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FÖRORD 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra deltagare som gjort studien möjlig. Vidare 

vill vi tacka vår handledare Johan Sandström som genom processens gång har väglett oss och 

kommit med värdefulla synpunkter. Även ett stort tack till våra opponenter som gett oss 

värdefulla insikter samt familj och vänner som stöttat oss under den här tiden. 
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SAMMANFATTNING 
Samhället står inför stora klimatanpassningar på grund av den globala uppvärmningen som 

medför förödande konsekvenser för människa och miljö. En viktig medverkare i arbetet för 

klimatanpassningen är bank- och försäkringsaktörer som med hjälp av den erfarenhet de besitter 

kan bidra till samhällets klimatanpassning. Men för att företagen ska lyckas uppnå ett effektivt 

hållbarhetsarbete behöver en hållbarhetsstrategi formuleras, den strategin kan integreras och 

kommuniceras i verksamheten genom att styra medarbetarna mot de uppsatta målen via ett 

styrsystem mot hållbarhet, sustainability control system (SCS). Men forskning menar att de 

krävs ett aktivt deltagande från medarbetare för att skapa långsiktiga hållbarhetsstrategier i 

verksamheten, styrsystemet bör även vara utformat så medarbetares kunskap, engagemang och 

erfarenhet får komma till uttryck i systemutvecklingen. Det blev således intressant att utforma 

studiens syfte för att identifiera hur medarbetarnas kunskap, engagemang och erfarenhet 

används hos en bank- och försäkringsaktörs utvecklingsprocess mot hållbarhet samt förstå 

vilken betydelse egenskaperna har i processen. För att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie 

antagits, det empiriska materialet har insamlats genom dokumentstudie, observationer samt 

intervjuer där den teoretiska referensramen låg till grund för en semistrukturerad intervjuguide. 

Vidare används en analysmodell för analysering av det empiriska materialet och besvara syfte 

och forskningsfrågor. Resultatet visar att kunskap är en grundläggande faktor för att uppnå en 

effektiv utvecklingsprocess mot SCS. Det finns kunskap och engagemang inom företaget som 

inte tas tillvara i hållbarhetsarbetet. Däremot finns en kultur som främjar diskussion, om den 

även styrs mot hållbarhetsarbetet möjliggör det för en utveckling av SCS i företaget där 

medarbetarna involveras.  

 

Nyckelord: Sustainability control systems, SCS, Bank- och försäkringsaktör, Möjliggörande 

och tvingande styrning, Hållbarhet 

 

  



ABSTRACT 

Society faces major climate adaptations due to global warming which has devastating 

consequences for humans and the environment. An important participant in the work for climate 

adaptation are bank and insurance actors who, with the help of the experience they possess, can 

contribute to society's climate adaptation. But in order for companies to succeed in achieving 

effective sustainability work, a sustainability strategy needs to be formulated, the strategy can 

be integrated and communicated in the business by steering employees towards the goals set 

via a sustainability control system (SCS). But research suggests that they need active 

participation from employees to create long-term sustainability strategies in the business, the 

control system should also be designed so that employee’s knowledge, commitment and 

experience can be expressed in the system development. The purpose of this study is to identify 

how employee’s knowledge, dedication and experiences are used by the banking and insurance 

sectors in the developing process towards sustainability and to understand what role they play 

in the process. To achieve this purpose, a qualitative case study has been adopted, the empirical 

material has been collected through document studies, observations and interviews where the 

theoretical reference framework formed the basis of a semi-structured interview guide. 

Furthermore, an analysis model is used for analyzing the empirical material and answering the 

intent and research questions. The result shows that knowledge is a fundamental factor in 

achieving an effective development process against SCS. There is knowledge and dedication 

within the company that is not used in the sustainability work. However, there is a culture that 

promotes discussion, and if it is also directed towards the sustainability work it enables a 

development of SCS in the company where the employees are involved. 

 

Keywords: Sustainability control systems, SCS, Banking and insurance actor, Enabling and 

coercive formalization, Sustainability 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

“Around the world, insured and other economic losses from natural disasters have been 

increasing sharply during the last few decades. Several recent destructive disasters 

highlight the vulnerability of modern societies to destructive forces of nature.” (Botzen, 

2013, s. 372) 

 

Den globala uppvärmningen medför förödande konsekvenser som höjda havsnivåer, stormar, 

skogsbränder, avsmältning av glaciärer och fler översvämningar (WWF, 2019). Klimatriskerna 

ökar och likaså direkta och indirekta konsekvenser på samhället i form av bland annat ökade 

kostnader för att täcka skador, förstörda ekosystem och en ökning av hälsoproblem 

(Finansinspektionen, 2016b). Samhällets ökade medvetenhet och oro över miljömässiga frågor 

leder till fler påtryckningar på företag, intressenter förväntar sig att företag anpassar sitt arbete 

och aktivt bidrar med hållbar utveckling till samhället (Engert & Baumgartner, 2016). För att 

lyckas uppnå ett effektivt hållbarhetsarbete och möta intressenternas förväntan behöver 

företagen införa strategier för hållbarhet i verksamheten. Genom att införa hållbarhetsstrategier 

visas ett aktivt bidragande till hållbarhetsutvecklingen vilket ökar företagets legitimitet. 

Banerjee, (2001), Bhupendra och Sangle (2015), Christmann (2000), Judge och Douglas 

(1998), Sharma och Vredenburg (1998) menar att interna hållbarhetsstrategier även kan leda 

till förbättrade ekonomiska prestationer genom minskad resursförbrukning och ökad 

kostnadseffektivitet. Det är dock inte oproblematiskt att införa en lämplig hållbarhetsstrategi i 

företaget då den, utifrån företagets omständigheter, måste anpassas för de rådande förhållanden 

som företaget befinner sig i (Baumgartner, 2014).  

 

För att implementera och kommunicera hållbara strategier använder sig företag av management 

control systems (MCS) som består av en mängd olika styrmekanismer för att få de anställdas 

beteende riktat mot organisationens mål (Lueg & Radlach, 2016). Enligt Lueg och Radlach 

(2016) finns det en ökad andel forskning som anser att MCS är nödvändig för integrationen av 

hållbar utveckling i företaget. Gond, Grubnic, Herzig och Moon (2012) menar att om systemen 

används på rätt sätt kan de driva organisationen mot hållbarhet eftersom MCS syftar till att 

forma beteenden och uppnå strategier. Dock påvisar Ball och Milne (2005), Gond et al. (2012) 

och Johnstone (2019) att den traditionella synen på utformningen av MCS inte är tillräcklig för 

att långsiktigt nå hållbarhet inom organisationen. De anser att den är begränsad när det kommer 

till att integrera miljö- och sociala frågor i organisationen då styrsystemen från början var 

utvecklade för ekonomiska mål och har svårt att se bortom aktieägares intressen till andra 

intressenter. Gond et al. (2012) menar att på grund av begränsningarna och de aktuella 

hållbarhetsfrågorna i samhället har ett nytt styrsystem kommit i ljuset som bättre fokuserar på 

implementeringen av hållbara strategier i organisationen. Det nya styrsystemet har fått 

benämningen sustainability control system (SCS) men på grund av den komplexitet som 

innefattas i utvecklingen mot hållbarhet krävs det en förståelse för hur systemen utformas men 

också hur de tas emot och används i företaget (Johnston, 2019). 
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1.2 Problemformulering 

Det vanligaste fokusområdet vid studier om SCS har varit på intern nivå i organisationen och 

de ramverk som har använts har riktat sig mot ett ledarskapsorienterat synsätt, där fokus ligger 

på hur ledningen använder formella kontroller för att styra medarbetarna i önskad riktning 

(Johnstone, 2019). Den senare forskningen visar dock att det inte räcker med att bygga upp SCS 

på enbart formella grunder för att leda företaget mot hållbarhetsmål, utan hänsyn måste tas till 

fler aspekter. Wijethilake (2017) och Johnstone (2019) menar att fokus bör hamna mer på själva 

användningen av systemet och inte bara på utformningen, i och med det skiftar fokuset till 

medarbetarna istället för ledningsnivå.  

 

Johnstone (2019) menar att de krävs ett aktivt deltagande från medarbetarna där beaktande tas 

till normer och värderingar som denne bär med sig för att lyckas skapa långsiktiga 

hållbarhetsstrategier i företaget. De normer och värderingar som medarbetarna tar med sig in i 

organisationen är formade från extern miljö men samtidigt påverkas medarbetarna av de 

organisatoriska värderingarna inom företaget. Det skapar ett komplext samband för 

utvecklingsprocessen, vilket Johnstone (2019) benämner som social kontroll. Johnstone (2019) 

menar att de grundläggande egenskaperna i systemet vilar på en möjliggörande styrning där 

varje medarbetares kunskaper, erfarenheter och engagemang får komma till uttryck i processen 

med att forma SCS. System som är utformade för att motivera medarbetarna och som tillåter 

medarbetarna att fatta egna beslut utifrån den information som systemet ger kan hjälpa dem att 

utveckla sina egna egenskaper, vilket i sin tur kan hjälpa organisationen att uppnå strategiska 

hållbarhetsmål.  Men för de ändamålet krävs en kompetens inom hållbarhet och för att uppnå 

kompetens behövs både kunskap och erfarenhet. Därför har utbildning inom hållbarhet en 

central roll för utvecklingen av SCS. Förutom de ovan nämnda är det centralt för en effektiv 

utvecklingsprocess att företaget har en kultur som främjar ökad medvetenhet och engagemang 

i hållbarhetsfrågor genom öppna dialoger. Även de formella kontrollerna är viktiga för SCS 

eftersom de visar företagets ställningstagande i hållbarhetsfrågor och guidar medarbetarna i rätt 

riktning, men utan kunskap och engagemang hos medarbetarna kommer dessa bara vara 

kontroller utan underliggande kraft. (Johnstone, 2019) 

 

Tidigare forskning presenterar flera teoretiska ramverk (se Engert & Baumgartner, 2016; Gond 

et al., 2012; Guenther, Endrikat, & Guenther, 2016; Engert & Baumgartner, 2016; Wijethilake, 

2017) där olika strategier introduceras för att implementera styrsystem mot hållbarhet. Men 

empiriska studier om förståelsen för sambandet mellan utformningen av systemet, 

användningen och de resultat som utvecklingsprocessen av SCS i slutändan kan ge är 

begränsad. Vi har valt att fokusera studien på en bank- och försäkringsaktör som är en viktig 

medverkare i samhällets anpassning till de klimatförändringar som sker, bland annat besitter de 

en stor erfarenhet inom riskspridning och skadeförebyggande arbete (Botzen, 2013; 

Finansinspektionen, 2016b). Eftersom bank- och försäkringsaktörer verkar i tjänstesektorn och 

har ett lågt resursutnyttjande innebär det att deras egen påverkan på klimatet blir indirekt, men 

eftersom de tillhandahåller tjänster som i sin tur kan påverka klimatet genom olika aktiviteter 

av icke-finansiell karaktär blir effekten av deras agerande stort. (Finansinspektionen, 2016a). 

Exempelvis kan försäkringsbolag sänka premier för husägare som gör riskreducerande åtgärder 
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(Glaas, Keskitalo & Hjerpe, 2017) och banker som förvaltar stora finansiella kapital kan placera 

i långsiktiga klimat- och infrastrukturprojekt (Scholtens, 2011). Vidare har bankerna en 

möjlighet att genom sin kreditgivning påverka andra företags direkta inverkan på klimatet 

(Finansinspektionen, 2016a). Men bank- och försäkringsaktörer är även vinstdrivande företag 

vilket innebär att det kan finnas en begränsning för vilka åtaganden som görs för att hjälpa 

samhället i anpassningen. Weber (2014) beskriver att bank- och försäkringsaktörer behöver 

använda sig av en proaktiv strategi där hållbarhetsaspekter integreras i kärnverksamheten vilket 

får effekten att hållbarhetsarbetet sprids inifrån verksamheten och ut. Det är således viktigt att 

hållbarhet är en naturlig del av deras verksamhet. På grund av bank- och försäkringsaktörers 

bidrag till samhällets klimatanpassning samt den begränsning av empiriska studier om 

förståelsen av de grundläggande aspekterna i utvecklingsprocessens mot SCS, anser vi det 

därför relevant att undersöka hur detta tar sig i uttryck både praktiskt och teoretiskt hos en bank- 

och försäkringsaktör. 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att identifiera hur en bank och- och försäkringsaktör, som är prisade för sitt 

arbete inom hållbarhet och ser medarbetarna som den viktigaste resursen i de arbetet, involverar 

medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och engagemang i utvecklingsprocessen mot hållbarhet. 

Vidare syftar studien att, med hjälp av de grundläggande aspekterna för en effektiv 

utvecklingsprocess mot SCS, få en fördjupad förståelse för vilken betydelse medarbetarnas 

egenskaper har i den processen. Våra forskningsfrågor är således: 

  

1. Hur används medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang i företagets 

utvecklingsprocess mot hållbarhet? 

 

2. Vilken betydelse har medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och engagemang i den 

processen?  
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2 TEORI 

Kapitlet inleds med tidigare forskning som ligger till grund för den teoretiska referensram 

studien vilar på. För att underlätta förståelsen för SCS ges en kort förklaring för MCS och hur 

styrsystemet har utvecklats till ett nytt styrsystem som behandlar hållbarhetsarbetet i företag. 

Den teoretiska referensramen beskriver de centrala delarna i SCS:s utvecklingsprocess och 

utmynnar i en analysmodell.   

 

2.1 Tidigare forskning 

Sharma och Vredenburg (1998) gjorde en studie där de kom fram till att arbete med 

hållbarhetsutveckling associeras med utveckling av organisatoriska förmågor som ökar 

företagets konkurrenskraft; genom att skapa strategier som tar hänsyn till ekologiska aspekter 

skapas konkurrensfördelar. Författarna påvisar det positiva förhållandet mellan miljömässiga 

strategier och dess ökade konkurrensfördelar och påvisar att kostnaden för att införa hållbara 

strategier i organisationen kompenseras av den ökade effektiviteten. En hållbar strategi syftar 

till att sociala, miljömässiga och ekonomiska behov i både företaget och samhället är i jämvikt 

(Epstein & Roy, 2001). För företag som bestämt sig för att implementera hållbara strategier blir 

frågan hur det ska göras (Baumgartner, 2014).  

 

Gond et al. (2012) menar att vid implementeringen av organisationens strategier är styrsystem 

centrala. Oatly (1999) beskriver att management control systems (MCS) är till för att ge 

cheferna användbar information som de kan använda för att utveckla organisationen.  MCS är 

formella och informella kontroller (Simons, 1994), där de formella kontrollerna utgörs av 

regler, prestationsmätningar, budgeteringssystem och incitamentssystem samtidigt som de 

informella kontrollerna innefattar gemensamma värderingar, normer, företagskultur och 

självkontroll (Lueg & Radlach, 2016). MCS syftar till att styra människor inom en organisation 

mot ett visst beteende för att nå organisationens uppsatta mål (Gond et al, 2012). Malmi och 

Brown (2008) förklarar MCS i sin studie som ett paket av flera styrmekanismer som kan 

användas för att förflytta organisationen i önskad riktning genom att påverka de anställdas 

beteenden. Lueg och Radlach (2016) beskriver att MCS har fokus på tillväxt och lönsamhet 

genom effektivitet och företag använder sig av cybernetiska och administrativa kontroller för 

att uppnå finansiella mål. Cybernetiska kontroller innebär fokusering på effektivitet genom att 

formulera regler, standardiserade driftsprocedurer och rutiner (Ahrens & Chapman, 2004). 

 

Lueg och Radlach (2016) menar att det är enkelt att förlänga de cybernetiska och administrativa 

kontrollerna så att de även innefattar hållbarhetsmål. Rosanas och Velilla (2005) påtalar dock 

att de cybernetiska kontroller inte är tillräckligt för att motivera individer att uppnå mål som är 

bortom en monetär vinst. De menar att individernas värderingar är viktiga för organisationens 

långsiktiga prestationer, och därför skapar MCS en illusion av kontroll vilket kan vilseleda 

chefer som har tron att allt kan kontrolleras. Även Riccaboni och Leone (2010) anser att om 

planeringen för hållbarhetsutveckling görs med system som används för finansiell planering 

misslyckas man att integrera hållbarhetsutveckling i planeringsprocessen. Istället bör företaget 

kombinera och anpassa de formella mätinstrumenten, såsom målsättningar, prestationssystem 
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och belöningssystem, med de informella mätinstrumenten, som till exempel företagskulturen 

och ledarskapsansvar, för att integrera hållbarhetsutvecklingen i organisationen (Riccaboni & 

Leone, 2010).  

 

På samma sätt som MCS finns för att påverka beteenden inom organisationen för att lyckas 

uppnå företagets övergripande målsättningar så utformas sustainability control systems (SCS) 

för att styra beteenden mot uppsatta mål inom områdena miljö, samhälle och ekonomi. 

Wijethilake (2017, s. 4) skriver att “SCS support strategic decision making in responding to 

sustainability challenges”. Författaren beskriver att den operativa enheten i ett företag samlar 

in och analyserar finansiell och icke-finansiell information om hållbarhetsutveckling som 

hjälper beslutsfattare att arbeta mot de uppsatta målen inom hållbarhet. Hon beskriver att en 

välutvecklad SCS använder sig av den här informationen för att ge feedback samt kontrollera 

och motivera medarbetarna som deltar i hållbarhetsarbete. Som det här beskrivs är det ledningen 

som tar besluten som medarbetarna ska följa, så kallad top-down styrning - i likhet med MCS. 

Wijethilake (2017) har utgått från ett funktionalistiskt perspektiv, medan Johnstone (2019, s.10) 

utgår från ett socialkonstruktivt perspektiv och definierar SCS på följande sätt:  

 

“SCS are the dynamic constellation of management accounting tools that connect 

organisational strategy with operations in a given context by providing information and 

direction, as well as monitoring and motivating employees to continually develop 

sustainable practices and procedures for future improved sustainability performance.”.  

 

Gond et al. (2012) beskriver att SCS måste integreras i kärnverksamheten och vara en del av 

strategin och på så vis även en del av styrningen. Om SCS inte är integrerad i företagets strategi 

leder det till att organisationsbeslut troligtvis inte är grundade på ekonomisk, ekologisk och 

social information som finns inom företaget. SCS kan underlätta en effektiv integrering av 

hållbarhetsutveckling i organisationen genom att påverka medarbetarnas beteenden och 

initiativtagande mot uppsatta mål (Gond et al., 2012; Henri & Journeault, 2010; Lisi et al., 

2015). På så vis kan de identifiera nya möjligheter och hot vilket kan leda till ökade 

konkurrensfördelar och bidra till positiv ekonomisk utveckling (Guenther, Endrikat & 

Guenther, 2016).  

 

Johnstone (2019) menar att tidigare forskning har utgått mestadels från cybernetiska kontroller, 

vilket har gjort att uppmärksamheten har hamnat på formaliserade system som utvärderat 

prestationer, snarare än utformning, implementering och användning på operativ nivå. Vilket 

kan bero på att det handlar om konkreta åtgärder som är lättare att förstå. Johnstone (2019) 

menar att förståelsen för utformningen och användningen av styrsystem är avgörande för 

prestationer inom hållbarhetsområdet och därmed att fokus bör ligga på den enskilda 

medarbetaren. Johnstone (2019), Gond et al. (2012) och Wijethilake (2017) är överens om att 

användningen är central men Gond et al. (2012) och Wijethilake (2017) använder sig av ett 

ramverk som fokuserar på en mer formell styrning från ledningsnivå vilket Johnstone (2019) 

inte anser är optimalt eftersom hållbarhetsarbete är allas ansvar inom organisationen och därför 

krävs det att hänsyn tas till den sociala aspekten inom hela organisationen. Författaren menar 

på att de ramverk som den tidigare forskning bygger på utgår från ledarskapsorienterade teorier 
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(se Gond et al, 2012; Malmi & Brown, 2008; Wijethilake, 2017) där chefer antas vara 

hållbarhetsexperterna och medarbetarna ses som en homogen grupp som ska kontrolleras 

(Johnstone, 2019). Johnstone har därmed tagit fram ett ramverk som grundar sig i Adler and 

Borys tvingande och möjliggörande styrning och innebär att fokus flyttas till medarbetaren.  

 

2.2 Teoretisk referensram 

För att lyckas implementera en framgångsrik SCS menar Johnstone (2019) att det krävs en 

förståelse för förhållandet mellan utformningen på styrsystemet och användningen. Adler och 

Borys ramverk förklaras av Johnstone (2019), att den relation som finns mellan ett formellt 

styrsystem och medarbetarnas användning av systemet gradvis förbättras genom att 

medarbetarna får vara delaktiga i utvecklingsprocessen av styrsystemet och dess komponenter. 

Ramverket ger en ökad förståelse utifrån medarbetarnas perspektiv för systemets kännetecken 

och utvecklingsprocesser, om medarbetarna blir involverade kan den möjliggörande styrningen 

öka flexibiliteten och kreativiteten inom organisationen (Johnstone, 2019). I grunden är Adler 

och Borys (1996) ramverk fokuserat på den generella styrningen i organisationen.  

 

Relationen som Adler och Borys beskriver i sitt ramverk belyser Johnstone (2019) som 

”kontrollens dubbla roll” och lyfter fram begreppen ”kontroll över” och ”kontroll in situ” och 

sätter de i en hållbarhetskontext. Johnstone (2019) lyfter även upp begreppet social kontroll 

som en överbryggning mellan system och användning.  Hon kopplar samman begreppet med 

kontroll in situ eftersom den sociala kontrollen finns inom varje individ och påverkar dess 

normer och värderingar, således även användningen av systemet. På grund av den sociala 

kontrollens komplexitet manifesterar hon detta med hjälp av begreppet nyckelpersoner, dessa 

används som styrverktyg för att säkerställa organisationens hållbarhetsstrategi. Johnstone 

(2019) menar att utvecklingsprocessen för SCS inte är isolerad inom organisationen utan att det 

påverkar individens hela omgivning. Genom flexibla system kan varje medarbetare få möjlighet 

att fatta beslut grundade på tillgänglig information, erfarenhet och kunskap och kan på så sätt 

påverka utvecklingsprocessen av SCS. Resterande avsnitt i kapitlet disponeras genom att först 

presentera den möjliggörande och tvingande styrningen generellt i företag, följt av Johnstones 

(2019) utveckling av ramverket mot hållbarhet och sist presenteras en förenklad analysmodell 

byggd på Johnstones (2019) ramverk.  

 

2.2.2 Möjliggörande och tvingande styrning  

Adler och Borys (1996) beskriver två typer av formell styrning i organisationer. De två 

styrformerna har olika egenskaper, den tvingande styrningen innefattar lågt förtroende för 

medarbetarna, hårda kontroller, begränsningar och en tydlig hierarki med brist på information 

till medarbetarna. Genom tvång försöker ledningen få medarbetarna att anstränga sig och 

uppfylla de övergripande mål som organisationen har (Johnstone, 2019). Systemen är 

begränsade för medarbetares användning och korrigerar händelser automatisk, fokus ligger på 

att ta fram policys och regler och kan ses som en traditionell cybernetisk styrmodell (Ahrens & 

Chapman, 2004; Wouters & Wilderom, 2008). I kontrast finns den möjliggörande styrningen 

som kännetecknas av platta strukturer och horisontella informationsflöden (Johnstone, 2019) 
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och är utformad för att ge medarbetarna motivation till de regler och system som 

finns.  Systemet stöttar medarbetarna och uppmuntrar till förbättring genom feedback. Den 

möjliggörande styrningen ger medarbetarna möjligheten att hantera händelser direkt vid 

uppkomsten, eftersom den tillåter medarbetarna att göra vissa förändringar på egna initiativ 

(Ahrens & Chapman, 2004; Wouters & Wilderom, 2008).  

 

Wouters och Wilderom (2008) beskriver att medarbetarnas attityder till styrsystemet beror på 

vilket slags formalisering de möts av, medarbetarna är mer positiva till styrsystemet ifall 

systemet hjälper dem att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, en medverkan från 

medarbetarna vid utformningen av rutiner kommer troligtvis leda till bättre resultat och högre 

effektivitet. En negativ attityd gentemot styrsystemet kan uppstå om systemet genom tvång 

försöker få medarbetarna till en överensstämmelse (Wouters & Wilderom, 2008). Beroende på 

vilka egenskaper systemet har och hur systemet används i organisationen går det att avgöra om 

styrningen är tvingande eller möjliggörande. De fyra egenskaperna är; reparation, intern 

transparens, global transparens samt flexibilitet, dessa egenskaper leder till en möjliggörande 

styrning (Wouters & Wilderom, 2008). Nedan förklaras varje egenskap. 

 

Reparation som egenskap i systemet möjliggör för medarbetarna att påverka de rutiner som 

finns för att förbättra systemet. En tillit finns för medarbetarna och de uppmuntras till 

diskussion kring de problem med regler och rutiner som finns. I en tvingande styrning har 

medarbetarna inte behörighet till vissa system, dessa är begränsade för obehöriga och 

medarbetarna kan inte påverka utfallet (Ahrens & Chapman 2004). 

 

Intern transparens handlar om medarbetarnas insyn i de interna processerna, exempelvis insyn 

i budgetprocessen samt gemensamma aktiviteter för planering som ökar insynen (Ahrens & 

Chapman 2004). Medarbetarna har en god förståelse för hur systemet fungerar och får 

information om systemet, det leder till att medarbetarna förstår de underliggande orsakerna för 

varför systemet är utformat på ett visst sätt och varför de valda kontrollmekanismerna finns. 

Transparensen ger även en möjlighet att identifiera problem med systemet varpå intern 

transparens är en förutsättning för reparation (Ahrens & Chapman 2004). Vid en 

möjliggörande styrning får medarbetarna feedback på sina prestationer och informationen är 

transparent vilken även används av medarbetarna för att fatta beslut när situationer uppstår som 

ligger utanför arbetsbeskrivningen (Wouters & Wilderom, 2008). 

 

Global transparens innebär synligheten av det övergripande sammanhanget i organisationen. 

Kontrollerna som används är utformade på ett sätt så att medarbetarna får en förståelse för 

varför deras arbetsuppgifter passar in i systemet som helhet (Ahrens & Chapman, 2004).  

 

Flexibilitet handlar om medarbetarnas handlingsfrihet över användningen av systemet. 

Medarbetarna kan fatta beslut på egna initiativ som är grundade på den information som 

systemet ger, i en möjliggörande styrning kommer ett flexibelt system uppmuntra medarbetarna 

till att utforma systemet så de även passar deras behov (Ahrens & Chapman 2004; Wouters & 

Wilderom 2008). Johnstone (2019) förtydligar detta med att förklara att flexibiliteten ligger 
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inom medarbetarens behörighetsområde, medarbetare kan således enbart påverka det som 

ligger utanför givna lagar och regler. 

   

Ahrens och Chapman (2004) beskriver att de fyra egenskaperna ovan kan förstärka 

medarbetarnas förståelse för sina arbetsuppgifter. Formella styrsystem som är utformade med 

möjliggörande styrning kan leda till att både medarbetare och ledning effektivt uppnår de 

övergripande målen som finns.  

 

Wouters och Wilderom (2008) har i sin utveckling av Adler & Borys ramverk diskuterat hur en 

effektiv utvecklingsprocess kännetecknas av medarbetarnas erfarenhet, professionalism, och av 

organisationens experimenterande och transparens. För att uppnå detta menar författarna att 

erfarenhet som redan finns inom organisationen ska användas vid utveckling av nya system. 

Professionalism innebär att medarbetare är positiva mot lärande och vill förbättra arbetsplatsen. 

Organisationen behöver experimentera för att tillsammans med medarbetarna hitta det optimala 

systemet. Det som knyter ihop detta är transparens, det är viktigt för att alla ska kunna vara med 

och påverka - vet man varför man blir utvärderad så är man mer positiv till det (Wouters & 

Wilderom, 2008). Detta är viktigt för att medarbetarna ska få uppfattningen om att systemet är 

möjliggörande. Utvecklingsprocessens kännetecken syftar till att använda medarbetarnas 

kunskaper och personliga egenskaper för att utveckla effektiva prestationsresultat (Johnstone, 

2019). 

 

2.2.3 Kontroll över 

Kontroll över är den formella kontrollen som används för att utnyttja de resurser som finns i 

organisationen på ett effektivt sätt för att skapa nya möjligheter inom hållbarhet (Johnstone, 

2019). Det innebär att formella kontroller (regler, prestationsmätningssystem, policys, 

budgeteringssystem och incitamentsystem) tas fram och implementeras i organisationen för att 

uppnå hållbarhetsmål (Johnstone, 2019). En formell utformning av SCS är nödvändig enligt 

Johnstone (2019) för att möta de externa påtryckningar som organisationen ställs inför. Det är 

exempelvis krav från intressenter att uppnå vissa hållbarhetsmål men också den ökade 

lagstiftningen kring redovisning av hållbarhetsaspekter i organisationen. Hon menar att 

lagstiftningen är utformad för att innefatta alla företag vilket lämnar en möjlighet för 

organisationen att göra en egen tolkning av lagen, vilket innebär att organisationen kan vara 

flexibel i utformningen av SCS. Kontroll över kan ha antingen en möjliggörande eller tvingande 

utformning men Johnstone menar att den möjliggörande utformningen är avgörande för en 

effektiv utvecklingsprocess av SCS. 

 

2.2.4 Social Kontroll  

Begreppet social kontroll lyfts fram av Johnstone (2019) som avgörande för att förklara 

medarbetares beteende inom organisationen. Bedford och Malmi (2015) förklarar social 

kontroll som medarbetares förmåga att genom de informella processerna ackumulera 

organisationens kultur. De normer och värderingar som styr medarbetarna i sitt dagliga arbete 

bygger på både formella och informella egenskaper i den sociala kontrollen. Dessa egenskaper, 
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i en hållbarhetskontext, är kunskap och engagemang till hållbarhetsfrågor, kommunikation 

genom öppna dialoger samt en företagskultur som främjar utbildning och en ökad medvetenhet 

mot hållbarhetsfrågor. I traditionella MCS anses social kontroll vara ett fenomen på gruppnivå 

eftersom det anses att individer har svårt att bortse från sina egna intressen, vilket har betydelse 

för målöverenstämmelsen i organisationen. Det finns även forskning som menar att den sociala 

kontrollen skapas inom organisationen med hjälp av deltagande målsättningar, regelbundna 

möten och workshops (Johnstone, 2019). Johnstone (2019) menar att det här synsätten ger en 

homogen syn på medarbetare vilket framförallt bygger på ett formellt uppbyggt styrsystem som 

bygger på organisatoriska värderingar och som inte tar hänsyn till medarbetarens medhavda 

normer och värderingar. Johnstone (s. 13) poängterar att social kontroll ligger djupare än 

organisatorisk nivå och därför definierar hon begreppet som “the norms and values, borne from 

both the organisational and the individual’s context, which guide employees in their daily 

work”. Social kontroll är alltså både normer och värderingar skapat från organisationen men 

även från individens liv utanför organisationen.  

 

2.2.5 Nyckelpersoner 

Social kontroll är svårt att fånga upp eftersom det är en abstrakt företeelse, det vill säga det är 

svårt att mäta. Därför använder organisationer sig av nyckelpersoner som en medveten strategi 

eller kontroll för att försöka fånga upp och styra organisationen mot uppsatta hållbarhetsmål 

(Johnstone, 2019). Breunig & Roberts (2013, s. 266) definierar nyckelpersoner på följande sätt:  

 

“... [they are] the person who connects the network to other parts of the organisation or 

other networks. Boundary spanners [nyckelpersoner] act as gatekeepers and 

switchboards between networks. Typically, they represent multiple network memberships 

and build bridges and/or establish contacts between formerly unconnected networks.”  

 

Författarna beskriver att nyckelpersonerna kännetecknas av bland annat lång erfarenhet på 

arbetsplatsen och har förflyttats mellan avdelningarna och därmed fått större kännedom om 

organisationen som helhet, de har en god förståelse för den externa miljön och har en hög 

professionalism samt god social kompetens. Johnstone (2019) menar att det finns två varianter 

av nyckelpersoner, den ena är utsedd av företaget för att arbeta med hållbarhetsutveckling där 

de har en ansvarighet som sträcker sig längre än målstyrningen. Den andra är självutnämnda 

nyckelpersoner som har ett genuint eget intresse för hållbarhet eller en person som har en 

yrkeskompetens som skiljer sig åt jämte den person som företaget har utsett. Dessa 

nyckelpersoner är värdefulla för företagets arbete med SCS, de ses som en manifestation av den 

sociala kontrollen i organisationen. 

 

Sammanfattningsvis kan social kontroll genom nyckelpersoner i den operativa verksamheten, 

beskrivas som en brygga mellan formell utformning av systemet (kontroll över) och operativ 

användning (kontroll in situ) för att utveckla hållbarhetsstrategin. Dessa fungerar alltså som 

vägledare och styrverktyg för att säkerställa ett effektivt hållbarhetsarbete i organisationen 

(Johnstone, 2019). 
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2.2.6 Kontroll in situ 

“Kontroll in situ” beskriver användningen av systemet av den enskilda medarbetaren och finns 

i den sociala kontexten inom företaget (Johnstone, 2019). Kontroll in situ är uppbyggd dels från 

medarbetarnas medtagna hållbarhetsvärderingar, dels från företagets normer och värderingar 

inom hållbarhet. Johnstone (2019) beskriver att kontroll in situ är användningen av systemet av 

den enskilde medarbetaren och ger medarbetarna möjlighet att bidra till 

hållbarhetsutvecklingen i företaget, till följd av att tillföra systemet personliga värderingar, 

erfarenheter och kunskaper i det dagliga arbetet. Johnstone (2019) menar att för en effektiv 

utvecklingsprocess där medarbetarna kan bidra till utvecklingen av systemet behövs det både 

erfarenhet och kunskap inom hållbarhet, hon menar således att hållbarhetskompetens är 

nödvändig. Kompetens byggs upp självständigt inifrån och ut och kan spridas från 

organisationen till medarbetarnas privata liv. Genom att utveckla medarbetarnas kunskap inom 

hållbarhet, bygga upp en kompetens inom området och inspirera till hållbarhetsengagemang 

kan organisationen även skapa en känsla av ansvarstagande och ansvarighet för både företagets 

och samhällets hållbara framtid. För att uppnå detta behövs som tidigare nämnt under social 

kontroll både utbildning, kommunikation och öppna dialoger kring hållbarhet (Johnstone, 

2019). 

 

Styrning med SCS innebär att en kombination av kontroll över och kontroll in situ är nödvändig 

då medarbetare behöver hushålla med de tillgängliga resurserna medan de också behöver ta 

fram nya lösningar för att förbättra hållbarhetsarbetet (Johnstone, 2019). För detta krävs det 

dels ett flexibelt formellt system samt en kompetens hos medarbetarna att se både problem och 

lösningar. Den här kombinationen av både systemet (kontroll över) och dess mottagande samt 

användningen (kontroll in situ) är central i SCS (Johnstone, 2019). Detta benämner författaren 

som kontrollens dubbla roll, som innefattar begreppen kontroll över och kontroll in situ. 

 

2.3 Analysmodell 

För att förbättra organisationens hållbarhetsprestationer över tid krävs en samverkan mellan 

medarbetarnas uppfattningar av det formella systemet och medarbetarnas erfarenheter, 

kunskaper och värderingar som de för in i organisationen. När vi har sammanfattat den 

teoretiska referensramen har vi utgått ifrån Johnstones (2019) modell och förtydligat den i figur 

1. Den här figuren förklarar de centrala delarna i utformningen av utvecklingsprocessen av SCS. 

Organisationen föreställs som en tredimensionell kub med streckade kantlinjer vilket 

symboliserar att SCS inte enbart begränsas till organisationen. Organisationen påverkas av 

påtryckningar från intressenter och lagstiftningar, samtidigt som organisationen i sin tur 

påverkar den externa miljön med sitt hållbarhetsarbete. Djupet i kuben symboliserar 

tidsaspekten, SCS är en process som utvecklas över tid.  

 

Adler & Borys möjliggörande styrning representeras av ramen inom organisationen som är en 

grundläggande förutsättning för en effektiv utvecklingsprocess. Den formella styrningen mot 

hållbarhet, exempelvis policys och andra styrdokument, representeras inom rektangeln kontroll 

över. Den sociala kontrollen presenteras av fyrvägspilen och visar de normer och värderingar 

som styr medarbetarna i organisationen. Dessa normer och värderingar är både organisatoriska 

och individuella och bygger på den sociala kontrollens egenskaper. Nyckelpersonerna är en 
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manifestation av social kontroll och ses som en avgörande brygga mellan styrningen (kontroll 

över) och användningen (kontroll in situ) för att vägleda organisationsmedlemmar i 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Då den sociala kontrollen påverkar individens normer och 

värderingar, påverkar det även användningen och uppfattningen av systemet. Därmed kan den 

sociala kontrollen således även sammankopplas med kontroll in situ; möjligheten för 

medarbetarna att bidra till utvecklingsprocessen av SCS i det dagliga arbetet genom att tillföra 

egna normer och värderingar utöver organisationens. I figur 1 visas detta som de cirkulära 

pilarna mellan rektanglarna. 

 

  

 

 

 

 

  

                                                   Figur 1: Analysmodell 
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3 METOD 

I följande kapitel redogörs för de metoder och tillvägagångssätt som studien har tillämpat för 

att uppnå syfte och besvara forskningsfrågorna. Kapitlet motiverar de val som låg till grund 

för studerat objekt, deltagare, litteratur och datainsamling. Vidare beskrivs hur de insamlade 

materialet har analyserats och presenterats, slutligen diskuteras studiens trovärdighet. 

 

3.1 Studiens utformning och forskningsmetod 

Studien startade med ett intresse för hur organisationer arbetar med hållbarhet, när litteratur 

började undersökas inom ämnet så skiftade intresset till utvecklingsprocessen mot SCS. Den 

valda teorin gav riktning mot den modell och de öppna intervjufrågor som utformats för att få 

en djupare förståelse av utvecklingsprocessen. Således fick studien en deduktiv start och 

utmynnade i en kvalitativ fallstudie som ämnar att förstå hur medarbetarna är involverade i 

organisations utvecklingsprocess mot hållbarhet. För att uppnå syftet med studien är en 

kvalitativ metod att föredra eftersom den kvalitativa metoden försöker att förstå beteenden, 

normer och värderingar på en mikronivå i det valda sammanhanget, snarare än att generalisera 

en hel population (Bryman, 2001). Eftersom studien inte ämnade att generalisera en hel 

population utan snarare generalisera teorin blev metoden relevant för den här studien. En 

fallstudie är en studie som på djupet försöker fånga ett fenomen i en viss kontext. Ett fall kan 

vara en enhet som analyseras som har en viss självreglering men som måste sättas in i en kontext 

för att förstås, ett fall kan vara till exempel en individ, ett samhälle eller en organisation (David 

& Sutton, 2017). I den här studien är det valda fallet en organisation. 

 

3.2 Val av företag och respondenter 

När valet av organisation för fallstudien gjordes avvägdes flera aspekter. På grund av Bank- 

och försäkringsaktörers möjlighet att påverka samhällets klimatanpassning valdes ett företag i 

den branschen samt att den valda organisationen utmärkt sig för sitt hållbarhetsarbete och hade 

en uttalad strategi för hållbarhet. Vikt lades även i det faktum att de har prisats för sitt 

miljöarbete och ansåg medarbetarna som den viktigaste resursen i hållbarhetsarbetet. För att 

lyckas nå fenomenet var det viktigt att komma in i organisationens alla nivåer och därför 

påverkades valet av att författarna redan innan visste att tillgång till information kunde fås samt 

tillgång till deltagare som var viktiga för studien. Eftersom SCS utvecklingsprocess kan 

undersökas oberoende av företag gjordes därför även valet att låta företaget vara anonymt i 

studien. 

 

Eftersom studien gick ut på att undersöka hur medarbetare på operativ nivå involverades i 

utvecklingsprocessen av SCS blev fokus att intervjua medarbetare på företaget. Författarna 

valde att kontakta hållbarhetsansvarig, som även var kommunikationschef, för att intervjua hen 

om hur processen för utveckling av hållbarhetsarbetet såg ut. Hen kunde sedan ordna så att tid 

gavs av medarbetare för att göra intervjuer. Det viktiga i valet av medarbetare var att de arbetade 

med olika delar i företaget och bestod av olika åldrar och kön, för att få en så stor spridning 

över företaget som möjligt. Bryman och Bell (2011) beskriver vikten av att deltagarna kan 
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motsvara eller “täcka” flera andra grupper av individer. Det slutgiltiga valet av vilka dessa 5 

medarbetare blev, i de olika arbetsgrupperna, låg på gruppcheferna. Författarna vet inte vad 

gruppcheferna hade för kriterier vid valsituationen. Utöver dessa fem medarbetare och 

hållbarhetsansvarig valdes även intervju med HR-ansvarig på grund av den kunskap om 

medarbetarna hen besatt och Complience Officer eftersom denna person hade kunskap om 

hållbarhetsarbetet och målen som företaget försöker eftersträva.  

 

3.3 Datainsamling och bearbetning 

3.3.1 Litteraturstudie 

För att få en klar bild över vad tidigare forskning står idag samt vilken teori som var relevant 

att använda gjordes en litteraturstudie. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur SCS 

vuxit fram historiskt och hur det uttrycks idag. För detta ändamål gjordes sökningar i utvalda 

databaser som riktade in sig på vetenskapliga tidskrifter inom områdena redovisning, ledarskap 

och hållbarhet. De nyckelord som användes vid sökningarna ansåg vi representera fenomenet 

väl, de sökord som användes var “sustainability control system”, “management control 

system”, “sustainable development”, “sustainability management”, “sustainability”. Vid 

sökningen hittades Johnstones (2019) artikel “Theorising and conceptualising the sustainability 

control system for effective sustainability management” som sedan blev utgångspunkten i 

teorin. Utifrån den här artikeln fortsatte sökningen efter andra artiklar med samma ämne för att 

få en historisk överblick och även en djupare förståelse för teorin. Även vid sökning efter 

tidigare forskning var tillvägagångssättet att spåra relevanta artiklar utifrån referenslistor och 

genom att undersöka artiklar som citerat de relevanta artiklarna. 

 

3.3.2 Intervjuer 

Studiens empiriska material har genom kvalitativa intervjuer samlats in, intervjuerna spelades 

in för att lättare fokusera på samtalen istället för att anteckna. På så vis riktades 

uppmärksamheten till vad som sagts under intervjun för att lättare utläsa kroppsspråk, känslor 

och underliggande meningar (Bryman & Bell, 2011). En semistrukturerad intervjuguide låg till 

grund för de genomförda intervjuerna, se bilaga 1 och bilaga 2. I en semistrukturerad intervju 

görs en intervjuguide som byggs upp av teman där deltagaren har stor frihet att tolka frågorna 

utifrån eget perspektiv. Frågorna som ställs behöver inte komma i samma ordning och även 

frågor som inte ingår i intervjuguiden från början kan ställas (Bryman & Bell, 2011). Vår 

intervjuguide var uppbyggd utifrån de teman som finns i teorin och öppna frågor ställdes som 

lämnade utrymme för följdfrågor. Dessa följdfrågor användes för att nå deltagarnas personliga 

reflektioner och ringa in teorin. Syftet med att intervjua på det här sättet var att nå deltagarnas 

uppfattningar och tolkningar av fenomenet, därför var det viktigt att som intervjuare vara 

flexibel. Att vara flexibel innebär att vara lyhörd för vad deltagaren säger samt följa upp 

intressanta teman som dyker upp (Bryman & Bell, 2011).  

 

För att säkerställa att intervjuerna faktiskt berörde de delarna i teorin med de frågor som ställdes 

diskuterades intervjuguiden mellan varje intervju. Under tiden ändrades alltså 
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frågeformuleringar för att nå fenomenet så bra som möjligt. Eftersom vissa deltagare hade större 

kunskap om olika områden fokuserades frågorna olika beroende på person. När frågor ställdes 

som författarna uppfattade att deltagarna mottog otydligt, användes ord som kunde relateras till 

begreppet, exempelvis hållbarhet/miljö, men orden användes även för att inte styra samtalet för 

mycket. Detta var möjligt på grund av den flexibla utformningen på intervjuguiden. Det var 

viktigare att få fram vad de hade för uppfattning om hållbarhet än att begreppen förklarades i 

sin helhet. En del av teorin påvisar vikten av medarbetarnas kunskaper, vilket författarna ville 

lyfta fram. För att deltagarna skulle få en förförståelse fick de ta del av intervjuguiden via mejl 

innan intervjuerna startade. Alla intervjuer började med en presentation av författarna, studiens 

syfte samt att frågorna inriktades mot hållbarhet och företaget i allmänhet för att deltagarna 

skulle få en förståelse för intervjusituationen. Det första steget i bearbetningen av materialet var 

att transkribera de inspelade intervjuerna. Kort efter att intervjun genomfördes lyssnade 

författarna igenom dem och översatte talet till text, med noggrannhet skrevs hela samtalet ner 

med pauser, hostningar, betoningar etcetera  

 

3.3.3 Observationer  

Eftersom författarna valt att göra intervjuerna i företagets lokaler kunde även observationer 

kring företagets interna miljö göras och skapa en djupare uppfattning om företagets uppbyggnad 

som var till hjälp under analysprocessen. Observationerna utgjordes bland annat av hur lokalen 

var utformad för att se om det fanns tydliga avgränsningar mellan avdelningarna, om 

atmosfären kändes öppen och välkomnande och om underliggande kopplingar till teorin kunde 

göras. 

 

3.3.4 Dokumentstudie 

Under studiens gång samlades intern information in från företaget i form av olika dokument 

rörande hållbarhetsarbetet och förhållningssättet på arbetsplatsen, dokumenten användes som 

komplement till intervjuerna och visade även på god access till företaget. En analys av dessa 

utifrån teorin har gjorts för att utröna organisatoriska värderingar och normer. Att få tillgång 

till interna dokument kan vara av stor betydelse när en kvalitativ fallstudie görs eftersom de kan 

ge värdefull bakgrundsinformation och fördjupad förståelse för de studerade ämnet (Bryman & 

Bell, 2011). Företaget uppgav att de interna dokumenten författarna fått ta del av inte fick 

publiceras varpå ett löfte gavs att behandla dessa anonymt. Därför återfinns dokumenten inte i 

referenslistan utan benämns i studien som: miljöpolicy (Miljöpolicy, intern), hållbarhetsrapport 

(Hållbarhetsrapport, intern) och uppförandekod (Uppförandekod, intern). På grund av 

dokumentens avsaknad i referenslistan kan studiens trovärdighet och spårbarhet påverkas men 

då dokumenten haft en betydelse för studiens resultat ansågs det ändå nödvändigt att behandla 

i studien. Dokumenten är inte objektiva beskrivningar då de var producerade av företaget varpå 

ett kritiskt förhållningssätt har antagits av författarna vid dokumentstudien, vilket Bryman och 

Bell (2011) anser är avgörande vid dokumentstudier. 
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3.4 Analysmetod 

Analysprocessen startade med en grundlig genomgång av det insamlade materialet för att få en 

övergripande förståelse av intervjuerna och dokumenten. I nästa steg tolkades och 

kategoriserades relevanta delar från intervjuerna enligt teman som återfanns i teorin, därefter 

sammanställdes varje tema för att sedan sammanfattas till en text. Det finns en risk att text som 

lyfts ur intervjuerna förlorar sin verkliga innebörd när det tas ur sin kontext (Bryman & Bell, 

2011). I analysprocessen var författarna därför noga med att återgå till det insamlade materialet 

när känslan av ett större sammanhang saknades i den sammanfattande texten. Dokumenten 

analyserades genom att noggrant undersöka och kritiskt granska dess innehåll för att, som 

tidigare nämnts, få en bättre överblick av företagets hållbarhetsarbete, normer och värderingar. 

Nästa steg var att teoretisera empirin med hjälp av analysmodellens teman, noggranna 

jämförelser mellan teorin och empirin gjordes kontinuerligt under analysens gång där 

överensstämmelser och avvikelser från teorins teman uppmärksammades. Studiens teoretiska 

referensram tillsammans med det empiriska materialet har bidragit till fastställandet av 

slutsatser. 

 

 

3.5 Etiska hänsynstaganden 

Företagets anonymitet i studien grundar sig på, som tidigare beskrivits, att det saknar relevans 

för studien syfte, företaget har inte uttryckt en egen vilja om anonymitet. Det finns dock vissa 

svårigheter med att hålla en anonymitet på grund av den kvalitativa studiens beskrivande natur 

(Bryman & Bell, 2011). Under studien har försök gjorts att beskriva företaget så neutralt som 

möjligt men på grund av den information studien ger kan det inte säkerställas att det inte går att 

identifiera det valda företaget.  

 

Anonymiteten hos deltagarna grundar sig i deltagarnas möjlighet att svara med en öppenhet 

utan att det kan återkopplas till deltagaren. För att säkerställa anonymiteten i studien fick de en 

bokstav tilldelad till sig, studien utelämnade även beskrivningar om deltagarna. De blev 

informerade om deras anonymitet innan intervjun började. Deltagarna fick även godkänna 

inspelning av intervjun i syfte att lättare bearbeta materialet, författarna försäkrade även att 

inspelningarna skulle raderas efter bearbetningen. Deltagarna blev också, som tidigare nämnt, 

informerade om vad studien handlade om och dess syfte, intervjuns tidsåtgång samt att 

delaktigheten var frivillig i syfte att uppfylla samtyckeskrav (Bryman & Bell, 2011).   

 

En av deltagarna var i nära relation med en av författarna vilket gjorde att frågor om bias kom 

upp. Därför gjordes valet att författaren som var i nära relation till deltagaren gjorde intervjun 

eftersom det ansågs att det skulle ge ett öppnare samtal, vilket kunde bidra till att få en större 

insikt av fenomenet. Vid bearbetning av den intervjun transkriberade författaren utan nära 

relation till deltagaren materialet och sedan fördes en diskussion om vad som framkom under 

intervjun, för att få en ökad objektivitet.  
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3.6 Studiens trovärdighet 

Studien som gjorts är en kvalitativ fallstudie med få antal deltagare inom en organisation där 

deltagarna inte varit utvalda på slumpmässiga grunder, vilket innebär att resultaten inte kan 

generaliseras till en population utan till den teori som studien utgått från. Bryman och Bell 

(2011) menar att statistiska kriterier inte är det avgörande utan kvaliteten i de teoretiska 

slutsatserna. Genom analysmetoden kan generella slutsatser dras som har betydelse för den 

fortsatta diskussionen inom området.  

 

Deltagarna kan ha påverkats av forskarnas egenskaper såsom kön, ålder och personlighet vilket 

resulterar i svårigheter att lyckas replikera studien (Bryman & Bell, 2011). Författarna kan inte 

säkerställa att deltagarna inte påverkats av olika faktorer under intervjuernas gång därav uppstår 

svårigheter att replikera fallstudien vid annan tidpunkt, det går inte heller att replikera studien i 

en annan miljö eftersom resultatet förmodligen hade förändrats. Däremot ansågs 

analysmodellen vara användbar vid ytterligare studier av teorin.  

 

Att studien genomförts av två forskare innebar att diskussioner kunde genomföras kring 

teoretiska begrepp, empiriskt material och slutsatser för att förhindra att personliga preferenser 

inte påverkat uppfattningar, vilket påverkar objektiviteten. För att öka transparensen i studien 

har försök gjorts att så tydligt som möjligt förklara tankegångar under processen så att läsaren 

kan få en klarare uppfattning om tillvägagångssättet. För att öka tillförlitlighet i en studie kan 

resultaten rapporteras till deltagarna för att forskarna ska få en bekräftelse på att de uppfattat 

deltagarnas verklighet korrekt (Bryman & Bell, 2011). I studien har deltagarna inte delgivits 

resultaten i syfte att bekräfta deras svar vilket kan ha påverkat resultatets trovärdighet. Dock 

ansågs att en bekräftelse av deltagarna skulle förändra deras svar eftersom intervjun kan ha 

påverkat deltagarnas uppfattningar om ämnet.  
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4 EMPIRI 

I det här kapitlet presenteras resultatet av genomförda intervjuer och observationer. En kort 

presentation av de observationer som gjorts samt deltagarnas roll i företaget inleder kapitlet 

för att sedan presentera skildringar av intervjuerna utifrån de teman som återfinns i 

intervjuguiden. 

 

4.1 Inledning 

Känslan när vi kliver in på företaget är välkomnande, vi möts direkt av ett öppet 

kontorslandskap där alla avdelningar som arbetar mot kund sitter. Detta är också plan ett av två. 

Små konferens- och mötesrum på olika platser gör att lokalen inte uppfattas som för stor. 

Centralt i lokalen finns kaffemaskiner vilka även fungerar som mötesplats. Väggarna smyckas 

av konst och ger ett mjukt intryck. Avdelningarna med direkt kundkontakt sitter på plan ett 

tillsammans med avdelningscheferna dock sitter dessa i separata rum, men kopplade till sin 

avdelning. På plan två sitter den administrativa delen av företaget, avdelningar med mindre 

kundkontakt samt vd.  

 

Våra deltagare i studien tillhör olika avdelningar på företaget. Deltagare D har en högre 

befattning som hållbarhetsansvarig, deltagare E och F innehar administrativa roller utan 

kundkontakt, dessa tre deltagare finns på våning två i företaget. Deltagare G har inte heller 

någon roll med kundkontakt men rör sig genom hela företaget internt. Deltagare A, B, C och H 

har alla en roll med kundkontakter och befinner sig på våning ett.  

 

4.2 Möjliggörande styrning 

Företaget genomsyras av en öppenhet som beskrivs av samtliga deltagare, det finns enligt flera 

av deltagarna ingen tydlig hierarki utan företaget har en platt struktur med högt till tak. Många 

känner att chefer och vd uppmuntrar medarbetare att komma med synpunkter och vara med i 

diskussionen kring förändringar som sker, kulturen inom företaget beskrivs som inkluderande. 

Deltagare E beskriver tydligt vd:s vilja att alla ska komma till tals vid förändringar:  

 

“kom till mig och prata, om ni inte vill prata här, kom och säg eller skicka ett mejl eller 

skriv ett brev eller stoppa mig i korridoren eller ring mig så kommer jag eller vad ni vill, 

och sen påminner han via mejl “jag har inte fått in några synpunkter” eller ”jag har bara 

fått in några, kan ni inte komma” och sen informeras det löpande och sen gör vi den här 

förändringen”. 

 

 Vidare berättar flera av deltagarna om den trevliga och vänliga atmosfären inom företaget och 

deltagare C säger: “[det] är ett jätte välskött företag där de är ordning och reda och man känner 

sig trygg och liksom man hjälper varandra”. Företaget anger att öppenhet och mångfald ska 

vara en del av kulturen (Hållbarhetsrapport, intern). Deltagare F och G beskriver även att det 

står dem fritt att ändra rutiner så att det passar hens situation. Däremot upplever deltagare A, B, 

C och E att arbetet är ganska rutinstyrt och kopplat till regelverk som måste följas men utöver 
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det känner dem att man kan påverka med idéer och personligheter, så länge man inte går utanför 

företagets policys, vidare berättar deltagare A: “Det kan jag nog göra alltså ge förslag funkar 

ju men sen är det nog mycket av det som, som inte blir någonting av”. Angående regelstyrda 

rutiner förklarar deltagare H:  

 

“I och med ganska mycket nya regelverk som har kommit så har de blivit så och tidigare 

har det inte varit alls i närheten så men eftersom att de har kommit ganska mycket nya 

regelverk så har det blivit att man får strikt följa efter så att alla gör på samma sätt”. 

 

Under intervjun ställdes frågan om man förstår sin egen och andras övergripande roll i företaget, 

deltagare C beskrev då vikten av att avdelningarna inom företaget förstår och samverkar med 

varandra eftersom alla hänger ihop. Även deltagare A uttrycker “man känner ändå att man är 

en kugge i hjulet och att man liksom förstår vad man, ja vad man bidrar med helt enkelt”. 

Deltagare A, C, D, G och H berättar om hur informationsflödet ser ut på företaget. De har möten 

flera gånger per år där alla avdelningar ingår och delar med sig av information om respektive 

avdelning, om något specifikt händer i företaget så mejlas det ut information till alla 

medarbetare samt att de har ett intranät där information publiceras. 

 

Företaget använder sig av många olika styrdokument för att leda medarbetarna åt önskat håll, 

dessa styrdokument utgörs bland annat av uppförandekoder och olika policys. Alla deltagare 

beskriver att dessa policys ska vara kända av alla och att de ska läsas varje år. Deltagare A och 

B beskriver känslan av att det är väldigt många dokument som ska läsas igenom varje år, vilket 

blir väldigt tidskrävande. Deltagare B upplevs ha en negativ inställning till mängden av policys 

och anser att de borde struktureras på ett mer lättöverskådligt sätt samt att dela upp läsningen 

av dem så det är jämnt under året. Utöver de styrdokument som är upprättade inom företaget 

finns det många lagar och regler som måste följas på grund av den bransch som de befinner sig 

i. Vid frågan om medarbetare har möjlighet att påverka utformningen av styrdokumenten 

uppger flera av deltagarna att det går att komma med förslag om utformningen till 

styrdokumenten men de upplever inte att de kan vara med och påverka. Deltagare D, E och F 

har däremot insyn i dessa interna processer på grund av sin befattning i företaget.  

 

4.3 Kontroll över 

När det gäller hållbarhetsarbetet så finns det en hållbarhetspolicy samt en 

hållbarhetsredovisning som styr arbetet och målsättningarna, deltagare D beskriver: “vi har då 

fastslagit en policy som styr arbetet och den ska ju alla känna till, veta var den finns kunna gå 

och titta och läsa”. Hållbarhet kommer även in i andra policys som till exempel 

uppförandekoden. Arbetet med att ta fram dessa styrdokument har skett på högre nivåer, 

medarbetarna har inte varit delaktiga men får komma med förslag. Detta berättar även deltagare 

D om: “vi har nog inte, om jag ska va ärlig, inte haft med medarbetarna som så i arbetsgruppen, 

utan vi har nog gått rätt mycket från det som, förslag och riktlinjer som [serviceföretaget] har 

tagit fram”. Men det finns en tanke om att involvera fler för att få feedback på 

hållbarhetsarbetet. 
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Företaget uttrycker att “[v]i är med och påverkar idag för vi vet att framtidens miljö påverkas 

av de beslut som tas nu. Att arbeta med miljöfrågor är att arbeta långsiktigt.” (Miljöpolicy, 

intern s. 2). Detta innebär att deras miljöpåverkan ska minskas genom att alla beslut fattas med 

hänsyn till miljön. Vidare beskriver företaget långsiktiga relationer och åtaganden (Miljöpolicy, 

intern). Deltagare D beskriver långsiktigheten på följande sätt:  

 

“vi har ju hållit på i [många] år, så att vi har ju varit med ett tag, så det, egentligen har 

vi hållit på med hållbarhet hela tiden. Vi vill ju att saker och ting ska kunna återanvändas 

för det blir billigare både för kunderna och för oss.” 

 

Kunderna och intressenterna förväntar sig att företaget ska arbeta för minskad miljöpåverkan 

och därför anser företaget att en påverkan på omvärlden är en självklarhet (Miljöpolicy, intern). 

 

4.4 Social kontroll 

Företaget uttrycker att: “Alla medarbetare förväntas aktivt bidra till att hållbarhet integreras i 

verksamheten samt ha god förståelse inom hållbarhet” (Uppförandekod, intern). När frågan 

“vad är hållbarhet för dig?” ställdes uppfattades begreppet på olika sätt och vi märkte att 

medarbetarnas kunskaper inom hållbarhet var varierande. Några av deltagarna kopplar 

begreppet till källsortering och minska bilanvändandet medan andra beskrev ett långsiktigt 

perspektiv med hushållande av resurser och klimatkompensation. Deltagare C svarar på frågan 

så här:  

 

“för mig är det att man ska tänka på framtiden i alla beslut jag fattar nu, och kanske 

hjälpa andra personer att göra samma sak, samtidigt [som jag] själv [ska] vara lyhörd, 

när jag hör någonting som ligger inom de området och försöker ta till mig det och smälta 

in det och se om jag kan använda det. Både lära sig mer men också att kanske ibland 

vara kritisk till de man läser om hållbarhet men, ja de är ju liksom planeten och klimatet 

men också vara lite resurssnål”.  

 

Flera av deltagarna har uppmärksammat att det pratas mer och mer om hållbarhet, det märks i 

de privata samtalen att fler och fler har börjat handla på second hand, återanvänder och säljer 

saker sinsemellan på arbetsplatsen för att konsumera mindre. Deltagare D berättar under 

intervjun hur hen genom sin kunskap enkelt kunde göra en liten förändring på företaget som 

gjorde en stor skillnad:  

 

“De första jag gjorde när jag tog över som hållbarhetsansvarig, vi köpte ju in ganska 

hyfsade mängder med Loka citron och Loka naturell på flaska, de är ju helt sjukt, men 

jag har inte heller tänkt tanken förut, men plötsligt liksom hållbarhet aha och de gäller 

att spara. Vänta nu... Vi har Sveriges bästa vatten i kranarna, och vi beställde sådana 

här glaskaraffer i från ett glasblåseri lokalt i Piteå, så nu köper vi inte in nå vatten”.  

 

Deltagare D beskriver även, att under en företagsträff uppkom en diskussion om hur vissa 

restauranger har som affärsidé att erbjuda lokala råvaror, vilket resulterade i att hen nu försöker 

införa ett tillägg i företagets policy för underleverantörer. Anledningen är att öka kompetensen 
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för hur företaget kan ställa krav på lokalproducerat när upphandlingar görs för exempelvis 

kundträffar eller konferenser. Vidare berättar hen om fler planer för att öka hållbarheten inom 

företaget exempelvis sluta med pappmuggar och se över diskmedel.  

 

Flera av deltagarna uttryckte även ett engagemang för hållbarhet under intervjuns gång. Detta 

manifesterades exempelvis när deltagare B tog upp diskussionen om varför företaget har 

kaffekoppar i papper vid kaffemaskinen och varför de byter ut glödlampor som är fullt 

fungerande. Vi observerade att hen dessutom hade en porslinsmugg, inte pappersmugg. Ett 

annat exempel som visar på engagemang är när deltagare F berättar om när hen påverkade var 

en utbildning skulle äga rum:  

 

“Jo men jag har nog muttrat över det [flygresorna] några gånger. Jo men en gång faktiskt 

så blev de, då va de något projekt över hela gruppen (paus) jag tror de va två timmars 

utbildning och hade bokat den då i Stockholm […] då mailade jag och pekade på att jag 

tyckte de va väldigt, ja men både tidsmässigt och ekonomiskt och miljömässigt ineffektivt 

liksom att ska de komma då för två timmars utbildning, går de verkligen inte att ta de 

(paus) och då först skulle de inte gå, men sen var de väl fler som hörde av sig så då blev 

det via video och de verkar ju ha gått bra det också, så de man får var lite tjurig ibland”.  

 

Vidare uttrycker deltagare D att desto mer kunskap medarbetarna har desto mer kommer att 

ifrågasättas och fler synpunkter kommer lyftas fram vilket gör att utbildning är en viktig del i 

företagets hållbarhetsarbete.  

 

Under intervjuerna framkom att det idag inte finns någon kontinuerlig utbildning inom 

hållbarhet. Deltagare E lyfter fram att det finns en e-utbildning, deltagare F berättar att det finns 

delar av hållbarhet i andra kunskaps uppdateringar och deltagare A beskriver att det var flera år 

sedan sist de fick information om hållbarhet. Företaget är i en utvecklingsprocess och arbetar 

med att ta fram en utbildning inom hållbarhet för alla medarbetare. Denna utbildning är tänkt 

att vara kontinuerlig och återkomma varje år, detta för att säkerställa medarbetarnas 

hållbarhetskunskap. Deltagare F belyser att detta verkligen behövs och poängterar vikten av en 

årlig påminnelse för att behålla kunskapen levande. Samtidigt uttrycker hen att det är 

arbetsgivaren som fattar vissa beslut, exempelvis att åka bil eller flyga, varpå det i sådant fall 

inte har någon betydelse att man som medarbetare får utbildningar och kunskap inom 

hållbarhet. Deltagare D uttrycker att kunskap är viktigt för att företagets hållbarhetsarbete ska 

kunna lyftas till den nivån där de ligger ett steg före och reducerar sin klimatpåverkan och för 

att nå detta krävs att all personal ökar sin kompetens inom hållbarhet. Företaget beskriver 

även “Hållbarhet ska genomsyra all vår verksamhet och bidra till ett långsiktigt värdeskapande 

för våra intressenter och samhället i stort.” (Uppförandekod, intern) Deltagare A belyser att om 

hen skulle få utbildning inom hållbarhet på arbetsplatsen skulle detta även påverka dennes 

privatliv. Även deltagare D beskriver detta: “det tror jag, att med lite utbildning och med lite 

pushning att man kan få personalen också att engagera sig på sin fritid och i sin egen familj, 

sitt eget liv”. Deltagare C anser att utbildningar inom hållbarhet skulle vara viktiga eftersom i 

dagens samhälle ligger hållbarhet som grund för att företaget ska fortsätta vara en viktig aktör 
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och utbildningen skulle göra medarbetarna tryggare i sin arbetsroll samt hjälpa nya medarbetare 

att förstå företagets värderingar.  

 

Företaget beskriver att frågor gällande ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet alltid 

har varit en mer naturlig del av företaget snarare än en vald strategi, genom att sprida kunskap 

kan företaget förebygga skador samt hålla ner sin påverkan på miljön, skapa trygghet i 

samhället och bidra till att utveckla regionen. Vidare beskriver företaget att medarbetarna är 

den viktigaste resursen och är avgörande för att utveckla ett effektivt hållbarhetsarbete, detta 

arbete är långsiktigt och grunden för en hållbar företagskultur (Hållbarhetsrapport, intern).  

 

4.5 Nyckelpersoner 

Deltagare D har arbetat under en längre tid inom företaget och har nu blivit tilldelad den 

formella rollen som hållbarhetsansvarig. Tjänsten som hållbarhetsansvarig ligger på halvtid och 

hen har därför flera uppdrag inom företaget. Inom rollen som hållbarhetsansvarig är en av 

arbetsuppgifterna att försöka få in alla mål i verksamheten som ska styra arbetet mot hållbarhet, 

hen ska även fungera som ett stöd för personalen så att de kan uppnå de uppsatta målen. Hen 

ingår i en hållbarhetsgrupp som har till uppgift att diskutera frågor om hur hållbarhetsarbetet 

kan utvecklas. Vidare berättar deltagare D att hen inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet 

inom hållbarhet men har fått stöttning från serviceföretagets hållbarhetsansvarig genom Skype-

möten, träffar med diskussioner och grupparbeten. Utöver detta har deltagare D anskaffat sig 

kunskap om hållbarhet via deltagande på företagsevent samt av eget intresse läst information 

inom området. Vidare berättar deltagare D att hens engagemang till hållbarhet har ökat i och 

med att hen fick rollen som hållbarhetsansvarig, vilken hen beskriver på följande sätt:  

 

“jag funderade väl inte så mycket över sånt här tidigare, ska jag villigt erkänna, jag tror 

inte det är så många som klimatkompenserar sin egen bil, de gör jag idag, jag köper, 

eller vi köper nog de mesta, och de kan va en ekonomifråga de kan de vara, men vi köper 

nog nästan 100 % av allt kött köper vi lokalt. Det ska vara lokalproducerat, vi försöker 

också köpa så mycket vi kan grönsaker, de som finns lokalt att handla”.  

 

Deltagare D berättar engagerat om sina idéer gällande klimatkompensationer som skulle göra 

företaget klimatpositiva och vikten av att alla arbetar mot samma mål:  

 

”om vi fick tillräckligt många med oss på de tåget, för då betalar man ju en 

klimatkompensation innan skadan har skett, och då får vi en påverkan på overshoot day, 

[då kan] vi börja trycka den tillbaka där den hör hemma då, vid årsskiftet”. 

 

Vidare uttrycker flera av deltagarna att det finns vissa medarbetare på företaget som utmärker 

sig lite extra i sitt hållbarhets engagemang. Exempelvis så berättar deltagare B att hen anser sig 

själv vara ganska “grön” och beskriver även att en kollega är väldigt “grön” och miljömedveten. 

Under intervjun uppmärksammar hen flera aspekter som rör det generella hållbarhetsarbetet 

internt i företaget och ifrågasätter vissa beslut och tillvägagångssätt angående arbetet med den 

interna miljöbelastningen. Exempelvis ifrågasätter hen varför fullt fungerande glödlampor 

slängs för att ersättas med nya som för visso är mer energieffektiva men att man då slösar på 

resurser och i stället successivt borde byta ut för att spara på miljön, vidare ifrågasätts 
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pappersmuggar och energikrävande bildskärmar. Deltagare G anser att det är ett 

personlighetsdrag att vara medveten om miljön, man måste ha förmågan att automatiskt se hela 

kedjan och dess konsekvenser. Hen beskriver att överlag så är medarbetarna miljömedvetna 

men att det finns vissa personer med det här personlighetsdraget. Deltagare C uttrycker en 

stolthet när företaget visar att de jobbar med hållbarhet:  

 

“[Företaget] börjar att synas lite mer i media, man ska ju inte bara sätta hållbarhet som 

en liksom logga och sen är de bra, utan att de liksom…utveckling och, så man kan bli lite 

stolt ibland när de skiner till någonstans här och där då man känner att de där är på 

riktigt, nu jobbas de med det”.   

 

Vidare berättar deltagare C om hur viktigt det är att möta förväntningar på hållbarhet från 

kunderna för att inte tappa dem, hen menar att folk “röstar med fötterna” och säger att kunderna 

går till företag som lever upp till förväntningarna. 

 

4.6 Kontroll in situ  

Under intervjun berättar deltagare C om hur hen vid kundmöten alltid ger förslag om hållbara 

alternativ istället för de automatiserade förslag som det datoriserade systemet ger. Vidare 

beskriver hen en trygghet med att presentera hållbara alternativ för kunderna, då det är en bra 

produkt. Företaget gör årliga kontroller för att se så att riktlinjerna inom hållbarhet följs, 

deltagare C uttrycker att företagets hållbarhetsarbete är en del av verksamheten men menar att 

de skulle gå att göra mer:  

 

“varje år så gör dom en vad heter de en kontroll, för att kolla att vi efterlever det och i 

samband med de så uppmanas vi liksom att fräscha upp våra kunskaper om vad 

[företaget] gör och lite andra saker och så där […] men det är lite både och ehm, jag vill 

inte säga att de är ”laid back” det är de inte men det är både och men det känns som att 

de är, det är ingenting som man sätter som en krydda utan man har de som en del av 

samtalen” 

 

Deltagare D berättar att hen försöker få igenom en idé som skulle innebära en ny tjänst för 

kunderna så kallade gröna försäkringar, där företaget kan erbjuda kunder att teckna en 

försäkring där företaget redan innan skada uppstått kan klimatkompensera för den risk som 

finns. Hen belyser också vikten av att medarbetarna har kompetens inom hållbarhet så att de 

kan ta beslut i vardagen som främjar hållbarhet. Detta belyses även av deltagare B och C samt 

deltagare A som säger:  

 

“Ja men man blir ju som mer medveten och då tänker man ju på ett annat sätt, och då 

tror jag absolut att det skulle kunna göra enorm skillnad. ja, nu gör man ju som det man 

kan, det finns säkert mer man skulle kunna göra, som man då inte tänker på eller får in i 

vardagen”.  

 

Deltagare D upplever även att medarbetarna kommer ifrågasätta beslut som strider mot den 

övergripande målsättningen att minska klimatavtrycket.  
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5 ANALYS 

I det här kapitlet redogör vi för resultatet av vår empiriska undersökning och kopplar empiri 

med tidigare presenterad analysmodell från teorin. Eftersom analysmodellens komponenter till 

viss del flyter in i varandra följer analyskapitlet inte strikt uppställningen av tidigare kapitel, 

analysen är grundad på analysmodellens utformning men för att lyckas lyfta upp de mest 

intressanta argumenten i studien förklaras vissa delar i modellen under samma rubrik. 

 

5.1 Möjliggörande styrning och kontroll över 

I analysmodellen ligger den möjliggörande styrningen som en grund för att lyckas utveckla en 

effektiv process mot SCS. I empirin framgår att det som styr medarbetare i det dagliga arbetet 

är policys, regler och andra styrdokument, alla deltagare uttrycker detta tydligt. Företaget har 

således fokus på att ta fram styrdokument för att uppnå uppsatta mål, vilket även flera deltagare 

bekräftar. Företagets uppsatta mål framkommer i de dokument som är observerade 

(Hållbarhetsrapport, intern). På företaget har vi observerat att på plan ett sitter avdelningar med 

direkt kundkontakt och här finns även avdelningscheferna, i egna kontor. På plan två sitter de 

avdelningar med mindre kundkontakt, mer administrativa tjänster samt vd. Vid en första anblick 

finns det en tydlig hierarki i företaget, vilket även deltagare H bekräftar. Det policyinriktade 

synsättet och den tydliga hierarkin är en egenskap för tvingande styrning (Ahrens & Chapman 

2004; Wouters & Wilderom 2008). Däremot uppger resten av deltagarna att det saknas en tydlig 

hierarki, det är högt till tak och att informationen tilldelas vågrätt genom företaget vilket 

indikerar på en möjliggörande styrning (Johnstone, 2019).  

 

Medarbetarnas attityder till styrsystemet är viktiga för effektiviteten och beror på hur 

medarbetarna upplever styrningen (Wouters & Wilderom, 2008). Flera deltagare uttrycker att 

det är många dokument att hålla reda på och förhålla sig till, deltagare B beskriver en viss 

uppgivenhet till alla dokument och förklarar att de läses varje år för att de måste, vilket indikerar 

på en känsla av en tvingande formalisering. Däremot observerades en viss trygghet med 

styrdokumenten hos medarbetarna, dokumenten utgör en riktning för vad som ska göras och 

trots att medarbetarna uttryckte mängden av styrdokument som besvärande, upplevdes de som 

nödvändiga. Johnstone (2019) lyfter även fram vikten av att den formella utformningen av SCS, 

det vill säga kontroll över, för att möta de externa kraven som ställs på företaget men författaren 

poängterar också att den formella utformningen av systemet bör vara möjliggörande för att 

lyckas uppnå målen med hållbarhet på sikt. Företagets formella styrdokument mot hållbarhet 

har utformats i en arbetsgrupp där medarbetarna inte varit delaktiga. Deltagare D uppger att det 

finns en plan om att involvera medarbetare från olika avdelningar i företaget längre fram i 

processen för att få feedback på hållbarhetsarbetet. Vilket skulle öka den möjliggörande 

utformningen av systemet och även öka chanserna att uppnå de mål som antagits (Johnstone, 

2019).  

 

Deltagarna känner sig uppmuntrade till diskussioner om förändringar och det beskrivs som att 

det alltid går att lämna idéer och förslag om de rutiner som finns. Det är speciellt synligt i chefer 

och vd:s uppmaningar till diskussioner kring förändringar och problem, dock upplever några 
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av deltagarna att diskussionerna sällan leder till en förändring. Uppfattningen utifrån empirin 

och tidigare forskning är att det finns tillit för medarbetarna och de, som ovan nämnt, 

uppmuntras till diskussioner kring problem och rutiner, men det gäller inte systemet eller 

kärnverksamhet. Således är egenskapen reparation inte möjliggörande hos medarbetarna på 

plan ett. Däremot kan deltagare D, E och F som återfinns på plan två påverka utfallet av 

systemet och förändra rutiner men dock inte kärnverksamheten. Den interna transparensen är 

en förutsättning för reparation och ger en möjlighet att identifiera problem med systemet 

(Wouters & Wilderom, 2008). Deltagare D, E och F har insyn i de interna processerna på grund 

av deras arbetsuppgifter, till skillnad från övriga deltagare. Alltså, eftersom deltagarna på plan 

ett inte har samma insyn i de interna processerna kommer heller inte en möjliggörande 

reparation uppstå för dem. Alla deltagare beskriver informationsflödet i företaget som bra 

eftersom de får information om alla avdelningar och företaget i stort. Deltagare A och C 

förklarar sin egen och andras övergripande roll i företaget och vikten av att alla samverkar med 

varandra. Vidare förklaras en förståelse för vad man bidrar med. Ahrens och Chapman (2004) 

förklarar det här som en möjliggörande global transparens. På grund av den öppenhet som finns 

på företaget mellan avdelningarna lyckas företaget skapa en synlighet om allas roll i 

kärnverksamheten. 

 

Om systemet är utformat med flexibilitet kan det leda till att medarbetarna blir uppmuntrade att 

utforma systemet så att det även passar deras behov (Ahrens & Chapman, 2004; Wouters & 

Wilderom, 2008). Deltagare F och G kan anpassa sina rutiner helt fritt och har en hög 

handlingsfrihet över användningen av systemet. Dessa deltagare arbetar inte mot kund eller 

med kärnverksamheten. Även deltagare D har en hög handlingsfrihet men detta beror på dennes 

högre befattning. Vidare beskriver deltagare A, B, C och E att de inte har möjlighet att anpassa 

rutiner efter eget behov på grund av rutin- och lagstyrda arbetsuppgifter, men de poängterar 

ändå att de utöver detta har en viss möjlighet att påverka. Johnstone (2019) förklarar att 

flexibiliteten ligger inom behörighetsområden och därför kan vi ändå se en viss flexibilitet hos 

dessa deltagare under intervjuerna. Flexibiliteten i systemet beror på i vilket utsträckning 

medarbetarna har arbetsuppgifter som påverkas av lagar och regler.  

 

5.2 Social kontroll 

Den sociala kontrollen uttrycks genom fyrvägspilen i analysmodellen och inom kontroll in situ. 

Företagets hållbarhetsvärderingar uttrycks genom olika kanaler och beskrivs som en naturlig 

del av dess existens. Social kontroll är både normer och värderingar skapat från organisationen 

men även från individens liv utanför organisationen, kompetens byggs upp inifrån individen 

och kan spridas från organisationen till medarbetarnas privata liv (Johnstone, 2019). Ett tydligt 

exempel på när företagets värderingar har påverkat medarbetarna är deltagare D som tog till sig 

företagets hållbarhets värderingar när hen fick rollen som hållbarhetsansvarig. I empirin 

framgår det att tidigare tankar på hållbarhet innan den nya befattningen inte var framträdande, 

varken privat eller professionellt. Men på grund av den förväntan företaget hade på deltagare 

D:s befattning skapades ett intresse och engagemang som även mynnade ut i det privata livet. 
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Företaget beskriver i sin uppförandekod en förväntan om att alla medarbetare ska ha god 

förståelse inom hållbarhet samt att de förväntas aktivt bidra till att hållbarhet integreras i 

verksamheten. I intervjuerna framkommer det att begreppet hållbarhet uppfattas på mycket 

olika sätt, exempelvis deltagare B hade ingen aning om vad hållbarhet som begrepp var men 

visade under intervjuns gång på ett stort engagemang inom miljöfrågor både privat och på 

arbetsplatsen. Deltagare H kopplade hållbarhet till ekonomiska långsiktiga resultat och 

begreppet miljö till arbetsmiljö och visade inget engagemang eller kunskap, kopplat till 

hållbarhet under intervjuns gång. Social kontroll är enligt Bedford och Malmi (2015) 

medarbetarnas förmåga att ta till sig företagets kultur och Johnstone (2019) beskriver att det 

krävs kunskap hos medarbetarna för att företaget ska kunna utveckla sitt hållbarhetsarbete. Här 

framgår det att förståelse saknas om begreppet hållbarhet och därför kan det vara svårt att ta till 

sig företagets värderingar i och med att begreppet har en stor plats inom företaget, detta i sin 

tur kan påverka utvecklingsprocessen mot hållbarhet. Deltagare C beskriver däremot en stor 

förståelse för hållbarhet som begrepp och använder sin kunskap om hållbarhet i sitt arbete på 

ett engagerat sätt. Johnstone menar att kunskap och engagemang till hållbarhetsfrågor är viktiga 

egenskaper i den sociala kontrollen för att medarbetarna ska känna ett ansvar över en hållbar 

framtid.  

 

I intervjun med deltagare D framkommer det också att företaget håller på att arbeta fram 

utbildningar som ska hjälpa medarbetarna att få ökad kunskap inom hållbarhetsområdet vilket 

är nödvändigt för deras fortsatta hållbarhetsarbete. Johnstone (2019) beskriver 

att hållbarhetskompetens är nödvändigt för en effektiv utvecklingsprocess mot hållbarhet och 

för att få kompetens krävs både erfarenhet och kunskap. I företagets uppförandekod beskrivs 

det att hållbarhet ska genomsyra all verksamhet, utbildningarna kommer därmed vara en viktig 

länk i företagets utvecklingsprocess för att lyckas säkerställa och leva upp till vad som beskrivs 

i företagets styrdokument och strategi. Även medarbetarna poängterar vikten av att införa 

utbildningar inom hållbarhet och flera deltagare menar att det sannolikt även kommer förändra 

deras privata förhållningssätt till hållbarhet. Deltagare D anser de viktigt att öka medarbetarnas 

kompetens inom hållbarhet för att företagets hållbarhetsarbete ska fortsätta att utvecklas och 

lyftas till nya nivåer. Företaget beskriver också medarbetarna som den viktigaste resursen för 

att utveckla ett effektivt hållbarhetsarbete (Hållbarhetsrapport, intern). Johnstone beskriver 

även att det krävs ett aktivt deltagande från medarbetarna för en effektiv utvecklingsprocess 

mot hållbarhet men poängterar att förutsättningen för detta är kunskap. Idag finns det dock 

väldigt smal utbildningsstruktur för hållbarhet i företaget och de flesta deltagare anser den 

obefintlig. 

 

5.3 Nyckelpersoner 

Organisationer kan använda sig av nyckelpersoner som en medveten strategi eller kontroll för 

att försöka fånga upp och styra organisationen mot uppsatta hållbarhetsmål (Johnstone, 2019). 

I analysmodellen framträder nyckelpersoner i fyrvägspilen. I företaget kan det tydligt utläsas 

att deltagare D, tillika hållbarhetsansvarig är en nyckelperson i sammanhanget. Deltagare D är 

utsedd av företaget och har som uppgift att försöka styra verksamheten mot de uppsatta 

hållbarhetsmålen samt fungera som stödjande länk mellan medarbetare och 
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hållbarhetsmål.  Hen har under en längre tid arbetat på företaget och innehaft olika roller i 

företaget vilket enligt Breunig och Roberts (2013) är kännetecken för en nyckelperson. 

Deltagare D beskriver sin förståelse för den externa miljön och diskuterar företagets roll i 

samhället vilket visar på vad teorin beskriver som ytterligare kännetecken för nyckelpersoner. 

Vidare beskriver Breunig och Roberts (2013) hög professionalism och god social kompetens 

som egenskaper för nyckelpersoner. Genom att deltagare D beskriver och uttrycker sin kunskap 

och engagemang både inom organisationen och utanför samt hens förmåga att verka som en 

sammankopplande länk bland medarbetarna kan tyda på att hen även besitter dessa 

egenskaper.   

 

Enligt Johnstone (2019) så finns det två varianter av nyckelpersoner, en som är utsedd av 

företaget och en som är självutnämnd, den förstnämnda förklarad ovanför. Det finns även 

tendenser till fler potentiella nyckelpersoner i företaget som då skulle vara självutnämnda.  Flera 

av deltagarna har uttryckt ett engagemang till hållbarhet i sitt privata liv, exempelvis deltagare 

B och C som beskriver medvetna konsumtionsval och ett kritiskt förhållningssätt kring 

hållbarhetsfrågor. Dessa medarbetare kan med rätt motivation och stöttning från företaget 

fungera som nyckelpersoner i framtiden och hjälpa den strategiskt positionerade 

nyckelpersonen i utvecklingen av hållbarhetsarbetet.  

 

5.4 Kontroll in situ 

Möjligheten för medarbetarna att bidra till utvecklingsprocessen av SCS i det dagliga arbetet 

genom att tillföra egna normer och värderingar beskrivs i analysmodellen som kontroll in situ. 

För att medarbetarna ska ha möjlighet att bidra krävs det att den formella kontrollen tillåter att 

medarbetarna fattar egna beslut i samklang med organisationens värderingar men det krävs även 

en hållbarhetskompetens hos medarbetaren för att se vart förändringen kan göras (Johnstone, 

2019). Deltagare C bidrar till utvecklingen av SCS genom att utifrån den information som det 

formella systemet ger fatta egna beslut som är grundade på medhavda normer och värderingar 

och kunskaper inom hållbarhet. I sitt dagliga arbete påverkar hen systemet genom att inte följa 

de automatiserade alternativ till kund som kommer upp utan anpassa dessa till ett hållbart 

alternativ. Till skillnad från deltagare C har deltagare D:s värderingar och normer kring 

hållbarhet växt fram inom företaget. Den formella rollen gjorde att deltagare D fann ett intresse 

och skapade ett engagemang för hållbarhet inom företaget men engagemanget spred sig även 

till hens privata liv utanför företaget. Den kompetens som deltagare D besitter inom hållbarhet 

har således skapats utifrån företagets normer, värderingar och formella kontroller. Johnstone 

(2019) förklarar att kompetens byggs upp självständigt från individen och kan spridas från 

företaget till medarbetares privata liv, vilket kan ses hos deltagare D.   
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6 SLUTSATSER 

I studiens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som studien lett fram till genom 

besvarande av studiens två forskningsfrågor. Vidare presenteras en avslutande diskussion från 

författarna där studiens teoretiska och praktiska bidrag även belyses. Sist lämnas förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.1 Besvarande av studiens syfte 

Studiens syfte var att identifiera medarbetarnas involvering i utvecklingsprocessen mot 

hållbarhet samt hur deras kunskaper, erfarenheter och engagemang används i den processen. 

Vidare ämnade vi att få en fördjupad förståelse om vilken betydelse medarbetarnas egenskaper 

har i den processen hos en bank- och försäkringsaktör med uttalat gott hållbarhetsarbete och 

som ser medarbetarna som den viktigaste resursen. Detta besvaras av våra forskningsfrågor 

nedan. 

 

1. Hur används medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang i företagets 

utvecklingsprocess mot hållbarhet? 

2. Vilken betydelse har medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och engagemang i den 

processen?  

 

Resultatet från studien visar, i likhet med tidigare forskning, att kunskap är den viktigaste 

egenskapen i arbetet för en effektiv utvecklingsprocess mot SCS. Studien har visat att kunskap 

inom hållbarhet leder till ökat engagemang både internt och externt och driver 

hållbarhetsarbetet framåt. Medarbetare som har en övergripande förståelse för begreppet 

hållbarhet använder systemet för att fatta egna beslut mot hållbarhet grundade på information 

som systemet genererar samt egna erfarenheter och kunskaper. Studien visar att det finns en 

tillit för medarbetarna på företaget, dock framträder inte tilliten i hållbarhetsarbetet. Den 

kunskap och engagemang som redan finns används inte för att förbättra hållbarhetsarbetet, men 

med rätt stöttning och motivation från företaget är det rimligt att de kan stärka sina egenskaper 

och vara till hjälp för nyckelpersonen och företaget att utveckla hållbarhetsarbetet. På grund av 

den tvingande utformningen av de formella kontrollerna, det vill säga styrdokumenten, tas 

medarbetarnas egenskaper inte tillvara, det bildas ett gap mellan de formella kontrollerna och 

medarbetarna, där regler och policys förutsätter förståelse för begreppen. Ett rimligt antagande 

är om medarbetare får högre kunskap och kompetens inom området, kommer deras agerande 

påverka kärnverksamheten positivt mot hållbarhet eftersom de då har möjlighet att från de givna 

rutinerna fatta ytterligare beslut som leder till ökad hållbarhet i organisationen. Studien visar 

att företaget i grunden har en möjliggörande styrning som är förutsättningen för en effektiv 

utvecklingsprocess mot SCS, men deras hållbarhetsarbete är inte integrerat i det generella 

styrsystemet. Ett rimligt antagande är därför att företagets hållbarhetsarbete kan utvecklas till 

att bli effektivare om företaget främjar hållbarhetskompetens genom utbildning och involverar 

medarbetarna i hållbarhetsarbetet. 
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Diskussionen kring SCS har gått från ledarskapsorienterade synsätt mot diskussioner kring 

viktiga aspekter för att lyckas nå långsiktig hållbarhet i företagen. Nu riktar sig forskningen mot 

att medarbetarnas personliga egenskaper har en större roll i utformningen av styrsystem mot 

hållbarhet. Resultatet av studien visar att utbildning och förståelse för hållbarhets begreppet är 

centralt för att medarbetarna ska lyckas ackumulera företagets värderingar kring hållbarhet. 

Således talar mycket för att kontinuerlig fortbildning inom hållbarhet är av stor betydelse för 

en effektiv styrning mot hållbarhet, i likhet med Johnstone (2019). Eftersom de studerade 

företaget finns inom tjänstesektorn och medarbetarna ses som den viktigaste resursen i 

hållbarhetsarbetet samt besitter en viktig roll för samhällets klimatanpassning, blir det viktigt 

att säkerställa att alla medarbetare har goda kunskaper och engagemang inom området men 

också att styrningen tillåter användningen av egenskaperna i utvecklingen av hållbarhetsarbetet. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Företaget uttrycker en förväntan på medarbetarna att aktivt bidra till hållbarhetsintegrering i 

verksamheten, men som studien visat är det rimligt att anta viss svårighet att uppnå företagets 

förväntningar eftersom kunskap och engagemang saknas hos flera medarbetare. Således 

kommer den nya planerade utbildningsstrukturen spela en stor roll för företaget. Johnstone 

(2019) menar att aktiviteter som workshops och regelbundna möten inom företaget inte tar 

hänsyn till medarbetarnas personliga normer och värderingar utan att de hämmar personlig 

utveckling. Dock anser författarna det nödvändigt för att utbilda och motivera medarbetare i 

syfte att bidra till integreringen av hållbarhet i arbetsuppgifterna. Analysmodellen låg till grund 

för en fördjupad förståelse för medarbetarnas egenskaper i utvecklingen av hållbarhetsarbetet. 

Analysmodellen har möjliggörande styrning som grundstomme vilket anses viktigt, däremot 

behöver kunskap få en större roll i modellen för att tydliggöra vikten av hållbarhetskompetens. 

Eftersom forskning kring SCS och dess utvecklingsprocess är relativt ny, finns få studier kring 

ämnet och en begränsad empirisk grund för förståelsen mellan samband som ger en effektiv 

utvecklingsprocess mot hållbarhet. Denna studie har därför teoretiskt bidragit till den pågående 

diskussionen om SCS genom att empiriskt undersöka viktiga egenskaper i 

utvecklingsprocessen som tidigare forskning belyst och bidrar med ökad förståelse för 

egenskapernas betydelse i utvecklingsprocessen. Studien har även praktiskt bidragit med att 

synliggöra var de studerade företaget kan lägga sitt fokus för att fortsätta utveckla 

hållbarhetsarbetet effektivt.  

 

6.3 Fortsatt forskning  

Arbetet med bestående hållbarhetsstrategier i företag sträcker sig över en lång tidshorisont där 

flera komplexa samband mellan utformningen och användningen av styrsystemen framträder, 

för att få en ökad förståelse för betydelsen av medarbetarnas involvering i processen föreslår 

författarna att fortsatt forskning kan inrikta sig på den sociala kontrollen och dess betydelse för 

SCS. Vidare kan studier göras på andra branscher och företag som har en mer utarbetad 

hållbarhetsstyrning i syfte att undersöka om resultatet av hållbarhetsarbetet förbättras genom 

att involvera medarbetarna samt om lönsamheten i företaget påverkas av en aktiv styrning mot 

hållbarhet.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide medarbetare 

Vi är väldigt intresserade av verksamhetsstyrning och hållbarhet. I och med att medarbetarna 

är den viktigaste resursen en organisation har, vill vi fördjupa vår förståelse för hur 

medarbetarna är involverade i organisationens utvecklingsprocess mot hållbarhet. Vi har valt 

att titta på hur hållbarhetsarbetet utformas och utvecklas i en organisation som är erkänt duktiga 

på hållbarhetsarbete. Alla som medverkar kommer att vara anonyma och intervjuerna kommer 

att användas enbart som ett analysverktyg för att besvara forskningsfrågan. Intervjun kommer 

vara utformad som ett öppet samtal om hållbarhet men den här intervjuguiden ligger till grund 

för vad samtalet kommer handla om. En intervju uppskattar vi till ca 20-30 minuter. 

Intervjuguide medarbetare: 

• Vad har du för befattning? 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

• Vad är hållbarhet för dig?  

• Hur kommer du i kontakt med hållbarhet? 

• Hur märks hållbarhetsarbetet av i det dagliga arbetet? 

• Finns det ett engagemang för hållbarhetsarbete bland medarbetarna? Hur uttrycks det? 

• Hur ser fortbildningen ut? 

• Hur är klimatet på företaget, i allmänhet? 

• Hur tänker du kring hållbarhet och kundkontakt? Märker du att kunder ställer krav?  

• Finns det möjlighet att påverka utförandet av arbetet för er som medarbetare?  

• Hur tilldelas information om vad som händer i företaget?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide hållbarhetsansvarig 

 

• Vad har du för befattning? 

• Vad är dina arbetsuppgifter?  

• Hur ser hållbarhetsarbetet ut?  

• Vad är hållbarhet för dig?  

• Vad har du arbetat med tidigare?  

• Har ni fått gått några utbildningar? Skulle du vilja gå några?  

• I ditt arbete med hållbarhet, vilka är du i kontakt med?  

• Var får du dina influenser ifrån i ditt arbete? 

• Söker du stöd och hjälp utanför organisationen för att utveckla arbetet? 

• Finns det ett engagemang för hållbarhetsarbete bland medarbetarna? Hur uttrycks det? 

• Hur är klimatet på företaget? (flexibilitet?) 

• Hur vet ni att policys efterföljs? Hur korrigeras det?  

• Hur fattas beslut och vilka är involverade? Får ni vara med och tycka till?  

• Har du möjlighet att påverka hur du ska göra ditt arbete? 

• Har ni som medarbetare möjlighet att påverka om regler och policys om de inte fungerar 

som det är tänkt? 

• Kan medarbetarna fatta egna beslut i det dagliga arbetet? Vad finns det för 

handlingsfrihet? 

• Tas hänsyn till vilken erfarenhet/kompetens medarbetarna har vid utformning av 

mätinstrument, är man öppen med de processer som finns? Hänsyn till medarbetarnas 

tidigare kunskap om hållbarhet?  

• Några frågor vi har missat som du trodde vi skulle fråga? 

 

 

 

 

 

 

 


