser och energianvändningen. Ett av deras mål är exempelvis att minska 

energianvändningen med 20 % inom verksamheten senast år 2020 jämfört med 

energianvändningen år 2013. (ABB, 2017 F)  

 

Resurseffektivitet 

ABBs miljöpolicy och hållbarhetsmål ska bli vägledande för resurseffektivitet. De har 

förpliktat sig att garantera regelefterlevnad genom att bland annat minska användningen av 

naturresurser såsom vatten och sänka utsläpp av farliga ämnen. När de arbetar med dessa 

frågor försöker de bidra till att minska riskerna och kostnaderna samt förbättra arbetsmiljön 

för deras medarbetare. (ABB, 2015) 

 

Rätt material 

ABB ska sträva efter att använda material som är hållbart vilket leder till att minimera 

företagets miljöpåverkan. De arbetar även med att säkerställa hälsa, säkerhet och 

personalskydd för alla de som kommer i kontakt med deras produkter. De har strikta rutiner 

för att se till att de material och komponenter som används i produktion överensstämmer med 

deras egna och deras intressenters standarder. Detta innebär att de ska inkludera hållbarhet i 

http://new.abb.com/se/om-abb/hallbar-utveckling/samhalle/responsible-sourcing
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deras produkter i början av produktionen genom att använda rätt material, minska utsläppen 

från tillverkningen och minimera materialanvändning. (ABB, 2017 G) 

4.2 Presentation av observationer 

Mötena, där observationer genomfördes, behandlade ansvarsfördelningen då det diskuterades 

vem som behövde närvara under vilka insatser, vem som skulle hållas ansvarig för 

processerna samt vilka som ska inkluderas i arbetet. (Observation, 2017-04-12) Under ett 

möte hade alla avdelningar inom SECRC möjlighet att närvara och presentera sitt aktuella 

arbete kring de frågor som togs upp. Detta är ett forum för samverkan mellan avdelningar och 

även olika positioner i företaget, både för att säkerställa att hela organisationen driver åt 

samma håll och att hjälpa och inspireras av varandra. Under mötet avhandlades även vilka 

insatser som är nödvändiga att sätta in inom varje avdelning samt vem som är ansvarig för att 

detta blir gjort. Det framkom även att medarbetarna inkluderas då del av ansvaret läggs på 

dem eftersom målen som sätts inte kan uppfyllas utan att samtliga ändrar sitt beteende. 

(Observation, 2017-04-05) Förutom detta fördes även en diskussion kring hur klimatet är 

mellan medarbetarna och hur individer beter sig mot varandra samt att SECRC upplever en 

bristande kommunikation mellan avdelningarna. Det resulterar i att information inte når alla 

berörda. (Observation, 2017-05-05) 

4.3 Presentation av Respondenter 

För att få en spridning inom undersökningsområdet har personer med inblick inom 

organisationens arbete för miljömässiga, sociala och ekonomiska områden valts ut. De 

tillfrågade respondenterna har ledande positioner inom SECRC. Två av respondenterna 

arbetar med organisationens miljöfrågor, två andra respondenter har chefsroller med fokus på 

arbetsmiljö respektive hälsa, säkerhet och miljö. Den sista respondenten har sitt främsta 

arbetsområde inom säkerhet och arbetsmiljö. Eftersom samtliga respondenter har ledande 

positioner och en inblick i organisationens ekonomi har frågor kring detta område inkluderats 

i samtliga intervjuer.  

4.4 Ansvar  

SECRCs fokus är att uppfylla lagkrav och regler utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

ansvar. Resterande beslut grundar sig i att främja verksamheten, framförallt för att minska 

kostnaderna. I grund och botten handlar det om att maximera vinsten för företaget. (R5, R3 & 

R2) Utifrån det ekonomiska tänkandet kan positiva bieffekter kopplas till hållbart ansvar. 

(R2, R3) Ett exempel på detta är att vid framtagning av nya produkter kan det vara aktuellt 

med kostnadsbesparingar i form av att mindre material ska användas. Det resulterar också i 

en miljöeffekt då färre resurser går åt. (R3) 

 

ABBs nio mål grundas på TBL och dessa mål ska ligga till grund vid alla beslut. (R1) Tre av 

respondenterna påvisar däremot att det finns en bristfällig kunskap kring TBL vid 

beslutsfattande (R2, R4, R5). De nio målen är generella och omfattande vilket ibland gör dem 

svåra att tolka och använda som argumentation för förändringar (R2). På grund av att ABB 
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inte arbetar mot en centraliserad organisation utan det ska finnas utrymme för varje avdelning 

att lokalt fatta optimala beslut, finns det ingen konkret definition i organisationen på vilket 

sätt de ska implementera TBL i beslutsfattandet. Då besluten ska tas på lokal nivå betyder det 

att SECRC själva får bestämma hur målen ska uppfyllas och på vilket sätt målen berör 

verksamheten. (R1) Detta kan leda till att perspektivet ofta förbises. (R1 & R3)  

 

Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom SECRC i och med organisationsschemat, där de 

olika ansvarsområdena är uppdelade utifrån arbetsuppgifterna (R3). Däremot finns det en 

otydlighet när exempelvis en ny chef ska tillsättas. Ansvaret övergår till individen muntligt 

genom en diskussion istället för ett formellt överlåtande med en arbetsbeskrivning. 

(Observation, 2017-05-05) För att dela ut ansvar kring specifika åtgärder hålls möten där det 

diskuteras hur fördelningen ska se ut och se till att det går till rätt individ. Det finns en svag 

vilja att ta sig an ytterligare ett ansvarsområde som exempelvis miljöfrågor. Anledningen till 

att det inte prioriteras är för att de anställda på SECRC ofta har väldigt stort fokus kring 

forskning och att få fram resultat. Att då byta fokus till något som ligger helt utanför det 

aktuella ämnet prioriteras inte av medarbetarna. (R3)  

 

En del av ansvaret innebär att de försöker minska sitt fotavtryck för att skapa ett mer hållbart 

samhälle (R3). För att se till att detta uppfylls arbetas det med uppföljning och utvärdering 

(R5). Det är också viktigt att organisationen föregår med gott exempel för att implementera 

det hållbara tänket hos medarbetarna. Eftersom de slutliga besluten tas på lokal nivå kan det 

finnas stora skillnader i hur hållbarhetsarbetet bedrivs. Som exempel gavs att vissa 

avdelningar inte sopsorterar eller inte har kravmärkt frukt. Syns inte hållbarhetsarbetet 

dagligen kan det vara svårt för medarbetarna att ständigt ha hållbarhet i åtanke. (R1) För att 

förmedla information om organisationens arbete och mål skickas det varje kvartal ut ett paket 

med bilder till cheferna som behandlar kvalité, arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet. Bland 

dessa bilder får cheferna sedan välja ut de som är relevanta för respektive avdelning och 

presentera för medarbetarna. (R2) 

 

I forskningen arbetar medarbetarna med en checklista, som alla fastanställda får en utbildning 

i, för att exempelvis säkerställa att farliga material inte används i nya produkter (R2). Detta 

bidrar till att medarbetarna är informerade och utbildade vilket är viktigt eftersom det ställs 

mycket krav på dem, både gällande deras prestationer och säkerheten på arbetsplatsen (R5). 

 

När det gäller arbetsmiljö och miljöfrågor finns det specifika positioner med syfte att arbeta 

som en stödjande funktion mot beslutsfattarna. Dessa personer har i uppgift att ta fram 

förslag på utveckling och åtgärder inom arbetsområdet. Åtgärder och utvecklingsförslag 

förmedlas till cheferna och sedan får dem fatta beslut kring vad som ska göras. Detta innebär 

att de som arbetar med frågorna inte har något mandat att själva besluta eller driva fram 

resultat i olika frågor och därmed har de inte något ansvar. (R2 & R4)  

4.4.1 Miljöansvar 

Då ansvaret för materialet som används i produktionen inte slutar vid försäljning, arbetar  

SECRC med att använda sig av icke miljöfarliga ämnen i produktionen. Det pågår ständigt ett 
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arbete med att fasa ut de miljöfarliga ämnen som förekommer i forskningen på SECRC och 

det är något som det läggs stor vikt vid. (R1) Däremot påstås det ibland vara svårt att få med 

både organisation och ledning så ytterligare beslut gällande miljön kan fattas, då miljöarbetet 

inte skapar konkreta siffror. (R2)  

 

I forskningen som bedrivs på SECRC genomförs olika experiment och tester med diverse 

kemikalier för att komma fram till nya upptäckter. För att säkerställa att kemikalierna som 

används inte är miljöfarliga används ett system där kemikalierna kategoriseras beroende på 

om de är miljöfarliga eller inte. De kemikalier som är farligast markeras med rött och dessa 

ska fasas ut ur verksamheten och produkterna. För att kunna fasa ut kemikalier kan det 

innebära att de måste ersättas med något annat ämne. (R1, R2 & R3)  

 

Ett av SECRCs främsta arbete för miljön är att spara energi och använda grön el. För att 

lyckas med detta arbetar de dagligen med att informera medarbetarna på vilka sätt de kan 

spara el. Däremot har de upplevt svårigheter att motivera medarbetarna till detta eftersom de 

inte har kunnat mäta sin egen energiförbrukning. För att ändra beteendet har det påståtts att 

medarbetarna behöver konkreta bevis på vad arbetet resulterar i. På grund av att SECRC inte 

äger sina egna lokaler har de också stött på motstånd att sätta in sin egen teknik för 

energioptimering. Det beror på att fastighetsägarna i detta fall inte är beredda att betala för en 

dyrare teknik - även om den är mer energieffektiv. Det finns även en antydan till att SECRC 

inte är villig att förbise kortsiktiga kostnader för att i det långa loppet spara in på både utgifter 

och miljö. (R2) 

 

För att se till att SECRC lever upp till det miljömässiga ansvaret som krävs av lagen arbetar 

de efter ISO-standarderna för miljön. Denna standard benämns som ISO14001 vilket ABB 

Sverige är certifierade för och detta innebär att företaget ska ta ansvar för miljön genom att 

bland annat effektivisera användandet av material samt miljösäkra arbetssätten. (R1) För att 

implementera arbetet i vardagen har de kategoriserat alla lagar och regler för att sortera bort 

de som inte berör verksamheten för att göra det lättare för medarbetarna att anamma reglerna. 

(R2) En gång om året har de en vecka som behandlar arbetsmiljö och säkerhet. Under denna 

vecka kommer de i år även inkludera dagar som behandlar yttre miljö för att öka 

medvetenheten hos medarbetarna. (R4)  

4.4.2 Socialt ansvar  

SECRC tar större socialt ansvar än vad lagen kräver. Detta beror på att det under en längre tid 

har funnits stort fokus på säkerhet och arbetsmiljö. (R5) Det arbetas dagligen med att minska 

antalet arbetsrelaterade olyckor genom skyddsronder och arbetsmiljöronder. Ronderna bidrar 

till riskbedömningar, incidentrapporteringar och uppföljningar av dessa. (R4) Som ett resultat 

av dessa har en checklista skapats för forskarna där rutinerna säkras. SECRC ligger även i 

startfasen av ett arbete kring att förändra företagskulturen kring hälsa och säkerhet så att 

medarbetarna ska ta ett större ansvar över sitt eget arbetssätt. Här syns redan en trend i att 

medarbetarna har en ökad medvetenhet och undersöker nya ämnen och kemikalier innan de 

börjar använda dem (R1). På SECRC finns det en uppfattning om att de anställda har en hög 

ambitionsnivå och gärna vill arbeta för att göra goda resultat. Detta innebär att individens 
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egna mål ibland prioriteras före organisationens gemensamma mål. Alltså kan det finnas ett 

glapp i vad som görs och vad som borde göras när det gäller säkerhetsrutiner. För att förändra 

företagskulturen arbetar de på två sätt: dels att sätta upp regler som medarbetarna ska följa, 

dels genom att försöka skapa en större förståelse och medvetenhet. (R3) 

 

För att arbeta kring hälsa och välmående i organisationen har de infört psykosociala ronder 

där de permanent anställda pratar med en utomstående beteendevetare för att diskutera 

stressnivå, arbetssituation och arbetsbelastning. SECRC vill göra detta för att öka 

medvetenheten, visa att de vill ha en välmående organisation och se hur de anställda mår. 

(R4) För att ytterligare visa att de är måna om sina anställda har de även utvecklingssamtal 

där de diskuterar den aktuella arbetssituationen och hur en utveckling mot en eventuellt högre 

position ska ske. (R5)  

 

För att se utvecklingen inom det sociala ansvaret mäts exempelvis antalet olyckor, 

sjukskrivningar och incidentrapporteringar. De utför även medarbetarundersökningar som 

följs upp och blir en mätning på hur organisationen mår och fungerar. Dessa mätningar utgör 

ett verktyg för cheferna för att se hur klimatet ser ut i organisationen men också för att 

identifiera trender mot exempelvis för hög arbetsbelastning. När de har identifierat ett 

problem har de möjlighet att sätta in förbättringsåtgärder. Mätningarna som görs ställs 

däremot inte emot arbetet som de lägger ner på förbättringar, vilket gör att de inte kan se 

konkreta resultat av det nedlagda arbetet. (R3) 

4.4.3 Ekonomiskt ansvar  

I alla beslut som tas finns en ekonomisk aspekt eftersom företaget inte vill ta beslut som leder 

till ett sämre resultat. SECRC forskar och utvecklar ny teknik åt ABB och har en möjlighet 

att påverka utbudet av produkter. Enligt SECRC innebär ekonomiskt ansvar bland annat att ta 

beslut som främjar verksamheten. (Observation, 2017-04-05) Det handlar inte bara om att 

minimera kostnaden i sin egen verksamhet, utan även om att minimera priset för kunden för 

att bibehålla långsiktiga relationer (R3). Detta blir en naturlig del då sänkta kostnader för 

SECRC innebär att priset för slutkunden kan bli lägre. Kostnadsbesparingarna får däremot 

inte hämma innovationen av nya tekniker som kan användas i produktion. Då SECRC får 

tilldelade ekonomiska medel från ABB har de svårt att se en vinning i verksamheten. Denna 

forskningsavdelning genererar inte några intäkter eftersom de enbart bedriver ny forskning 

som sedan kan användas i andra avdelningar i organisationen. I slutänden skapar deras 

forskning intäkter, men dessa hamnar på andra avdelningar. (Observation, 2017-04-05)  

 

Vid samtliga investeringar gör SECRC nuvärdesberäkningar för att se hur mycket pengar det 

kommer att kosta och generera. Däremot görs inga liknande beräkningar för 

hållbarhetsarbetet men det finns en satt budget. De uppskattningar som görs gentemot 

hållbarheten är att de mäter effekterna av exempelvis energiförbrukningen men de sätter 

ingen relation till arbetet som är nedlagt på förbättringarna. (R3) Flertalet respondenter 

påpekar att forskningen bedrivs med syfte att minska energi- och materialförbrukningen. De 

menar att det skulle kunna ses som ett hållbarhetstänk, men det är inte det som ligger i fokus. 

Att produkterna blir mer miljömässigt hållbara är snarare en bieffekt av ekonomiska 
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besparingar. Anledningen till detta är att kunden inte alltid efterfrågar produkter med 

hållbarhetsfokus, utan snarare har ett ekonomiskt intresse. (R1, R2 & R3) Med ett ökat 

hållbart tänk kan företaget säkra sin position på marknaden och därmed äventyras inte 

företagets framtida verksamhet (R1).  

 

En annan viktig del i arbetet på SECRC, mot en mer ekonomisk hållbarhet, är att försöka se 

till att generera mindre avfall i forskningssammanhang. Detta innebär en strävan att köpa in 

mindre material vilket i sin tur har en positiv effekt på kostnaderna. Utfasningen av 

kemikalier leder också delvis till en mer hållbar ekonomisk situation då många av de 

kemikalier som väljs bort kan ersättas med mer kostnadseffektiva ämnen. (R1) Att förvara 

material för eventuell framtida användning bidrar också till ökade kostnader. Därför försöker 

de sänka lagerkostnaden genom att lagra så lite material som möjligt. (R3) 

  



 

 

23 
 

5. Analys  

Nedan kopplas teori med empiri genom att tillämpa analysmodellen. Analysen kommer att 

lyfta fram hur ansvaret kan kopplas till de tre delarna av TBL, därefter kommer ansvaret att 

kategoriseras in i PDCA modellen.  

5.1 Ansvar  

För att möjliggöra beslutsfattande i en organisation som SECRC måste arbetet koordineras 

mellan individerna. Alla kan inte vara inblandade i alla beslut (Mintzberg, 1983). Enligt 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2012) är det viktigt att ta hänsyn till ansvars- och 

arbetsfördelning vid struktureringen av en organisation. Däremot har det framkommit att det 

på SECRC inte finns någon formell skriftlig ansvarsfördelning för de ledande rollerna då det 

mesta sker muntligen (Observation, 2017-05-05). En anledning till detta kan vara att de inte 

vill skapa en centraliserad organisation, utan de vill snarare främja eget ansvarstagande. Detta 

synsätt förstärks då det är ABBs övergripande mål som styr i vilken riktning de lokala 

verksamheterna ska sträva mot. Hur de väljer att uppnå dessa mål beslutas lokalt. (R1, R3) På 

så sätt kan Mintzbergs (1983) första koordinationsmekanism självstyrning speglas i 

organisationen. Samtidigt kan också Mintzbergs (1983) femte koordinationsmekanism 

identifieras i organisationen då det generellt finns en hög kompetens och utbildningsnivå hos 

de anställda. (R3) 

  

Flertalet processer inom SECRC har likheter med Goodpasters fyra steg mot moraliskt 

ansvarstagande. De fyra stegen, som beskrivs i den teoretiska referensramen, innefattar 

uppfattning, resonemang, samordning och implementering. (Goodpaster, 1983) SECRCs 

stödjande funktioner har till uppgift att uppfatta problem kring deras specialområden samt 

samla in information och identifiera lösningsförslag. Dessa förmedlas sedan till cheferna för 

att kunna föra ett resonemang kring vilka åtgärder som ska sättas in. Det har framkommit att 

det kan finnas svårigheter att vidarebefordra informationen och få cheferna att resonera kring 

sociala frågor och miljöfrågor. Anledningen till detta är att effekterna av dessa åtgärder inte 

mäts i monetära mått. Detta gör att cheferna inte direkt kan se vilka fördelar det kan medföra 

vilket gör att det kan nedprioriteras. När besluten till sist ska implementeras gäller det att 

cheferna kan informera och motivera medarbetarna till att arbeta åt samma håll. (R2, R4) För 

att få en varaktig förändring i organisationen lyfter Ketola (2008) att det är viktigt med en 

god kommunikation av både ansvar och värderingar. För att delge det arbete som förs kring 

ansvarstagande skickar SECRC ut informationsbilder kvartalsvis för att informera och 

motivera medarbetarna (R2). Under observationen (2017-05-05) har det dock framkommit att 

SECRC identifierat kommunikation inom företaget som ett bristande område då det inte finns 

några gällande rutiner kring hur information ska spridas utöver dessa informationsbilder.  

 

SECRC har som mål att skapa en företagskultur som främjar ansvarstagande inom TBL. För 

att lyckas med detta är det viktigt att kulturen etableras i hela organisationen på samtliga 

nivåer. (R1, R3) Med hänsyn till Scotts (2001) tre pelare går det att identifiera hur SECRC 

arbetar för att styra organisationen mot en genomgående företagskultur. Utifrån den 
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regulativa pelaren arbetar SECRC dagligen efter lagar och regleringar som påverkar deras 

verksamhet. Här ingår även de ISO standarder som efterföljs. Till sin hjälp har de system som 

hjälper till att identifiera aktuella lagar samt nya lagändringar som skulle kunna påverka deras 

verksamhet. För att förmedla vilka lagar och regler som ska efterföljas i verksamheten 

uppdateras berörda medarbetare. Förutom denna information arbetar de även med en 

checklista i varje projekt för att säkerställa att regleringarna efterföljs (R1 & R2). 

Constantinescu & Kaptein (2015) debatterar att en stor del av företagsansvaret redan omfattas 

av samhällets lagar och regler, dock måste organisationen hantera de moraliska delarna som 

ligger utanför dessa regleringar.  

 

Den normativa pelaren behandlar organisationens accepterade beteende och genomsyras i alla 

beslutsprocesser i organisationen. Även den kulturellt kognitiva pelaren behandlar vad som är 

accepterat beteende i organisationen. (Scott, 2001) Om de socialt accepterade reglerna inte 

efterföljs i verksamheten kan det enligt Scott (2001) leda till tappat förtroende och egen 

normbildning. Inom SECRC finns ett tydligt fokus på hälsa och säkerhet medan 

miljöfrågorna hamnat i utkant - vilket har blivit normen inom företaget. De nio mål som ABB 

arbetar mot globalt, innefattar att TBL ska inkluderas i samtliga beslutsprocesser. (R1) Detta 

innebär också att de behöver förändra beteendet hos individerna i hela organisationen, vilket 

är en utmaning för SECRC. (R3) För att lyckas förändra beteendet menar Constantinescu & 

Kaptein (2015) att hela företagskulturen måste förändras eftersom det är beteendet som ligger 

till grund för hur det, precis som Goodpaster (1983) nämner i det andra steget i sin modell, 

resoneras kring beslutsfattande.  

5.2 Miljöansvar  

Inom SECRC har de stödjande funktioner gentemot cheferna gällande miljöfrågor. Dessa 

stödfunktioner har inget eget mandat att ta beslut eller driva igenom frågor utan måste gå 

genom avdelningscheferna. SECRC upplever svårigheter med att förmedla vikten av 

miljöfrågor då cheferna vill se monetära mål. (R2) Svårigheter uppstår på grund av att 

miljömässig eftersträvan ofta mäts i andra termer än i pengar (Slaper & Hall, 2011). Det har 

även framkommit att de nio globala målen som ska integreras i verksamheten och 

beslutsfattanden anses vara diffusa vilket leder till svårigheter för de stödjande rollerna att 

använda dem som argument. (R1) 

 

Elkington (1998) menar att det historiskt finns en tradition att lägga större fokus vid sociala 

och ekonomiska frågor. Detta reflekteras också i SECRC eftersom de haft ett omfattande 

säkerhetsarbete under en lång tid. Däremot har det på senare år uppfattats att fokus kring 

miljöfrågor tenderat att öka (R1). Precis som Iyer (1999) påstår finns det flera sätt att främja 

miljön i organisationen. På SECRC arbetas det med att minska energianvändningen både i 

deras egna lokaler samt för de produkter de framställer. Förutom det fasar de även ut farliga 

kemikalier som de har identifierat i verksamheten. (R1, R2 & R3) På så sätt upprätthåller de 

miljömässigt ansvar genom att se över användningen av naturresurser, precis som Slaper & 

Hall (2011) menar. SECRC är första steget i utvecklingen av nya produkter vilket innebär att 

de har möjlighet att påverka utbudet av hållbara produkter (ABB, 2017 A). Detta menar Iyer 

(1999) kan ha en positiv effekt på deras långsiktiga vinster. Däremot har det framkommit att 
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det miljömässiga ansvaret inom TBL inte är högsta prioritet inom SECRC. (R2) 

5.2.1 SECRCs miljöansvar i PDCA 

Plan: Här innefattas den målsättning ABB har globalt gällande sitt miljömässiga ansvar. 

Flertalet mål syftar till att organisationen ska ta ett miljömässigt hållbart ansvar. 

Miljöansvaret innefattar bland annat att produkter och tjänster som produceras ska bidra till 

en lägre miljöpåverkan hos kunden. Ansvarsfulla inköp är också någonting som ska ses över 

och det innebär att miljömässiga risker ska identifieras och tas i beaktning innan de köps in. 

Energieffektivitet, resurseffektivitet och användning av rätt material kan också minska 

fotavtrycket på miljön och klimatförändringen. (se avsnitt 4.1.1 De nio hållbarhetsmålen)  

 

Do: SECRC har en person som arbetar med miljöfrågor för att stödja cheferna i deras 

beslutsfattande gällande miljön. De arbetar även med att försöka minska energianvändningen 

samt fasa ut och ersätta farliga kemikalier som de använder sig av i forskningen. Eftersom de 

är första steget i produktionskedjan kan de påverka utbudet av hållbara produkter. (R2) 

 

Check: Varje kvartal följer de upp de åtgärder som har implementerats och utvärderar hur det 

har gått. (Observation, 2017-04-05) 

 

Act: Under kvartalsmötena ställs det också upp nya mål som kan tänkas vara bra att arbeta 

mot gällande miljön. Här bedömer de även vilka miljömässiga åtgärder som inte har varit 

tillräckliga och var det i så fall behöver sättas in ytterligare åtgärder. (Observation, 2017-04-

05) 

5.3 Socialt ansvar 

SECRC har en historia av att ta socialt ansvar då de under lång tid har arbetat mot att vara en 

säker arbetsplats (R5). På så sätt har frågan kring arbetsmiljö alltid varit central och de har 

kontinuerligt arbetat med att säkra arbetsplatsen genom olika säkerhetsronder. De arbetar 

även med incidentrapportering där både chefer och medarbetare rapporterar olyckor som sker 

samt de risker som identifierats. De vill även tydliggöra att de arbetar mot en välmående 

organisation med tillfredsställda medarbetare. (R4) Detta menar Slaper & Hall (2011) är 

viktigt för att uppnå socialt ansvar. SECRC har också inlett ett arbete kring att skapa en 

tydligare företagskultur, genom att införa psykosociala ronder där hälsa och välmående ligger 

i fokus. Här har medarbetarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och känslor till en 

utomstående person. Förutom detta genomförs även medarbetarundersökningar för att 

kartlägga och identifiera problem som finns bland medarbetarna, vilket ligger till grund för 

förbättringsarbetet. (R4)  

 

En förändring i företagskultur menar Constantinescu & Kaptein (2015) kan främja ett 

förändrat beteende i organisationen där individerna tar större ansvar. Då flertalet medarbetare 

inom SECRC har en hög ambitionsnivå och arbetar med att leverera resultat kan det bli 

problematiskt att få medarbetarna att fokusera på verksamhetens mål istället för att prioritera 

sina egna ambitioner (R3). Elkington (1998) menar att en metod för att försöka vända 
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inställningen mot hållbart ansvar är att använda sig av nya former av kommunikation. 

SECRC kommunicerar med de anställda bland annat genom att ha utvecklingssamtal där de 

diskuterar arbetssituationer och eventuellt utveckling inom sin arbetsposition. (R5) 

5.3.1 SECRCs sociala ansvar i PDCA 

Plan: Målsättningen som ABB satt upp för den sociala hållbarheten behandlar områden som 

integritet och mänskliga rättigheter. Även människan och samhället är i fokus samtidigt som 

de ska kunna erbjuda en trygg och säker arbetsplats för sina anställda. (se avsnitt 4.1.1 De nio 

hållbarhetsmålen)  

 

Do: För att undersöka säkerheten på arbetsplatsen har de säkerhetsronder och 

incidentrapportering. Välmående undersöks genom psykosociala ronder och 

medarbetarundersökningar. Förutom detta försöker de även ha ett öppet klimat där hälsa och 

välmående är centralt. (R4, R5) 

 

Check: I det här steget kartläggs medarbetarundersökningarna samt de psykosociala ronderna 

klimatet i organisationen. Säkerhetsronderna och incidentrapporteringen identifierar risker 

som finns på arbetsplatsen. (R2, R4) 

 

Act: Organisationens välmående framkommer i och med medarbetarundersökningar och de 

psykosociala ronderna. De problem som identifieras leder fram till förbättringsområden. (R4) 

5.4 Ekonomiskt ansvar 

Ekonomiskt ansvar handlar enligt Elkington (1998) om siffror och företagets lönsamhet. 

SECRC sätter det ekonomiska ansvaret i centrum vid varje beslut. Det finns en genomgående 

koppling till ett ekonomiskt hållbart tänk då de bland annat arbetar med att försöka minska 

kostnaderna vid inköp av material och kemikalier. Samtidigt försöker de minimera avfallet 

som uppstår vid forskningen. (R1) Detta görs på grund av att minska kostnaderna i 

produktion samt skapa ett relevant pris för kunden för att bibehålla långsiktiga relationer. 

(R3) Däremot får dessa besparingar inte göras på bekostnad av forskningen och utvecklingen 

som görs på SECRC (Observation, 2017-04-05)  

 

För att verksamheten ska fortleva är huvudfokus för SECRC att bibehålla ekonomisk 

hållbarhet. Genom ekonomisk hållbarhet skapar företaget vinster som i sin tur skapar positiv 

utveckling för företaget. (Observation, 2017-04-05) Simons (2014) menar dock att om den 

ekonomiska tillväxten får för stort utrymme kan organisationen riskera vinsten, då kontroll 

över andra aspekter av utvecklingen kan gå förlorad. Detta går hand i hand med Elkingtons 

(1998) TBL-perspektiv där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet måste samverka för 

att uppnå maximala fördelar. På lång sikt menar Schüz (2012) att för framtida företagande är 

hållbarhetsfrågor vitala för att ett framgångsrikt företag och det är viktigt att hålla en balans 

mellan att driva in vinster och att bidra till en samhällsnytta.  
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För samtliga investeringar som görs inom organisationen utförs nuvärdesberäkningar för att 

undersöka investeringens nytta. Däremot genomförs inte liknande beräkningar kring åtgärder 

som tillämpas inom hållbarhetsarbetet även om de också skulle kunna ses som investeringar. 

Detta gör att SECRC inte har möjlighet att avgöra den ekonomiska effekten av 

hållbarhetsarbetet varken på kort eller lång sikt. (R3) En ytterligare aspekt som försvårar 

möjligheten att bedöma ekonomiska effekter är att SECRC inte har egna intäkter utan får 

tilldelade medel från ABB Sverige att förbruka. (Observation, 2017-04-12) Pitelis (2013) 

menar att detta kan bli ett hinder för ekonomisk hållbarhet och påpekar också att det är 

betydelsefullt att inkludera självintresse, medarbetare med kompetens inom olika områden 

samt främja en mångkulturell arbetsplats för att generera en ekonomisk hållbarhet. Detta 

avspeglas på SECRC då det under förra året förekom 42 olika nationaliteter på anläggningen 

i Västerås. (ABB, 2016 A) Att främja det självständiga arbetet är någonting som reflekteras 

inom forskningsarbetet som pågår dagligen, då arbetet går ut på att hitta nya kunskaper inom 

teknik och automation vilket kräver innovation. (ABB, 2017 A) 

5.4.1 SECRCs ekonomiska ansvar i PDCA 

Plan: Samtliga mål påverkas av det ekonomiska tänket då måluppfyllelserna kan leda till en 

kostnad. I grund och botten handlar det om att driva och behålla en vinstdrivande 

organisation, därför bör den ekonomiska hållbarheten tas i beaktning vid alla beslut. 

(Observation, 2017-04-05) 

 

Do: Nuvärdesberäkningar görs vid investeringar för att bedöma om kostnaden kommer att 

generera en tillräckligt stor nytta för företaget (R3). De arbetar även med att försöka minska 

avfallet vid produktion samt se till att hålla materialkostnaderna och energikostnaderna nere 

(R1).  

 

Check: Säkerställa att åtgärderna inte överskrider kostnaderna gentemot vad som är 

budgeterat samt säkerställa positivt resultat (R3).   

 

Act: Bedömer framtida nödvändiga förbättringar och åtgärder (Observation, 2017-04-05). 
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5.5 SECRCs ansvar utifrån PDCA-modellen  

Nedan är en sammanställning av tidigare identifierade aktiviteter som SECRC bedriver enligt 

PDCA- modellen. Denna modell presenteras i detta fall som en rak linje istället för en 

cirkulär modell som redovisas i den teoretiska referensramen (Figur 4). SECRC kan inte 

påverka de nio globala målen då de beslutas på högre nivå. Däremot måste SECRC 

implementera dessa mål i sin verksamhet och därför ta ställning till hur de kan uppfyllas. 

(R1) Därav är plan uppdelad i två delar och SECRC kan enbart påverka den högra delen.  

 

 

 
Figur 6. Egen bearbetning av Demings (1994) PDCA utifrån SECRC 

. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen ger svar på syftet utifrån de uppställda frågeställningarna.  

 

Hur organiserar och hanterar SECRC ansvaret för att åstadkomma en hållbar 

organisation?  

Utmaningen för SECRC är att förmedla det individuella ansvar som samtliga medarbetare har 

för att skapa en hållbar arbetsplats. För att lyckas med detta måste SECRC lyckas skapa en 

företagskultur där det individuella ansvaret har stort fokus samt skapa utrymme i det 

vardagliga arbetet för att kunna ta ansvar. På grund av att det saknas en skriftlig 

ansvarsfördelning när en ny chef tillsätts präglas besluten av individernas uppfattningar och 

prioriteringar kring hållbarheten. 

 

Kunskapen kring hållbarhet finns hos de stödjande rollerna men de slutgiltiga ansvaret och 

besluten tas hos avdelningscheferna. På så sätt har de som besitter kunskap kring ämnet inte 

möjlighet att få igenom de förändringar som de ser är nödvändiga utan måste försöka påverka 

cheferna att arbeta mot önskad riktning. I denna process finns det ett 

kommunikationsproblem, vilket även Ketola (2008) lyfter som ett stort problem i 

ansvarstagandet, då cheferna vill kunna bedöma effekten av arbetet i monetära mått, vilket 

kan vara svårt i hållbarhetsarbetet. Besluten som tas ska följa ABB Sveriges nio 

hållbarhetsmål och inom SECRC innebär detta att de måste avgöra på vilket sätt målen kan 

implementeras i deras verksamhet.  

 

Hur ser relationen ut mellan de tre perspektiven i TBL inom organisationen? 

Studien har påvisat att det finns ett arbete kring hållbart ansvarstagande även om kunskapen 

om TBL är låg. Detta på grund av att de globala målen, som är utformade efter begreppet, är 

framtagna för att ligga till grund för beslutsfattanden. Det har även belysts att de nio målen 

inte är tillräckligt tydliga för att de ska kunna användas som argumentation för att driva fram 

ytterligare utveckling. 

 

Såväl Elkington (1998) som Schüz (2012) menar att de tre perspektiven måste få lika stort 

utrymme samt kunna samverka för att uppnå optimal effekt. Däremot visar denna studie att 

detta inte förekommer hos SECRC då den ekonomiska hållbarheten är deras huvudfokus och 

därmed är detta perspektiv prioriterat. Effekterna som återspeglas på det miljömässiga 

området är ofta en bieffekt av ekonomiska beslut. Samtidigt har det framkommit av studien 

att SECRC har ett gediget arbete kring socialt ansvarstagande vilket går hand i hand med 

deras företagskultur. Det finns ingen tydligt relation mellan de olika områdena vilket leder till 

att verksamheten tenderar att separera miljömässiga, sociala och ekonomiska beslut istället 

för att integrera dem vilket gör att det blir problematiskt att integrera TBL i samtliga beslut.  
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7. Diskussion  

I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring de delar av analysen där det uppkommit 

egna tankar och synpunkter. 

 

Trots att studien visat att det finns en bristfällig kunskap om TBL på SECRC har det 

identifierats att det pågår arbeten som främjar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. 

Det har även visats att det finns pågående processer för att det hållbara ansvaret ska 

uppfyllas, vilket resulterat i att PDCA-modellen har kunnat tillämpats och därmed har 

åtgärderna kunnat kategoriseras. 

 

Det som tydligt framkommit i denna studie är att SECRCs främsta fokus är att minimera 

kostnaden för att främja ekonomisk hållbarhet. Det har även belysts att positivt hållbara 

effekter utöver det ekonomiska perspektivet enbart är en bieffekt av att försöka främja 

verksamhetens ekonomiska delar. Däremot anses det efter denna studie, att det fokuseras mer 

på TBL och det vävs in i det vardagliga arbetet i större utsträckning än vad verksamheten 

uppfattat. Därav anses det att kunskapen hos beslutsfattarna kring TBL bör ses över för att 

öka medvetenheten och ansvarstagandet kring de tre delarna.  

 

De globala målen är uppsatta för att alla delar av ABB ska tillämpa TBL vid beslutsfattanden 

anses många gånger vara breda och diffusa. Då SECRCs uppgift är att bedöma på vilket sätt 

målen bör integreras i deras verksamhet kan det leda till ett tolkningsutrymme. Detta kan 

anses vara en av anledningarna till att olika arbetssätt och prioriteringar kan förekomma. Det 

har även uppenbarats att det kan finnas en otydlighet i ansvarsfördelningen. Det kan resultera 

i att olika delar av de miljömässiga, sociala och ekonomiska målen främjas. Därav kan det 

ifrågasättas om decentraliseringen, som önskas i organisationen, snarare bidrar till ett 

problem istället för nyskapande. Denna typ av styrning kanske inte heller är optimal då det 

finns en antydan om kommunikationsproblem inom verksamheten. 

 

Ytterligare en konflikt som framkommit i denna studie är att SECRC får tilldelade medel för 

att bedriva sin verksamhet som i sin tur inte bidrar till direkta intäkter. Att frångå 

värdetilldelning skulle kunna främja den ekonomiska hållbarheten i företaget, dock är detta 

förmodligen något som kommer ta lång tid att förändra. Troligtvis ligger detta beslut inte 

enbart hos SECRC men om de skulle fokusera på den ekonomiska hållbarheten på ett bättre 

sätt kan värdetilldelningen vara en väsentlig del att se över. Samtidigt kan det även föras ett 

resonemang kring om det verkligen skulle ge SECRC en fördel att fokusera ytterligare på den 

ekonomiska hållbarheten då det är viktigt att ha en balans mellan TBLs tre delar för att nå 

optimalt hållbart ansvar.  

 

En annan aspekt som framkommit under denna studie är att flertalet personer som sitter med 

god kunskap inom någon av delarna av TBL inte har befogenheter för beslut eller 

beslutsdeligering. Det finns även en problematik för dessa funktioner att argumentera för 

ytterligare utveckling då hållbarhetsmålen kan upplevas otillräckliga. Det kan resultera i en 

konflikt i uppfyllelsen av målen då de som besitter information och utvecklingsmöjligheter i 



 

 

31 
 

verksamheten inte har verktygen att realisera förändringarna. Genom att fördela ansvar till de 

stödjande funktionerna skulle processen mot moraliskt ansvarstagande troligtvis förkortas 

eftersom kommunikationsproblematiken kring att få avdelningscheferna att ta sig an 

förändringen skulle upphöra. 

 

På grund av att SECRCs verksamhet innefattar arbetsmoment med hög risk ligger det 

naturligt för organisationen att lägga stort fokus vid säkerheten på arbetsplatsen. För att 

bibehålla en säker arbetsplats kan det vara väsentligt att försöka skapa en företagskultur som 

främjar ett ansvarstagande beteende. De psykosociala ronderna, som är ett av verktygen för 

att uppnå en välmående organisation, kan troligtvis underlätta för medarbetarna i framtiden 

då de många gånger arbetar under pressade situationer. Samtidigt skulle detta även kunna ge 

cheferna möjlighet att upptäcka problem som annars inte skulle uppenbaras. Utöver de 

sociala frågorna är det tydligt att SECRC även skulle behöva lägga större fokus vid 

miljöfrågor, både på grund av ökade lagkrav och även på grund av att marknaden kräver ett 

större miljöengagemang hos företagen.  

 

Ytterligare ansträngningar för miljömässigt eller socialt ansvar kommer troligtvis påverka 

den ekonomiska hållbarheten eftersom alla ytterligare åtgärder som sätts in innebär en 

kostnad. Däremot har SECRC inget medel för att se vilken ekonomisk effekt 

hållbarhetsarbetet innebär då de inte har mätetal som är direkt kopplat till hållbarhetsarbetet.  

Detta kan bli ett problem eftersom cheferna ofta vill se resultat och effekt i monetära mått.  
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Förslag till vidare forskning  

Det skulle vara intressant att se studien ur en beteendesynvinkel genom att studera huruvida 

individens beteende på SECRC påverkar hållbart ansvar. Studien skulle även kunna belysa 

medarbetarnas roll i det hållbara ansvaret och på så sätt diskutera om det krävs att de också 

behöver ta ett ansvar eller om det räcker att organisationen gör det. Det skulle även vara 

intressant att genom det klargöra om TBL kan leda till att individen tar ett större ansvar inom 

organisationen. En ytterligare tänkvärd aspekt skulle vara att inkludera medarbetarnas 

perspektiv i denna studie för att på så sätt se hur de upplever att det hållbara ansvaret uppfylls 

samt organiseras. 
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Bilaga 1 - Operationalisering och intervjuguide  

 

Teoretisk 

anknytning 

Författare/forskare Fråga Syfte 

Ekonomiskt ansvar Elkington, 1998 

 

Pitelis, 2013 

 

Slaper & Hall, 2011 

● Hur mäter ni 

effekterna av ert 

arbete gällande 

hållbart ansvar? 

● Hur ser du på 

effekten av arbetet 

kontra kostnaderna? 

● Har ni märkt någon 

effekt av att införa 

HSE- mötena? 

Undersöka 

ekonomisk 

hållbarhet inom 

SECRC 

Miljömässigt ansvar Elkington, 1998 

 

Iyer, 1999 

 

Slaper & Hall, 2011 

● Vad är det främsta 

arbetet ni gör för 

miljö? 

● Vad är det för 

regleringar ni 

arbetar efter när det 

gäller det 

miljömässiga 

ansvaret? Hur har ni 

bestämt att ni ska 

använda dessa? 

Tycker du att dessa  

regleringar är 

tillräckliga? 

 

Undersöka 

miljömässig 

hållbarhet inom 

SECRC 

Socialt ansvar Elkington, 1998 

 

Costantinescu & 

Kaptein, 2015 

 

Slaper & Hall, 2011 

● Vad är 

anledningarna till att 

ni fokusera på 

socialt ansvar? 

● Hur tar ni socialt 

ansvar inuti och 

utanför 

organisationen? 

Utför ni något 

samhällsengageman

g? 

● Hur jobbar ni för att 

medarbetarna ska 

vara nöjda? 

Undersöka social 

hållbarhet inom 

SECRC 

Ansvarsfördelning/ 

Organisationsstruktu

r 

Ketola, 2008 

Goodpaster, 1983 

Grafström, Göthberg 

& Windell, 2010 

 

Steinholtz, 2011 

 

Eriksson-Zetterquist, 

● Vilken position har 

du och vilket 

ansvarsområde 

ligger under dig? 

● Hur ser processen ut 

för fördela ansvaret? 

Hur bestämmer ni 

vem som har ansvar 

över vilken fråga? 

● Hur ser du att 

ansvarsfördelningen 

efterföljs? 

● Hur upplever du 

samarbetet mellan 

Finna 

ansvarspositioner 
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Kalling & Styhre, 

2012 

 

Mintzberg, 1983 

 

Deming, 1994 

 

Benneyan & Chute, 

1993 

 

Simons (2014) 

avdelningarna 

gällande hållbarhet? 

● Förmedlas effekten 

av det hållbara 

arbete /ansvaret? 

(uppföljning) 

● Förmedlas effekten 

av det hållbara 

arbetet / ansvaret? 

Skred det någon 

uppföljning? 

Hållbar utveckling Van Marrewijk, 

2003 

 

Aßländer, 2011 

 

Schüz, 2012.  

 

Castka & Balzarova, 

2008 

● Vilken kunskap har 

du fått från ABB 

kring hållbarhet? 

Hur vävs det in i ditt 

arbete? 

● Vilken vinning ser 

ni i att fokusera på 

hållbarhet? 

● Hur gör ni för att 

implementera 

hållbarhetsarbetet i 

vardagen? 

Vad uppstår det för 

problem? 

● Varför arbetar ABB 

med socialt, 

ekonomisk och 

miljömässigt 

ansvar? Vi har läst 

att ni vill skapa en 

balans mellan dessa 

tre, va innebär det? 

Vad prioriterar ni 

och hur? 

SECRCs 

samhällsansvar  

Motivation Constantinescu & 

Kaptein, 2015 

 

Grafström, Göthberg 

& Windel, 2010 

 

Scott, 2001 

● Hur försöker ni 

påverka 

medarbetarna så att 

de delar samma 

inställning som er 

till den hållbara 

utvecklingen? Hur 

motiverar ni dem? 

● Hur ser ni på 

individernas 

beteende i företaget? 

Hur gör ni för att 

påverka beteenden? 

SECRCs främjande 

av ansvarstagande 

och hållbar 

utveckling (enligt 

TBL perspektivet)  

Företagsetik  Goodpaster, 1983 

 

Aßländer, 2011 

 

Grafström, Göthberg 

& Windell, 2010 

● Är det viktigt för 

ABB att vara etiska? 

● Vad är det för 

regleringar ni 

arbetar efter när det 

gäller det sociala 

ansvaret? 

Hur har ni bestämt 

att ni ska använda 

Förhållningssätt till 

lagar, regler och 

praxis.  
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Constantinescu & 

Kaptein, 2015 

 

Scott, 2001 

dessa? Tycker du att 

dessa regleringar är 

tillräckliga? 

● Hur gör ni för att 

efterleva de krav 

som ställs på er? 

Vad gör ni utöver 

lagkrav? 

 

 

 

 

 

 

 


