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Förord 
Det här examensarbetet har utförts som en avslutande del av mina studier vid programmet 
Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet i Östersund och det omfattar 15 
hp.  

Då min inställning när jag började programmet var att all ekonomi var av ondo är jag minst 
sagt förvånad över att det är detta som blev slutprodukten. Kanske är det ett bevis på att allt är 
möjligt? En sak jag säkert lärt mig under dessa tre åren är att det är med gemensamma krafter, 
positivitet, vänskap och en lagom arbetsbörda som vi skapar förutsättningar för en hållbar 
värld.  

Jag vill rikta mitt varmaste tack till min handledare Mats Barthelson som trott på mig när jag 
själv har tvivlat och som också lärt mig grundprincipen för att prioritera – hårt men klokt! 
Andreas Englund ska också ha ett stort tack för intressanta diskussioner och spännande upp-
slag. Vidare vill jag tacka alla de som på något sätt kommit i kontakt med mig under proces-
sen, både de som kommit med tips, råd och erfarenheter och de som bara funnits i min närhet 
och tittat, läst och peppat – Tack! 

Östersund, maj 2015 

Nina Österlöf 
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att bidra till en mer hållbar utveckling genom att få företag att 
utforma sin affärsmodell med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsa-
spekter. För att det ska vara möjligt har Osterwalder och Pigneurs affärsmodellkanvas kombi-
nerats med olika hållbarhetsverktyg. Hållbarhetsverktygen som valts ut är redan etablerade 
metoder för hållbar utveckling inom företag som antingen är lätta att använda eller bidrar till 
stark hållbar utveckling, eller bägge. Originalaffärsmodellkanvasens alla olika delar har beri-
kats med frågor som inspirerats av dessa verktyg. Dessutom har kanvasen breddats till att 
också innehålla tidsperpektiv i form av visionsarbete och arbete med mål/handlingsplaner, då 
långsiktighet är viktigt för just hållbar utveckling och också ingår i många av de etablerade 
hållbarhetsverktygen. 

Den nya affärsmodellkanvasen har presenterats i en form där de olika dimensionerna i hållbar 
utveckling - ekologisk, social och ekonomisk - tydligare framträder. Ambitionen är att det nya 
verktyget ska vara både lätt att arbeta med, bidra till stark hållbar utveckling, och också stärka 
företags affärsmodeller. Den nya kanvasen och resultaten från den här studien behöver testas, 
mätas och utvecklas vidare.  

Förhoppningsvis kan denna nya affärsmodellkanvas för hållbart företagande medverka till att 
vi i en snarare framtid får se en mer hållbar utveckling och ett mer hållbart företagande.  
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Summary 
The purpose of this study is to contribute to a more sustainable development by getting com-
panies to develop their business model with regard to ecological, social and economic aspects 
of sustainability. To make that possible, the Osterwalder and Pigneur business model canvas 
has been merged with various sustainability tools. The selected sustainability tools are already 
well-established methods for sustainable development within companies that are either easy 
to use or that contribute to strong sustainable development, or both. All the different parts of 
the original business model canvas have been enriched with questions inspired by these tools. 
In addition, the canvas has been extended to include the perspective of time by adding work 
for a company vision and goals/action plans, since time perspective is important for sustain-
able development and is also included in many of the previously mentioned sustainability 
tools. 

The new business model canvas has been presented in a shape where the different dimensions 
of sustainable development - ecological, social and economic - emerge more clearly. The am-
bition was that the new tool would be both easy to work with, contribute to strong sustainable 
development, and also strengthen corporate business models. The new canvas and the results 
of this study need to be tested, measured and further developed. 

Hopefully, this new canvas for sustainable business models can enable both a more sustain-
able development but also even more sustainable business and entrepreneurship. 
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1. Bakgrund & problem 
I detta avsnitt ges en grundförståelse för begreppet hållbar utveckling samt affärsmodeller och 
dess koppling till varandra. Därefter behandlas redan existerande och delvis välkända och 
välanvända verktyg för miljö- och hållbarhetsarbete. Avsnittet avslutas med en presentation av 
studiens syfte, mål, metod och avgränsningar. 

1.1. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definierades av Brundtlandkommissionen år 1987 som  
”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillgodose sina behov”  
(Brundtland, 1987, s. 16).  

Detta involverar tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Rogers, Jalal 
& Boyd, 2008; Málovics, Csigéne & Kraus, 2008). Grundförutsättningen för att en hållbar 
utveckling ska vara möjlig är att dessa tre delar ges lika värde och uppmärksamhet. Dessa de-
lar kallas bl.a. triple bottom line, eller People, Planet, Profit (Boyd, 2001). Denna tredelning 
återkommer i princip i all litteratur och forskning som finns kring hållbar utveckling. De tre 
delarna kan porträttera hållbar utveckling på olika sätt, se fig. 1-3.  

!   !  !  
Figur 1. Tre pelare som                    Figur 2. Tre cirklar som                Figur 3. Hållbar utveckling   
bär upp hållbar utveckling.               gemensamt skapar                      där de tre delarna bygger  

                                  hållbar utveckling.                       på varandra.  

Den största skillnaden mellan dessa tre bilder är att i fig. 1 och 2 är det möjligt att plocka bort 
någon av delarna och fortfarande ha de två andra kvar, oberoende av vilken del som plockas 
bort. Detta kallas ibland för svag hållbarhet. Fig. 3 är en avbildning av så kallad stark hållbar-
het, där det tydligt framgår att den ekonomiska hållbarheten är beroende av att det finns eko-
logisk och social hållbarhet. Grundprincipen för stark hållbarhet är att mänsklig aktivitet inte 
längre bryter ner eller överutnyttjar naturen genom att använda naturens resurser och tjänster 
snabbare än de kan återhämta/återskapa sig (Kaufmann & Cleveland, 2008).  

Definitionen av hållbar utveckling har fått kritik för att vara allt för otydlig och svår att arbeta 
med (Mock & Wernke, 2011; Det Naturliga Steget, 2015; Málovics, Csigéne & Kraus, 2008; 
Ekins & Simon, 2003, m.fl.). Ekins och Simon har därför ytterligare definierat funktionerna 
av ekologisk hållbarhet som  

• ”Resursfunktion: naturresurser som levereras till det ekonomiska 
systemet (energi, jordbruksmark och biologiska tillgångar).  

• Sänkefunktion: möjligheten att göra sig av med avfall.  
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• Livsuppehållande funktion: funktioner som utförs av mark, vatten 
och luft vilka är avgörande för att upprätthålla liv.  

• Mänsklig hälsa och välfärdsfunktion: omfattar tjänster som upp-
rätthåller hälsa och bidrar till människors välbefinnande.”  

(Málovics, Csigéne & Kraus, 2008, s. 908, författarens övers.) 

I enlighet med bilden av stark hållbarhet (fig. 3) är dessa funktioner grundförutsättningen för 
all sorts utveckling samt möjligheten att upprätthålla liv på jorden, vilket gör dess upprätthål-
lande verkligt angelägen (Ekins & Simon, 2003).  

Mock och Wernke (2011) har också försökt förtydliga begreppet hållbar utveckling genom att 
ta fram tre grundförutsättningar för hållbar verksamhet – användbarhet, effektivitet och verk-
ningsgrad (utility, effecitiveness, efficiency, författarens övers.). Användbarhet handlar om 
vad för nytta som ska nås, i form av t.ex. nöjdhet, önskningar eller någon typ av stadium. Ef-
fektivitet handlar om hur nära resultatet hamnar ambitionen, samt hur väl ambitionen stämmer 
överens med ändamålet och kapaciteten. Slutligen handlar verkningsgraden om att nå högsta 
effekt med minsta möjliga påverkan/kostnad.  

1.2. Företagande, affärsmodeller och företags utveckling 
Den huvudsakliga idén med företagande är att sälja en produkt (vara eller tjänst) som ger vär-
de för kunden och därmed skapar intäkter och helst vinst för företaget. Intäkterna möjliggör 
för en fortsatt produktion och också att företagaren får det bättre ställt. Som Clark, Osterwal-
der och Pigneur krasst beskriver det: ”When cash runs out, the game’s over” (Clark, Oster-
walder & Pigneur, 2012, s. 28). Företag kan vara stora eller små, nystartade eller väletablera-
de men oavsett så bör de ha en formulerad affärsidé och gärna också en uttänkt och väl ut-
vecklad affärsmodell (Bengtsson, Ekroth, Höglund, Terrvik & Östberg, 2012; Osterwalder & 
Pigneur, 2010). Bengtsson et al. beskriver olika faser i företagsutveckling och konstaterar att  

”det är bara om [affärsidén] framgångsrikt kan marknadsföras och säljas  
som den får ett ekonomiskt värde”  

(Bengtsson et al., 2012, s. 26).  

För att få en tydligare bild över hur affärsidén kan och bör drivas kan företaget utveckla sin 
affärsmodell. Affärsmodellen ska 
beskriva ”… grunden för hur man 
lönsamt skapar och levererar 
kundvärde” (Osterwalder & Pig-
neur, 2010, s 14). Affärsmodeller 
behandlar på olika sätt de frågor 
som sammanställts i tabell 1 (Sin-
field, Calder, McConnell & Col-
son, 2011). För att enkelt kunna 
arbeta med detta har Affärsmo-
dellkanvasen tagits fram, vilket är 
en vidareutveckling av tidigare 
affärsmodellsstudier och teorier. 
Kanvasen har i grunden utvecklats 
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Tabell 1. Frågor kring affärsmodeller.  
Källa: Sinfield et al., 2011.

Fråga Svar som söks  
(kan vara flera olika)

Vem är den huvudsakliga kunden? Kund

Vilket kundbehov tillgodoses? Arbetet produkten utför

Vad kommer vi att erbjuda för att ta itu 
med det behovet? Produkt att sälja

Hur får kunden reda på det erbjudandet? Hur produkten säljs

Vilken roll kommer vår affärsverksamhet 
spela i att tillhandahålla erbjudandet?

Företagets roll i  
värdekedjan

Hur kommer vår affärsverksamhet  
resultera i vinst? Hur vinst uppstår



för att vara en ontologi (Oliveira & Ferreira, 2011), alltså en beskrivning av verkligheten och 
dess sammanhang (NE, 2015).  

Just Osterwalder och Pigneurs affärsmodellkanvas har utvecklats genom Business Model Ge-
neration, en hubb på Internet och senare också i en bok av Osterwalder och Pigneur (2010). 
Kanvasen är väldigt tilltalande och lättförståelig (Oliveira & Ferreira, 2011) och ger en tydlig 
visuell grund för en ekonomiskt hållbar affärsmodell. De olika delarna, ”byggstenarna”, i af-
färsmodellskanvasen är noga placerade i förhållande till varandra (Osterwalder & Pigneur, 
2010). Verktyget som sådant är utformat för att en ledningsgrupp eller företagsstartare ska gå 
igenom kanvasens nio delar i ordning och då reflektera över ett antal frågor. 

Affärsmodellkanvasen används idag ofta som ett interaktivt verktyg för att belysa affärsmo-
dellens olika delar, och för att ställa rätt frågor om företagandets utveckling och vad som ska 
fokuseras på (Osterwalder & Pigneur, 2010). Se fig. 4.  
 

Figur 4. Affärsmodellkanvas.  
Källa: Osterwalder & Pigneur, 2010. 

Hållbarhet kopplat till företagande samt begrepp som hållbart företagande dyker upp ibland, 
oftast i bemärkelsen att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet som ska vara lukrativ och stå 
sig på marknaden under en längre tid (Osterwalder & Pigneur, 2010). Historiskt sett har före-
tagande och konsumtion ur ett miljöperspektiv ansetts vara ”boven i dramat”, och ur vissa 
ekonomers synvinkel har miljöproblemen varit en onödig aspekt att ens diskutera (Sohn, 
1982; Wintrobe, 1981; Huang & Rust, 2011; Málovics, Csigéne & Kraus, 2008).  

Konsumtionen som sådan är en komplex fråga, då den driver det ekonomiska systemet och 
tillväxten vilket utgör en grundförutsättning för ett framgångsrikt och välmående samhälle. 
Men samtidigt som konsumtionen gör detta bidrar den också till allvarliga miljöhot (Birkin, 
Polesie & Lewis, 2007; Park & Behera, 2014) och skapar positiva och negativa effekter i 
samhället, för både kunder och affärsmöjligheter. För att lyckas minimera negativa konse-
kvenser och också förstärka möjligheterna för de positiva konsekvenserna krävs ett långsiktigt 
tankesätt (Sheth, Sethia & Srinivas, 2011) och ett engagemang i frågor om hållbar utveckling 
(ALMI, 2014?; Brorsson & Larsson, 1998; m.fl.).  
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1.3. Verktyg för att inkorporera hållbar utveckling i 
företagsverksamhet 

I och med att miljöproblem och miljöförstöring samt sociala missförhållanden inom produk-
tion m.m. blivit allt mer uppmärksammat, har intresset och medvetenheten kring hållbar ut-
veckling ökat i samhället, vilket företag då tvingats anpassa sig till (DeSimone & Popoff, 
1997; ALMI, 2014?). Detta har delvis skett på grund av lagar och andra juridiska och ekono-
miska styrmedel (Carlman & Westerlund, 2007) med också genom ökade påtryckningar från 
konsumenter (DeSimone & Popoff, 1997; Whitelaw, 1997, ALMI, 2014?). För att världsut-
vecklingen ska bli hållbar krävs engagemang och ansträngningar från alla håll i samhället 
(Huang & Rust, 2011). Bradbury och Clair menar att  

”hållbara företag är en nyckelfaktor i att ställa om samhället mot hållbarhet”  
(Bradbury & Clair, 1999, s. 63, författarens övers.).  

Å andra sidan pekar viss forskning på att en omställning till ett mer hållbart företagande och 
ett större hållbarhetsintresse än så länge inte lett till en minskning i användandet av resurser 
(Birkin, Polesie & Lewis, 2007). 

Oavsett verklig effekt verkar insikten om att hållbart företagande kan vara lönsamt och bidra 
till en bättre affärsverksamhet få starkare fäste. ALMI  skriver i sin Hållbarhetsredovisning 1

för 2013 att studier visar att företag som aktivt verkar för t.ex. mångfald och miljö är mer lön-
samma och bärkraftiga. Detta gör att ett aktivt arbete för hållbarhet både är viktigt för att be-
hålla och/eller vinna marknadsandelar, men också för att företaget ens ska ha möjlighet till 
investeringskapital (ALMI, 2014?).  

Vidare rör sig samhället mer och mer mot att bötfälla miljöskadliga utsläpp och en möjlig 
framtid är företag kommer att behöva betala för användning av de naturresurser som de idag 
tar för givna, t.ex. vatten (Boyd, 2001). Detta gör det angeläget att se till så att den typen av 
böter och kostnader inte blir verklighet.  

Ytterligare en anledning till att driva företag mer hållbart är att jordens resurser är ändliga och 
att konkurrensen om desamma ökar vilket också riskerar att leda till ökade kostnader om inte 
ett mer resurseffektivt användande kommer i bruk (Tukker, 2015; Meadows, Randers & Mea-
dows, 2004). Eller som Burns konstaterar: 

”Eftersom ekologiskt tryck alltmer kommer att forma den framtida ekonomin,  
kommer företag som förstår utmaningen hållbarhet vara mer benägna att frodas.  

 Ekonomin och miljön är sammankopplade; företag börjar inse  
att naturens lagar skapar restriktioner och begränsningar  

som har stora ekonomiska konsekvenser.  
 Genom att lära sig arbeta på ett sätt som inte sätter verksamheten på kollisionskurs  

med orubbliga naturlagar, kan avsevärda ekonomiska fördelar uppnås.”  
(Burns, 1999, s. 331, författarens övers.) 

 ALMI är ett företag delvis ägt av Svenska staten som hjälper till med lån, rådgivning och 1

utveckling till företag. 
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Till följd av detta har flertalet olika teorier, metoder och verktyg tagits fram som förklarar el-
ler bidrar till utveckling av företagen mot en större miljöanpassning eller bättre social hänsyn 
etc. Det finns även massor med nätverk och andra företagsinitiativ för hållbar utveckling samt 
forskning från ett flertal ämnesområden (Boons & Lüdeke-Freund, 2013).  
Några av de existerande hållbarhetsverktygen presenteras i detta stycke.  

1.3.1. ISO 9000 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 
hanterar mängder av internationella standarder. Just 
ISO 9000 handlar om kvalitetsledningssystem och är 
ett verktyg för att utveckla företags metoder och pro-
cesser, samt att hitta eventuella brister för att på så sätt 
kunna förbättra verksamheten och göra den mer effek-
tiv eller kvalitativ, eller som Lindgren och Sandell 
konstaterar;  

”Kvalitetssäkring innebär att göra rätt från början”  
(Lindgren & Sandell, 1993, s. 9).  

Olika typer av kvalitetsledningssystem med tillhörande certifieringar har funnits sedan 1920-
talet. ISO 9000 antogs som en internationell standard 1987 och består av flera delar varav ISO 
9001 är den vanligaste att certifiera sitt företag mot (Lindgren & Sandell, 1993). ISO 9001 
består av 58 krav baserade på åtta grundprinciper (SIS, 2015), se tabell 2.   

All ISO-certifiering är frivillig, och kostar en del pengar. Idag är det ofta förekommande att 
ISO 9001 ställs som krav i t.ex. offentlig upphandling.  

1.3.2. ISO 14000 
Efter att Brundtlandrapporten (Brundtland, 1987) kommit ut och efter flertalet olika interna-
tionella toppmöten under 1980- och 1990-talen utvecklades en miljöledningssystemsstandard 
i motsvarighet till ISO 9000 (Brorsson & Larsson, 1998). 
Dessa ingår i ISO 14000-familjen vilka etablerades under 
mitten av 1990-talet. Den har också uppdaterats 2005 (Bir-
kin, Polesie & Lewis, 2007). ISO 14001 är den vanligaste att 
certifiera företag mot. Den består av fem huvudkomponenter, 
se tabell 3. Även i denna ISO-standard är det centralt med 
ständigt förbättring (Brorsson & Larsson, 1998). 

1.3.3. ISO 26000 
ISO 26000 utvecklades så sent som mellan 2003 och 2010 (Nilsson, 2010). Den handlar 
främst om socialt ansvarstagande baserat på sju grundprinciper, se tabell 4.  

Det är inte möjligt att certifiera sig mot ISO 26000 utan standarden är tänkt som ett förtydli-
gande för de företag som vill arbeta med hållbarhet (Nilsson, 2010). Verktyget hjälper fram-
förallt till med att identifiera ansvarsområden/-potential inom CSR (se nedan) (Moratis, 
2016). Moratis lyfter dock en hel del kritik mot verktyget, bland annat att det är svårt att arbe-
ta med, inte är lämpat för små- och medelstora företag samt att det i och med att det inte går 
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Tabell 2. Grundprinciper för ISO 9001. 
Källa: SIS, 2015.

Kundfokus

Processinriktning

Systemangreppssätt för ledning 

Medarbetarnas engagemang

Faktabaserade beslut

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leve-
rantörer

Ständiga förbättringar

Tabell 3. Delar i ISO 14001. 
Källa: Brorsson & Larsson, 1998.

Planering

Införande och drift

Kontroll och korrigerande åtgärder

Ledningens genomgång



att certifiera sig mot ISO 26000 resulterar i en 
diskrepans mellan ambition och verklighet inom 
företagen.  

En viktig del i framtagandet av standarden har 
varit att hitta ett gemensamt språk och ordbruk 
för alla inblandade aktörer och intressenter och 
begreppet Socialt ansvarstagande har därför de-
finierats enligt följande:  
En organisations ansvar för sina besluts och ak-
tiviteters påverkan på samhället och miljön, ge-

nom transparens och etiskt beteende som  
• bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och samhällets välfärd 
• tar hänsyn till intressenternas förväntningar  
• överrensstämmer med gällande lag och följer internationella normer 

för betende; samt  
• är integrerad i hela organisationen och praktiseras i dess relationer. 

Not 1: aktiviteter omfattar produkter, tjänster och processer.  
Not 2: relationer hänvisar till en organisations verksamhet inom dess inflytandesfär. 

(Atler, Boivie, Henriksson, Holmquist, Linusson &  
Söderberg, 2009, s. 10, författarens övers.)  

ISO 26000 nämner också vikten av att lyfta konsumentperspektivet och människors grund-
läggande rättigheter och är till stor del inspirerat av FNs riktlinjer för konsumentskydd.  

1.3.4. EMAS 
EMAS står för Eco-Management and Audit Scheme (Birkin, Polesie & Lewis, 2007) och är 
framtaget av EU som en vidareutveckling av ISO 14001. EMAS kom 1993 och ansvaret för 
publicering av miljöredovisningar m.m. ligger i dagsläget på Naturvårdsverket. På det stora 
hela är EMAS och ISO 14001 ganska lika, undantaget några extra krav som hittas i EMAS 
(Naturvårdsverket, 2014), bland annat är EMAS mycket tydlig med hur en miljöpolicy ska 
utformas. Enligt EMAS ska följande åtaganden finnas:  

- ”att avfallsmängden skall minska, samt att återvinning och återanvändning 
förespråkas,  

- att utsläpp till luft och vatten skall minska,  
- hushållning med energi, vatten och råvaror,  
- att påverkan på olika ekosystem skall utvärderas, kontrolleras och minskas,  
- att bullerstörningar skall kontrolleras och minimeras, att leverantörers och 

entreprenörers miljöarbete skall beaktas,  
- att miljöolyckor skall förebyggas samt att riskanalyser och beredskapsplaner skall 

finnas.” 
(Brorsson & Larsson, 1998, s. 28).  

1.3.5. CSR 
CSR används mer och mer flitigt som begrepp inom företagsvärlden och på t.ex. handelsut-
bildningar men vad det egentligen innebär är lite oklart (Freeman & Hasnaoui, 2011). CSR 
står i grund och botten för Corporate Social Responsibility vilket har definierats och omdefi-

!12

Tabell 4. Grundprinciper för ISO 26000. 
Källa: Nilsson, 2010.

Ansvarsskyldighet

Transparens

Etiskt uppträdande

Respekt för intressenterna

Respekt för lagen

Efterlevnad av internationella uppförandenormer

Respekt för mänskliga rättigheter



nierats sedan 1926. Definitionerna varierar stort mellan olika länder och också inom länder. 
Några saker som kan ingå och som företagen i och med sitt CSR-arbete åtar sig att göra är 
arbete kring triple bottom line/hållbarhet/klimatförändringar m.m., volontärarbete, stöd (både 
ekonomiskt och annat) till lokalsamhället, stöd till andra behövande, arbete med HIV/AIDS-
bekämpning, arbete för att öka miljömedvetenhet, kontakt med den akademiska världen, etis-
ka affärer, arbete med ren teknik, förnybara/alternativa energikällor, mångfald och personal-
frågor, rättvis handel, mänskliga rättigheter, hälsa och friskvård, socialt ansvarsfulla investe-
ringar m.m. (Freeman & Hasnaoui, 2011).  

Det finns CSR-nätverk runt om i världen där företag hjälps åt och erbjuds utökade kunskaper 
m.m. (CSR Sweden, u.d.). 

1.3.6. Det Naturliga Steget 
Det Naturliga Steget (DNS) grundades som organisation 1989 (Burns, 1999). Organisationen 
ägnar sig åt utbildning för bland annat företag och det är många internationella företag som 
dragit stor nytta av det naturliga steget som verktyg (Bradbury & Clair, 1999). Grunden är de 
fyra systemvillkoren, vilka menar att  

”i det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk… 
- koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller). 
- koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, 

hormonstörande ämnen). 
- undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, 

överfiske). 
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt… 

- från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).”  
(Det Naturliga Steget, 2015). 

DNS menar att om alla fyra systemvillkor möts i alla delar av samhället så kommer det att 
innebära att vi har en hållbar utveckling (Bradbury & Clair, 1999), vilket kan jämföras med 
Ekins och Simons ekologiska funktioner, se avsnitt 1.1 (Málovics, Csigéne & Kraus, 2008).  

Systemvillkoren kan ses som ett slags lagar eller rättesnöre för den eller de som vill nå en 
hållbar utveckling. Olika företag jobbar på olika sätt med detta, men DNS egna arbetssätt är 
att använda systemvillkoren som ett ramverk för en framtidsvision som företaget sedan gör en 
backcasting utifrån (Phdungsilp, 2011). Genom att både åtgärda så kallad ”low hanging fruit”, 
det vill säga att göra lättare justeringar i nuvarande sätt att arbeta (t.ex. genom att minska av-
fall eller liknande), samtidigt som företaget jobbar mot en vision kan anses att verktyget är 
mer starkt hållbar än om endast de lätta justeringarna hade gjorts (Bradbury & Clair, 1999).  

Det Naturliga Steget har tidigare kombinerats med ISO 14001-certifiering (Burns, 1999).  

1.3.7. Ekologiskt fotavtryck 
Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att simplifiera och kvantifiera den mänskliga påverkan 
på jordens resurser (Meadows, Randers & Meadows, 2004). Genom att omvärdera de resurser 
som en människa/ett samhälle/ett lands befolkning använder till antal hektar landyta som be-
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hövs för de resursernas framställande och sedan jämföra detta med antalet tillgängliga hektar 
landyta på jorden kombinerat med antalet människor går det att få en uppskattning om resur-
sanvändandet är hållbart eller ej. Enligt Sheth, Sethia och Srinivas behövdes år 2011 1,4 jor-
dar för att förse världen med de resurser som mänskligheten förbrukar (2011). Om alla värl-
dens människor skulle leva med samma sorts konsumtionsmönster som i Storbritannien kräv-
des 3,4 jordar. Samma siffra för en livsstil motsvarande den i USA är 5 x planeten jorden 
(Global footprint network, 2009?). Det ekologiska fotavtrycket har nära koppling till Plane-
tens gränser, se 1.3.8.   

1.3.8. Planetens gränser 
1972 gavs den första rapporten om planetens gränser ut. Författarna använder sig av ett data-
program som räknar fram möjliga framtida scenarier utifrån ett antal grundparametrar. Grund-
tanken är att det är omöjligt att skapa evig tillväxt på ett jordklot med ändliga resurser. Enligt 
Meadows, Randers och Meadows (2004) lever mänskligheten nu på ett sätt som överskrider 
planetens gränser för vad som är långsiktigt möjligt. De menar att verktygen för att förändra 
detta och ställa om samhället till hållbarhet är genom 

”visioner, nätverk, sanningssägande, lärande och kärleksfullhet”  
(Meadows, Randers & Meadows, 2004, s 271, författarens övers.).  

Planetens gränser är inte ett verktyg för företagande men den här typen av scenarioanalys kan 
vara ett sätt att mäta konsekvenserna av och möjligheterna för ens verksamhet (Phdungsilp, 
2011). 

1.3.9. GRI 
GRI, eller Global Reporting Initiative fungerar som en mall för företags hållbarhetsredovis-
ning. Genom att använda GRI:s riktlinjer får företaget hjälp med att gå igenom viktiga bitar 
för just dem och sedan få ner dessa så att de blir tillgängliga och transparenta för olika intres-
senter (GRI, 2011). GRI fungerar också som ett nätverk (GRI, u.d.). 

1.3.10. MILA 
MILA står för Miljörelaterad Investerings- och Lönsamhets Analys. Det är ett verktyg framta-
get för att identifiera, strukturera och värdera ett företags kostnader och intäkter relaterade till 
miljö (Magnell, 1993). Intäkterna och kostnaderna delas upp i fem nivåer (se tabell 5).  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1.3.11. Eko-effektivitet 
Eko-effektivitet är ett begrepp som används 
inom ett flertal företag och som beskriver vikten 
av att använda ekologiska och ekonomiska re-
surser på ett så bra sätt som möjligt (DeSimone 
& Popoff, 1997). Begreppet innefattar sju rikt-
linjer, se tabell 6.  

Enligt DeSimone och Popoff (1997) innebär ett 
arbete med eko-effektivitet också ett visst tanke-
sätt, vilket de beskriver som:  

• ”Tonvikt på aktiviteter som uppfyller verkliga behov snarare än på 
produkterna själva. 

• Att få konkurrensfördelar genom att ta hänsyn till produktens hela livscykel. 
• En insikt om att eko-effektivitet är en process snarare än ett engångsmål.  
• Integrering av hållbarhet i det allmänna företagandet så att det formar en 

kärnkompetens. 
• Externa samarbeten för att få information, påverka debatter och identifiera 

affärsmöjligheter.” 
(DeSimone & Popoff, 1997, s. 45, författarens övers.) 

Tabell 5. MILA-nivåer.  
Källa: Magnell, 1993.

Nivå Typ Förklaring

0 Traditionella kostna-
der och intäkter

Dessa poster ingår vanligtvis i t.ex. lönsamhets- och investeringsanalyser.

1 Restproduktskostna-
der och intäkter

Kostnader och intäkter som relaterar till de restprodukter företaget skapar. 
Genom att jämföra restproduktsnyckeltal med kostnader för restproduktens 
generering synliggörs möjligheter till mer effektiv resursanvändning. Genom 
att ta tillvara på restprodukterna kan också möjligheter uppstå att vända dessa 
kostnader till intäkter. 

2 Miljö- och kontroll-
kostnader och intäkter

Här samlas kostnader och intäkter kopplade till företagets lagefterlevnad samt 
efterlevnad av andra direktiv och egna miljöåtaganden. Dessa är främst fastna 
kostnader så som tillsynsavgifter och miljöskadeförsäkringar men kan också 
inkludera de något mer svårberäknade kostnaderna för att få vissa tillstånd 
och se till att dessa efterlevs. 

3 Straff- och civilrätts-
liga kostnader och 
intäkter

Detta är kostnader som uppstår om företaget begår brott som är straffbara 
enligt t.ex. miljöbalken. Detta kan vara allt mellan böter, till fängelse och 
olika sorters strafförelägganden, vilka i sig kan vara kostsamma. På denna 
nivå ingår även de kostnader som uppstår i form av skadlig publicitet till följd 
av brotten. 

4 Omvärldsrelaterade 
kostnader och intäkter

Denna är den mest svårberäknade nivån då den handlar om kostnader och 
intäkter kopplade till företagets relation till sina intressenter. Detta kan vara 
sådana som är beroende av företagets verksamhet, men också leverantörer 
och långivare m.m. Det är en typ av beräkning kring vad ett miljöanpassat 
värde tillför intressenterna. 
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Tabell 6. Riktlinjer för eko-effektivitet. 
Källa: DeSimone & Popoff, 1997.

Minska energiintensiteten i varor och tjänster.

Minska giftspridning.

Förbättra materials återvinningsmöjlighet.

Maximera hållbar användning av förnybara resur-
ser.

Förlänga produkters varaktighet/livslängd.

Öka tjänsteintensitet för produkter.



1.3.12. Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi innebär i grunden att inget ”skräp” ska finnas, utan att råvara ska kunna 
plockas ihop och plockas isär för att kunna cirkulera i ett evigt kretslopp (Venables, 2013) in-
spirerat av naturens ekosystem (Stahel, 2016). Istället för att linjärt skapa, använda och slänga 
en produkt menar Stahel, som var en av de första att lyfta begreppet, att fokus för tillverkning, 
industri och samhälle måste ligga på att reparera, återanvända, återvinna och nytillverka från 
andras ”skräp”. Detta ska enligt Stahel (2016) bland annat kunna minska utsläpp av växthus-
gaser med ca 70 % och också öka sysselsättningen med ca 4 %.  
 
Vad gäller affärsmodeller utmanar de cirkulärt tänkande företagen de linjära med t.ex. möjlig-
heter att hyra, reparera eller på annat sätt äga/låna/dela varor och tjänster, något som redan 
finns idag på flera platser i världen, men som också kan hota det nuvarande ekonomiska sy-
stemet (Stahel, 2016). Det finns flera olika sätt att arbeta med cirkulär ekonomi inom af-
färsmodeller då metoden är väldigt divers och beroende på upplägg eller vision för företaget 
kan olika verktyg tillämpas (Bocken, de Pauw, Bakker & van der Grinten, 2016).  

1.3.13. Medveten konsumtion 
För att komma till bukt med överkonsumtionen menar Sheth, Sethia och Srinivas (2011) att 
konsumenters beteende och attityd kring konsumtion behöver förändras. De har därför ut-
vecklat något de kallar ”Mindful Consumption” (Medveten konsumtion, författarens övers.) 
vilket innebär att konsumenterna dels visar omtanke för naturen, sig själv och samhället 
(medveten attityd) samt att de handlar med ”nykterhet” i förhållande till upprepning, förvärv 
och målsättning (medvetet beteende). Sheth, Sethia och Srinivas belyser vikten av att fråga 
sig vad tillgodoseendet av kundens behov ger för vidare effekt på kunden, och lyfter ett var-
nande finger för att ett bristande fokus på konsumenten riskerar att underminera hållbarhets-
arbetets effekt och verkningsgrad. De menar också att det är upp till företag att göra det möj-
ligt för kunder att konsumera medvetet.  

1.3.14. Uppskattande frågeställningar 
Inom en del verksamheter inom hållbar utveckling har uppskattande frågeställningar (Appre-
ciative Inquiry, författarens övers.) använts med goda resultat, AI är en styrkebaserad ledar-
skapsteori och en forskningsgren inom organisationsteori (Trajkovski, Schmied, Vickers & 
Jackson, 2013) som har sin bas i att fokusera på det fungerande i ett system snarare än det 
som är ett problem. För detta har ett verktyg tagits fram för att underlätta förändring kring ett 
givet ämne med tillhörande process – den så kallade 4D-cykeln (Cooperrider, Whitney & 
Stavros, 2008). Verktyget har även använts inom andra forskningsgrenar (Trajkovski et al., 
2013). De fyra D:na står för Discovery (Upptäckt), Dream (Dröm), Design och Destiny (Öde) 
där vart och ett ställer uppskattande frågor kring ämnet i fokus (se fig. 5). 4D-cykeln är inte 
helt olik den bild av grundprinciper för miljöledningssystem som Brorsson & Larsson (se fig. 
6) presenterar.  
Enligt Cooperrider, Whitney och Stavros (2008) är AI-metoden ett viktigt inslag för att nå 
hållbar utveckling och metoden har använts på flera konferenser där hållbar utveckling och 
dess lösningar varit i fokus. 
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Figur 5. Uppskattande frågeställningar. 4D-cykeln.   Figur 6. Grundprinciper för ett miljöledningssystem. 
Källa: http://timluckcock.uk/appreciative-inquiry-  Källa: Brorsson & Larsson, 1998.  
spiritual-practice/ 

1.4. Andra hållbara affärsmodellkanvasar 
Arbete med hållbarhet inom företagande har historiskt sett tenderat att tappa kopplingen till 
företagets värdeerbjudande och kundfokus och drivkrafterna inom själva företaget tenderar att 
försummas (Boons & Lüdeke-Freund, 2013), vilket ur ett affärsutvecklingsperspektiv blir 
förödande. Därför kan istället affärsmodellsutveckling kopplas samman med hållbarhetsarbete 
t.ex. genom att använda affärsmodellkanvasen (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Affärsmodellkanvasen har tidigare använts för att belysa annat än just företags affärsmodeller 
(Clark, Osterwalder & Pigneur, 2012). Affärsmodellkanvas med fokus på stark hållbarhet har 
tagits fram av bland andra Anthony Upward med den så kallade Flourishing Business Canvas  2

(Upward, 2013) och Alexandre Joyce med en trelagersvariant av kanvasen (Joyce, 2015). De 
alternativa varianter som finns är ofta väldigt komplexa och tidskrävande och lite av Oster-
walder och Pigneurs kanvas enkelhet har försvunnit, andra ”hållbarhetskanvasar” är väldigt 
enkla och drar mer åt svag hållbarhet.  

1.5. Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra till en mer hållbar utveckling genom att ta fram ett hjälp-
medel för företag så att de kan utforma sin affärsmodell med hänsyn till ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet.  

1.6. Mål 
• Sammanställa en definition av hållbart företagande.  
• Undersöka vilka redan existerande verktyg som kan vara användbara i utvecklandet av af-

färsmodeller för hållbart företagande.  
• Ta fram ett visuellt verktyg att använda för utveckling av affärsmodeller för hållbart företa-

gande. 

 Se http://ssbmg.com och http://www.flourishingbusiness.org/2

!17



1.7. Metod 
Genom att kombinera Osterwalder och Pigneurs affärsmodellkanvas med olika existerande 
verktyg för hållbart företagande utvalda utifrån deras strävan mot stark hållbarhet samt be-
griplighet utvecklas och presenteras ett nytt verktyg. Osterwalder och Pigneurs affärsmodell-
kanvas har valts ut då den redan används på många olika ställen och är känd för att vara lätt 
att arbeta med och tydlig i sin utformning (se 1.2). Verktygen är utvalda utifrån att de är kända 
inom hållbarhets-/miljövetenskapen, och har sedan rangordnats (se tabell 7) utifrån hur väl de 
strävar mot stark hållbarhet (enligt Kaufmann och Clevelands definition, se 1.1.) och om de är 
lätta att begripa och arbeta med (då dessa parametrar har saknats hos tidigare hållbarhetsaf-
färsmodellkanvasar, se 1.4). De etablerade verktyg som bedömts passa bäst inom dessa para-
metrar kallas för ”toppverktyg” och väljs företrädelsevis.  

Då en stor del av hållbar utveckling och i synnerhet stark sådan innebär ett långsiktigt tänkan-
de och en annan typ av tidsperspektiv än det som för närvarande finns i Osterwalder och Pig-
neurs affärsmodellkanvas så har verktyget breddats något för att även innehålla visions- samt 
målarbete för att på så sätt få in både tid och långsiktighet i modellen. Detta har också motive-
rats av de utvalda verktygen samt den definition av hållbart företagande som framkommit. 

Följande förklarar vilket verktyg som använts till respektive del av verktyget, och varför.  

Vision - Att ställa frågor för att formulera en vision är förankrat i nästan samtliga av 
verktygen. Frågan till visionen är formulerad utifrån Uppskattande frågeställ-
ningar, då denna metod varit väldigt effektiv i liknande arbeten och processer.

Kundsegment - I Kundsegment plockas frågor in från de tre ”toppverktygen”, främst Eko-effek-
tivitet, men även frågor från Cirkulär ekonomi samt Medveten konsumtion då de 
har stor relevans vad gäller just kundens behov och vem kunden är. 

Erbjudande - Frågorna till Erbjudande hämtas från de tre ”toppverktygen”, samt från Ekolo-
giskt fotavtryck (gällande effektivitet), Medveten konsumtion (gällande just in-
ställningen till konsumtion och medvetenhet om mänskliga behov och livskvali-
tet), MILA (för beräkningar av lönsamhet) och GRI (gällande värdeskapande). 

Kanaler - Frågorna till Kanaler hämtas från de tre ”toppverktygen”, samt från MILA (lön-
samhet på sikt), ISO 14000 (få in mer hållbarhet), Medveten konsumtion (mel-
lanmänskliga relationer och livskvalitet), Planetens gränser (beräkning av påver-
kan efter produktens användning) och sist men inte minst Cirkulär ekonomi (för 
att främst hitta alternativa lösningar inom kanalfaserna och minska resursan-
vändning).

Kundrelationer - Frågorna kring Kundrelationer hämtas från de tre ”toppverktygen”, samt från 
MILA och Medveten konsumtion för att se möjligheter för långsiktigt lönsamma 
och hållbara relationer.

Intäktsflöden - Till Intäktsflöden kommer frågorna från Eko-effektivitet (”toppverktyg”), Cirku-
lär ekonomi samt framförallt MILA då det är de enda verktygen i den här studien 
som behandlar ekonomiska beräkningar.

Nyckelresurser - Här tas frågor in från de tre ”toppverktygen”, MILA som beräknar kostnader för 
resurserna som företaget använder samt en del av de andra verktygen när det 
gäller restprodukter och hur dessa tas om hand. I denna del är det också möjligt 
att plocka in frågor kring social hållbarhet och ett välfungerande arbetsliv utifrån 
rådande forskning på området varpå den även får några eventuella tilläggsfrågor. 

Nyckelaktiviteter - I denna del finns frågor från de tre ”toppverktygen”, till viss del stöttade av 
andra verktyg (ISO 14000, för frågor kring mål och policys, och Cirkulär 
ekonomi, för perspektiv kring produkternas livscykel).
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Avslutningsvis har verktygets form justerats för att ytterligare belysa konceptet stark hållbar-
het samt för att göra metoden visuellt tilltalande och lättare att använda.  

1.8. Metoddiskussion 
Utbudet av etablerade och välkända visuella verktyg för att arbeta med affärsmodellsutveck-
ling är väldigt begränsat, till motsats mot utbudet av verktyg som på något sätt menar sig 
kunna skapa hållbar utveckling med någon form av koppling till företagande. Dessa bägge 
parametrar gör att metoden som sådan hade kunnat ta åratal att utforma, samt att resultatet 
hade kunnat bli närmast oändligt. För att kunna nå ett resultat under en begränsad tid har där-
för metoden fått vara så begränsad i sin utformning som beskrivs ovan, samtidigt som den en-
ligt akademiska regler ändå är möjlig att kopiera.  

Under studiens gång har flera återvändsgränder nåtts, då det etablerade arbete som genomförs 
inom området i dagsläget i många fall saknar vetenskaplig grund. Även intervjuer och under-
sökningar med personer som arbetar inom området har genomförts, men då resultaten av des-
sa inte kunnat underbyggas med vetenskapliga källor har dessa uteslutits. Studiens validitet 
och reliabilitet har därför främst utgått från den något svaga anledningen att de olika verkty-
gen är välkända inom miljövetenskapen, vilket tyvärr innebär ett stort hinder för metoden och 
resultatet. För att försöka kompensera för detta avslutas varje avsnitt med en tabell som syftar 
till att göra studien så transparent och tydlig som möjligt (se tabellerna 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 
17, 20, 21 och 22).  

En alternativ metod hade kunnat vara att endast välja ut ett hållbarhetsverktyg att använda till-
sammans med affärsmodellkanvasen. Detta hade kunnat skapa andra förutsättningar för för-
djupning och eventuellt även varit enklare. Av de etablerade verktyg som gåtts igenom ovan 
finns dock inget som bedömts tillräckligt både omfattande och detaljerat för att kunna täcka 
alla delar i affärsmodellkanvasen.  

1.9. Avgränsningar 
Studien fokuserar på affärsmodeller ur ett generellt perspektiv. Den kommer inte ta upp redo-
visning eller det arbete som behöver göras efter att verktyget har använts. Andra verktyg för 
hållbar utveckling så som styrmedel och annat lämnas utanför studien. Målgruppen för det 
resultat som presenteras är företag som redan har ett intresse för hållbarhetsfrågor.  

Nyckelpartners - Nyckelpartners innehåller frågor från de tre ”toppverktygen” tillsammans med 
framförallt Cirkulär ekonomi då livscykelperspektivet har stor relevans här. 
MILA är relevant i koppling till långsiktig lönsamhet, CSR då det handlar om 
partners och nätverk, samt Medveten konsumtion vad gäller eventuella partners 
syn på livskvalitet och hållbarhet. En fråga har formats utifrån Uppskattande 
frågeställningar då denna kan lyfta ytterligare möjligheter inom 
livscykelperspektivet. 

Kostnadsstruktur - Kostnadsstruktur innehåller frågor från de tre ”toppverktygen” samt främst 
Cirkulär ekonomi då cirkuläritet eventuellt kan minska kostnader. Även MILA 
och Ekologiskt fotavtryck är med då de ser till långsiktiga kostnader (monetära 
eller i form av andra resurser). Här finns även en fråga med koppling till CSR 
och Medveten konsumtion då den handlar om värdet för människor. 

Mål/
handlingsplan

- För att ge hållbarhetsarbetet möjlighet till större effekt och för att ytterligare 
bredda tidsperspektivet på kanvasen används förslagsvis frågor från 
Uppskattande frågeställningar. Detta går också i linje med ISO9001 och 
ISO14001.
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2. Resultat 
Genom att kombinera Osterwalder och Pigneurs affärsmodellkanvas med olika verktyg och 
teorier för hållbart företagande har en alternativ affärsmodellkanvas tagits fram. Valet av verk-
tyg och frågor har gjorts genom en värdering, vilken finns beskriven i avsnitt 2.2. Senare föl-
jer en utveckling av affärsmodellkanvasens olika delar samt en ytterligare utveckling för ett 
breddat tidsperspektiv. Den nya kanvasen presenteras sedan i ett nytt format.  

2.1. Hållbart företagande 
Med hjälp av ovanstående verktyg och Osterwalder och Pigneurs (2010) affärsmodellkanvas 
är ambitionen att ta fram en ny modell för hållbart företagande. För att göra detta möjligt har 
en definition av detsamma tagits fram genom att sammanfoga flera olika förklaringsmodeller:  
  
Hållbart företagande är möjligt när det finns en organisation som är hälsosam och effektiv 
(Nilsson, 2011), som ägnar sig åt en affärsverksamhet som är långsiktigt (Sheth, Sethia & Sri-
nivas, 2011) ekonomiskt bärkraftig (ALMI, 2014?), som direkt och indirekt använder sig av 
planetens resurser inom dess gränser (Meadows, Randers & Meadows, 2004) och tar hänsyn 
till samtliga delar inom begreppet hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk 
(Cooperrider, Whitney & Stavros, 2008) – på ett sätt som gör det möjligt för nuvarande och 
kommande generationer att tillgodose sina behov (Brundtland, 1987).  

2.2. Analys av verktygen 
För att separera de olika verktygen och se vilka som bäst kan passa till den nya kanvasen har 
en analys av de olika gjorts. Verktygen som är presenterade i inledningen har jämförts med 
två parametrar. Den huvudsakliga parametern är att verktyget ska sträva efter, eller innebära 
en utveckling mot stark hållbarhet enligt Kaufmann och Cleveland (2008) - att mänsklig akti-
vitet inte längre bryter ner eller överutnyttjar naturen genom att använda naturens resurser och 
tjänster snabbare än de kan återhämta/återskapa sig (se 1.1.).  

Den andra parametern är om verktyget är lättbegripligt vilket värderas utifrån ambitionen hos 
de som tagit fram verktyget samt hur verktyget bedömts av andra i branchen.  

Analysen presenteras här nedan, en sammanfattning finns i tabell 7.  

ISO 9000 har ett huvudsakligt fokus på systematiskt kvalitetsarbete och ständig och långsik-
tig förbättring (SIS, 2015). Förutom långsiktigheten och det systematiska arbetet tar ISO 9000 
inte upp naturresurser eller miljö. Arbetssättet har dock uppskattats för sin tydlighet. 

ISO 14000 har också fokus på ständiga förbättringar (Brorsson & Larsson, 1998) men har till 
skillnad mot ISO 9000 huvudfokus på miljöpolicys. Beroende på hur dessa utformas och vil-
ken ambition och kunskap utformarna har kan detta innebära ett steg mot stark hållbar utveck-
ling. Metoden kan dock användas på ett ”greenwashande” sätt. Arbetssätt för ISO 14001 är 
inte helt glasklart, men certifieringen hör till de vanligast förekommande på företag idag och 
det finns mycket hjälp att få.  

ISO 26000 fokuserar tydligt på det sociala ansvaret och mänskliga rättigheter, men nämner 
även hållbar utveckling kopplat till miljö, ekologiska värden och biologisk mångfald (Atler et 
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al., 2009). Det är svårt att utläsa huruvida det handlar om stark hållbarhet eller inte, men med 
tanke på hur kopplingen finns mellan ekologiskt hållbarhet och mänskliga rättigheter så kan 
det kanske påstås finnas något där. Vad gäller lättbegriplighet är det däremot sämre då det är 
lite oklart vad företag ens ska ha ISO 26000 till (Moratis, 2016).  

EMAS är som en tydligare variant av ISO14001. EMAS ställer tydliga krav på hur miljöpoli-
cys ska utformas (Brorsson & Larsson, 1998) och kraven har en stark koppling till minskat 
användande av naturens resurser och tjänster (stark hållbarhet).  

CSR är oklart i sin utformning, men kan innehålla delar till förmån för stark hållbarhet (Fre-
eman & Hasnaoui, 2011) om företagen väljer att fokusera på detta och göra det på ett seriöst 
sätt. Nätverket CSR Sweden lyfter på sin hemsida vikten av en mer human och hållbar värld 
(CSR Sweden, u.d.) vilket kan anses tangera stark hållbarhet. 

Det Naturliga Steget och dess grundprinciper  (Bradbury & Clair, 1999) får anses vara en 
snarlik beskrivning av stark hållbarhet. Det Naturliga Steget har också tydliga arbetssätt för 
just stark hållbar utveckling.  

Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att mäta om utvecklingen är hållbar eller ej (Meadows, Ran-
ders & Meadows, 2004). Parametrarna grundas på planetens gränser och stark hållbarhet. 
Dock finns inga tydliga tillvägagångssätt för hur resultaten ska förändras till det bättre, men 
områdena som bör fokuseras på pekas ut.  

Planetens gränser är en typ av analysverktyg som kan mäta konsekvenser och möjligheter 
för en verksamhet (Phdungsilp, 2011). Det är inte helt lätt att använda men utgångspunkten är 
just planetens gränser och att människan inte bör/kan överskrida dessa (stark hållbarhet).  

GRI är känt för att vara lätt att använda och begripa, och den allomfattande standarden har 
varit poängen för just GRI. Kopplingen till stark hållbarhet är inte så tydlig då GRI främst 
handlar om att redovisa den påverkan verksamheten har, oavsett vilken typ av påverkan. Det 
finns dock enligt GRI gränser för när påverkan sker och dessa måste av redovisande företag 
uppskattas och redovisas (GRI, 2016) vilket skulle kunna vara en indikation på stark hållbar-
het.  

MILA ska enligt Magnell (1993) inte användas för att beräkna vilken lösning som är bäst ur 
miljösynpunkt bland annat då dessa beräkningar kan vara väldigt svåra att göra, och att det 
mest hållbara alternativet inte alltid är lönsammast i stunden. Verktyget har dock poänger som 
har tydlig koppling till stark hållbarhet, inte minst då beräkning på kostnader av restprodukter 
hör till ett av de första stegen.  

Eko-effektivitet är klart kopplat till stark hållbarhet i sin utformning, samtidigt som verktyget 
kopplar ekologiska vinster/besparingar till monetära (DeSimone & Popoff, 1997). Metoden 
har uppskattats för sin begriplighet och för sitt fokus på handling.  

Cirkulär ekonomi har sin utgångspunkt i att jordens resurser är ändliga och att resursan-
vändningen måste minska (Stahler, 2016), vilket är en klar koppling till stark hållbarhet. Be-
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roende på arbetssätt och affärsmodell kan det här verktyget vara lätt att förstå (Bocken et al., 
2016), t.ex. att hyra ut sina produkter istället för att sälja dem, för att på så sätt ha en bättre 
kontroll över samt ett jämnare flöde av de resurser företaget äger.  

Medveten konsumtion ser på hållbar utveckling ur ett annorlunda perspektiv nämligen kun-
dens behov, och erbjuder ett annat sätt att tänka kring hållbarhetsarbete. Sheth, Sethia och 
Srinivas (2011) utgår från kundens möjlighet till hälsa och välmående som definition av eko-
logisk hållbarhet, vilket innebär att stark hållbarhet måste till. Verktyget är inte helt enkelt att 
applicera på verksamhet utan kräver arbete med både företaget och framförallt dess kommu-
nikation till sina kunder.  

Uppskattande frågeställningar som metod lyfter inte någon vidare definition av hållbar ut-
veckling än ”tripple bottom line” vilken kan innebära både stark och svag hållbarhet (se 1.1). 
Metoden har dock visat sig väldigt effektiv i sammanhang som har med stark hållbarhet att 
göra och den är också relativt lätt att förstå.  

Som framgår av tabell 7 uppfyller tre av verktygen tydligt båda parametrarna (Det naturliga 
steget, EMAS och Eko-effektivitet), dessa kan anses lämpligast för användning i affärsmo-
dellkanvasen och kallas nedan för ”de tre ’toppverktygen’”. Två av verktygen (Cirkulär eko-
nomi och Ekologiskt fotavtryck) behandlar stark hållbarhet med men är inte lika lätta att för-

Tabell 7. Olika verktyg och dess koppling till studien. Här sorterade efter koppling till stark 
hållbarhet, därefter om de är lättbegripliga, därefter sorterade alfabetiskt. 

Verktyg Stark hållbarhet Lättbegripligt

Det Naturliga Steget X X

Eko-effektivitet X X

EMAS X X

Cirkulär ekonomi X Beror på val av metod/fält att 
arbeta inom.

Ekologiskt fotavtryck X Ger inga svar på hur, men pekar 
ut problemområden.

GRI Något godtyckligt. X

ISO 14000 Beror på ambition och kunskap 
hos de som utformar miljöpoli-

cyn.

X

CSR X

MILA X

Planetens gränser X

ISO 26000 Finns som grund, men något 
oklart. 

Medveten konsumtion I förlängning.

ISO 9000 X

Uppskattande frågeställningar X
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stå sig på. Ytterligare två verktyg (GRI och ISO 14000) är istället lättbegripliga men lite otyd-
liga i sin koppling till stark hållbarhet. CSR, MILA, Planetens gränser samt till viss del även 
Medveten konsumtion och ISO 26000 leder till stark hållbarhet men är svårare att arbeta med. 
De tre ”toppverktygen” har koppling till många aspekter inom affärsmodellkanvasen, men i 
de tillfällen då de inte är täcker in allt i kanvasens tårtbitar kan övriga verktyg vara relevanta 
att använda.  

I det fall då verktyget inte alls kan sägas sträva efter stark hållbarhet får det anses som inte 
lämpat att använda i det här sammanhanget (ISO 9000), dock med undantag för Uppskattande 
frågeställningar som har används på ett effektivt sätt i sammanhang kring just stark hållbarhet, 
även om metoden som sådan inte definierar begreppet hållbarhet på ett starkt sätt.  

2.3. Tidsperspektiv 
Då flera av verktygen påpekar, samt en viktig del av definitionen av hållbart företagande (se 
2.1) är långsiktighet och möjlighet att se till större perspektiv än t.ex. nuvarande kvartal bör 
just tidsperspektivet tas med i den nya kanvasen. Detta görs genom att både inledningsvis ar-
beta med en vision, samt att avsluta arbetet med att sätta upp mål/göra en handlingsplan.  

2.3.1. Vision 
Inom de flesta företag finns både uttalade och outtalade mål om att driva en livskraftig verk-
samhet som kan gå med vinst och eventuellt även växa (Osterwalder & Pigneur, 2010). Enligt 
O’Brien och Meadows (2001) hade 91 av 100 tillfrågade organisationer en vision eller så var 
de på väg att utveckla en. Men trots att de flesta är överens om att visioner behövs, är det inte 
alltid solklart hur och varför visioner tas fram (O’Brien & Meadows, 2001).  

En vision är en omsorgsfullt formulerad och klart uttalad beskrivning av en framtida situation 
som en individ eller grupp finner önskvärd (Nanus, 1996). Visionen är viktig inte minst för de 
anställda, men också för att hållbart företagande ska vara möjlig (Brorsson & Larsson, 1998; 
Cooperrider, Whitney & Stavros, 2008; DeSimone & Popoff, 1997; Engblom, 1997; Persson 
et al., 2003; Whitelaw, 1997). De tre ”toppverktygen” (se tabell 7) innehåller samtliga visio-
ner för hållbar utveckling i grunden av sin utformning.  

I Uppskattande frågeställningars 4D-cykel kommer visionerandet som del nummer två 
(”Dream") (Cooperrider et al., 2008). För att skapa en vision behöver en fokusera på möjlig-
heter istället för problem. Detta är enligt Cooperrider, Whitney och Stavros (2008) en viktig 
aspekt för att nå framgång. Det bör nämnas att visionen inte är någon framtidsprognos eller 
ens ett alternativt scenario till framtiden, utan snarare en önskning för framtiden (O’Brien & 
Meadows, 2001). Att skapa en vision innebär alltså att skapa en bild av det vi helst av allt vill 
ha, inte vad som är möjligt eller vad som kan hota verksamheten i framtiden etc.  

Tabell 8. Frågor till visionen.

Fråga Relevans Hämtat från

Vad drömmer vi om? Vilken är vår 
vision?

Grundläggande fråga för att skapa 
en bild av vad som önskas.

EMAS. ISO 14000. Uppskattande 
frågeställningar.
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För att förankra visionen i det fortsatta arbetet (Bradbury & Clair, 1999), vilket är viktigt en-
ligt bland andra Det Naturliga Steget och ISO 14000, bör det i varje del av den nya kanvasen 
finnas koppling till visionen. 

2.3.2. Mål/Handlingsplan 
För att se till att hållbarhetsarbetet kommer igång och följer affärsmodellens resultat bör nå-
gon typ av mål sättas upp så att arbetet får konkreta verktyg (Brorsson & Larsson, 1998; Coo-
perrider, Whitney & Stavros, 2008; Engblom, 1997 m.fl.). Detta hjälper företaget att konkreti-
sera sin affärsmodell och gör det enklare att mäta utvecklingen som företaget gör. 

Det finns många olika arbetssätt för att ta fram bra mål/handlingsplaner, enligt Cooperrider, 
Whitney & Stavros (2008) är det dock viktigt att antalet mål/punkter hålls till ett begränsat 
antal och att dessa har tidsplaner och utvärderas löpande för att så småningom uppdateras. 
Den här typen av återkoppling och utvärdering ska även ske årligen enligt bland annat ISO 
9001 och ISO 14001 (Engblom, 1997).  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2.4. Affärsmodellkanvasen 
Osterwalder & Pigneurs affärsmodellkanvas (se 1.2 samt fig. 4) gås här nedan igenom del för 
del och kompletteras med frågor från de olika hållbarhetsverktygen i efterföljande tabeller.  

2.4.1. Kundsegment 
Grundläggande i en lyckad affärsmodell är att fokusera på kundens behov (Osterwalder & 
Pigneur, 2010). För att kunna göra det måste kundgruppen eller kundgrupperna definieras. 
Det kan innebära att välja ut en viss eller flera små eller stora grupper, men också att välja 
bort andra.  

Tabell 9. Frågor om Kundsegment.

Fråga Relevans Hämtat från

För vem skapar vi värde? Grundläggande fråga för att kunna 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Vilka är våra viktigaste kunder? Fokusera arbetet i en viss riktning. Affärsmodellkanvas.

Vilka vill vi ha som kunder? Vilka 
är våra kunder i vår vision? 

Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 14000 
m.fl..

Bidrar våra produkter till hög livs-
kvalitet för våra kunder? På vilket 
sätt?  
Om inte: Kan vi välja en kund-
grupp där vi kan göra skillnad för 
deras livskvalitet?

Göra ett aktivare val av kundgrupp 
för att på så sätt eventuellt kunna 
möta mer akuta/relevanta behov.

Eko-effektivitet.

Kan vi välja en kundgrupp som är 
intresserad av att återvinna/
återanvända/använda vår produkt 
på ett cirkulärt sätt? Alternativt 
hushålla med de resurser som vår 
produkt innebär?

Minska användningen av ändliga 
resurser. 

Eko-effektivitet. EMAS. Cirkulär 
ekonomi.

Är våra kunder ”hållbara”? Hur gör 
vi kunden ”mer hållbar”? Konsu-
merar våra kunder på ett hållbart 
sätt? Känner de sina egna behov 
och hur använder vi detta?

Inspirera/möjliggöra medveten 
konsumtion.

Eko-effektivitet. Medveten kon-
sumtion.

Kan vi visa omtanke om samhället 
genom våra kunder? 

Visa omtanke för samhället och oss 
själva, samt för att öka marknads-
andelar, få bättre rykte.

Medveten konsumtion.

Vad har vår kundgrupp för intresse 
och insikt i hållbar utveckling och 
hur kan vi bidra till att öka dessa?

Långsiktighet, inspriration. Medveten konsumtion.
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2.4.2. Erbjudande 
Denna del handlar om värdet som företaget erbjuder, vilket problem företaget kan lösa eller 
vilket behov som företaget kan tillgodose. Detta kan ur en konkurrenssynpunkt vara både 
kvantitativt (bättre pris, snabbare leverans, etc.) och kvalitativt (design, upplevelse, etc.) 
(Osterwalder & Pigneur, 2010). Detta avsnitt kräver en insikt i kundens behov men också en 
viss medvetenhet i vad för typ av behov företaget vill tillgodose. Osterwalder och Pigneur 
menar att det finns ett antal kategorier, se tabell 10, som kundens behov faller in under.  

Som nämnts i ovanstående kapitel så måste en lyckad 
affärsmodell fokusera på kundens behov (se 2.4.1). 
Just begreppet behov är centralt även i Brundt-
landrapportens definition av hållbar utveckling 
(1987). En mycket välkänd beskrivning av behov är 
Maslows behovshierarki som går ut på att människor 
har fem olika typer av grundläggande behov: fysiolo-
giska behov, trygghet, gemenskap, uppskattning och 
självförverkligande (Smart, 2011), men det är en om-
tvistad teori och vad som egentligen är ett behov är 
oklart (Endacott, 1997). DeSimone och Popoff skri-
ver istället om ”genuina” och ”verkliga” behov och 
beskriver detta som ”varor och tjänster som bidrar 
till livskvalitet” (DeSimone & Popoff, 1997, s. 49). 
Detta kan vara ett enklare begrepp att förhålla sig till.  

Konsumtion som sådan är viktig för mänskliga behov och för människors välbefinnande 
(Smart, 2011), både personligen, socialt och ekonomiskt. Konsumtionsnivåerna används som 
ett sätt att mäta välfärd med antagandet att ju högre mängd konsumtion desto högre livskvali-
tet (Sheth, Sethia & Srinivas, 2011). Men överkonsumtion är idag också en bidragande orsak 
till att den globala utvecklingen är ohållbar (Huang & Rust, 2011), och konsumtionen bidrar 
därför till hot för mänsklig livskvalitet (Sheth, Sethia & Srinivas, 2011). Kan företaget erbju-
da ett medvetet värde som erbjudande – med omtanke för natur, sig själv och samhället samt 
en ”nykter attityd” i förhållande till upprepning, förvärv och målsättning – ökar möjligheterna 
för kunderna att vara medvetna eller uppmärksamma konsumenter (Sheth, Sethia & Srinivas, 
2011). I detta ligger också ett långsiktigt tänkande kring hur värdet, problemet eller behovet 
kommer eller kan komma att förändras på sikt. För att analysera detta är det möjligt att göra 
någon typ av scenarioanalys, t.ex. med hjälp av Casual Loop Diagram (Haraldsson, 2004; Ph-
dungsilp, 2011).  

Osterwalder och Pigneur (2010) nämner inte fördelarna med att erbjuda ett hållbart värde. I 
dagsläget är den typen av forskning något ofullständig, men det verkar som att hållbarhetsar-
bete, miljömedvetenhet, social hänsyn och kvalitetssäkrade och effektiva arbetssätt kan stärka 
företags lönsamhet och allmänna anseende (ALMI, 2014?; Birkin, Polesie & Lewis, 2007; 
Boyd, 2001; Bradbury & Clair, 1999; Brorsson & Larsson 1998; DeSimone & Popoff, 1997; 
Engblom 1997; Joyce, 2015; Naturvårdsverket, 2014; Nilsson, 2010; Nilsson, 2011; Persson 
et al., 2003; Rogers, Jalal & Boyd, 2008; Sheth, Sethia & Srinivas, 2011, m.fl.).  
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Tabell 10. Kategorier av erbjudanden.  
Källa: Osterwalder & Pigneur, 2010.

Prestanda/Funktion

Kundanpassning

Lösa ett kundproblem

Design

Varumärke/status

Pris

Kostnadsreduktion

Riskreduktion

Tillgänglighet

Bekvämlighet/Användbarhet



2.4.3. Kanaler 
Kanalerna företaget använder sig av innefattar både kommunikation och distribution samt för-
säljning (Osterwalder & Pigneur, 2010). Dessa delar berör ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet i form av distributionens miljöpåverkan och kostnadseffektivitet samt kommunika-
tionens/marknadsföringens sociala aspekter. Osterwalder och Pigneur menar att det går att 
använda olika kanaler i olika kanalfaser, se tabell 12. I samtliga dessa olika faser finns många 
möjligheter till hållbarhetsarbete.  

Uppmärksamhet 
handlar främst om 
marknadsföring och 
hur kunderna får 
reda på att erbjudan-
det från företaget finns (Osterwalder & Pigneur, 2010). Här innefattas val av marknadsfö-
ringsverktyg, material och vad för bild som företaget vill sprida om sig, samt hur dessa val 
påverkar samhället. Sheth, Sethia & Srinivas (2011) menar att ett företag kan ta hand om 

Tabell 11. Frågor om Erbjudande.

Fråga Relevans Hämtat från

Vilket värde levererar vi till kunden? Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet. 

Affärsmodellkanvas

Vilka kundproblem hjälper vi till att lösa?  
Vilka kundbehov tillgodoser vi?

Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas

Vilka kombinationer av produkter och tjäns-
ter erbjuder vi till varje kundsegment? 

Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas 

Vilken typ av värde vill vi jobba med? Vad 
för värde vill vi erbjuda världen? 

Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 
14000 m.fl..

Vilka är våra kunders verkliga behov? Lyfta fokus från produkt till 
verkligt behov ger minskad 
resursanvändning. 

Eko-effektivitet.

Gör vårt erbjudande någon nytta? Är erbju-
dandet användbart? Är det ett effektivt sätt att 
tillgodose behovet?

Riskanalys, behålla värde 
även på sikt, minskat resur-
sanvändande. 

Eko-effektivitet. EMAS. 
Ekologiskt fotavtryck. 

Riskerar vår produkt att skapa systematiskt 
negativa effekter för vår kundgrupps eller för 
andra människors behov?

Följa de fyra 
systemvilkoren. 

Det Naturliga Steget, Medveten 
konsumtion. 

Håller vår valda kategori (se tabell 10) på 
lång sikt? Vad blir de långsiktiga följderna av 
vårt erbjudande? Vilka är riskerna med vårt 
val av kategori? Kan vi välja en annan kate-
gori och fortsätta arbeta med samma pro-
dukt?

Långsiktighet, riskanalys. Affärsmodellkanvas. EMAS. 

Kan ett gediget och genomtänkt hållbarhets-
arbete stärka vårt erbjudande? 

För att öka värde, kundin-
tresse, intäkter. 

Affärsmodellkanvas. Eko-ef-
fektivitet. MILA. GRI. 

Är vårt värde som vi vill erbjuda ”nyktert” 
och ”omtänksamt”? 

För att möjliggöra hållbar-
het. 

Medveten konsumtion.
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Tabell 12. Kanalfaser.  
Källa: Osterwalder & Pigneur, 2010.

Kanalfaser

1. Uppmärksamhet 2. Utvärdering 3. Köp 4. Leverans 5. Service efter köpet



samhället genom att t.ex. bidra till goda sociala relationer, alternativt minimera marknadsfö-
ring som skapar ohälsa eller andra negativa beteenden och attityder.  

När det gäller Utvärdering handlar detta om att hjälpa kunden att förstå och indirekt välja fö-
retagets erbjudande (oftast i konkurrens med andra företags produkter) (Osterwalder & Pig-
neur, 2010). Har företaget i ett tidigare skede t.ex. konstaterat att erbjudandets värde ökar om 
produkten uttalat bidrar till en hållbar utveckling så är det i detta skede som det bör belysas. 
Det kan också innebära att en potentiell kund kan få låna, hyra eller på annat sätt testa produk-
ten innan ett köp.  

Själva Köpet och dess hållbarhetspotential kan innebära att istället välja en mer cirkulär typ 
av ”köp”, t.ex. att kunden får låna, hyra, samäga, dela eller på något annat sätt ”köpa” produk-
ten (Stahel, 2016). Köpet får gärna göras med omtanke för naturen, kunden själv och samhäl-
let, samt vara väl genomtänkt/”nyktert” i förhållande till upprepning, förvärv och målsättning 
(Sheth, Sethia & Srinivas, 2011).  

Leveransen innefattar alla typer av transporter av företagets erbjudande till kunden. Här bör 
företaget ställa sig frågan om leveranserna på något sätt involverar eller är beroende av lång-
siktigt osäkra produkter, t.ex. fossila bränslen, juridiska rättigheter etc. (DeSimone & Popoff, 
1997; Det Naturliga Steget, 2015) och om dessa går att byta ut till mer långsiktigt stabila vari-
anter alternativt att tillgången på dessa produkter säkerställs.  

Service efter köpet innefattar enligt Osterwalder och Pigneur (2010) främst support och kund-
tjänst. För att ge produkterna längre livslängd och på så sätt eventuellt öka värdet av produk-
terna kan företaget till exempel utöka möjligheter till reparationer och uppdateringar av pro-
dukten.  

En fas som bör läggas till kanalfaserna är hur produkten tas om hand när värdet tagit slut för 
kunden. Oavsett vilken typ av erbjudande (se tabell 10) företaget erbjuder så kommer produk-
ten tappa detta värde efter tid (Osterwalder & Pigneur, 2010). Genom att se över möjligheter i 
produktens slutskede kan nya vinster och även värden skapas för företaget (Tukker, 2015). 
Detta kan göras t.ex. med hjälp av cirkulär ekonomi eller konceptet vagga-till-vagga (Vena-
bles, 2013). Genom att öka produkternas cirkuläritet minskar också risker kopplade till att rå-
varor kan komma att ta slut/bli dyrare (se vidare 2.2.6: Nyckelresurser).  Cirkulära aspekter 
kan skapa ytterligare möjligheter för företaget, i form av minskade nya inköp etc. Detsamma 
gäller om det är möjligt att med företagets produkt eller kanaler öka kundernas hållbarhet och 
på så sätt förändra marknaden (Venables, 2013). 
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2.4.4. Kundrelationer  
Den här delen behandlar företagets relationer till kunderna. Detta är viktigt för att värva eller 
behålla kunder, samt att eventuellt öka försäljning varpå det finns en koppling till kanalfaser-

Tabell 13. Frågor om Kanaler.

Frågor Relevans Hämtat från

Genom vilka kanaler vill våra kundsegment bli 
nådda?

Grundläggande fråga för 
att driva en lönsam 
verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Hur når vi dem nu? Nulägesanalys. Affärsmodellkanvas.

Vilka kanaler ser vi vi vår vision? Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 
14000 m.fl..

Hur är våra kanaler integrerade? Effektivisera. Affärsmodellkanvas.

Vilka kanaler fungerar bäst? Effektivisera. Affärsmodellkanvas.

Vilka kanaler är mest kostnadseffektiva? Minska kostnader. Affärsmodellkanvas.

Vilka kanaler är mer resurseffektiva? Minska resursanvändning. Det Naturliga Steget. EMAS. 
Eko-effektivitet m.fl. 

Vilka kanaler är mest kostnadseffektiva på läng-
re sikt?

Långsiktighet och 
ekonomi. 

Eko-effektivitet. MILA.

Bidrar våra kanaler till en systematisk föränd-
ring vad gäller framtagandet av material från 
berggrunden, mänskligt framställda produkter, 
utrymme för produktiva delar av naturen?

Följa de fyra 
systemvilkoren. 

Det Naturliga Steget.

Finns det andra kanaler som är mer hållbara? 
Kan vi tjäna (ekonomiskt eller värdeskapande) 
på att använda andra kanaler istället? 

För att öka effektivitet 
och kvalitet, samt minska 
risker för negativ 
publicitet. 

Eko-effektivitet. EMAS. ISO 
14000. 

Innebär vårt val av kanaler (främst fas 1) en risk 
för att människor systematiskt hindras 
tillgodose sina behov? Bidrar våra kanaler till 
negativt beteende och attityd jäntemot andra 
människor och/eller naturens resurser?

Följa de fyra 
systemvilkoren. 

Det Naturliga Steget.  Medve-
ten konsumtion. 

Kan vi på något sätt erbjuda kunden att testa vår 
produkt innan ett ev köp för att på så sätt 
erbjuda en ”hållbarare” utvärderingsfas?

Hjälpa kunden att välja 
företagets erbjudande 
samtidigt som produktens 
värde finns kvar hos 
företaget och 
resursanvändning 
minskar. 

Affärsmodellkanvas. Cirkulär 
ekonomi. 

Kan vi använda oss av cirkulär ekonomi och 
alternativa kanaler? (Gäller framförallt fas 3 
och 5, samt innebär att en ny fas kommer till). 

Minska kostnader, 
använda resurser mer 
effektivt. Minska/
eliminera ”skräp”.

Cirkulär ekonomi. EMAS.

Kan vi göra att fas 5 (samt en ev fas 6) blir de 
längsta faserna i produktens livstid? Vad krävs 
för att produkten ska leva så länge som möjligt?

Lägga större fokus på 
långsiktig användning. 

Cirkulär ekonomi. EMAS.

Hur tar vi hand om produkten efter dess livstid i 
sin nuvarande form?

Stänga looparna, cirkulera 
resurserna som produkten 
innebär. 

Cirkulär ekonomi. EMAS. 
Planetens gränser. 
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na ett och två (samt en eventuell kanalfas 6). Inom 
kundrelationerna ryms många olika kategorier, tabell 
14 beskriver några exempel hämtade från Osterwal-
der & Pigneur (2010).  

Att hitta vägar för kommunikation och samarbete 
med sina kunder kan innebära att företaget får värde-
full information och kan identifiera affärsmöjligheter 
(DeSimone &Popoff, 1997). En annan aspekt kan 
vara att visa intresse och engagemang för kundernas miljömässiga, social och ekonomiska 
hållbarhet, vilket då ytterligare kan bygga värde för företaget (Sheth, Sethia & Srinivas, 
2011). Boyd (2001) menar att företag genom att erbjuda ett värde som också innefattar hållbar 
utveckling, kan få en närmre relation till sina kunder. Detta skapar i sin tur lojalitet och bättre 
förutsättningar för företaget i framtiden. 

2.4.5. Intäktsflöden  
Intäkter är det som företaget får in eller tillbaka efter att ha erbjudit ett värde till sina kunder 
(Osterwalder & Pigneur, 2010). Oftast räknas detta i pengar men det kan även innebära intäk-
ter i form av produkter företaget får tillbaka (byteshandel) eller andra värden som kan tänkas 
komma in till företaget. Genom att vidga vyerna för olika typer av intäkter eller genom att 

Tabell 15. Frågor om Kundrelationer.

Fråga Relevans Hämtat från

Vilken slags relation förväntar sig vart och 
ett av våra kundsegment att vi ska etablera 
och upprätthålla med dem? 

Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Vilka relationer har vi etablerat? Nulägesanalys. Affärsmodellkanvas.

Hur kostnadskrävande är de? Kopplat till kostnadsström-
mar.

Affärsmodellkanvas.

Hur är de integrerade med resten av vår 
affärsmodell? 

Så att det finns en röd tråd i 
hela affärsmodellen. 

Affärsmodellkanvas.

Hur ser våra kundrelationer ut i vår vision? Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 
14000 m.fl..

Hur kan vi få en bättre relation till och en 
ökad förståelse för våra utvalda 
kundgrupper?

Lära känna kunderna och 
deras behov ytterligare, för att 
på så sätt kunna anpassa 
kundgruppen. 

Eko-effektivitet.

Hur kan vi få till långsiktiga och givande 
relationer till våra kunder? 

Långsiktighet och etablera 
närmare kontakt med kunden. 

Eko-effektivitet.

Kan vi skapa mervärde med hjälp av våra 
kundrelationer? För kunden? För andra? 
Kan vi tjäna på det? Kan någon annan tjäna 
på det?

Identifiera lönsamma möjlig-
heter. 

MILA.

Vilken slags relation krävs för att våra kun-
der ska få ökad livskvalitet? 

Hållbar utveckling. Medveten konsumtion.
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Tabell 14. Kategorier av kundrelationer. 
Källa: Osterwalder & Pigneur, 2010.

Exklusiv personlig hjälp

Självbetjäning

Automatiserade tjänster

Nätforum

Samskapande



inkludera intäktsflöden från andra håll uppstår en annan sorts helhet i detta avsnitt. Ett exem-
pel är beräkningar kring ekosystemtjänster (Diaz et al., 2006) då dessa kan bidra till att upp-
rätthålla företagets verksamhet på olika sätt. Dock kan det vara svårt att göra lika tydliga be-
räkningar på andra intäktsflödestyper, i jämförelse med de ekonomiska. Genom att se över hur 
intäktsflödena ser ut och vart de tar vägen uppstår nya möjligheter att sätta ett värde på den 
erbjudna produkten, samt att ta ett större ansvar för stark hållbar utveckling.  

Genom att tydligt inkludera andra intressenter och dess ekonomiska intressen, som till exem-
pel ekonomiskt välbefinnande och ökad livskvalitet breddas också den här delen (Sheth, Set-
hia & Srinivas, 2011).  

2.4.6. Nyckelresurser 
Den här delen belyser de viktigaste tillgångarna för att företaget ska kunna leverera sitt erbju-
dande. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) kan dessa vara fysiska, immateriella, mänskliga 
och ekonomiska. Detta inkluderar allt från personal och dess kunskap till bensin för transpor-
ter, patent på produkter m.m. I fysiska resurser bör även inkluderas ekosystemtjänster och na-
turresurser samt naturens förmåga att ta hand om restprodukter som orsakas av företagets 
produktion (Meadows, Randers & Meadows, 2004).  

För att få in ett mer långsiktigt perspektiv kan också eventuella framtida kostnader läggas in i 
de ekonomiska resurserna. Dessa kan vara i form av eventuella framtida böter om inte utsläpp 

Tabell 16. Frågor om Intäktsflöden.

Fråga Relevans Hämtat från

Vilket värde är kunderna villiga att betala 
för? 

Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Vad betalar de för just nu, och hur betalar de? Nulägesanalys. Affärsmodellkanvas.

Hur skulle kunderna föredra att betala? Anpassa till kunderna. Affärsmodellkanvas.

Hur mycket bidrar varje intäktsflöde till 
verksamheten? 

Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Vilka intäktsflöden vill vi ha? Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 
14000 m.fl..

Finns det kunder som är villiga att betala mer 
för en mer hållbar produkt?

För att se ytterligare 
möjligheter för värdet. 

Affärsmodellkanvas.

Kan vi öka våra intäktsflöden genom att se 
till produktens hela livscykel?

Se till oupptäckta 
intäktsmöjligheter. 

Eko-effektivitet. Cirkulär 
ekonomi. 

Hur skulle intäktsflödena kunna se ut om vi 
jobbade mer hållbart?

Se till oupptäckta 
intäktsmöjligheter. 

MILA.

Vad får vi tillbaka i övrigt för att sälja vår 
produkt? Kan vi se vidare intäkter för andra 
aktörer (i samhället eller naturen) som kom-
mer av vår affärsverksamhet? Kan vi få till-
gång till den vinsten på något sätt? Skapar vi 
indirekta värden som vi inte genererar någon 
intäkt från? 

För att lyfta andra än 
ekonomiska vinster samt för 
att bredda tidsperspektivet. 

MILA.
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tas om hand på ett korrekt sätt, alternativt att se till vilka resurser som riskerar försvinna till 
följd av t.ex. miljö- eller klimatförändringar (Magnell, 1993). 

I det här avsnittet finns också utrymme för att se över företagets sociala hållbarhet internt, i 
form av t.ex. medarbetares hälsa. Enligt Nilsson (2011) är en hållbar organisation hälsosam 
och effektiv. Densamme konstaterar att ett hållbart arbetsliv förutsätter att social inkludering, 
delaktighet, respekt och tolerans för olikhet fungerar bra på arbetsplatsen. Vidare menar Nils-
son att det är viktigt med en fungerande social infrastruktur, det vill säga möjligheter för dia-
log, på arbetsplatsen och att någon typ av hälsobokslut eller medarbetarundersökningar kring 
hälsa bör uppföras årligen. Att tillgodose medarbetarnas behov är också en del av en hållbar 
utveckling – friska och nöjda medarbetare stannar kvar på sin arbetsplats, vilket minskar 
kostnader för både samhälle och företag (Tsai & Wu, 2010). Drivs ett företag på ett för ohåll-
bart sätt för de anställdas hälsa kan detta på lång sikt kräva resurser i form av sjukförsäkringar 
från både företaget och samhället. Att istället verka för en hållbar företagskultur skapar både 

Tabell 17. Frågor om Nyckelresurser.

Fråga Relevans Hämtat från

Vilka nyckelresurser kräver vårt erbjudande, våra kanaler, 
våra kundrelationer och intäktsströmmar?

Grundläggande 
fråga.

Affärsmodellkanvas.

Vilka är våra viktigaste resurser i vår vision? Koppling till 
vision.

Det Naturliga Steget. ISO 
14000 m.fl..

Innebär användandet av våra nyckelresurser en systematisk: 
- koncentrationsökning i naturen av ämnen från berg-

grunden? 
- koncentrationsökning i naturen av ämnen från sam-

hällets produktion? 
- undanträngning av naturen med fysiska metoder? 
- hinder för människor att tillgodose sina behov? 

Hur kan vi göra för att se till att vår verksamhet inte gör det?

Användandet av 
fysiska tillgångar. 

Det Naturliga Steget. 

Använder vi resurser effektivt? Kan vi: 
- minska materialintensiteten av varor och tjänster? 
- minska energiintensiteten i varor och tjänster? 
- minska giftspridning? 
- förbättra materials återvinningsmöjlighet? 
- maximera hållbar användning av förnybara resur-

ser? 
- förlänga produkters hållbarhet? 
- öka servicen för våra produkter?

För att hitta ännu 
hållbarare 
lösningar

Eko-effektivitet. 

Vad är vi beroende av i form av naturresurser? Ser vi till att 
den/de resurserna förvaltas och långsiktigt finns kvar? Kan 
vi bidra till en positiv utveckling för naturens resurser? Kan 
vi använda naturresurser/ekosystemtjänster mer effektivt?

Översikt över ett 
ev beroende av 
naturresurser.

Eko-effektivitet. MILA.

Hur tas våra restprodukter om hand? Använder vi/är vi bero-
ende av att någon funktion i naturen tar hand om något vi 
producerar? Kan vi göra något för att den funktionen ska 
fortsätta fungera?

Se till verksamhe-
tens hela påverkan 
samt lyfta eko-
systemtjänster. 

EMAS. Det Naturliga 
Steget. Eko-effektivitet. 
Planetens gränser. MILA. 
Cirkulär ekonomi.

Är vi beroende av fossila bränslen eller något annat som kan 
ta slut? Använder vi/är vi beroende av något som kan komma 
att lagstiftas mot? 

Säkerställa 
långsiktig 
verksamhet.

MILA. 
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lojalitet till de anställda och kan också locka nya medarbetare med större potential, vilket ock-
så skapar bättre förutsättningar för att utveckla företaget vidare (Boyd, 2001).  

2.4.7. Nyckelaktiviteter 
Nyckelaktiviteterna är det som företaget behöver göra för att affärsmodellen ska fungera och 
för att värdet ska kunna erbjudas (Osterwalder & Pigneur, 2010). Det är i den här delen som 
t.ex. ett eventuellt ISO-arbete (ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000) ska skrivas in, i form av att 
framförallt identifiera betydande kvalitets-, miljö- och sociala aspekter (Brorsson & Larsson, 
1998; Engblom, 1997; Lindgren & Sandell, 1993; Naturvårdsverket, 2014; Nilsson, 2010; 
SIS, 2015; Whitelaw, 1997). Ansträngningar för miljö och/eller sociala frågor kan beroende 
på verksamhet bidra till större mark-
nadsandelar eller bättre möjligheter 
till ökade intäkter på annat sätt, men 
troligt är att detta kräver tydlig 
marknadsföring för att företaget ska 
kunna både nå kunderna men också 
differentiera sig från sina konkurren-
ter (ALMI, 2014?; DeSimone & 
Popoff, 1997). Både hållbarhetsarbe-
tet och marknadsföringen blir då 
nyckelaktiviteter för företaget. Os-
terwalder & Pigneur (2010) delar 
upp nyckelaktiviteter i tre kategorier, 
vilka är tillämpliga på olika sorters 
företag, se tabell 19.  

Detta avsnitt kan också inbegripa att upprätthålla goda relationer till partners, intressenter och 
övriga som har påverkan på verksamheten t.ex. lokala myndigheter. Genom att få ett rykte om 
sig att företaget gör gott även för andra än sin egen ekonomi uppstår ytterligare möjligheter 
och förutsättningar för att driva verksamheten vidare (Boyd, 2001).  

Tabell 18. Eventuella tilläggsfrågor om Nyckelresurser.

Fråga Relevans Hämtat från

Hur ser vår sociala infrastruktur ut? Bidrar den till ökad 
hälsa och effektivitet hos våra medarbetare?

Hälsosam och 
effektiv arbets-
plats. 

Från forskning kring 
hållbart arbetsliv (Nils-
son, 2011)

Tar vi väl hand om vår personal? Vad har vi för 
personalomsättning? Kan vi använda våra medarbetare på ett 
annat/mer effektivt/hälsosammare sätt? Vad vill våra 
medarbetare ha av sin arbetsplats? 

Hälsosamma och 
effektiva medarbe-
tare. 

CSR. Eko-effektivitet.  
Forskning kring hållbart 
arbetsliv (Tsai & Wu, 
2010; Nilsson, 2011)
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Tabell 19. Olika typer av nyckelaktiviteter.  
Källa: Osterwalder & Pigneur, 2010.

Kategori Typ av företag Typ av nyckelaktivi-
tet

Produktion Främst tillverk-
ningsföretag

Design, tillverkning, 
leveranser m.m.

Problemlösning Konsultfirmor, 
tjänsteföretag, sjuk-
hus m.fl.

Kunskap, fortbildning 
m.m.

Plattform/nätverk Företag som utfor-
mats med hjälp av 
eller i form av nät-
verk.

Kontaktskapande, 
underhåll av plattfor-
men/nätverket, mark-
nadsföring m.m.



2.4.8. Nyckelpartnerskap 
Nyckelpartners är de leverantörer, partners och nätverk som gör att affärsmodellen kan funge-
ra (Osterwalder & Pigneur, 2010). Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) finns det tre huvud-
sakliga motiv till partnerskap. Dessa är  

i. Optimering och skalfördelar 
ii. Minskning av risker och osäkerheter 
iii.Anskaffning av vissa resurser och aktiviteter 

Men partnerskap kan även bidra till miljönytta och ökade intäkter, tillexempel med ett cirku-
lärt tänkande kring produkterna (Tukker, 2015). Under ”minskning av risker och osäkerheter” 
kan även innefattas nätverksbildande inom eller utom branschen för att göra gemensamma 
ansträngningar för hållbar utveckling och ett ökat utbyte av kunskap. Ett exempel är de CSR-
nätverk som finns (CSR Sweden, u.d.). Ett ökat externt samarbete kan innebära nya möjlighe-
ter att både få information som är viktigt för det fortsatta företagandet, men också bidra till 
större påverkan i debatter i form av lobbyism t.ex. och dessutom innebära ökade affärsmöjlig-
heter (DeSimone & Popoff, 1997).  

Tabell 20. Frågor om Nyckelaktiviteter.

Fråga Relevans Hämtat från

Vilka nyckelaktiviteter kräver våra 
värdeerbjudanden, kanaler, kundrelationer 
samt intäktsströmmar?

Grundläggande fråga. Affärsmodellkanvas.

Vilka nyckelaktiviteter ser vi framför oss i vår 
vision?

Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 
14000 m.fl..

Ingår det i våra nyckelaktiviteter att arbeta med 
miljöredovisning/miljöcertifiering eller 
liknande?

Förankra företagets 
hållbarhetsarbete med bl.a. 
miljö-/hållbarhetspolicys etc. 

EMAS. ISO 14000. 

Uppfyller våra nyckelaktiviteter verkliga 
behov för vårt företag?

Fokusera på det som är 
viktigt. 

Eko-effektivitet. 

Ingår det i våra nyckelaktiviteter att ta hänsyn 
till produkternas hela livscykel?

Fånga in fler delar av 
företagets verksamhet. 

Eko-effektivitet. Cirkulär 
ekonomi. 

Kan vi göra våra nyckelaktiviteter och 
samtidigt följa Det Naturliga Stegets 
systemvillkor?

Säkerställa påverkan. 
Möjliggöra hållbar 
utveckling. 

Det Naturliga Steget. 

Kan vi använda våra nyckelaktiviteter till att få 
ut ännu mer av dem?

Effektivt användande av 
resurser. 

Eko-effektivitet. 

Är vår miljö-/hållbarhetspolicy tillräckligt bra 
utformad? Vad ingår i den?

Stärka miljö-/
hållbarhetsarbetet. 

EMAS. ISO 14000.

Hur är våra mål för verksamheten utformade? 
Innefattar de ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet?

Göra miljö-/
hållbarhetsarbetet tydligare. 

EMAS. ISO 14000.

Finns det uttryckta eller dolda möjligheter för 
att organisera företaget mer effektivt?

Effektivitet. Frågan är vanlig 
inom AI. 

Eko-effektivitet.
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2.4.9. Kostnadsstruktur 
Den sista delen i affärsmodellkanvasen ser över vilka kostnader som affärsmodellen innebär. 
Osterwalder och Pigneur menar att ”Naturligtvis ska kostnaderna minimeras i alla affärsmo-
deller” (Osterwalder & Pigneur, 2010, s. 41) men skiljer ändå på sorters affärsmodeller – 
kostnadsdrivna och värdedrivna. Detta porträtteras som en skala där företagen hamnar någon-
stans emellan de två extremerna. Ur ett hållbart företagandeperspektiv kan det vara lämpligt 
att både minimera kostnader (kostnadsdrivet, genom att t.ex. minska energiförbrukning, effek-
tivisera användning, eliminera avfall) och skapa ett stort värde (värdedrivet, genom att poäng-
tera t.ex. kundens genuina behov etc.).  

Tabell 21. Frågor om Nyckelpartners.

Fråga Relevans Hämtat från

Vilka är våra nyckelpartners? Identifiera verksamheten. Affärsmodellkanvas.

Vilka är våra nyckelleverantörer? Identifiera verksamheten. Affärsmodellkanvas.

Vilka nyckelresurser får vi från 
våra partners?

Identifiera verksamheten. Affärsmodellkanvas.

Vilka nyckelaktiviteter utför våra 
partners?

Identifiera verksamheten. Affärsmodellkanvas.

Vilka är våra nyckelpartners i vår 
vision?

Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 14000 
m.fl..

Kan vi hitta andra partners/
leverantörer som har ett bättre 
hållbarhetsarbete? Sett till vår 
miljöpåverkan, finns det nya/andra 
partners som kan minska dessa?

Kopplar till nyckelresurser (se 
avsnitt 2.3.7). Minska negativ/öka 
positiv miljöpåverkan. 

Det Naturliga Steget. Eko-
effektivitet. EMAS. MILA. 

Kan vi samarbeta med andra 
aktörer för att förbättra vår 
påverkan på miljön? 

Hitta möjligheter till cirkularitet, 
minska negativ/öka positiv 
miljöpåverkan. 

Det Naturliga Steget. Eko-
effektivitet. Cirkulär ekonomi. 

Om vi själva inte kan hitta 
möjligheter under hela våra 
produkters livscykel, finns det 
någon annan som kan göra det?

Effektivare användning av resurser, 
möjliggöra cirkulära lösningar. 

Eko-effektivitet. Cirkulär ekonomi. 

Finns det andra som kan tänkas dra 
nytta av vår verksamhet? Vilka fler 
aktörer vill se vår verksamhet 
hända?

Möjliggöra cirkuläritet, skapa 
nätverk. 

Cirkulär ekonomi. Uppskattande 
frågeställningar. 

Kan vi skapa nätverk med våra 
partners? Kan vi stärka varandra? 
Kan vi gemensamt lyfta vår 
bransch att bli mer hållbar? Kan vi 
lära oss av andra? Kan de lära av 
oss? 

Nätverkande. Eko-effektivitet. CSR.

Hur väljer vi våra partners? Vad 
har vi för inblick i och påverkan på 
våra partners verksamheter?

För att öka medvetenheten i 
företagets egen konsumtion, 
minimera risker, bättre effektivitet. 

Eko-effektivitet. MILA. Medveten 
konsumtion.
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Utöver de kostnadskaraktärer som Osterwalder och Pigneur (2010) nämner – fasta kostnader, 
rörliga kostnader, skalfördelar och samproduktionsfördelar – kan det precis som med intäkts-
flöden vara intressant att se över vilka övriga kostnader företagets verksamhet leder till eller 
kan leda till. Dessa kan vara monetära men även gälla användandet av naturresurser och till-
hörande ekosystemtjänster, samt socialt kapital (Diaz et al., 2006). Det finns också forskning 
som pekar på betydelsen av att inkorporera sådana externa kostnader då de kan komma att 
påverka företaget i framtiden (Boyd, 2001; Magnell, 1993). Det kan t.ex. handla om att bud-
getera för eventuella böter som kan komma av verksamheten om ett miljöfarligt utsläpp skulle 
ske eller om de anställda blir sjukskrivna på grund av en ohållbar arbetsbelastning. 

Det värde som företaget ger till världen bör motsvara eller överträffa de globala resurser som 
företaget använder för att verksamheten på sikt ska vara hållbar (Burns, 1999; Brundtland, 
1987).  

Ett sätt att beräkna de långsiktiga kostnaderna är att göra en scenarioanalys för att få fram 
eventuella framtida effekter av verksamheten (Meadows, Randers & Meadows, 2004; Ha-
raldsson, 2004; Phdungsilp, 2011).  

Tabell 22. Frågor om Kostnadsstruktur.

Fråga Relevans Hämtat från

Vilka är de viktigaste kostnader som följer 
med vår affärsmodell? 

Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Vilka nyckelresurser är dyrast? Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Vilka nyckelaktiviteter är dyrast? Grundläggande fråga för att 
driva en lönsam verksamhet.

Affärsmodellkanvas.

Hur påverkar vår plats på kostnad-vär-
deskalan vårt erbjudande och vår kund?

Hitta möjligheter till förflytt-
ning på denna. 

Affärsmodellkanvas.

Vilka kostnader har vi i vår vision? Koppling till vision. Det Naturliga Steget. ISO 14000 
m.fl..

Är verksamheten kostnadseffektiv? Ekonomisk hållbarhet. Eko-effektivitet.

När i vår produkts livscykel kommer 
kostnaderna? Kan vi jämna ut dessa?

Långsiktighet och lönsamhet. Eko-effektivitet. Cirkulär 
ekonomi. MILA. 

Kan vi minska våra kostnader genom att 
använda cirkulära metoder? 

Skapa bättre lönsamhet och 
minska resursanvändning.

Eko-effektivitet. Cirkulär 
ekonomi. 

Vad för eventuella kostnader kan dyka upp 
på lång sikt? Har vi budget för kostnader 
som dyker upp om vi inte agerar hållbart? 

Långsiktighet och lönsamhet. EMAS. MILA. 

Använder vi jordens resurser på ett sätt 
som är rimligt i förhållande till det värde vi 
erbjuder och i förhållande till det vi ger 
tillbaka? 

Hållbar utveckling, långsik-
tighet.

Det Naturliga Steget. Eko-effek-
tivitet. Ekologiskt fotavtryck. 
CSR. MILA. Medveten konsum-
tion. 
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2.5. Sammanställning - tårtan  
För att skapa ett visuellt fungerande verktyg är det möjligt att vända uppochner på Osterwal-
der & Pigneurs affärsmodellkanvas och därigenom belysa de tre dimensionerna av hållbar ut-
veckling - ekologisk, social och ekonomisk. Genom att stapla dem på varandra likt en tårta 
liknar den nya kanvasen förklaringen av stark hållbarhet (se fig. 3) där ekologi och naturre-
surser utgör grundförutsättningarna för ett gott socialt liv och där ekonomin blir 
verktyget/”grädden på toppen”.  

De nio olika delarna kallas av Osterwalder och Pigneur (2010) för byggstenar, i den nya kan-
vasen kan de istället kallas för tårtbitar.  

För att få in tidsperspektivet är det möjligt att låta visionen symboliseras av ett tårtpapper, och 
låta målen/handlingsplanen ta form på toppen av tårtan som ljus.  

Genom att sätta ihop ovanstående framträder följande, se fig. 7.  

!  
Figur 7. Verktyg för hållbart företagande. 

I grunden finns visionen som hela företagets affärsmodell och hållbarhetsarbete vilar på. Tår-
tan består av de tre delarna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som vilar på varandra, 
samt där alla delar av företagets affärsmodell finns beskrivna och där det tydligt framgår vad 
företaget ska fokusera sin verksamhet på. Här framgår också att om det saknas något i botten 
(t.ex. om verksamheten är beroende av extremt miljöförstörande transporter) så kommer inte 
företagets affärsmodell fundera hållbart. Högst upp finns målen som ser till att affärsmodells-
arbetet fortsätter att utmana och utveckla verksamheten till att ständigt bli bättre och hållbara-
re (ekologiskt, socialt och/eller ekonomiskt). 
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3. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att bidra till en mer hållbar utveckling genom att ta fram ett 
hjälpmedel för företag så att de kan utforma sin affärsmodell med hänsyn till ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Men, det går inte att garantera att ett företag får en optimal af-
färsmodell genom att formulera eller arbeta med den. Det finns inte heller ett mått på ”opti-
malast affärsmodell”. Vidare är begreppet hållbar utveckling trots flertalet definitioner svårt 
att mäta och hållbar utveckling kan inte med några nu kända metoder konstateras vara nått 
eller inte. Så även om denna studie nått sina mål och visar ett sammanställt resultat är det väl-
digt svårt att svara på om det resultatet i sig når någonstans. Förhoppningen är att resultatet 
ändå kan just bidra till att föra arbetet med och möjligheterna för hållbart företagande vidare. 

Ett av målen med studien var att ta fram ett visuellt verktyg att använda för utveckling av af-
färsmodeller för hållbart företagande. Det får sägas vara uppnått, men frågan är om det är till-
räckligt enkelt och förståeligt för att vem som helst ska kunna använda det. Som nämnts har 
en del av Osterwalder och Pigneurs enkelhet och tydlighet gått förlorad när även andra håll-
barhetsaffärsmodellskanvasar tagits fram. Det vore intressant att göra en mer djupgående ana-
lys av dessa, samt det förslag som här kommit fram, för att se hur en framtida vidareutveck-
ling skulle kunna se ut. Det ska tilläggas att t.ex. flourishing business model canvas inte var 
känd när den här studien inleddes. 

Å andra sidan är frågan om det ens är möjligt att skapa ett lättförståeligt verktyg kring en frå-
ga så komplex som hållbart företagande. Utbudet av hållbarhetsverktyg är redan stort och ris-
ken finns att alternativen för intresserade (men mindre insatta) företagare blir för många för 
att de ska kunna välja det bästa. Att ta fram fler verktyg och metoder och hitta på nya alterna-
tiva lösningar kan tyckas vara slöseri både med akademins och företagens tid och pengar, 
samtidigt kanske bredden av metoder lyckas fånga upp och intressera fler.  

Slutresultatet där kanvasen porträtteras i form av en tårta skulle behöva utvecklas vidare. Här 
finns troligen potential för att ytterligare fördjupa förståelsen för och kunskapen om hållbar 
utveckling genom att använda tårtans lager kopplat till bilden av stark hållbarhet. Beroende på 
hur mycket komplexitet som går att hantera och är önskvärt i ett sånt här arbete skulle det 
kunna vara en möjlighet att göra tårtan tredimensionell och använda den även uppifrån på nå-
got sätt.  

Som med allt hållbarhetsarbete inom företag finns en risk att det blir ett tillägg separerat från 
”den vanliga” verksamheten. Det kan visserligen ändå leda till ”hållbara” resultat, men stegen 
riskerar att tas för långsamt och de verkligt hållbara lösningarna kanske först blir verklighet 
när de enklaste och billigaste lösningarna är genomförda. Självklart finns möjligheten att detta 
ändå är steg i rätt riktning, men det ska nämnas att denna studies resultat har potential att leda 
till greenwashing. 

Ett annat problem är att det är svårt att få fram trovärdiga källor i detta forskningsområde. Ord 
som ”hållbart företagande” används inom många fält, det ena längre från hållbar utveckling 
än det andra. Det har krävts en stor mängd referenser för att studien skulle bli minsta trovär-
dig, men fortfarande är många källor vinklade utifrån sina egna intressen. 
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Även om ett företag skulle ha en optimal och väl genomarbetad affärsmodell som är så hållbar 
det bara går så finns det alltid massor kvar att arbeta vidare med inom hållbart företagande. På 
samma sätt inbegriper denna studie enbart frågeställningar för ett mer hållbart företagande, 
beroende på vilken verksamhet företaget har kan resultatet bli väldigt varierande. Det är ju 
t.ex. mycket lättare för ett företag som säljer en tjänst att nå hållbara resultat i kanvasen jäm-
fört med ett företag som säljer en vara. Vidare ger inte kanvasen några konkreta svar i form av 
resultat eller siffror, vilket skulle kunna vara något att arbeta vidare med för att företagen ska 
få värden att utgå från och t.ex. kunna skapa statistik kring. Om det går att lösa på något sätt 
vore det säkert motiverande att också ha ett värde att sträva mot, optimalt vore ju att kunna 
säga att ett företag är hållbart om de får en viss poäng. Denna typ av motivation kan dock vara 
knepig att jobba med och hör till en helt annan studie.  

Det ska också tilläggas att sedan den här studien inleddes så har en hel del hänt inom de olika 
verktygen. Till exempel har ISO 14000 vidareutvecklats och lyfter nu också att företagen ska 
fokusera mer på livscykelperspektiv, helst också tillsammans med sina kunder. Verktygen 
skulle därför behöva gås igenom ytterligare och mer noggrant. Under de senaste åren har det 
dessutom framkommit flera perspektiv på och verktyg för hållbarhet och hållbart företagande. 
För att skapa en helt perfekt ”tårta” (eller vad det nu kan tänkas bli för något) finns det garan-
terat fler verktyg och metoder som kan komplettera resultatet. För att behålla idéen om lättbe-
griplighet kan ett alternativ vara att kombinera affärsmodellkanvasen med endast ett verktyg 
(som då måste vara både omfattande, sträva mot stark hållbarhet och lätt att använda), men 
det går inte att veta nu om det blir lättare eller ej att arbeta med. Se även avsnitt 1.8 Metod-
diskussion. 

Gissningsvis lyckas ”tårtan” nå de enklaste bitarna för ekologisk hållbarhet (t.ex. frågor om 
transporter, utsläpp, kemikalier, resursanvändning), social hållbarhet (t.ex. att ingen i produk-
tionskedjan far illa eller att sluterbjudandet skadar något) och ekonomiskt hållbarhet (fram-
förallt genom att bredda tidsperspektiv på både kostnader och intäkter). Detta gör de allra 
flesta hållbarhetsverktyg, det unika för ”tårtan” kan vara att de olika delarna sitter ihop på ett 
nytt sätt. Till viss del når ”tårtan” också mer komplexa bitar av hållbar utveckling genom att 
belysa t.ex. potential för positiv miljöpåverkan, givande relationer, kunders och andra intres-
senters livskvalitet, vilja att betala för en mer hållbar produkt m.m. Detta är troligen mer 
unikt, men frågan kvarstår om dessa frågor faktiskt ger resultat och i sånt fall vilket. Möjligt 
är att frågorna i sig är för komplexa för att kunna användas på ett kraftfullt och stärkande sätt i 
affärsmodellsutveckling.  

Vidare ska nämnas att med anledning av föregående stycke så är det svårt att använda ”tårtan” 
på ett företag som handlar med t.ex. vapen, tobak etc. Även om dessa verksamheter kan anses 
ohållbara på många sätt behöver de ändå arbeta med hållbarhetsfrågor. Alternativt kan ”tår-
tan” gås igenom av ohållbara företag och användas som greenwashing då någon typ av resul-
tat ändå kan nås. Här skulle t.ex. ett poängsystem kunna vara gynnsamt. Ett vidare perspektiv 
på detta är att ett ganska så hållbart företag riskerar att inte får tillräckligt med utmaning av 
”tårtan”. De mer komplexa frågorna gör förhoppningsvis denna risk lite mindre. Troligen kan 
”tårtan” ändå vara användbar för lite mer ”normala” företag.  
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Det vore väldigt spännande att testa ”tårtan” och tydligare se vad som faktiskt täcks av de oli-
ka frågeställningarna, samt om den är något sånär lätt att arbeta med. Detta skulle kanske 
kunna göras i jämförelse med t.ex. flourishing business model canvas. Det skulle kunna möj-
liggöra en större insikt i vilka delar av hållbarhet som täcks respektive inte, och belysa om 
några delar upprepas för ofta etc. Förhoppningsvis skulle det då också gå att få en fingervis-
ning om de mer komplexa frågorna når något resultat eller inte. 

Avslutningsvis har det under studiens gång tydligt framgått att företag på något sätt måste 
arbeta för hållbar utveckling för att kunna fortsätta existera och vara lönsamma på en framtida 
marknad. Dessutom verkar intresset för att arbeta mer hållbart inom företag och affärsmodel-
ler (och kanske i samhället överlag) ha stärkts. Förhoppningsvis kan verktyget som presenter-
ats i den här studien i alla fall bidra med en knuff i rätt riktning.  
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4. Slutsats 
En sammanställd definition av hållbart företagande kan vara ”en organisation som är hälso-
sam och effektiv, som ägnar sig åt en affärsverksamhet som är långsiktigt ekonomiskt bärkraf-
tig, som direkt och indirekt använder sig av planetens resurser inom dess gränser och tar hän-
syn till samtliga delar inom begreppet hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk – 
på ett sätt som gör det möjligt för nuvarande och kommande generationer att tillgodose sina 
behov.” 

Det finns många metoder som på olika sätt ska hjälpa, stötta och/eller reglera affärsverksam-
het i en hållbar riktning. För att hitta några lämpliga att arbeta vidare med har den här studien 
samlat flera och sorterat dem efter parametrarna strävan mot stark hållbar utveckling och lätt-
begriplighet. Mängden potentiella verktyg är närmast oändlig och därför har denna studie en-
bart berört några välkända samt några mindre kända som dykt upp i sökningar på hållbar ut-
veckling kopplat till företagande, resultatet är därför väldigt begränsat. Värt att nämna kan 
vara att Det naturliga steget, EMAS och Eko-effektivitet är de verktyg som i den här studien 
bedömts både sträva mot stark hållbarhet och vara lättbegripliga, och därför väl lämpliga att 
inspireras av i skapandet av ett mer visuellt verktyg för affärsmodellsutveckling inom hållbart 
företagande. Vidare har verktygen Cirkulär ekonomi, Ekologiskt fotavtryck, GRI, ISO 14000, 
CSR, MILA, Planetens gränser, Medveten konsumtion och ISO 26000 bedömts vara använd-
bara då de antingen strävar mot stark hållbarhet eller är lättbegripliga.  

En väl etablerad metod för affärsmodellsutveckling är Osterwalder och Pigneurs affärsmo-
dellskanvas. Den har bedömts tilltalande och lättförståelig samt ge en tydlig visuell grund för 
att en affärsmodell ska kunna bli ekonomiskt hållbar. Genom att utgå från affärsmodellskan-
vasen och utveckla den vidare med frågor och tankesätt inspirerade av ovan nämnda hållbar-
hetsverktyg träder ett alternativt visuellt verktyg för affärsmodellsutveckling för hållbart före-
tagande fram. Detta skulle kunna gå att arbeta vidare med många gånger om, men förhopp-
ningsvis kan denna studie bidra till en bra start.  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