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Förord 

Jag har under majoriteten av mitt liv varit mycket intresserad av miljön och en hållbar 

utveckling. Frågan vad jag skal inrikta mig på var svårare, begreppen miljö och hållbar 

utveckling är så brett. Då jag anser mig vara mer generalist än specialist så har de flesta ämnen 

inom miljö och hållbarhet att fångat mitt intresse.  

Mitt miljöintresse fick en riktning och mening när jag började lära mig om quality management 

och processmodellering. Sedan 2012 har jag arbetat med uppstartsbolag 3cims Norden AB där 

jag har varit med att utveckla ett IT verktyg för att bygga integrerade ledningssystem. I detta 

arbete fick jag lära mig om quality management, systemtänk, process/-orientering och  -

processmodellering i organisationer. Genom systemtänket och processmodellering är det 

enklare att förstå samspelet i en organisation och hur företaget faktiskt fungerar. Det som 

fångade mitt miljöintresse är hur 3cims integrerar olika aspekter såsom miljö, arbetsmiljö och 

säkerhet, men framförallt då miljöaspekterna. I 3cims är den aktiviteten där arbetet utförs som 

en risk avseende en aspekt skall identifieras. På så sätt är det enkelt att se vilken eller vilka 

risker det steget har. Det är ett utmärkt sätt att identifiera och kartlägga alla processer och 

aktiviteter som har en risk på en eller flera aspekter. Så min tanke var att miljöaspekten skulle 

kunna utökas att även omhänderta Jordens 9 gränser som en miljöaspekt. 

I samband med mitt examensarbete tänkte jag använda det jag lärt mig om quality management 

och utnyttja mitt miljöintresse. Så jag kontaktade Åsa Rönnbäck, forskningschef på SIQ och 

föreslog ett projekt som skulle integrera Planetary Boundaries Framework med processbaserade 

integrerade ledningssystem för att starka företagens hållbarhetsarbete. Jag fick snabb respons 

av Åsa som presenterade ett ämne inom SIQs verksamhetsområde, det var att utveckla SIQ 

modellen så den omhändertar alla dimensioner för hållbarhet. Detta ämne fångade min 

uppmärksamhet och uppsatsen har skrivits för att studera detta ämne och komma med konkret 

utvecklingsförslag till SIQ.  

Jag vill tacka Åsa Rönnbäck, SIQ för all hennes hjälp och förslag till uppsatsämne och avsatt 

tid för att läsa mina PM och ge mig feedback för att höja kvalitetsnivån på mitt arbete. 

Avslutningsvis vill jag tacka min far Mads Gjerdrum, utan min Far hade jag aldrig fått intresse 

för quality management och han har stöttat mina idéer om Jordens 9 gränser inom 

kvalitetsarbete. Han har under alla år stöttat mig, motiverat mig, lyssnat och hjälpt mig utveckla 

mina idéer, jag är enormt tacksam för all han stöd och inspirerande föreläsningar och 

erfarenheter om kvalitetsarbete. 
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Abstract 

Background 

The organisations actions are continuing to be disconnected from Earth system research and to 

what level organisations have an impact, if all to minimize risk of collapse of Earth systems are 

unknown (Whiteman et al 2013) this is the problem this paper is seeking to address. By 

connecting organizations sustainability work with Earth boundaries research by developing the 

Swedish SIQ business excellence model.  

Purpose 

The purpose of this paper is to develop SIQ model so it contains what is necessary to identify 

organizations impact on Earth 9 boundaries.   

Method 

A qualitative research method has been used and the analysis has been done by using the 

Planetary Boundaries research and top-down/bottom-up perspective as a lens to identify 

problem, solution and to analyse the SIQ model, then data has been collected by literature 

studies.  

Results 

The result chapter is the presentation of a model than show the relation between the Earth 

system boundaries down to organizations activities. This is followed by the analysis of the SIQ 

model that suggest main development needs in the environmental management criteria. The 

development should incorporate a top-down & bottom-up perspective in order to effectively 

consider external criteria’s such as Earth boundaries in the management of the organization at 

management and activity level.  

Discussion 

For organisations to consider external factors such as Earth boundaries the SIQ criteria’s and 

goals has to interact. And by interacting Earth boundaries with the SIQ model the gap between 

organizations and environmental science are reduces. By reducing this gap the organizations 

activities can contribute to minimize the degradation on Earth systems and risk for collapse.  
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Företagens aktiviteter fortsätter att vara särkopplade från vetenskapen om Jordens globala 

system och till vilken utsträckning företagen motverkar kollaps av Jordens system är oklart 

(Whiteman et al. 2014) och det är denna utmaning som denna uppsats söker att utforska genom 

att koppla företagens hållbarhetsarbete med Jordens 9 gränser genom at utveckla SIQ modellen. 

Syfte 

Syfte med denna uppsats är att utveckla SIQ modellen så den innehåller det som krävs för att 

företagen skall identifiera sin inverkan på Jordens 9 gränser. 

Metod 

En kvalitativ metod har använts och för att analysera har gjorts genom att använda Jordens 9 

gränser och top-down/bottom-up perspektivet som lins för att identifiera problem, lösningar 

och analysen av SIQ modellen och datainsamlingen har gjorts genom litteraturstudier.  

Resultat 

Resultatkapitlet introducerar en modell som visar samverkan mellan Jordens system och 9 

gränser ner till företagen aktiviteter. Modellen följs av analysen av SIQ modellen som visar 

störst utvecklingspotential i miljöledningskriterierna. Utvecklingen bör samverka med top-

down/bottom-up perspektiven för att modellen skall på bästa sätt omhänderta externa faktorer 

såsom Jordens gränser i styrningen av företagen på överordnad och utförarnivå.  

Diskussion 

För att företagen skall kunna omhänderta alla externa faktorer såsom Jordens gränser så måste 

SIQ kriterierna och företagens mål samverka. Genom att integrera Jordens gränser med SIQ 

modellen så har gapet mellan företagen och miljövetenskapen minskats. Genom att minska 

detta gap kan företagens aktiviteter bidra till att minimera nerbrytningen och risk för kollaps av 

Jordens system. 
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1. Inledning 

Nerbrytningen av Jordens system och ökat tryck på Jordens gränser är ett globalt problem som 

påverkar alla delar av samhället och den del av samhället som denna uppsats riktar sig mot är 

Swedish institute for quality, SIQ som är ett stöd för organisationernas utveckling. Enligt en 

rapport från Ernst & Young (2010) så planerade majoriteten av de globala organisationerna att 

öka deras investeringar i klimatet (Ernst & Young, 2010). Detta är positivt, men problemet här 

är enligt Whiteman et al (2013) så är det oklart att trots ökat fokus på hållbar utveckling och 

investeringar i klimatet så ökar nerbrytningen av Jordens system. Det är oklart i vilken 

utsträckning eller om organisationernas arbete över huvud taget bidrar till att minska 

nerbrytningen av Jordens system. Företagen behöver koppla hållbarhetsarbetet till det faktiska 

behovet av Jordens system för att kunna minska nerbrytningen (Whiteman et al. 2013). Det är 

alltså ett gap mellan vad organisationer gör för at minska nerbrytningen av Jordens system och 

vad miljövetenskapen säger behövs. För att minska detta gap så behöver organisationers 

hållbarhetsarbete kopplas till miljövetenskapen. Därför studeras hur SIQ modellen som 

Svenska organisationer använder för att styra organisationen och hur modellen kan utvecklas 

med Rockström (2009) ramverk om Jordens 9 gränser. Så att SIQ  modellen kan hjälpa de 

organisationer som använder SIQ modellen att minska sin inverkan på Jordens system. 

Ramverket om Jordens 9 gränser ger förutsättningarna för nio konkreta kriterier som 

organisationer kan identifiera, mäta och utvärdera sin prestanda gentemot för att minska trycket 

på Jordens system.  

I uppsatsen illustreras med en modell som visar samspelet mellan hållbarhetsproblematiken och 

Jordens 9 gränser på makro nivå och företagens mikronivå. Genom att belysa detta samspel så 

bryts de globala processerna ner till organisationernas lokala och interna processer. På så sätt 

bryts det globala systemet och processerna ner på lägre nivåer vilket bidrar till at företagen kan 

tillämpa Jordens 9 gränstänket i organisationerna. Enligt Steffen et al (2015) så är inte Jordens 

9 gränser menad att skalas ner till lägre nivåer som nationell eller lokal nivå. Det är då relevant 

att belysa samspelet mellan de globala processerna (makro nivån) och företagens samspel på 

de globala processerna (mikro nivå). Organisationerna kan då enklare använda forskningen som 

Jordens 9 gränser för att bidra till minskat tryck på Jordens system. Vikten av funktionerna av 

lägre system är viktiga för att Jordens system skall fungera och det finns starka argument för en 

integrerad approach som kopplar gränstänket med regionala och de globala nivåerna med 

utvecklingsmål som möjliggör gränstänket där policy utfärdas på en lägre nivå (Steffen et al. 
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2015). Nästa kapitel tar upp den tidigare forskningen om business excellence och hållbar 

utveckling. 

 

1.1 Tidigare forskningen om business excellence och hållbar utveckling 

Detta kapitel presenterar Jordens 9 gränser, SIQ modellen och den tidigare forskningens om 

gjorts om hållbarhetsdimensionerna och verktygen, PDSA Plan Do Check Act, top-down & 

bottom-up till stöd för att styra organisationer i önskad riktning och slutligen samspelet mellan 

jordens 9 gränser och organisationerna. 

Jordens 9 gränser 

Rockstöm et al. (2009) har en definition om vad som menas med global hållbar utveckling 

enligt. Denna definition konkretiserar hållbarhetsarbetet för organisationerna genom att ge 9 

konkreta gränser som är viktiga för människan som organisationerna kan utvärdera och mäta 

sin prestanda gentemot. Definitionen lyder: 

“planetary boundaries within which we expect that humanity can operate safely” (Rockström 

et al. 2009, Abstract). 

Jordens 9 gränser är ett 

ramverk och en teori om att 

Jordens system består av 9 

globala processer och genom 

att korsa en eller flera av de 9 

gränserna ökar risken för 

globala katastrofer och ökad 

risk för icke-linjär och 

abrupta klimatförändringar 

på kontinental och global 

nivå. De olika gränserna 

enligt Rockströms et al 

(2009) är: (1) 

klimatförändringar; (2) försurning av hav; (3) ozonnerbrytning; (4) biogeokemiska cykeln; (5) 

global färskvattenanvändning; (6) landarealanvändning; (7) biodiversitetsförlust, (8) partiklar i 

Figur 1 De nio globala processerna och vilka av dessa som har korsat gränsvärdena 

enligt Planetary boundaries Framework. 
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atmosfären och; (9) kemiska föroreningar. Varav sju av nio är kvantifierade och tre är redan 

korsade med ökad risk för kollaps (Rockström et al. 2009) enligt figur 1 ovanför.  

SIQ modellen - De tre hörnpelarna; systematiken, strukturen och kulturen 

”SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling ger en helhetssyn, fokuserar på 

ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. Den är en modell 

för ett dynamiskt ledningssystem och bygger på tre hörnpelare – Systematiken, Strukturen och 

Kulturen” (SIQ 2016). 

För att förstå nyttan och syftet med SIQ modellen behövs en insikt i hur SIQ modellen fungerar 

och därför förklaras SIQ modellen genom att gå igenom delarna systematiken, strukturen och 

kulturen.   

Systematiken 

Kulturen med de 13 grundläggande värderingarna och strukturen med kriterierna samverkar 

med SIQ modellens systematik.  Systematiken skapas genom att ställa ett set frågor som leder 

till insikt om hur verksamheten fungerar. Det är när medvetenhet om hur vi gör som det är 

möjligt att förbättra det som görs (SIQ 2016) och de fyra frågorna som skapar systematiken är: 

 Hur gör vi för att…? 

 I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? 

 Vilket resultat leder det till? 

 Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? 

Första frågan ”Hur gör vi för att…?” består av en del följdfrågor som handlar om att identifiera 

systematiskt arbetssätt och om arbetssättet genomsyras av de Grundläggande värderingarna. 

Arbetssättet stödjer verksamhetens planer och samverkan med andra valda arbetssätt och 

förebygger fel, problem och risker genom förutseende och planering. Andra frågan ”I vilken 

omfattning tillämpas de valda arbetssätten?” utvärderar om det systematiska och integrerade 

arbetssättet är utarbetat, så skall de även tillämpas i relevanta sammanhang i hela 

organisationens processer för all produktion vid relevanta tillfällen. Tredje frågan ”Vilket 

resultat leder det till?” säger att resultatet är beviset på att arbetssätt som valts och tillämpats, 

leder till det som avsetts och för att följa upp verksamhetens utveckling.  Resultatet skall 

jämföras med egna målvärden och med motsvarande värden hos ledande organisationer och 

konkurrenter. Den fjärde frågan ”Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör?” Här 

kommer modellens grundläggande värde fram dvs, ständiga förbättringar. Den kommer fram 
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genom att ställa följdfrågor om hur arbetssätten utvärderas som valts och dess tillämpning och 

om ett systematiskt förbättringsarbete är baserat på utvärderingar och lärdomar (SIQ 2016). 

Strukturen 

Själva verktyget i SIQ 

modellen är de olika 

kriterierna som 

bygger upp strukturen 

i verksamheten som 

sätter kunder, 

medarbetare och 

processer i fokus enligt 

en allmän 

verksamhetsmodell 

enligt figur 2 (SIQ 

2016). Kriterierna 

konkretiserar inom vilka områden som organisationen ska beskriva sin verksamhet; hur de gör 

(angreppssätten), vilken omfattning organisationen tillämpar sina angreppssätt och hur 

tillämpningar och angreppssätt utvärderas för att förbättras. Kriterierna i modellen är 1. 

ledarskap, 2. information och analys, 3. verksamhetens planering, 4. medarbetarnas 

engagemang och utveckling, 5. Verksamhetens processer, 6. Verksamhetens resultat och 7. 

kundtillfredsställelse (SIQ 2016). Efter att kriterierna har analyserats så har ett urval av kriterier 

identifierats med utvecklingspotential att omhänderta Jordens 9 gränser. Kriteriernas som är 

inkluderade i uppsatsens analys redogörs i nästa stycke. 

Delkriteriet – 1.1 Verksamheten ledning: 

”Delkriteriet avser hur verksamhetens ledning genom personligt engagemang och föredöme 

arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling (SIQ 2016 s. 15)”. 

I detta kriterium utvärderas hur ledarna arbetar i alla delar av verksamheten, samverkar med 

varandra, involverar medarbetarna, omvandlar övergripande strategier och mål samt följer upp 

och styr verksamheten (SIQ 2016). 

Delkriteriet – 1.3 Processledning: 

Figur 2 Allmän verksamhetsmodell (SIQ 2016 s. 5) 
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”Delkriteriet avser hur ni etablerar och utvecklar övergripande angreppssätt för att styra och 

utveckla verksamhetens processer (SIQ 2016 s. 17).” 

Detta kriterium inkluderar bl.a. att kunders nuvarande och framtida behov, krav, önskemål och 

förväntningar skall transformeras och styra verksamhetens processer och balanseras mot övriga 

intressenters krav (SIQ 2016). Denna punkt är relevant med kopplingen till top-down & bottom-

up perspektivet som tas upp längre ned i uppsatsen. 

Delkriteriet – 1.4 Samhällsengagemang: 

”Delkriteriet avser hur ni engagerar er i och medverkar till förbättringar i samhället (SIQ 

2016, s. 18)”. 

Delkriteriet – 1.5 Miljöledning: 

”Delkriteriet avser hur ni värnar om den yttre miljön (SIQ 2016, s. 18)”. 

Det är i detta kriterium som störst utvecklingspotential för organisationerna att identifiera deras 

processer och aktiviteters inverkan på Jordens 9 gränser. 

Delkriteriet - 2.2 Information om ledande organisationer och konkurrenter 

”Delkriteriet avser hur ni väljer ut och samlar in information som ligger till grund för 

jämförelser med ledande organisationer och konkurrenter (SIQ 2015 s. 21)”. 

Delkriteriet - 7.3 Utfästelser till kunder: 

”Delkriteriet avser hur ni skapar förtroende hos kunderna genom utfästelser och hur dessa 

utvecklas och blir kända (SIQ 2015 s. 37)” 

Företagen skall visa hur de tänker genom utfästelser, vilket får kunderna att känna förtroende 

för deras varor, tjänster och processer, samt service som erbjuds när problem behöver lösas 

(SIQ 2016). 

Kulturen och de grundläggande värderingarna 

Syftet med SIQ modellen är att utveckla en stark kvalitetskultur och för att utveckla denna 

kultur finns de 13 grundläggande värderingarna. De grundläggande värderingarna; 

kundorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, 

samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, lära av 

andra, snabbare reaktioner, faktabaserade beslut och samverkan, kännetecknas i framgångsrika 
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organisationer och skall stödja angreppssätt, metoder och arbetsformer som organisationer 

tillämpar (SIQ 2016).  

PDSA Plan Do Study Act 

PDSA (Plan Do Study Act) eller PDCA 

(Plan Do Check Act) även kallad för 

Demings hjul enligt figur 4 (Deming, 1986). 

Den teoretiska metoden reflekteras i 

Demings hjul, som innebär att i fyra 

kontinuerliga steg förbättra en process 

genom att samla in och analysera data. När 

tillräckligt med data har samlats för att 

kunna beskriva processen som skall 

undersökas, formuleras en teori för att möta 

givna aspekter i processen. Denna teori 

testas med lämpliga handlingar och 

observationer och om möjligt skall testet 

standardiseras. Denna process representerar en cykel för att oberoende av utfallet av utförda 

förbättringen ligger det till grund för kontinuerlig utvärdering och studier för kontinuerliga 

förbättringar (Cleary, 1999). PDSA hjulet börjar med steget ”Plan” som handlar om att 

identifiera ett mål, syfte och att formulera en teori, definiera kriterier för framgång och 

formulera en plan. Nästa ”Do” skall planen implementeras, tex, göra en produkt. ”Study” skall 

utfallet av projektet utvärderas för att testa validitet av planens progression och resultat eller 

problem vid implementering som grundlag för förbättringsområdet. Slutligen ”Act” avslutar 

cykeln och integrerar kunskapen som genererats av hela processen som kan användas för att 

ändra mål, metoden och eller ny teori som utarbetades i ”Plan” stadiet (The Deming Institute, 

2016). Denna teoretiska metod återspeglas i SIQ modellens sytematik. 

Top-down & Bottom-up 

Top-down styrning av en verksamhet innebär att verksamheten har en hierarkisk struktur. Med 

detta menas att med högre och bättre kompetens ersätts med högre kompensation och status. 

Per definition har då de på toppen bättre kompetens och mer ansvar än de på botten. Denna 

kombination av kompetens och ansvar ger de på toppen rätt att bestämma och de som är i botten 

har ingen rätt att fatta beslut. De på botten har viss inflytande, de kan individuellt eller kollektivt 

Figur 3 Demings hjul PDSA (Cleary, 1995 s. 36) 
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påverka på arbetsförhållanden, men ingen möjlighet att påverka vad eller hur något skall 

produceras. Enda möjligheten att påverka är att dessa ges rätten och möjligheten att uttrycka 

sina åsikter (Lupton 1991).  

Detta till motsättning av bottom-up styrning av en verksamhet. Där har de på botten en 

betydande roll i verksamheten och i beslutsfattandet. Normalt har de på botten och som utförare 

av arbetet bäst kunskap om verksamheten aktiviteter på detaljnivå. Denna kunskap är vital för 

att öka förståelsen för verksamheten att möta yttre behoven och snabbt agera för att möta 

miljöförändringar.  (Lupton 1991). Top-down och bottom-up handlar om att styra ovanifrån 

respektive att styrningen sker direkt via yttre stimulering. Bottom-upp och top-down 

förekommer i all mänsklig aktivitet och dessa tankesätt samverkar normalt sätt. Top-down har 

även en funktion att beteckna hur identifieringen och perception av ett objekt kan påverkas av 

förväntningar och sammanhang (NE, top-down & bottom-up, 2016). 

Top-down och bottom-up kan tillsammans vara en viktig faktor för organisationernas 

framgång. Enligt Lupton (1991) så är det ledarna som har det yttersta ansvaret för vad som 

händer med organisationen. För att organisationen skall vara anpassningsbar, möjlighet att växa 

och överleva måste ledarna ha kontroll på alla yttre faktorer som kan påverka organisationen, 

såsom marknaden, teknisk expertis, lagkrav m.m. Ledarnas beslut baseras på egna erfarenheter 

och hur bra informationen som är tillgänglig som stöd för besluten. Ledarnas skicklighet att 

styra och tillämpa ändringar baserad på dessa faktorer är viktiga för att organisationen skall bli 

framgångsrik (Lupton, 1991). 

Dimensioner för hållbarhet 

För att organisationerna skall kunna minska nerbrytningen av Jordens system så måste de 

verktyg som organisationerna använder omhänderta alla dimensioner för hållbarhet. Enligt 

Oskarsson & von Malmborgs (2005) har de flesta organisationer baserat deras syn på hållbar 

utveckling enligt GRIs definition på hållbarhet som baseras på en kombination av de tre 

dimensionerna sociala, miljö och ekonomiska. För att organisationer skall kunna möta 

hållbarhetsproblematiken måste organisationerna även omhänderta dimensionerna om kvalitet, 

etik och framtidssyn (Oskarsson & von Malmborg, 2005), enligt figur 3 nedanför.  

SIQ modellen är en väl erkänd modell i Sverige som används av och organisationen stöds av 

större organisationer med verksamhet i Sverige (SIQ 2016-1) och innehåller de sex 
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dimensionerna för 

hållbarhet. Det 

finns idag ett flertal 

metoder som stöd 

för organisationer 

att styra och 

utveckla sina 

verksamheter mot 

hållbar utveckling. 

Exempel på sådana metoder är ledningssystem och standarder såsom, ISO 14001, EMAS m.fl. 

och business excellence modeller som SIQ modellen. Sealy (2010) har granskat ca 100 olika 

metoder, verktyg och standarder som ISO 14001, EMAS, SA 8000:2001, GRI G3, ICC 

Business Charter, SIGMA Project m.fl. vilket är kopplade till hållbarhetsfrågor hos företag. 

Slutsatsen är att inga av dessa omhändertar tillräckligt många dimensioner för hållbarhet (Sealy 

et al. 2010). Vidare har Garvare & Isaksson (2001) studerat hur hållbar utveckling kan 

integreras i ”business excellence” modeller som den amerikanska ”Malcolm Baldridge”, vilket 

den Svenska motsvarigheten är SIQ modellen. Sealy (2010) och Garvare & Isaksson (2001) 

studie är relevant då enligt SIQ (2016) så använder flera organisationer SIQ modellen som stöd 

redan vid införande och utformande av ledningssystem (SIQ, 2016). SIQ modellen kan ses som 

en grund vid planeringen av ett ledningssystem, därför jämförs SIQ modellen med 

ledningssystem. 

Utöver att omhänderta alla dimensioner för hållbarhet och för att verktygen som 

organisationerna använder skall vara till stöd för att styra mot hållbarhet så måste 

organisationerna även mäta sin prestanda gentemot de kritiska globala processerna (jmf. 

Jordens 9 gränser) (Sealy et al. 2010 och Garvare & Isaksson 2001). Enligt Whiteman så kan 

ramverket om Jordens 9 gränser erbjuda en rik och systematisk, detaljerad grund för att möta 

hållbarhetsproblematiken hos företag (Whiteman et al. 2013). Problemet med ramverket om 

Jordens 9 gränser är enligt Steffen et al (2015) att den inte är menad att skalas ner till lägre 

nivåer som nationell eller lokal nivå. Vikten av funktionerna av lägre system är viktiga för att 

Jordens system skall fungera och det finns starka argument för en integrerad approach som 

kopplar gränstänket med regionala och de globala nivåerna med utvecklingsmål som möjliggör 

gränstänket där policy utfärdas på en lägre nivå (Steffen et al. 2015). Den lägre nivån som denna 

uppsats inriktar sig på är organisationernas mikro nivå. Genom att tillämpa 

Figur 4 Utökad hållbarhetsmodell (Oskarsson & von Malmborg (2005 s. 126) 
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processmodelleringsmetod som används av organisationer så kan organisationer bryta ner 

Jordens 9 gränser ner till aktivitetsnivå hos organisationer för att visa samspelet med 

organisationers mikronivå. 

Globala utmaningar såsom Jordens 9 gränser samspel med organisationer 

Hållbar utveckling är ett globalt problem vilket innebär att alla organisationernas aktiviteter 

påverkar och påverkas. Att belysa samspelet mellan organisationernas aktiviteter och de globala 

utmaningarna skulle kunna göras med en modell som illustrerar detta samspelet som presenteras 

i Kap. 2.1. figur 7. Enligt Steffen et al. (2005) så är inte ramverket om Jordens 9 gränser menad 

att skalas ner till lägre nivåer som nationell eller lokal nivå. Vikten av funktionerna av systemen 

på lägre nivåerna är viktiga för att Jordens system skall fungera. Det finns starka argument för 

en integrerad approach som kopplar gränstänket med regionala och de globala nivåerna med 

utvecklingsmål som möjliggör gränstänket där policy utfärdas på en lägre nivå (Steffen et al. 

2015). Genom att ta ett integrerat angreppssätt och skulle ramverket om Jordens 9 gränser 

kunna brytas ner till lägre nivåer med processmodelleringsmetoder som används av 

organisationer. Det är viktigt att se samverkan mellan de globala processerna och processerna 

som utförs i organisationerna för att processerna skall kunna utvecklas för att minimera risken 

att inskränka på Jordens 9 gränser.  

Med processynsättet 

blir det enklare att se 

samspelet mellan de 9 

kritiska processerna och 

organisationernas 

processer. För att styra 

organisationerna i 

samspel med Jordens 9 

gränser har 

organisationerna en 

mängd verktyg för att 

lägga till rätta för 

kontinuerliga 

förbättringar och 

effektivisering av 

processerna. Process och systemsynsättet känns igen i modeller såsom Business Excellence 

Figur 5 Organisationers inverkan på Jordens gränser på olika nivåer (Whiteman et al. 

2013 s. 325) 
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Modeller (SIQ, EFQM, Baldridge m.fl) och Quality Management (ISO, 9000) och i 

processmodelleringsverktyg (3cims, Idef0 m.fl.). Modellerna bygger på helhetssyn i 

organisationen och bygger på att verksamheten förstås och beskrivs som processer som skapar 

värde för organisationens intressenter. Verksamheten består av processer och synsättet bygger 

på att alt faktiskt sker i form av processer (Stigendal, 2007). 

För att belysa samspelet mellan de globala utmaningarna och Jordens 9 gränser skall 

organisationernas roll i Jordens globala system på global och regional nivå illustreras enligt 

figur 5 framtagen av Whiteman et al. (2013). Figur 5 är en modell för hur de olika planetära 

gränserna samverkar och hur organisation X inom Y bransch påverkar Jordens 9 gränser på 

global, kontinental och regional nivå (Whiteman et al. 2013). Det är ett problem med denna 

modell och det är riktningen i pilarna från organisation X; bransch Y enbart går från företaget 

mot Jordens 9 gränser. Likväl som organisationerna påverkar Jordens 9 gränser så är även 

organisationerna beroende av dessa gränser. För att få en modell som visar samverkan i båda 

riktningar behöver modellen ta ett top-down och bottom-up perspektiv. Nästa steg är att se hur 

företagens processer samverkar med Jorden 9 gränser. För att utveckla en modell som visar 

samverkan i båda riktningarna mellan Jordens i gränser och företagens processer skall 3cims 

modellen appliceras på Whiteman et als (2013) modell.  

För att företagen skall kunna utvecklas och bidra till minskad inverkan på de 9 gränserna, 

behövs styrning både top-down och bottom-up. Enligt Lupton (1991) så är de vanligast att de 

mest betydande organisationsförändringarna börjar oftast ovanifrån i organisationen och beslut 

trycks vanligen neråt i organisationen med motstånd från de lägre nivåerna. Motstånd från de 

lägre nivåerna är ofta väntade och planer för att motverka detta är det vanligt att 

företagsledningar har förberett för motstånd. För att få till en förändring där företagen bättre 

kan hantera yttre miljö behöver medarbetarna ha en betydande roll i beslutsfattandet. Normalt 

har de personer som utför arbetet bäst kunskap om verksamheten och denna kunskap är vital 

för att få en bättre förståelse för hur företaget framgångsrikt kan hantera de yttre behoven 

(Lupton, 1991). 

 

1.2 Syfte 

Verksamhetsutvärdering, enligt SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, är en 

erkänd och beprövad metod för att kontinuerligt utveckla och ge en helhetssyn över en 

organisation (SIQ, 2016), med syfte att starka kvalitetskulturen i en organisation. Vidare är 
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ramverket om Jordens 9 gränser en internationellt erkänd publikation om vilka av Jordens 

gränser som är viktiga att hantera (Rockström et al. 2009) i syfte att upprätthålla 

förutsättningarna för Jordens system som är viktiga för den fortsatta mänskliga utvecklingen 

och välbefinnandet. Genom att integrera Rockströms et al. (2009) ramverk om Jordens 9 

gränser med SIQs syfte om stärkt kvalitetskultur skulle SIQ modellen tillsammans med 

ramverket om Jordens 9 gränser samverka för att integrera hållbarhetsfrågorna enligt Jordens 9 

gränser i organisationernas kvalitetskultur för att styra organisationer mot stärkt hållbarhet. 

Ramverket om Jordens 9 gränser kan utveckla SIQ modellen så att företagens utveckling 

samverkar med Jordens gränser och bidra till det mänskliga välbefinnandet. På så vis kan SIQ 

modellen utveckla innebörden av kvalitetskultur och på så sätt bättre sätt stimulera svenska 

organisationer och att uppnå en hållbar utveckling. Syftet med uppsatsen är att utveckla SIQ 

modellen så den innehåller det som krävs för att identifiera inverkan på Jordens 9 gränser.  

 

1.3 Frågeställningar 

I. Hur kan Jordens 9 gränser omhändertas i SIQ modellen? 

a. Hur är de globala utmaningarna såsom Jordens 9 gränser kopplade till 

organisationernas interna processer? 

b. Vad menas med alla dimensioner för hållbarhet för företag och vilka är viktiga 

för företag att omhänderta?  

c. Hur kan hållbarhetsmål kopplade till Jordens 9 gränser omhändertas i SIQ 

modellen? 

 

1.4 Metod 

För att besvara syftet har en kvalitativ metod använts för att analysera SIQ modellen genom att 

granska och identifiera problem och lösningar med SIQ modellen genom att använda Jordens 

9 gränser som glasögon. Dessa problem och lösningar sammanfattades för att identifiera 

problem och lösningar som upprepades i de olika delarna samt för att avgränsa uppsatsen. Efter 

att hela SIQ modellen hade genomgåtts sammanfattades problemen och lösningarna, med 

gemensamma stödord för att identifiera kärnproblem och för att avgränsa uppsatsen. För att 

stödja problemen och lösningarna som identifierades gjordes en litteraturstudie.  
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Sedan har flera frågeställningar formulerats som börjar med ”hur” och ”vad” för att analysera 

materialet. Frågeställningarna var en del av analysen och för att besvara frågeställningarna 

analyserades SIQ modellen igen genom att även använda top-down och bottom-upp perspektiv 

för att hitta konkreta utvecklingsförslag av SIQ modellen för att omhänderta Jordens 9 gränser.  

Efter analysen så har lösningarna som föreslagits preciserats och denna process har upprepats 

enligt figur 1 nedanför till syftet med uppsatsen var besvarad. 

En viktig del av uppsatsen är att 

dokumentera vad som gjorts. Efter 

varje genomgång arbetsprocessens 

olika delar så har en ny utgåva av 

arbetet gjorts, totalt 14 versioner. 

Sista delen av arbetet var att ordna 

en struktur så att processen för att 

besvara syftet är tydligt. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen har fokuserat på att 

utveckla de ekologiska 

dimensionerna inom det systematiska grunden i SIQ modellen för att möta 

hållbarhetsproblematiken. Avgränsningen är baserat på att den ekologiska dimensionen är ett 

av de största behoven, enligt de tidigare studier som nämnts i inledningen. Den systematiska 

grunden i SIQ modellen är de tre hörnpelarna, systematiken, strukturen och kulturen. Inom de 

tre hörnpelarna finns det metoder och verktyg som krävs för att ge organisationerna en 

helhetssyn för att uppnå en starkare kvalitetskultur. Själva verktyget är strukturen, dvs huvud-

/delkriterierna och utvärderingsmatrisen, vilken används för att utvärdera verksamhetens nivå 

för respektive delkriterium. Utvärderingsmatrisen har inte analyserats i denna uppsats. De tre 

hörnpelarna utgör de viktigaste delarna i SIQ modellen systematisk helhetssyn och därför har 

uppsatsen avgränsats att enbart studera dessa delar av SIQ modellen. 

Andra ledningssystem och standarder såsom ISO 14001 och GRI har avgränsats i denna 

uppsats. Baserat på studierna enligt Sealy (2010) så är dessa för snäva och har inte ensamt 

möjligheten att omhänderta alla sex dimensioner för ett hållbart ledningssystem, enligt 

1. Identifiera 
problem & 
lösningar

2. Samla 
material

3. Analysera4. Ny lösning

5. 
Dokumentera

Figur 6 Arbetsprocessens 5 steg. (Baserad på Dahlgren L, Emmelin M, 

Winkvist, A, 2004) 
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Oskarson & von Malmborg (2005). SIQ modellen är en mer heltäckande modell och 

omhändertar nästan alla sex dimensioner för ett hållbart ledningssystem.  

SIQs Modell har utifrån ett hållbarhetsperspektiv en utvecklingspotential, enligt Åsa Rönnbäck 

(intervju 2016-11-22), och en metodik är att jämföra hållbarhetsdimensionerna i SIQs Modell 

med andra business excellence modeller, såsom Malcolm Baldrige och EFQM modellen. Med 

tanke på problematiken enligt Whiteman att hållbarhetsarbete hos företag behöver bli mer 

kopplat till naturvetenskapen så jag valt att enbart titta på SIQ modellens 

utvecklingsmöjligheter med Jordens 9 gränser som är baserad på vetenskaplig forskning. 

Varför ramverket om Jordens 9 gränser har använts som lins 

Som diskuterat tidigare så är de ett gap mellan organisationer och miljövetenskapen för att 

organisationer. Gapet medför att organisationernas arbete för en hållbar utveckling är 

särkopplat från miljövetenskapen, detta gap medför att organisationer har svårt för att minska 

sitt tryck på Jordens system. Genom att applicera den miljövetenskapliga systemtänket på 

styrningen av organisationer så kan gapet minska och organisationernas utveckling kan 

potentiellt ske parallellt med Jordens system och ge förutsättningarna för att organisationerna 

kan bidra till att minska trycket på Jordens system. Organisationerna kan även kontinuerligt ta 

del av den forskning som sker inom den miljövetenskapliga systemtänket genom att applicera 

ny forskning i deras styrning av verksamheten. Den senaste miljövetenskapliga forskningen om 

Jordens system kan appliceras genom att utveckla SIQ modellen med Jordens 9 gränser.      
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2. SIQ och Jordens 9 gränser 

Resultatet börjar presentera ett förslag på hur organisationer kan omhänderta ramverket om 

Jordens 9 gränser. Sedan följer analysen av SIQ modellens tre hörnpelare för hur modellen kan 

omhänderta Jordens 9 gränser och slutligen en analys om hur hållbarhetsmålen kan 

omhändertas i SIQ modellen. 

 

2.1 Globala utmaningar såsom Jordens 9 gränser samspel med organisationer 

Att kombinera styrning top-down & bottom-up med systemtänket Jordens system och 9 gränser 

gör det möjligt att med en modell identifiera och förstå samspelet/kopplingen mellan företagens 

arbetsprocesser och Jordens 9 gränser. Genom att inkludera ett bottom-up perspektiv i tänket 

kring Jordens gränser så kan företagens processer styras med de yttre krav som t.ex Jordens 9 

gränsers ställer. Detta kommer utöver de krav på resultat och förbättringar som organisationens 

intressenter ägare/ledare, medarbetare, frivilliga organisationer, lagar m.m. ställer på 

organisationens processer. Detta samspel/koppling har belysts genom att utveckla 3cims 

modellen. Med detta tankesätt får vi en modell som visar samspelet/kopplingen mellan de 

globala processer som påverkar Jordens 9 gränser och de arbetsprocesser som företagen 

genomför. 

3cims modellen använder processkartläggningsteori baserad på Idef0, ISO och QM; och de tre 

nivåerna Övergripande processkarta, delprocesser och arbetsprocess är baserad på IDEF0 tre 

nivåer; Top-level, Parent Diagram och Child diagram (Gjerdrum, 2007). Den övergripande 

processkartan består av delarna Input, Output, Krav (inre/yttre), Stöd och medel och Processer 

som utgör kärnverksamheten. Kraven är viktiga här för det är här ledarna tar hänsyn till de inre 

och yttre kraven som miljökrav m.m. och transformerar dessa genom sina ledningsprocesser in 

i kärnprocesserna. Processerna på den övergripande nivån består av delprocesser, som i sin tur 

består av olika grupper av delmoment. Varje delmoment bryts så ner till Arbetsprocesser. 

Arbetsprocessen består av olika aktiviteter A1 … An och beslut D2 … Dn (Gjerdrum, 2007). 

En unik egenskap enligt 3cims, är hur 3cims modellen integrerar olika perspektiv och risker 

avseende olika områden såsom; säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Ökad risk i en eller flera av 

aktiviteterna i organisationen indikeras genom att ge de olika aktiviteterna märks med olika 

färgkoder tex, svart-säkerhet, röd-arbetsmiljö och grön-miljö  Modellen visar samspelet mellan 

Jordens 9 gränser längst upp och organisationens processer. Organisationens processer är 

kopplat till det geografiska och branschspecifika samspelet enligt Whitmemans (2013) modell. 
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Arbetsprocesserna är de aktiviteter i organisationen som faktiskt utförs och har en direkt 

inverkan på jordens 9 gränser och det är dessa aktiviteter som är i behov av styrning dvs. 

aktivitetsstyrning (Whitmena et al. 2013 & 3cims Norden AB, 2015). Genom att modellera en 

organisation på detta sätt kan alla aktiviteters miljöpåverkan som t.ex. Jorden 9 gränser 

identifieras och modelleras och styras med hjälp av utveckling av SIQ modellen som även 

omhändertar Jordens 9 gränser.  

Figur 7 presenterar en illustration av en modell som visar organisationernas samspel med 

Jordens system och att Jordens 9 gränser kan identifieras i alla delar av verksamheten med 

Whitemans modell och 3cims modellen. 

 

2.2 Analys av SIQ modellen 

Detta kapitel utgör analysen av SIQ modellen – ett dynamiskt ledningssystem som består av tre 

hörnpelare, systematiken, strukturen och kulturen enligt följande disposition:  

 Analys av systematiken 

 Analys av strukturen och kriterierna 

 Analys av kulturen och de 13 grundläggande värderingarna 

 

Figur 7 Vidareutveckling av 3cims modellen helhetssyn över alla organisationens processer i tre nivåer från övergripande 

överblickskarta ner till aktivitetsnivå. Denna modell  som visar samspelet  med Jordens 9 gränser och organisationernas 

aktiviteter 
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2.2.1 Analys av systematiken 

De fyra frågorna som utgör systematiken bygger på Demings PDSA hjul Plan Do Study Act 

(Cleary, 1999). Genom att kontinuerligt ställa frågorna i systematiken på den eller de delar av 

verksamheten som önskar att utvecklas så lägger SIQ modellen tillrätta för att företagen 

kontinuerligt utvecklas. Om kriterierna och eller de grundläggande värderingarna utvecklas att 

även omhänderta Jordens 9 gränser så kommer företaget i teorin att kontinuerligt förbättra sina 

processer för att minska trycket på Jordens gränser. 

”Hur gör vi för att…?” 

”Hur gör vi för att…” fokuserar på att kartlägga arbetssättets olika delar och om de 

Grundläggande värderingarna genomsyrar arbetssättet. Här skulle SIQ modellen kunna 

utvecklas för att även inkludera de Grundläggande värderingarna att även omhänderta Jordens 

9 gränser för att utöka omhändertagandet av den ekologiska dimensionen för hållbarhet. 

Arbetssättet skall genomsyras av de Grundläggande värderingarna och arbetssättet skall bidra 

till att stödja verksamhetens planer, samverkan med andra arbetssätt, förebygga fel, problem 

och risker genom förutseende och planering.  

”I vilken omfattning gör vi det?”  

Organisationen i olika processer för att producera varor och tjänster har en inverkan på de olika 

Jordens 9 gränser. Genom att identifiera direkt och indirekt inverkan av arbetet i de olika 

delarna av organisationen och processerna enligt Jordens 9 gränser kan företagen systematisk 

se omfattningen av arbetssätten utanför organisationen.  

”Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)?” 

Om företagen arbetar efter att värde för kunderna ökar med en hållbar produktion av 

varor/tjänster är det lämpligt att även sätta hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen kan sättas efter det 

som faktiskt är viktigt att förbättras inom, enligt Jordens 9 gränser. Då kan verksamheten följas 

upp i en riktning att motverka att vi närmar oss Jordens gränser och bidra till ökat välbefinnande 

för människan.  

”Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör?” 

Genom att följa SIQs tillämpning av Demings PDSA hjul och föreslagna utveckling av 

Systematikens frågor så lägger SIQ tillrätta för en kontinuerlig utvärdering och förbättring av 

utökade hållbarhetsdimensioner enligt Jordens 9 gränser. 
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2.2.2 Analys av strukturen och kriterierna 

Det är i frågan ”Hur gör vi för att…?” det är viktigt att ställa och formulera rätt frågor så att 

alla dimensioner av hållbarhet omhändertas. Det är här SIQ modellen har den största 

utvecklingspotentialen och möjligen till störst nytta för företagen som skall utvärdera sig själva, 

enligt kriterierna. Det är även här vi kan få till en top-down och bottom-up perspektiv vilket 

innebär att ledningen sätter mål som bryts ner till att styra verksamhetens processer, samt 

medarbetarna som har bäst kunskap i hur processerna fungerar ger återkopplingar till ledningen 

om vilka mål som bör sättas. 

I tidigt stadium av analysen har alla kriterier och delkriterier analyserats. Vissa av kriterierna 

och delkriterierna har valts bort då efter första analysen anses vara tillräckligt att enbart utveckla 

vissa kriterierna. Analysens frågeställning: 

”Vilken eller vilka delar av SIQ modellen bör utvecklas för att hjälpa företagen minska trycket på 

Jordens system?” 

Frågeställningen formulerades för att utvecklingsförslagen av SIQ modellen skulle vara så 

minimal som möjligt, för att SIQ modellens övriga delars funktion och effektivitet skall 

bibehållas. Tanken är att genom att tillämpa en förändring i en del får ringverkningar på de 

övriga delarna och att de övriga delarna enligt PDSA cykeln. 

Delkriteriet – 1.1 Verksamheten ledning  

Detta steg är viktigt för att organisationerna skall utveckla sitt bottom-up perspektiv för att styra 

verksamheten. Det är önskvärt att organisationer kontinuerligt skall utvecklas mot hållbar 

utveckling. Lupton (1991) resonemang om bottom-up är logiskt då ledarna saknar de 

detaljkunskap om företagens processer. Ledarna kan styra top-down genom att sätta mål efter 

krav från yttre påverkan och mål om t.ex. Jordens 9 gränser i syfte att effektivisera processerna 

och samtidigt minska trycket på Jordens system.  

Delkriteriet – 1.3 Processledning 

Inom kriteriet ledarskap är det först och främst delkriteriet Processledning som behöver 

utvecklas. Alla organisationer och människor kommer ha behov, krav, önskemål och 

förväntningar som är beroende av Jordens förutsättningar för mänsklig välmående. Första steget 

här är att inse vikten av Jordens gränser och betydelse för människans framtida välmående. Ett 

förslag är att lägga till Jordens 9 gränser som ett framtida behov, krav, önskemål, förväntan och 
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eller en övrig intressent. Detta för att hållbarhetsdimensionerna skall identifieras och även som 

en förutsättning för ett långsiktigt företagande. 

Delkriteriet – 1.4 Samhällsengagemang 

I publikationen om Jordens 9 gränser kan tolkas som att ”human well being” är målsättningen 

med att tillståndet till samhället skall verka inom Jordens 9 gränser. Mänskligt välmående är 

starkt kopplat till hur väl samhället fungerar och hur människan mår i det samhälle hon lever i 

och i sin tur är klimatet starkt kopplat till samhällsutvecklingen och människans välmående. 

Genom att utvärdera och förbättra sin verksamhet i samspel med Jordens 9 gränser så kommer 

organisationen att bidra till förbättringar i samhället i och med målsättningen med Jordens 9 

gränser dvs., säker tillvaro för människan och hennes utveckling. 

Delkriteriet samhällsengagemang är mer kopplat till den etiska dimensionen. Åter igen 

hållbarhetsproblematiken är ett globalt problem och de sex dimensionerna speglar den globala 

problematiken. De etiska problemen i Sverige som SIQ är tillämpad för är mindre viktiga om 

vi jämför med de globala etiska problemen. Som orättvis fördelning av resurser som medför att 

stor del av den globala befolkningen lider av extrem fattigdom. Samhällsengagemanget och 

miljöarbetet samverkar då för att bidra till att minska nerbrytningen av Jordens system. Det är 

vi människor som bidrar till miljöförändringarna och det är miljöförändringarna som 

organisationerna bör prioritera.  

Delkriteriet – 1.5 Miljöledning 

Här har vi det största konkreta utvecklingsbehovet för att hållbarhetsdimensionerna skall 

omhändertas. Då menas Jordens 9 gränser samt direkt och indirekt inverkan av företagens 

processer. Punkterna som nämns i SIQ modellen ger en systematisk tillvägagångssätt, men 

modellen behöver precisera vad i den yttre miljön som skall värnas om. Här har SIQ modellen 

en direkt nytta av dem miljövetenskapliga forskningen som är experter på just vad som är 

kritiskt att skydda. 

Konkreta förslag är att utöka eller ändra SIQ modellens kriterium Miljöledning samt även 

identifiera och utvärdera följande: 

Prioriterade kriterier, där Jordens gränser redan är i ökad risk, vilka av processerna har en direkt 

eller indirekt inverkan på: 

 Biogeokemiska flöden (fosfor och kväve) 
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 Klimatförändring 

 Förlust av biologisk ångfald 

 Förändrad markanvädning 

Viktiga kriterier, som är icke är kvantifierade eller inom ramarna men kritiska för att 

upprätthålla Jordens globala system:  

 Nya kemiska substanser 

 Nerbrytning av ozonlagret 

 Aerosoler i atmosfären 

 Försurning av hav 

 Färskvattenfanvändning 

Detta är Jordens 9 gränser som är livsviktiga för att upprätthålla utvecklingen av mänskligt 

välbefinnande. Genom att överskrida någon eller några av dessa gränser kan få abrupta och 

ödesdigra konsekvenser för mänskligheten. De fyra första prioriterade kriterierna är redan 

korsade, dvs. där risken för kollaps är högre och några är vi inom gränserna samt vissa är 

okända, dvs ej mätta av miljövetenskapen.  

Dessa är i sin tur viktiga gränser som ger företag och människor livsviktiga förutsättningar från 

naturen som vi inte klarar oss utan. 

Delkriteriet - 2.2 Information om ledande organisationer och konkurrenter 

Från hållbarhetsperspektiv så ställer detta kriteriet en del frågetecken hur delkriteriet kan bidra 

till att omhänderta hållbarhetsdimensionerna, men beror lite på vad som företaget skall jämföra 

sig med enligt delkriterium 6.3 Resultat – Samhällsengagemang och Miljöledning.  

Om SIQ modellen utvecklar delkriteriet 1.4 Samhällsengagemang och 1.5 Miljöledning så kan 

företagen jämföra sig utifrån kriterier som är viktiga att ha under kontroll, baserat på den 

miljövetenskapliga forskningen. Om delkriterierna inte utvecklas fortsätter delkriterierna att 

vara särkopplade från miljövetenskapliga forskningen. Enligt Whiteman (2012) är företag i 

moderna ekonomier och multinationella företag en viktig orsak till nerbrytningen av miljön. 

Trots detta så fortsätter forskning om hållbart företagande att vara skild från den nedåtgående 

trenden av Jordens system. Jordens gränser kan ge organisationsexperter en god och detaljerad 

grund för vidare studier inom ledarskapsstudier inom hållbart företagande (Whiteman et al. 

2012).   
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Delkriteriet - 7.3 Utfästelser till kunder 

Till att börja så skall ordet ”utfästelse” kommenteras dess värde i sammanhanget att skapa 

förtroende hos kunderna. Utfästelse är enligt Nationalencyklopedin en juridisk term (från 1683) 

och innebär  att någon tagit på sig en förpliktelse som kan göras rättslig bindande av annan part 

(NE, utfästelse 2016). Delkriteriet skriver genom utfästelser kopplat till ord som varor, tjänster, 

processer, problem och lösas. Det finnes möjligen alternativa ord mer associerat till dessa ord 

som t.ex. åtagande eller förpliktelse. Åtagande har mer vardaglig koppling enligt NEs exempel 

som. han fick arbeta övertid för att kunna fullgöra alla sina åtaganden, samhällets åtaganden 

gentemot medborgaren, det rör sig om ett frivilligt åtagande. Eller förpliktelse som betyder 

skyldighet som man ofta frivilligt ålagt sig (NE, åtagande, förpliktelse 2016). Kommentar av 

ordval är utanför uppsatsens avgränsning, men värd att kommentera. Ordet känns 

gammalmodigt och särkopplat från syftet. Byte av ordet skulle möjligen göra det enklare att 

förstå om det är modernare samt mer kopplat till syftet som vill uppnås i delkriteriet. 

Om vi återkommer till utfästelser till kunder så kan det anknytas till hållbarhetsredovisning. 

Enligt Global Reporting Initiativ, GRI riktlinjer för hållbarhetsrapportering sedan 1997 

förankrad i ett brett spektrum av intressenter vilket har gett GRI stor trovärdighet inom många 

intressegrupper. Syftet med hållbarhetsredovisning är att presentera organisationens 

hållbarhetsresultat gentemot interna och externa intressenter (GRI v3). Alternativ till GRI 

standarden är att företaget inkluderar mätning och hållbarhetsresultat av produkter tjänster som 

en del av den normala rapporteringen i t.ex. årsredovisningar och dylikt. Årsredovisning är 

oftast ett dokument tillgänglig för flesta och presenteras hållbarhetsresultat där skulle 

organisationerna har en integrerad rapportering. Enligt Oskarsson et al. (2001) ökar företagens 

trovärdighet genom att ta initiativ mot hållbarhet och detta kan göras genom att företagen 

omhändertar Jordens 9 gränser och visar hur den gör det genom att vara transparanta t.ex. 

genom GRI rapportering.  

 

2.2.3 Analys av kulturen och de grundläggande värderingarna 

Enligt sexdimensionsmodellen så skall följande dimensioner omhändertas; ekonomi, etik, 

ekologi, långtidsperspektiv, social och kvalitet. I de grundläggande värderingarna är de flesta 

av dimensionerna är omhändertagna såsom etik – samhällsansvar & social, långtidsperspektiv 

– långsiktighet, kvalitet – alla värderingar och delar av SIQ modellen och ekonomi – 

långsiktighet (varaktig lönsamhet på lång sikt). Utvecklingsbehovet är potentiellt att de 
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grundläggande värderingar som omhändertar den ekologiska dimensionen. Enligt Garvare & 

Isaksson (2001) fokuserar företagen för mycket på betalande kunder, ekonomisk utveckling och 

för lite på Jordens kritiska processer (Garvare & Isaksson 2001). SIQ modellen i sig nämner 

inte den ekonomiska dimensionen, men organisationens lönsamhet anses vara en förutsättning 

för dess överlevnad. Utan ekonomisk hållbarhet kommer inte organisationen att överleva. Ökat 

fokus på Jordens kritiska processer skulle kunna utvecklas om Jordens 9 gränser omhändertogs 

i företagen med tex. hjälp av föreslagen utveckling av SIQ modellen. För att SIQ modellen skall 

bli bättre på att möta hållbarhetsproblematiken och närma sig ett hållbart ledningssystem bör 

SIQ modellen bli bättre på att omhänderta den ekologiska dimensionen för hållbarhet (Sealy et 

al. 2010).  En stark fördel med SIQ modellens grundläggande värderingar är att den inkluderar 

värden som snabbare reaktioner, lära av andra, samverkan, engagerat ledarskap, 

kompetensutveckling m.m. och har ett bottom-up perspektiv, vilket ökar organisationens 

förmåga att anpassa sin verksamhet för att möta miljöförändringsproblem. Vidare är det 

människan som driver förändringarna vare sig det är invånare, ledare, kunder eller medarbetare 

så måste hållbarhetsvärden implementeras på en personlig nivå, på organisations nivå och på 

samhällsnivå (Garvare & Isaksson 2001). SIQ modellen har goda förutsättningar att bidra till 

hållbarhetsvärdena på alla nivåer om hållbarhetsdimensionerna integreras i de grundläggande 

värderingarna.  

 

2.3 Hållbarhetsmål kopplade till Jordens 9 gränser i SIQ modellen  

I kapitel 2.2.1  analyseras de fyra frågorna som bygger systematiken och tredje frågan är kopplat 

till resultatet och vad det leder till i förhållande till målen  organisationen. Tolkningen av detta 

är SIQ modellen bör bidra till att sätta hållbarhetsmål som samverkar med Jordens 9 gränser. 

På så sätt kan verksamheten följas upp och styras i en riktning att motverka trycket på Jordens 

9 gränser. Top-down & bottom-up perspektiv för att styra organisationen måste kombineras. 

Det är ledarna som har det yttersta ansvaret och översikt över organisationen. Enligt bottom-up 

perspektivet så är det de yttre faktorerna och medarbetarna som skall bidra till besluten för att 

styra verksamheten. Bidra till, är en viktig benämning här och då det är ledarna som har det 

övergripande ansvaret och vikten är då att ta in all information så att alla nödvändiga krav 

omhändertas. Kraven kan ställas i form av mål i verksamheten och dessa blir styrande i 

organisationens processer. Genom att sätta mål som skall minska inverkan på Jordens 9 gränser 

styr ledarna uppifrån och medarbetarna kan bidra med information och kunskap i hur dessa mål 

bäst uppfylls.  
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3. Diskussion 

Jag blev förvånad över att Steffen et al (2015) som är en av medförfattarna till Jordens 9 gränser 

anser att ramverket inte är lämpad för de lägre nivåerna och att brytas ner i mindre delar. Genom 

att tillämpa och utveckla 3cims modellen så kunde jag visa att ramverket kan tillämpas på lägre 

nivåer och brytas ner i mindre delar för att visa att ramverket om Jordens 9 gränser kan tillämpas 

på lägre nivåer och brytas ner i mindre delar för att organisationerna skall kunna omhänderta 

ramverket. 

Globala utmaningar såsom Jordens 9 gränser samspel med organisationer 

Hållbar utveckling är ett globalt problem och företagens bidrag för att motverka eller bidra till 

en hållbar utveckling kan vara minimal eller obefintlig. De globala problemen behöver brytas 

ner till organisationernas aktiviteter, och organisationens aktiviteter behöver styras med 

hållbarhet i åtanke och dess inverkan skalas upp till den globala nivån. En modell togs fram 

som visar samspelet mellan de globala processerna ner till företagens aktiviteter. På så sätt kan 

organisationerna identifiera vilka processer och aktiviteter som har en inverkan på de globala 

processerna. Med denna modell och genom utveckling av SIQ modellen kan organisationerna 

identifiera processerna och prioritera hållbarhetsarbetet efter vilka av Jordens 9 gränser som är 

mest kritiska enligt forskningen om Jordens 9 gränser. 

SIQ 

SIQ modellen är ett verktyg för att utvärdera företagens prestanda inom bestämda kriterier och 

att kontinuerligt förbättra sig inom dessa kriterier genom systematiken i SIQ modellen som 

bygger på Demings PDSA hjul. Förslaget är att utveckla SIQ modellen med de två perspektiven 

top-down och bottom-up. Med perspektivet top-down så bör SIQ modellen utvecklas så att 

ledarna sätter hållbarhetsmål som bidrar till att minska trycket på Jordens 9 gränser. Detta top-

down perspektiv måste samverka med bottom-up perspektivet. När ledarna sätter 

hållbarhetsmål så är det de yttre faktorerna som Jordens 9 gränser som styr vilka mål som skall 

sättas. Medarbetarna har en avgörande roll för att identifiera vilka processer som har inverkan 

på dessa gränser och utveckla aktiviteterna för att målen skall uppnås. Genom att inkludera 

Jordens 9 gränser i utvärderingskriterierna så kan alla organisationer som använder SIQ 

modellen identifiera sina processers inverkan på de 9 gränserna, sätta mål som samspelar med 

Jordens 9 gränser och använda SIQ modellens verktyg för att kontinuerligt förbättra sin 

prestanda mot dessa hållbarhetsmål. Transparens och hålbarhetsredovisning kan också vara ett 

bra verktyg för att bidra till att tillvarata interna och externa intressenter gällande 
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hållbarhetsarbetet i organisationen. Genom att vara transparenta så kan också organisationen 

trovärdighet öka.  

Fördelen med att använda Jordens 9 gränser som glasögon för att utveckla SIQ modellen är att 

teorin om Jordens 9 gränser är kopplat till Jordens system och de kritiska globala processerna. 

Genom att koppla organisationernas styrning i samspel med Jordens 9 gränser kan 

organisationerna bidra till att trycket på Jordens system minskar och att vi minskar risken för 

kollaps i ett eller flera av Jordens gränser. Genom att samspela med Jordens gränser och den 

miljövetenskapliga forskningen inom området så minskar gapet mellan organisationerna och 

miljövetenskapen. Syftet med detta är att öka chansen för att motverka den negativa trenden 

med nerbrytningen av Jordens system.  

 

3.1 Slutsats 

 Jordens 9 gränser kan användas på lägre nivåer och brytas upp i mindre delar med 

processmodelleringsteknik 3cims som baseras på Idef0. 

 För att SIQ modellen skall omhänderta flera dimensioner av hållbarhet bör SIQ 

modellens kriterier omhänderta Jordens 9 gränser och även koppla dessa till 

hållbarhetsmål. 

 Transparens bidrar till att tillfredsställa interna och externa intressenter samt ökar 

organisationens trovärdighet. 

 Utveckling av SIQ modellen i samspel med Jordens 9 gränser minskar gapet mellan 

organisationer och miljövetenskapen. Detta kan öka chansen att motverka den negativa 

trenden med nerbrytning av Jordens system. 

 

3.2 Konkreta utvecklingsförslag 

Förslag är att SIQ modellen angriper problematiken på två fronter, top-down och bottom-up, så 

att dessa samverkar i organisationen. 

I SIQ utvärderingskriteriet 1.1 Ledarskap belyser ledarskapets, samverkan med intressenter och 

stöd för medarbetarna. För att stödja medarbetarnas förbättringsarbete bör ledningen enligt 

delkriterium 3.1 inkludera hållbarhetsmål och strategier som inkluderar mål för att identifiera 

organisationens processers  risk och inverkan av Jordens 9 gränser. 
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För att medarbetarna skall utvärdera processernas risk och inverkan på Jordens 9 gränser så bör 

utvärderingskriteriet 1.5 Miljöledning utvecklas att även innehålla de 9 gränserna. Delkriteriet 

bör även innehålla Jordens 9 gränser för att lägga tillrätta för att planera, styra och utveckla 

miljöarbete i linje med Jordens 9 gränser. 

 

3.3 Förslag till fortsatta studier 

Jag har förslagit en teoretisk utveckling av SIQ modellen. Utvecklingen av modellen behöver 

testas i ett verkligt fall för att se om modellen har nytta för Jordens gränser och om 

utvecklingsförslaget av modellen skapar nytta för organisationen. Utvecklingsförslaget kan i 

teorin vara bra, men om inte organisationen som skall tillämpa modellen ser värde i den så är 

utvecklingsförslaget irrelevant. Förslag är att göra en fallstudie där den föreslagna modellen 

testas i en organisation. Syfte är förslagsvis att testa om utvecklade modellen är praktiskt 

tillämpningsbar och eller i syfte att konkretisera utvecklingsförslaget för att kunna tillämpa den 

i en organisation.  

 

3.4 Styrkor och svagheter med metoden 

I metoden har jag valt att använda ramverket Jordens 9 gränser som del av metoden för att 

identifiera problem och lösningar i SIQ modellen. Fördelen med ramverket är att det finns 9 

bestämda gränser som är kvantifierade och mätbara, vilket ger tydliga kriterier som kan 

användas för att utveckla SIQ modellen att omhänderta alla eller flera dimensioner av 

hållbarhet. Ramverket har också vetenskapligt stöd av de 9 gränserna som med vetenskapliga 

studier har visat är kritiska för Jorden som system. Alternativt skulle olika definitioner som 

Brundtlands definition för hållbar utveckling, 

”Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (WCED, 1987 s. 8). 

användas eller olika modeller för hållbarhet som tex. tre pelare ekologiska, ekonomiska och de 

sociala. Definitionerna som finns och de olika modellerna anses ge för mycket egen tolkning 

av vad de olika pelarna eller vad som skall innehålla i de olika modellerna. Ramverket Jordens 

9 gränser ger konkreta kriterier som måste omhändertas för en hållbar utveckling. Detta ger ett 

tydligare ramverk att utvecklas efter samt en bättre metod och lins att se problem och lösningar 

i business excellence modeller som SIQ modellen. 
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Svaghet i metoden är att resultatet, urval av material och analysen speglas av författarens egen 

bakgrund. Validiteten och reliabiliteten påverkas av hur god kännedom författaren har till ämnet 

där den egna förståelsen av de olika teoretiska bakgrunderna påverkar analysen och resultat.  

Insamling av material är också ostrukturerad, men nödvändigt i denna process. Så urvalet av 

litteratur var baserat på det som hittades, med sökord som tolkades från problem och 

lösningarna för att söka litteratur.  Reproducerbarheten av metoden är svår då resultatet är 

reflekterat av författarens egen bakgrund. Genom att inkludera min egen bakgrund kan 

reproducerbarheten underlättas genom att ge insikt i min personliga bakgrund. 
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