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Title: A top-rated sustainability management control - a study of management control for 

CSR in large Swedish companies 

 

Purpose: There is a growing pressure on companies to carry on their business activities in a 

responsible manner. To answer this pressure and act in a more sustainable way the companies 

need to take sustainability into account in their management control systems. The purpose of 

this study is therefore to explain how large top-rated Swedish companies design their 

management control systems for sustainability. Further this study also aims to disclose which 

parts of the management controls that are the most apparent and find possible explanations 

for the design.  

 

Method: Data has been collected from 11 large Swedish companies by conducting semi-

structured telephone interviews with sustainability managers or co-workers in charge of 

sustainability. Data has also been collected by document studies on reports and internal 

documents released by the companies. The data was analysed by a direct content analysis in 

two steps. The first step of the analysis was to classify the management control systems of the 

individual companies. The second step was to analyse the aggregated results to find patterns 

within the design of management control for sustainability.  

 

Conclusion: Large Swedish companies that are top-rated on sustainability seem to use a 

more complete package of management control and conduct more controls for sustainability, 

compared to previous studies. The control systems for sustainability is often integrated with 

each other, as well as with the non-sustainability control systems. The most apparent control 

systems are controls for administration, planning and culture.  
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Förkortningar och begreppsbeskrivning 

Corporate Social Responsibility Sociala och miljömässiga handlingar organisationer 

bedriver i samråd med intressenter på frivillig basis 

för att ta ansvar, som en essentiell del av 

organisationernas verksamhet för att skapa värde på 

lång sikt. 

CSR Förkortning av Corporate Social Responsibility 

Dow Jones Sustainability Index Ett index som värderar tusentals börsnoterade företags 

hållbarhetsprestation. 

Greenwashing Skillnaden mellan företags symboliska handlingar och 

substantiella handlingar gällande CSR, vilket innebär 

att företaget målar upp en bild av verksamheten som 

mer ansvarstagande än den egentligen är (Siano, 

Vollero, Conte och Amabile, 2017). 

Hållbarhet Se Corporate Social Responsibility 

Hållbarhetsrapport En rapport organisationer ger ut som ska innehålla 

information gällande miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption (FAR, 2016). 

Kontrollsystem Se Management Control Systems 

Management Control Systems Management Control Systems är en uppsättning 

formella och icke-formella styrmedel som kan 

användas för att styra individers beteende mot 

organisationens mål och strategi (Malmi & Brown, 

2008). 

MCS Förkortning av Management Control Systems 

Sustainable Brand Index Nordens största oberoende varumärkesundersökning 

med fokus på företags hållbarhet.  

Stora företag Företag som, baserat på ett genomsnitt av de två 

senaste räkenskapsåren, enligt årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) uppfyller två av tre följande 

kriterier;  

● medeltalet anställda över 250 stycken 

● nettoomsättning över 250 miljoner kronor 

● balansomslutning över 175 miljoner kronor 



1 

1. Inledning 

 

Detta avsnitt inleds med en sammanhängande problembakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering, vilket mynnar ut i uppsatsens syfte och forskningsfråga. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse för vilka avgränsningar denna studie har. 

 

 

Svenska företag arbetar idag mer intensivt med hållbarhetsfrågor samtidigt som konsumenter 

värderar hållbarhet högre. I 2017 års hållbarhetsundersökning uppger Svensk Handel (2017) 

att nästintill alla företag med fler än 50 anställda aktivt arbetar med hållbarhet samtidigt som 

sju av tio konsumenter värderar hållbarhet i sina konsumentval. Vidare tar allt fler företag ett 

större ansvar, lägger mer tid och mer pengar på hållbarhet samt att det har blivit en del av 

företagens DNA (Svensk Handel, 2017). Ett bevis på att hållbarhet tas på allvar i Sverige 

påvisas i globala hållbarhetsmätningar där landet ofta rankas i topp (Robecosam, 2018). Att 

hållbarhet och näringslivet går hand i hand exemplifieras av Moderaternas partiledare Ulf 

Kristersson som i slutduellen dagen innan 2018 års val säger “Det finns inte ett företag idag 

som överlever om man inte har en hållbarhet på riktigt, inbyggt i själva företaget.” (Duellen 

val 2018, 2018).  

 

Att hållbarhet är ett aktuellt ämne får stöd av flertalet forskare och allt fler företag arbetar 

med Corporate Social Responsibility1 (CSR). Det exemplifieras bland annat genom ökningen 

av fristående hållbarhetsredovisningar (Matten & Moon, 2008). Borglund, De Geer och 

Sweet (2012) tar resonemanget ytterligare ett steg och menar att det inte är en fråga om 

företag ska arbeta med CSR, utan snarare hur de ska göra det. Vidare har den ökade 

uppmärksamheten kring sociala och miljömässiga problem tillsammans med ökade krav från 

intressenter bidragit till att företag pressas till att göra mer för samhället (Eweje och Sakaki, 

2015; Dobele, Westberg, Steel och Flowers, 2014).  

 

En bidragande orsak till att företag i allt högre utsträckning arbetar med hållbarhet är att 

organisationer utsätts för normativt tryck, vilket innebär att det finns krav och förväntningar 

från allmänhet på att organisationer ska ägna sig åt CSR (Matten & Moon, 2008). Helmig, 

Spraul och Ingenhoff (2016) hävdar att den ökade pressen på företag att arbeta med 

hållbarhet kommer från organisationens intressenter. Författarna delar upp intressenterna i 

primära (aktieägare, anställda, kunder och staten) och sekundära (media och icke-

vinstdrivande organisationer) intressenter. Resultatet av forskarnas studie bekräftar att 

intressenter till viss del kräver att företag bedriver hållbarhetsarbete. Detta resonemang får 

stöd av Schaltegger och Hörisch (2017) som hävdar att den primära drivkraften till att företag 

                                                
1 Corporate Social Responsibility (CSR) definieras enligt Europeiska Kommissionen (2011) som företagens 

ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället. Kommissionen belyser vikten av att företagen 

utifrån sina intressenter ser till att bland annat miljöaspekter, socialt ansvar, etik och respekt för mänskliga 

rättigheter inkluderas i företagens strategier. I enlighet med Europaparlamentets resolution (2013) kommer 

begreppen CSR och hållbarhet fortsättningsvis att likställas, dels för att undvika begreppsförvirring och dels 

eftersom båda begreppen avser företagens agerande för att ta miljömässigt samt socialt ansvar. 
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engagerar sig i CSR är strävan efter att uppnå legitimitet från intressenter, snarare än att 

maximera ekonomisk vinning. Det råder inte någon tvivel om att intressenter utövar press på 

organisationer till att engagera sig i CSR. Som ett svar på denna press använder företag bland 

annat självreglering, vilket innebär att företagen sätter upp interna regler gällande hållbarhet 

som en riskminimeringsstrategi (Perez-Batres, Doh, Miller & Pisani, 2012).  

 

Sedan 2017 finns det, utöver den normativa pressen, även lagkrav på att stora svenska företag 

ska hållbarhetsredovisa. Lagen definierar stora företag utifrån tre kriterier, där företag baserat 

på ett genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren måste uppfylla två av de tre kriterierna 

för att klassas som stort. Kriterierna är att medelantalet anställda ska vara högre än 250, 

balansomslutningen ska överstiga 175 miljoner kronor och nettoomsättningen ska vara högre 

än 250 miljoner kronor (PWC, 2016). Denna lagstiftning skulle kunna ses som ett uttryck för 

den normativa pressen, men oavsett uppkomst innebär lagen att svenska företag som 

uppfyller kriterierna är skyldiga att hållbarhetsredovisa för räkenskapsår påbörjade efter 

2016-12-31 (SFS 1995:1554). 

 

Förutom de normativa kraven från intressenter och lagstiftning finns ekonomiska argument 

till varför organisationer engagerar sig i CSR. Litteraturgranskningar med syfte att reda ut 

sambandet mellan CSR-prestation och finansiell lönsamhet finner ett signifikant positivt 

samband, även om kopplingen är svag (Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009; Carroll & 

Shabana 2010). Företag som frivilligt anammat hållbarhet i sin strategi har på lång sikt 

överpresterat de företag som inte gjort det, både på aktiemarknaden och resultatmässigt 

(Eccles, Ioannou & Serafeim, 2014). Huang och Watson (2015) menar dock att kopplingen 

mellan CSR och företagets prestation inte kan bekräftas universellt och att resultaten ska 

tolkas med försiktighet. Oavsett hur det finansiella sambandet ser ut menar De Geer, 

Frostenson och Borglund (2009) att den snabba tillväxten av CSR kan förklaras av att 

företagsledare ser ekonomiska fördelar med hållbarhetsarbetet, såsom ökat aktieägarvärde, 

konkurrensfördelar samtidigt som det minskar risker. Malik (2015) finner både teoretiskt och 

empiriskt stöd för att CSR spelar en betydande roll i att öka företagens värde, bland annat 

genom att hållbarhetsarbetet stärker företagens rykte, varumärke och förhållande till externa 

intressenter samt att det bidrar till ökad produktivitet hos de anställda. De anställda påverkas 

även om arbetsgivaren uppfattas som ansvarstagande, genom att motivationen och 

engagemanget ökar (Rupp, Shao, Skarlicki, Paddock, Kim & Nadasic, 2018). Dessutom ser 

arbetssökande hållbara arbetsgivare som mer attraktiva än icke hållbara arbetsgivare (Evans 

& Davis, 2011). 

 

Det finns därmed fördelar för företag att arbeta med hållbarhet, men för att uppnå fördelarna 

är det viktigt att arbetet kommuniceras ut till företagens intressenter. Det vanligaste sättet att 

kommunicera hållbarhetsarbetet är att producera hållbarhetsrapporter2, men även annan form 

av kommunikation till intressenter är förekommande. Det kan dock riktas kritik mot 

trovärdigheten i hållbarhetskommunikation och det finns stöd för att kommunikationen enbart 

                                                
2 En hållbarhetsrapport definieras enligt årsredovisningslagen som en rapport organisationer ger ut som ska 

innehålla information gällande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption (FAR, 2016). 
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används som ett verktyg för att öka uppfattningen om hur ansvarstagande ett företag är 

(Michelon, Pilonato & Ricceri, 2015). CSR kan ses som ett verktyg för att charma och 

missleda intressenter till att tro att företagen är bättre samhällsaktörer än vad de egentligen är 

(Mason & Simmons, 2014). Gray (2010) för en än hårdare kritik mot trovärdigheten i 

hållbarhetsrapportering och menar att det inte är, eller kommer bli, möjligt att konstruera en 

helt tillförlitlig hållbarhetskommunikation som direkt speglar företagets faktiska 

hållbarhetsengagemang på företags- eller organisationsnivå. Vissa företag går till och med så 

långt att de utnyttjar det ökade intresset för CSR till att aktivt och medvetet ägna sig åt 

“greenwashing”3 (Delmas & Burbano, 2011). Detta beteende är väldigt riskfyllt och kan 

exemplifieras med hur Volkswagens varumärke och aktievärde skadades efter skandalen med 

manipulerade utsläppstester (Siano, Vollero, Conte & Amabile, 2017). Anledningen till att 

göra detta är för att företagen vill erhålla de positiva aspekterna associerade med CSR utan att 

lägga ner den tid och de resurser som krävs för att uppnå en hållbar verksamhet (Delmas & 

Burbano, 2011). 

 

Att arbeta med CSR kan vara resurskrävande och ge negativa effekter på resultatet (Aupperle, 

Carroll & Hatfield, 1985). Däremot kan dessa kostnader ses som relativt små i förhållande till 

de potentiella vinster hållbarhetsarbetet kan generera (McWilliams & Siegel, 2000). Arbetet 

ser olika ut för olika företag, vilket kan bero på att företagen verkar i olika branscher och 

kontexter samtidigt som krav från intressenter skiljer sig (Malik, 2015). Vissa CSR-

engagemang kan vara gynnsamma för företag i dubbel bemärkelse. Exempelvis är hälsa och 

säkerhet ett engagemang som kan uppfattas som ansvarsfullt mot både interna och externa 

intressenter, samtidigt som det är ett ledningsverktyg som kan minska osäkerhet i 

organisationen (Holmqvist, 2009). Utifrån detta går det att föra en argumentation kring att 

företag i viss mån kan välja mått och fokus inom hållbarhetsarbetet som ser bra ut för 

intressenter samtidigt som det gynnar organisationens prestation. 

 

Det tycks således finnas en viss valfrihet gällande hur företag ska arbeta med CSR, där 

företag kan och bör bedriva ett genuint hållbarhetsarbete och kommunicera ut en så rättvis 

bild som möjligt om företagets hållbarhetsarbete. På så sätt kan företagen ta tillvara på alla de 

fördelar som hållbarhetsarbetet kan innebära, samtidigt som de genom att vara genuina 

undviker riskerna greenwashing kan medföra. Det blir därav intressant att veta hur företag 

styr för att inkludera en hållbarhetsstrategi i verksamheten, oavsett om den är framtvingad 

eller inte. För att lyckas tillämpa en strategi menar Anthony och Govindarajan (2004) att 

strategin bör inkluderas i företagets Management Control Systems4 (MCS). De hävdar att 

kontrollsystemens huvudsakliga funktion är att implementera strategi i en organisation, vilket 

de får medhåll av från Malmi och Brown (2008) som menar att kontrollsystemens funktion är 

att styra medarbetare mot organisationens övergripande mål. Vidare tar de företag som 

                                                
3 Med “greenwashing” menas skillnaden mellan företagens symboliska handlingar och substantiella handlingar 

gällande CSR, vilket innebär att företaget målar upp en bild av verksamheten som mer ansvarstagande än den 

egentligen är (Siano, Vollero, Conte och Amabile, 2017). 
4 Management Control Systems (MCS), kontrollsystem på svenska, är en uppsättning formella och icke-formella 

styrmedel som kan användas för att styra individers beteende mot organisationens mål och strategi (Malmi & 

Brown, 2008). 
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genomgår en strategisk omställning, till följd av ökade krav på hållbarhet, i hög utsträckning 

hjälp av sina kontrollsystem (Wijethilake, Munir & Appuhami, 2017).  

 

Frågan hur företag tillämpar kontrollsystem i hållbarhetsarbetet är relativt outforskat. Företag 

har generellt anammat en hållbarhetsdiskurs, men det finns lite forskning kring hur 

kontrollsystemen bidrar till djupare integration av hållbarhet i organisationer (Gond, Grubnic, 

Herzig & Moon, 2012). Styrning är en vital del i organisationers omställning mot att bli mer 

hållbara och hur företag genom kontrollsystem styr hållbarhetsarbetet är ett växande 

forskningsområde (Guenther, Endrikat & Guenther, 2016; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 

2017). Crutzen et al. (2017) studerar stora europeiska företag som presterar högt på 

hållbarhetsmätningar och finner att samtliga av de 17 utvalda företagen i någon utsträckning 

styr hållbarhetsarbetet genom deras kontrollsystem. En välciterad studie inom 

forskningsområdet är Arjaliés och Mundys (2013) undersökning på hur stora franska 

börsnoterade företag genom sina kontrollsystem styr strategiska processer som stödjer 

hållbarhetsarbetet. Det har genomförts en liknande studie i Japan, där resultatet visar att både 

formella och informella delar av kontrollsystemen kan stödja hållbarhetsarbetet (Hosoda & 

Suzuki, 2015). Vidare kan de informella kontrollsystemen stötta de formella 

kontrollsystemen i hållbarhetsarbetet (Hosoda, 2018), och företagen tar hjälp av flera olika 

kontrollsystem för att styra hållbarhetsarbetet (Sundin & Brown, 2017).  

 

Resultaten från de presenterade studierna skiljer sig åt både i hur och i vilken utsträckning 

kontrollsystemen används. Det undersökningarna har gemensamt är att forskarna anser att 

forskningsområdet är relativt outforskat och fastän författarna hjälper till att bygga på 

kunskapen inom ämnet efterfrågar samtliga mer empirisk forskning. Crutzen et al. (2017) 

påpekar att de empiriska studier som bedrivits på området är smala och specifika i sitt 

utformande. Med detta menar författarna att tidigare studier bygger på enskilda eller 

djupgående fallstudier där enskilda kontrollmekanismer studeras. Även Lueg och Radlach 

(2016) menar att tidigare empirisk forskning fokuserat på enstaka delar av kontrollsystem. 

Ennen och Richter (2010) argumenterar för att enskilda delar av system i sig inte är relevant 

att studera, utan att forskare bör se på hur organisationer designar en uppsättning av 

kontrollsystem vid MCS-studier. Malmi och Brown (2008) påpekar att kontrollsystemen inte 

verkar isolerade från varandra och att forskare därför bör se kontrollsystemen som ett paket, 

för att få en bredare förståelse om hur företag designar kontroller för att uppnå 

organisatoriska mål.  

 

Med en holistisk utgångspunkt kring företagens styrning för hållbarhet möjliggörs en 

kartläggning, där företagens kontrollsystem går att sätta i relation till varandra. Då kan det 

även utläsas vilka kontrollsystem som är de mest betydande i organisationers styrning av 

hållbarhetsarbetet. Kontrollsystemens design ligger till grund för hur företagen kommer 

arbeta med hållbarhet, vilket innebär att designen skapar förutsättningar för en organisations 

hållbarhetsarbete. Vid framtida studier efterfrågas det specifikt en bredare utgångspunkt 

(Crutzen et al., 2017) och att studier bedrivs i andra kontexter (Arjaliés & Mundy, 2013; 

Lueg & Radlach, 2016). En studie i en svensk kontext anses vara relevant eftersom att landet 

placeras högt på internationella hållbarhetsrankingar (Robecosam, 2018), samtidigt som det 
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genomförts få studier inom ämnet i Sverige. Vidare ses Sverige ofta som en föregångare 

inom CSR (Strand, Freeman & Hockerts, 2015) och är ett av de länder som uppmärksammats 

internationellt för att ha ett institutionellt klimat som främjar ansvarsfullt företagande 

(Vidaver-Cohen & Bronn, 2015). Eftersom att Sverige anses vara bra på hållbarhet kan 

studier på svenska företags kontrollsystem för hållbarhet bistå med kunskap som kan tänkas 

vara till nytta för företag i länder som inte kommit lika långt i sin hållbara utveckling. 

 

Att det är ett relevant område att studera i en svensk kontext stärks ytterligare av 

lagändringen gällande hållbarhetsredovisning som infördes 2016. Det yttre tvånget på 

hållbarhetsrapportering som årsredovisningslagen numera ställer ger företagen ytterligare en 

chans att ta del av fördelarna med CSR. Däremot menar De Geer et al. (2009) att den relativa 

skepticismen mot CSR är högre i välfärdsstater som Sverige. Företagen i Sverige löper därför 

större risk att bli anklagade för “greenwashing” om organisationen inte ställer om de interna 

processerna och strategierna i takt med de ökande yttre kraven. Det är således mer aktuellt än 

någonsin att undersöka hur svenska företag designar sina kontrollsystem för att inkludera 

hållbarhet i verksamheten och för att styra medarbetarna i den hållbara omställningen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Utifrån argumentationen ovan blir syftet med denna studie att kartlägga hur stora topprankade 

svenska företag designar sin hållbarhetsstyrning. Studien ämnar vidare att utifrån 

kartläggningen redogöra för vilka delar av styrningen som är mest betydande för 

hållbarhetsarbetet samt att finna förklaringar till styrningens design.  

 

- Hur designar stora topprankade svenska företag sina kontrollsystem för att styra 

medarbetare mot organisationens hållbarhet? 

1.2 Bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att i linje med Crutzen et al. (2017), Arjaliés och Mundy (2013), 

Hosoda och Suzuki (2015), Sundin och Brown (2017) samt Hosoda (2018) generera kunskap 

om kontrollsystemens roll i företagens hållbarhetsarbete. Denna studie svarar till Crutzen et 

al. (2017) identifierade forskningsgap om att redogöra för hur företag designar sin 

hållbarhetsstyrning. Genom att kartlägga hur företag designar sina kontrollsystem för 

hållbarhet möjliggörs en jämförelse mellan kontrollsystemen i sig och mellan företagens 

övergripande hållbarhetsstyrning. Utifrån denna jämförelse kan de olika kontrollsystemens 

vikt redogöras för, vilket i sin tur kan ge förklaringar till designen. Därav bidrar denna studie 

med djupare förståelse kring organisationers design av hållbarhetsstyrning. Studien bedrivs i 

en ny kontext i förhållande till tidigare publicerad forskning, vilket bidrar med en ökad 

förståelse och jämförbarhet mellan kontexter. Uppsatsens praktiska bidrag riktas främst mot 

andra företag, då dessa kan finna inspiration och lärdom i hur deras kontrollsystem kan 

designas för att styra anställda mot företagets hållbarhet. 
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1.3 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till stora svenska företag som är topprankade inom CSR. Med 

topprankade menas de organisationer som placerats högt på topplistor där företag rankas 

utifrån deras hållbarhet. För att definiera ett företag som stort används årsredovisningslagens 

(SFS 1995:1554) definition. Stöd för detta ligger dels i att stora företag tenderar att i högre 

utsträckning engagera sig i CSR och dels eftersom att topprankade företag bör styra 

hållbarhetsarbetet mer (se Crutzen et al., 2017). Undersökningen är inriktad mot 

ledningsfunktionernas centrala styrsystem, eftersom det är ledningen som bearbetar strategier 

och övervakar implementeringen av styrsystem. Denna studie lägger fokus på design av 

hållbarhetsstyrningen snarare än kontrollsystemens roll i omställningen mot en hållbar 

strategi (se Norris & O’Dwyer, 2004; Gond et al., 2012; Hosoda & Suzuki, 2015; Battaglia, 

Passetti, Bianchi, Frey, 2016) eller på hur organisationers kontrollsystem används i 

hållbarhetsstyrningen (se Arjaliés & Mundy, 2013; Hosoda, 2018).  
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2. Teoretisk referensram 

 
Avsnittet syftar till att reda ut och förklara centrala begrepp för studien, samt redogöra för vad 

tidigare studier har kommit fram till. Först ges en definition av begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR). Detta följs av en bredare teoridiskussion kring ekonomistyrning och begreppet 

Management Control Systems (MCS). Efterkommande del presenterar och redogör för den modell 

som används för att uppfylla studiens syfte. Därefter presenteras en genomgång av resultat från 

tidigare forskning. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen och viktiga aspekter att 

ta med sig i studiens fortsättning lyfts fram. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) är enligt Europeiska kommissionen (2011) ett koncept 

där företag, med hänsyn till dess intressenter och på frivillig basis, bedriver sociala och 

miljömässiga handlingar för att ta ansvar för de konsekvenser deras verksamhet medför, både 

internt och externt. Det sociala ansvaret kan i praktiken innebära att företag genomför interna 

handlingar som främjar de anställda, genom att exempelvis arbeta med ökad säkerhet, bättre 

hälsa eller humankapital. För den miljömässiga aspekten blir det interna ansvaret primärt att 

se till att förbruka så lite av jordens resurser som möjligt. Externt innebär CSR att samarbeta 

med olika intressenter såsom partners, kunder och leverantörer för att bidra till en ökad 

samhällsnytta (Europeiska kommissionen, 2011). 

 

Europeiska kommissionens (2011) definition av CSR är vedertagen, men det finns även andra 

definitioner och sätt att se på CSR. I forskningslitteratur används ofta McWilliams och 

Siegels (2001) definition, som innebär att CSR är en organisations handlingar som tycks 

främja social nytta och sträcker sig bortom företagets intressen och vad som krävs enligt 

lagstiftning. Vidare ser Arjaliés och Mundy (2013) CSR som en essentiell del av en 

organisations centrala verksamhet för att möjliggöra långsiktigt värdeskapande. Även om det 

nytillkomna lagkravet ställer krav på företagens kommunikation, i form av 

hållbarhetsrapportering, finns det inget som säger att företagen måste bedriva faktiskt 

hållbarhetsarbete. Däremot kan hållbarhetslagen ses som en del i den normativa press som 

mer eller mindre påverkar företagen till att bedriva hållbarhetsarbete. Fastän det sätts 

förväntningar på företagens hållbarhetsarbete, finns det inget explicit som säger vad eller i 

vilken utsträckning arbetet ska genomföras. Med stöd i resonemangen ovan kommer CSR 

fortsättningsvis att ses som de sociala och miljömässiga handlingar organisationer bedriver i 

samråd med intressenter på frivillig basis för att ta ansvar, som en essentiell del av 

organisationernas verksamhet för att skapa värde på lång sikt. 

2.2 Management Control Systems  

Redan 1965 definierade Robert Anthony ekonomistyrning som den process där ledning 

försäkrar att resurser är erhållna och används effektivt för att uppnå organisationens mål. Det 

framträdande var att han var en av de som tog de första stegen mot att se på ekonomistyrning 

som ett system (Anthony, 1965), vilket senare ledde fram till begreppet Management Control 
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Systems (MCS). Anthonys (1965) arbete har mottagit mycket kritik, vilket föranlett att MCS-

studier bedrivits utifrån många olika teoretiska perspektiv och infallsvinklar (Strauss & 

Zecher, 2013). Det har i sin tur resulterat i ett stort antal definitioner av begreppet, varvid 

ekonomistyrning generellt handlar om den process där organisationer styr verksamheten för 

att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål (Otley & Soin, 2014). 

 

MCS är en uppsättning kontroller som syftar till att få medarbetarnas mål och strategier att 

sammanfalla med organisationens (Strauss & Zecher, 2013). MCS bygger på att resultat, 

handlingar och kultur är objekt som behöver styras, främst på grund av medarbetares 

begränsningar, bristande motivation samt otydliga arbetsuppgifter. Detta skulle inte behövas 

om medarbetare alltid kunde och ville agera enligt organisationens intresse. Utifrån det är 

kontrollsystemens huvudsakliga uppgift att styra det mänskliga beteendet, vilket i det första 

steget innebär att mål sätts upp. I det andra steget upprättas strategier, vilket är en plan för hur 

resurser ska förbrukas för att uppnå målen. Slutligen handlar det om att kontrollera att 

strategierna efterföljs. Därav inkluderar MCS alla medel och system ledningen kan använda 

för att försäkra sig om att medarbetarnas beteende och beslut ligger i linje med 

organisationens mål och strategier (Merchant & Van der Stede, 2007). Strategier skiljer sig åt 

mellan organisationer och företagens MCS kommer således konfigureras på olika sätt 

(Anthony & Govindarajan, 2004).  

 

En viktig distinktion inom styrningen är att skilja på formell och informell kontroll (Otley, 

1980; Abernathy & Brownell, 1997). Formella kontroller definieras som de skrivna 

procedurer och policys som har till avsikt att styra medarbetarnas beteende mot 

organisationens mål samt upptäcka dåligt uppförande. Formella kontroller kan bestå av mål, 

budget, underlag för belöning och prestationsbedömning samt uppförandekoder (Falkenberg 

& Herremans, 1995). Måtten kan vara såväl icke-finansiella som finansiella i sin natur och 

informationen från de formella kontrollerna används av företagen för att forma strategier 

(Anthony & Govindarajan, 2007). 

 

De informella kontrollerna består av gemensamma värderingar och traditioner som påverkar 

beteende. Genom en socialiseringsprocess lär sig de anställda organisationens outtalade 

värderingar och traditioner genom att avläsa subtila signaler från omgivningen. De formella 

och informella kontrollerna är svåra att särskilja och en effektiv närvaro av båda typerna 

stärker kontrollen. I de fall de informella kontrollerna förespråkar ett beteende som ligger i 

linje med det som de formella kontrollerna önskar, uppstår denna effektiva närvaro och 

organisationens medlemmar blir motiverade till att implementera den önskade strategin 

(Falkenberg & Herremans, 1995). De informella kontrollerna är viktiga för att förstå hur en 

organisation skapar ett klimat som motiverar medarbetare till att bedriva hållbarhetsarbete 

(Crutzen et al., 2017). 

  

De informella kontrollerna uppfattades länge som komplicerade att undersöka, vilket 

inneburit att många tidiga MCS-studier enbart fokuserat på formella kontroller. De informella 

kontrollerna har dock fått en större roll i nutida MCS-studier (Strauss & Zecher, 2013). Det 

har således skett ett skifte där informella kontroller och dess relation till formella kontroller 
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fått större fokus i modern forskning. Både de informella och formella kontrollerna utvecklas 

över tid och är viktiga fenomen att studera (Hosoda, 2018). Det blir därav extra relevant att 

undersöka både formella och informella kontroller inom hållbarhetsstyrningen. 

2.3 MCS-paketet 

Det bör finnas en helhetssyn vid MCS-studier och en av de mest framträdande modellerna 

med en bred utgångspunkt är Malmi och Browns (2008) modell, där MCS behandlas som ett 

paket (Strauss & Zecher, 2013). Genom att syntetisera och analysera fyra decenniers MCS-

studier utvecklar Malmi och Brown (2008) en typologi. Likt andra studier inom området tar 

typologin sin grund i att kontroll handlar om att ledningen ska styra anställda för att deras 

beteende ska ligga i linje med organisationens mål och strategi. En tydlig distinktion i 

modellen görs mellan system för beslutsstöd och system för kontroll. Ett enskilt 

kontrollsystem ska styra eller vägleda medarbetares beteende för att inkluderas i modellen, 

medan kontrollsystem som enbart ger stöd vid beslut inte inkluderas. Detsamma gäller för en 

enskild regel, enskild handling eller separata värderingar som inte ingår i ett större system. 

Moderna organisationer tillämpar flera olika kontrollsystem, vilka tillsammans utgör ett 

MCS-paket. Styrpaketet består av fem kontrollsystem, dessa är kontroll för planering, 

cybernetik, belöning, administration och kultur (Malmi & Brown, 2008). 

 

Den största fördelen med synen på MCS som ett paket, gentemot att studera separata delar 

inom styrningen som fristående system, är att det ger en bredare syn på styrningen. Detta 

eftersom att enskilda kontrollsystem verkar i relation till varandra, inte oberoende av 

varandra. En svaghet med den breda approachen är att modellen inte bidrar med någon 

djupare förståelse av specifika kontrollsystem (Malmi & Brown, 2008). Att studera 

kontrollsystemen som isolerade delar riskerar dessutom att leda till felaktiga slutsatser 

(Fisher, 1998). Det går att föra en argumentation kring att en djupare förståelse hade varit 

önskvärd i modellen, eftersom vissa delar inom styrpaketet berörs på en grundläggande nivå. 

Vissa delar av styrningen är svåra att identifiera och analysera på ett övergripligt sätt 

eftersom kontrollsystemen i sig är mer komplexa och djupgående än vad de tycks vara utifrån 

Malmi och Browns (2008) modell. Modellen är framtagen och tillämpas av forskare inom 

ekonomistyrningsområdet, vilket kan förklara varför vissa delar av modellen berörs på en 

mer grundläggande nivå. Forskare inom området har traditionellt sett andra intressen och 

kunskaper jämfört med forskare inom organisationsområdet. Således kan exempelvis det 

kulturella kontrollsystemet i Malmi och Browns (2008) modell uppfattas som förenklat i 

förhållande till kulturforskning. Trots att modellen har en förenklad och grundläggande bild 

av styrning på vissa delar, anses den vara lämplig för att undersöka styrningens design 

eftersom det behövs en modell som kan bidra med en helhetssyn av organisationernas 

tillgängliga kontrollsystem. 

 

Det går att rikta kritik mot synen på MCS som ett paket, då modellen kan vara för ambitiös 

när det kommer till att studera relationen mellan olika kontrollsystem. Modellen anses inte 

tillräckligt utvecklad för att kunna uttala sig om relationer mellan kontrollsystem, eftersom 

modellen inte redogör för hur kontrollsystem är beroende av varandra (Grabner & Moers, 
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2013). Det har dock påvisats att användandet av flera kontrollsystem kan ha en positiv 

påverkan på styrningen i sin helhet och utkomsten av de enskilda kontrollsystemen i sig. 

Dessutom tycks relationen mellan olika kontrollsystem i styrpaketet påverkas av den 

specifika organisationens kontext och strategi (Bedford, Malmi & Sandelin, 2016). Att se 

MCS som ett paket har bidragit med en större förståelse och insikt i hur olika kontrollsystem 

fungerar tillsammans. Det tycks vara så att kontrollsystemen kan ha en främjande eller 

hindrande effekt på andra kontrollsystem. Relationerna mellan kontrollsystemen blir extra 

framträdande i de organisationer som har flera mål, exempelvis både lönsamhet och 

hållbarhet (Sundin & Brown, 2017). Trots kritiken kring modellens möjligheter att undersöka 

kontrollsystemens relation till varandra, finns det således bevis för att modellen kan bidra 

med kunskap om kontrollsystemens relation. De enskilda kontrollsystemen borde därav 

hanteras som delar i ett styrpaket, vilka interagerar med varandra (Malmi & Brown, 2008). 

Det breda synsättet inkluderar både de formella och informella kontrollsystemen samtidigt 

som det gör modellen mer lik hur företagen tillämpar sin styrning i praktiken (Crutzen et al., 

2017). Modellen är väl lämpad för MCS-studier kring hållbarhet, bland annat eftersom att 

den bidrar med en omfattande förståelse för hur hållbarhetsarbete genomförs i praktiken 

(Guenther et al., 2016; Lueg & Radlach, 2016).  

 

I och med att modellen ser på MCS som ett paket av flera enskilda kontrollsystem, innebär 

det att det går att urskilja en översiktlig design och identifiera relationen mellan 

kontrollsystemen. Utifrån detta går det även att utläsa vilka delar i styrpaketet som är mest 

betydande. En styrka med modellen är att den lämpar sig för empirisk forskning (Malmi & 

Brown, 2008). Det finns dessutom en ökad tendens till att använda modellen vid MCS-studier 

(Wijethilake, 2017), primärt gällande MCS-paketets design för hållbarhet (se Lueg & 

Radlach, 2016; Journeault, 2016; Sundin & Brown, 2017, Crutzen et al., 2017). Modellen är 

således lämplig utifrån studiens syfte, där argumenten primärt grundas i modellens breda 

utgångspunkt och praktiska närhet. Nedan följer en presentation av Malmi och Browns 

(2008) modell. 

 

 
Figur 1: Management control system package (Malmi & Brown, 2008). 
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2.3.1 Administrativ kontroll 

Det administrativa kontrollsystemet verkar för att styra medarbetarnas beteende genom att 

organisera individer och grupper. Systemet styr genom att kontrollera medarbetarnas 

beteende, hur de ställs till svars för deras beteende och genom att specificera processen för 

hur arbetsuppgifter ska utföras eller inte utföras. Det administrativa kontrollsystemet består 

av de tre komponenterna organisationsstruktur, ledningsstruktur samt policys och procedurer 

(Malmi & Brown, 2008).  

 

Organisationsstruktur kan vara ett viktigt kontrollmedel eftersom organisationens design 

uppmuntrar vissa typer av kontakter och relationer (Alvesson & Kärreman, 2004). 

Exempelvis kan en funktionsindelad organisationsstruktur vara en typ av kontroll eftersom 

strukturen kan leda till minskad variation i medarbetarnas beteende, vilket i sin tur leder till 

ökad förutsägbarhet (Flamholtz, 1983). Malmi och Brown (2008) anser att ledningen kan 

förändra organisationsstrukturen och att det således är en komponent i det administrativa 

kontrollsystemet. 

 

Ledningsstruktur består av den hierarkiska strukturen där rapportvägar tydliggörs och ansvar 

fördelas (Abernathy & Chua, 1996). Ledningsstrukturen berör dessutom systematiken som 

ser till att olika funktioner och enheters representanter träffas och koordinerar deras 

aktiviteter både horisontellt och vertikalt inom organisationen. Exempelvis möten och dess 

agendor påverkar medarbetarnas beteenden, vilket ger komponenten en plats i det 

administrativa kontrollsystemet (Malmi & Brown, 2008). 

 

Användandet av policys och procedurer är den byråkratiska approachen till att kontrollera 

handlingar och beteende inom organisationen (Malmi & Brown, 2008). Policys och 

procedurer inkluderar rutinbeskrivningar, hur saker görs (Macintosh & Daft, 1987) samt 

regler och policys (Simons, 1987). Komponenten inkluderar handlingskontroll, vilket innebär 

beteenderestriktioner, förebyggande bedömningar och ansvarighet för handlingar (Merchant 

& Van der Stede, 2007).  

2.3.2 Planering 

Kontrollsystemet för planering utgår från Flamholtz, Das och Tsuis (1985) definition av 

planering, där begreppet ses som en “ex ante” form av kontroll. Planering innebär att sätta 

upp mål för organisationens olika områden för att vägleda medarbetarnas ansträngningar och 

beteende. Utöver det styr planering de standarder som behöver nås i relation till mål och 

förtydligar vilken ansträngning och vilket beteende som förväntas av de anställda. Dessutom 

kan företag genom planering sätta upp mål för olika enheter och avdelningar, för att 

kontrollera att individers och gruppers handlingar överensstämmer med organisationens 

övergripande mål. Operationell och strategisk planering kan vägleda medarbetares beteende 

på ett effektivt sätt, utan att det finns klara kopplingar till företagets finanser (Malmi och 

Brown, 2008).  
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Planeringssystemet i MCS-paketet delas upp i två komponenter, en långsiktig och en 

kortsiktig. Den långsiktiga planeringen berör mål och handlingar på medel och lång sikt. De 

långsiktiga planerna tenderar att ha ett mer strategiskt fokus än de kortsiktiga, som även 

kallas handlingsplanering. Handlingsplaneringen sträcker sig över den närmaste framtiden, 

oftast över en 12 månadsperiod, och har ett mer taktiskt fokus. Planering behandlas som ett 

kontrollsystem i MCS-paketet förutsatt att planeringen påverkar medarbetarnas engagemang 

till planerna, oavsett ifall det är på kort eller lång sikt (Malmi & Brown, 2008). 

2.3.3 Cybernetisk kontroll 

Det cybernetiska kontrollsystemet utgår från en cybernetisk kontrollprocess (Malmi & 

Brown, 2008). Den cybernetiska kontrollprocessen är en feedback-loop som består av fem 

delar. Den första delen är mått som möjliggör kvantifiering av ett underliggande fenomen 

eller en aktivitet. Den andra delen är att det finns prestationsstandarder eller målnivåer som 

ska uppnås. Den tredje delen är att en feedbackprocess existerar där utfallet av en aktivitet 

kan jämföras med standard. Fjärde delen handlar om att variansen mellan prestationen och 

standard kan analyseras. Den sista delen av en cybernetisk kontrollprocess handlar om 

möjligheten att modifiera beteenden och aktiviteter (Green & Welsh, 1988). Den 

cybernetiska kontrollprocessen ligger till grund för de fyra komponenterna som utgör det 

cybernetiska kontrollsystemet. För att en komponent ska anses ha en styrande effekt och vara 

förekommande i det cybernetiska kontrollsystemet ska kontrollprocessens fem delar 

förekomma för komponenten (Malmi & Brown, 2008). 

 

De fyra komponenterna i det cybernetiska kontrollsystemet är budgetering, finansiella mått, 

icke-finansiella mått samt hybrider som består av både finansiella och icke-finansiella mått 

(Malmi & Brown, 2008). Budgetering har ett nästan allomfattande användningsområde och 

är en central och fundamental del i de flesta organisationers styrning (Bunce, Fraser & 

Woodcock 1995). Anledningen till detta är att budgetering har möjligheten att knyta ihop alla 

trådar i en organisation till en plan som har flertalet olika syften, primärt genom att planera 

prestationer och jämföra mot den faktiska prestationen i efterhand (Hansen, Otley & Van der 

Stede, 2003). Även om budgetering i sig kan ha många användningsområden ses budgetering 

som en kontrollmekanism där det centralt handlar om att planera accepterbara nivåer av 

beteende och att utvärdera prestation emot detta (Malmi & Brown, 2008). 

 

Ett vanligt sätt att kontrollera är att ställa anställda till svars för specifika finansiella mått. 

Vissa av dessa mått kan relatera till budgetprocessen, även om budget är mycket vidare än 

finansiella mått. De finansiella måtten kan ha en smalare och simplare användning gällande 

målnivåer. Icke-finansiella mått får en allt större roll i moderna organisationers styrpaket, då 

dessa kan användas för att överkomma vissa av begränsningarna i finansiella mått och för att 

identifiera vad som driver företagens prestation. Vidare går det att kombinera finansiella och 

icke-finansiella mått inom prestationsmätningar, vilket resulterat i komponenten hybrider. En 

hybrid kan exempelvis vara ett balanserat styrkort, där organisationens prestation på både 

finansiella och icke-finansiella mått mäts i ett och samma system. Det cybernetiska 

kontrollsystemet ska länka beteende till målnivåer och diktera ansvar för variationer i 
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prestation. Om systemet uppfyller de kraven stämmer det överens med typologin och 

definieras som en del av MCS-paketet (Malmi & Brown, 2008). 

2.3.4 Belöning 

Kontrollsystemet för belöning grundas i Bonner och Sprinkles (2002) argument om att 

belöningar leder till ökad ansträngning hos medarbetare. Individers och gruppers beteende 

kan styras mot organisationens mål genom att koppla belöningar till medarbetarnas 

prestation. Denna koppling kommer påverka de anställdas ansträngning i form av vad de 

väljer att anstränga sig på, hur länge de ska anstränga sig och hur intensiv ansträngningen blir 

(Malmi & Brown, 2008).  

 

Belöning till medarbetare delas ut då uppsatta mål uppnås (Bonner & Sprinkle, 2002). Vidare 

sträcker sig de belöningar som vägleder individen från att vara helt interna till helt externa. 

Externa belöningar är påtagliga och observerbara belöningar som kan separeras från 

uppgiftens genomförande och delas oftast ut i efterhand beroende på en prestation. En intern 

belöning är istället opåtaglig och går inte att observera, eftersom den är direkt 

sammankopplad till aktivitetens utförande samt tillfredsställelsen som medföljer i att 

involvera sig i och slutföra en meningsfull handling (Flamholtz et al., 1985).  

 

Kontrollsystemet för belöning är ofta sammanlänkat med den cybernetiska kontrollen. 

Kontrollsystemet får en plats i MCS-paketet och passar in i typologin i de fall systemet 

påverkar beteende, oavsett om det sker i relation till den cybernetiska kontrollen eller något 

annat kontrollsystem (Malmi & Brown, 2008). 

2.3.5 Kulturell kontroll 

Kontrollsystemet för kultur utgår från Flamholtz et al. (1985) definition av 

organisationskultur som den uppsättning värderingar, övertygelser och sociala normer som 

tenderar att delas av en organisations medlemmar och således influerar deras tankar och 

handlingar (Malmi & Brown, 2008). Kultur kan vara kontextuellt bundet i en organisation 

och kan i vissa fall vara bortom ledningens kontroll (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005). 

Kontrollsystemet för kultur är en del av MCS-paketet eftersom kulturen styr beteende. 

Systemet inkluderar komponenterna värderingar, symbolik och klaner (Malmi & Brown, 

2008).  

 

Värderingskomponenten baseras på det som Simons (1995) kallar för värdesystem. 

Värdesystem definieras som den explicita uppsättning organisatoriska definitioner som 

ledningen kommunicerar formellt och systematiskt förstärker för att tillgodose grundläggande 

värderingar, syfte och vägledning för organisationen (Simons, 1995). Det handlar om de 

värderingar som ledningen vill att medarbetare ska anamma och det kan exempelvis vara 

missioner, visioner och ändamålsbeskrivningar (Simons, 1994). Malmi och Brown (2008) 

menar att värderingar institutionaliserade genom värdesystemet verkar på tre nivåer. Den 

första är i rekryteringsfasen, när företag avsiktligt anställer individer som har en uppsättning 

värderingar som matchar med organisationens värderingar. Den andra baseras på Alvesson 
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och Kärreman (2004) som redogör för att individer i socialiseringsfasen förändrar sina 

värderingar för att stämma överens med organisationens värderingar. Den tredje nivån är när 

medarbetare uttrycker sig efter och agerar enligt organisationens värderingar, även om de 

personligen inte befäster värderingarna (Malmi & Brown, 2008). 

 

Den andra komponenten i det kulturella kontrollsystemet är symbolisk kontroll. 

Komponenten utgår ifrån Scheins (1997) definition av symbolbaserad kontroll som när 

organisationer skapar visuella uttryck såsom design av arbetsplatsen, symboler eller klädkod 

för att utveckla en specifik kultur. Exempelvis främjar en öppen planlösning en kultur av 

kommunikation och samarbete, vilket är ett sätt för organisationer att kontrollera beteende 

(Malmi & Brown, 2008).  

 

Klaner är den sista komponenten i det kulturella kontrollsystemet och grundas i den 

historiska forskningen inom kultur som anser att det bildas distinkta subkulturer inom 

organisationer (Dent, 1991; Clegg et al., 2005). Malmi och Brown (2008) benämner 

subkulturerna som klaner och tar stöd av Ouchi (1979) som menar att klaner fungerar genom 

att gemensamma värderingar och övertygelser etableras genom ceremonier och ritualer inom 

klanen. Vidare bygger klankonceptet på att individer blir inkluderade i en 

socialiseringsprocess som ingjuter värderingar och färdigheter, baserad på exempelvis vilken 

profession, enhet eller grupp du tillhör (Ouchi, 1979). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse av tidigare forskning som anses vara relevant utifrån studiens 

syfte och fortsatta analys. Under 2.4.1 presenteras studier av hållbarhetsstyrning som utgått 

från Malmi och Browns (2008) modell, fokuserat på formell och informell kontroll eller 

använt andra modeller. Under 2.4.2 presenteras studier på situationsfaktorer, som kan bidra 

med förklaringar kring varför företag designar sin hållbarhetsstyrning på det sätt som de gör. 

2.4.1 Hållbarhetsstyrning 

Trots att området är relativt outforskat har det bedrivits en del studier på kontrollsystemens 

roll i företagens hållbarhetsarbete. Studierna skiljer sig åt bland annat i val av fokusområde, 

där en del forskare har fokuserat på omställningsprocessen när företag börjar lägga ett större 

fokus på CSR, hur företag använder MCS eller hur designen av MCS ser ut. Andra forskare 

har fokuserat på de informella och formella kontrollerna. Falkenberg och Herremans (1995) 

har studerat etiskt beteende inom organisationer och uppger att informella kontroller 

dominerar över formella kontroller när det kommer till att styra beteende. Samtidig anser 

författarna att en avsaknad av formella kontroller gör organisationer mer sårbara för oetiskt 

beteende, och kommer fram till slutsatsen att förekomsten av både informella och formella 

kontroller är vitala för att en kultur av etiskt uppförande ska uppstå. Norris och O’Dwyer 

(2004) har genomfört en fallstudie på ett brittiskt företag som framställer sig som 

ansvarstagande. De undersöker hur kontrollsystem motiverar och vägleder chefer till att ta 

ansvarsfulla beslut. Författarna finner bevis för att de informella kontrollerna är starkare, 

eftersom chefer i högre grad vägleds av dessa när det uppstår konflikter mellan de formella 
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och informella kontrollerna. Galbreath (2010) påvisar i en kvantitativ studie att både formell 

planering och informell kultur har en positiv effekt på företagens hållbarhetsarbete. 

Författaren menar att formell strategisk planering skapar medvetenhet och svarar på 

intressenternas hållbarhetskrav samtidigt som en humanistisk kultur främjar CSR. 

 

En välciterad studie inom forskningsområdet är Arjaliés och Mundy (2013) som undersöker 

hur stora franska börsnoterade företag använder kontrollsystem för att styra hållbarhetsarbete. 

De utgår ifrån Simons (1994) modell “Levers of Control” och finner stöd för att externa 

intressenter har en stor påverkan i att forma organisationers hållbarhetsstrategier. Författarna 

kommer fram till att företag använder både de formella och informella kontrollerna för att 

vägleda anställda och lyckas med strategierna, oavsett orsak till organisationens intresse för 

hållbarhet. Hosoda och Suzuki (2015) har även de undersökt hur formella och informella 

kontroller används för att styra hållbarhetsarbete. Författarna har genomfört en enkätstudie på 

12 börsnoterade företag i Japan som alla placerats högt i hållbarhetsrankingar. De kommer 

fram till att samtliga företag inkluderat icke-finansiella mått gällande miljö och socialt ansvar 

i de formella kontrollerna. Författarna menar att de informella kontrollerna dikterar det 

organisatoriska klimatet och ligger till grund för styrningen av hållbarhetsarbetet, men att 

icke-finansiella kontroller kan stödja implementeringen. Hosoda och Suzuki (2015) lyfter att 

medarbetarnas engagemang, en samstämmig beslutsfattandeprocess och långsiktigt fokus i 

ledningen är variabler som minskar konflikt mellan de formella och informella kontrollerna, 

samt förstärker hållbarhetsarbetet. 

 

Till skillnad från ovan presenterade studier tenderar allt fler studier inom ämnet att använda 

Malmi och Browns (2008) modell (Wijethilake, 2017). Lueg och Radlach (2016) har 

sammanställt resultaten från 83 empiriska studier som berör hållbarhet och MCS. De har 

klassificerat resultaten i dessa studier utifrån Malmi och Browns (2008) modell och skapat en 

översikt av tidigare forskning. Forskarna finner att de kontrollsystem som förekommer i 

störst utsträckning är de administrativa och cybernetiska kontrollsystemen, följt av det 

kulturella kontrollsystemet och kontrollsystemet för planering. Belöningssystemet är i sin tur 

det minst förekommande kontrollsystemet. Även om Lueg och Radlach (2016) skapar en 

överblick över tidigare studiers resultat påpekar författarna att en brist i deras studie är att 

deras klassificering baseras på deras subjektiva tolkningar och att resultaten kan klassificeras 

annorlunda utifrån andra forskares perspektiv. En annan brist är att författarna analyserar 

studier som har samlat in data utifrån andra syften och teoretiska utgångspunkter, vilket 

riskerar att data inte är lämplig och anpassad till analys utifrån Malmi och Browns (2008) 

modell. Vidare bidrar Lueg och Radlachs (2016) klassificering enbart med en indelning ifall 

kontrollsystemen förekommer eller ej, utan att göra någon bedömning eller tolkning till 

vilken grad kontrollsystemen används för att styra individer.  

 

Även Sundin och Brown (2017) utgick från Malmi och Browns (2008) modell när de 

genomförde en fallstudie på ett stort australiensiskt företag. Genom intervjuer med anställda 

och intressenter undersökte de hur miljömedvetenhet och socialt ansvar inkluderades i en 

organisation som tilldelats flertalet utmärkelser kring hållbarhet. Resultaten påvisar att 

samtliga fem kontrollsystem inom MCS-paketet kunde identifieras i fallföretaget, samt att 
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hållbarhet var integrerat med övrig styrning. Den cybernetiska kontrollen identifierades i hög 

utsträckning och var kopplad till belöningssystem gällande miljöaspekter. Vidare gjorde den 

administrativa kontrollen att projektledare på operativ nivå kunde få en hög grad av 

autonomi, samt att ansvarighet kunde utkrävas från dessa projektledare (Sundin & Brown, 

2017).  

 

Crutzen et al. (2017) har även de använt modellen i deras studie. De undersöker hur stora 

välpresterande europeiska företag genom de formella och informella delarna av MCS-paketet 

styr medarbetare för att uppnå organisationens hållbarhetsmål. Författarna har genomfört 

semistrukturerade intervjuer med hållbarhetsansvariga på 17 stora publika europeiska företag 

som rankas högt på Dow Jones Sustainability Index. De finner att samtliga 17 företag har 

inkluderat cybernetisk kontroll och administrativ kontroll i deras MCS-paket för hållbarhet. 

14 av de 17 företagen inkluderar kontrollsystem för planering och för kultur, medan enbart 

fyra kopplat kontrollsystemet för belöning till hållbarhet. Författarna menar att de företag 

som har en hög grad av formella kontroller tenderar att ha mindre utvecklade informella 

kontroller. De företag som har välutvecklade informella kontroller har istället mindre 

utvecklade formella kontroller. Företag kommer troligen på lång sikt att ha en hög grad av 

båda kontrollerna samtidigt, men resultaten i studien visar att inget fallföretag uppnått detta i 

dagsläget. Resultatet visar däremot att de flesta företagen i nuläget har utvecklat en högre 

grad av informella kontroller än formella. Detta kan vara ett resultat av att de informella 

kontrollerna tycks vara det som lättast kan användas för att vägleda hållbart beteende inom 

organisationer (Crutzen et al., 2017).  

 

I studien undersöker de dessutom hur integrerad hållbarhetsstyrningen är med 

organisationernas övriga styrning. Författarna belyser en problematik kring att det är svårt att 

integrera hållbarhet i den cybernetiska kontrollen eftersom att hållbarhetsmått och andra 

prestationsmått är svåra att styra i samma system. Vidare hade 8 av de 17 studerade företagen 

i hög utsträckning integrerat CSR i sin centrala planering, och integrationen var främst 

förekommande inom den administrativa kontrollen där 14 av 17 företag hade en 

hållbarhetsansvarig som rapporterade centralt till högsta ledning (Crutzen et al., 2017). För 

att underlätta en integrering av hållbarhet inom organisationerna och dess strategier bör 

företagen sträva efter en hög grad av integration av miljömässiga och sociala aspekter i 

kontrollsystemen (Gond et al., 2012). 

2.4.2 Situationsfaktorer 

Hur organisationer designar sina kontrollsystem med avseende på CSR tycks utifrån tidigare 

studiers resultat skilja sig åt. Förklaringar till detta kan vara att företagen verkar inom olika 

kontexter och att förutsättningarna kan skiljas åt mellan organisationerna. Organisationer 

påverkas bland annat av den nationella kontexten de verkar inom. Exempelvis verkar det 

finnas stora skillnader när det kommer till hållbarhet mellan företag verksamma i USA och 

europeiska länder (Matten & Moon, 2008). Skandinaviska företag har i jämförelse med 

amerikanska en högre grad av anställda med CSR-positioner samt att dessa oftare inkluderas i 

högre ledningsbefattningar. Det finns även ett positivt samband mellan att ha fler 
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ledningspositioner för CSR och att inkluderas på hållbarhetsrankingar (Strand, 2013). Sverige 

ses som en föregångare när det kommer till CSR (Strand, Freeman & Hockerts, 2015) och 

dessutom anses det institutionella klimatet i Sverige ge unika möjligheter till organisationer 

till att bedriva ansvarsfullt företagande (Vidaver-Cohen & Bronn, 2015). 

 

Design av kontrollsystem och graden av integration skiljer sig åt mellan organisationer 

(Matten & Moon, 2008). Större företag förlitar sig i högre utsträckning på formella kontroller 

än mindre företag (Speckbacher & Wentges, 2012). Stora företag har även en högre grad av 

styrning för hållbarhet generellt, men detta skiljer sig åt mellan olika industrier. Företag som 

är verksamma inom industrier som har en större påverkan på miljön är mer benägna att styra 

för hållbarhet. Exempelvis gruv- och råvaruindustri samt olja och energi är branscher som 

anses vara miljökänsliga (Christ & Burritt, 2013). 

2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för insamlingen av empiri och analysen av 

empirin för att besvara studiens syfte. Insamlingen av empiri kommer utgå från Malmi och 

Browns (2008) modell. Modellen kommer även att användas för att strukturera empirin när 

det redogörs för hur företagen har designat sina styrpaket för hållbarhet. Den tidigare 

forskningen kring hållbarhetsstyrning kommer användas för att identifiera mönster och 

möjliggöra en jämförelse mellan tidigare studiers och denna studies resultat. Den tidigare 

forskningen gällande situationsfaktorer har till avsikt att bidra med möjliga förklaringar till 

MCS-paketens design och de mönster som kan utvinnas ur insamlad data. Det är således 

viktigt att ta med sig nedanstående från den teoretiska referensramen. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett brett begrepp som, i denna uppsats, definieras 

som sociala och miljömässiga handlingar som organisationer bedriver i samråd med 

intressenter på en frivillig basis för att ta ansvar och skapa värde på lång sikt. Management 

Control Systems (MCS) är ett centralt begrepp för uppsatsen och avser de styrmedel företag 

kan använda för att styra sina medarbetare mot organisationens mål. Styrningen kan i sin tur 

delas upp i formella och informella kontroller. Malmi och Browns (2008) modell har en bred 

utgångspunkt som inkluderar både formella och informella kontroller, vilket gör modellen 

lämplig för studier på styrning av hållbarhet. Modellen består av de fem kontrollsystemen 

planering, cybernetik, belöning, administration och kultur. Tillsammans formar dessa 

kontrollsystem ett MCS-paket. Modellen kommer att användas för att identifiera förekomsten 

av olika kontrollsystem och redogöra för hur företagen har designat sina MCS-paket för CSR. 

Detta kommer i sin tur möjliggöra en tolkning av de enskilda kontrollsystemens dignitet. 

 

Under senare år har Malmi och Browns (2008) modell fått en allt större roll vid studier på 

hållbarhetsstyrning. Resultat från tidigare studier indikerar att det cybernetiska 

kontrollsystemet och det administrativa kontrollsystemet är de kontrollsystem som tycks vara 

mest framträdande vid styrning av hållbarhetsarbete. Vidare tycks kontrollsystemet för 

belöning vara det kontrollsystem som förekommer minst. Tidigare studier antyder dessutom 

att organisationer har ett fokus på antingen de formella eller informella kontrollerna i sin 
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hållbarhetsstyrning och att få företag uppvisar en hög grad av båda delarna. En hög grad av 

integrering är en bidragande faktor till att organisationer lyckas uppnå en hållbarhetsstrategi. 

Utifrån tidigare studier på situationsfaktorer tenderar styrningen att skilja sig åt mellan olika 

företag, exempelvis genom att stora företag tenderar att ha en mer omfattande och formell 

styrning. Dessutom tycks företag verksamma i en svensk kontext prestera bättre på hållbarhet 

än företag i andra kontexter. Den primära användningen av situationsfaktorerna kommer i 

analysen inte att ligga på företagsnivå, utan snarare på den aggregerade bilden av företagens 

design av hållbarhetsstyrning.  
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3. Metod 

 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för de metodologiska val som ligger till grund för studien. 

Avsnittet beskriver arbetsprocessens steg i kronologisk ordning, med en löpande metodreflektion 

kring de metodologiska val som gjorts. De delar som berörs är forskningsstrategi, forskningsmetod, 

litteraturanvändning, datainsamling och analysmetod. Avsnittet avslutas med en diskussion gällande 

studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

Eftersom syftet med denna studie var att kartlägga hur stora topprankade företag designar sin 

hållbarhetsstyrning och redogöra för vilka delar av styrningen som är mest betydande 

förefaller en forskningsstrategi åt det kvalitativa hållet följaktligen vara rimlig. Kvalitativ 

metod syftar till att förstå beteende, handlingar och värderingar (Myers, 2013), vilket i denna 

studie utspelar sig genom ett intresse för att redogöra hur kontrollsystemen påverkar och 

vägleder mänskligt beteende och handlingar. Studiens forskningsstrategi har således styrts av 

syftet och referensramen (Justesen & Mik-Meyers, 2011). 

 

En fördel med en mer kvalitativ forskningsmetod är att det ger en bredare förståelse för 

undersökta fenomen (Cooper & Schindler, 2011). Eftersom denna studie via MCS-paketets 

design syftat till att undersöka hur hållbarhetsarbetet styrs i verksamheter stärks 

argumentationen om att en mer kvalitativ forskningsstrategi är relevant för denna studie. 

Bryman och Bell (2013) menar vidare att denna breda förståelse är någonting som går 

förlorad vid tillämpning av en mer kvantitativ forskningsstrategi. Däremot hade en mer 

kvantitativ forskningsstrategi kunnat möjliggöra en mer storskalig studie, vilket hade gjort 

resultaten mer statistiskt generaliserbara (Cooper & Schindler, 2011).  

 

En nackdel med en mer kvalitativ forskningsansats är att resultaten av analyserna blir mer 

subjektiva (Myers, 2013). Eftersom MCS och CSR ses som breda och komplexa begrepp som 

till stor del bygger på individuella tolkningar vilka kan skilja sig åt, blir det svårt att 

generalisera och dra helt objektiva slutsatser. Subjektivitet ansågs dock inte vara något större 

problem för denna studie, då den inte syftade till att förklara objektiva sanningar, utan istället 

bidra med en förståelse för hur olika företag designar sin hållbarhetsstyrning. Vidare menar 

Myers (2013) att en mer kvalitativ forskningsstrategi bidrar till en bättre förståelse för den 

sociala och kulturella kontext respondenterna verkar i. Detta var av vikt i denna studie 

eftersom kontrollsystemen inte är några påtagliga och konkreta instrument som kan skådas 

från en utomstående på ett enkelt sätt. Det var således viktigt att sätta sig in i respondenternas 

och organisationernas kontext, för att förstå MCS-paketen.  

 

 

Även om det finns viss empirisk forskning kring hur organisationer styr sitt hållbarhetsarbete, 

efterfrågas det mer specifika studier på hur organisationer designar sina MCS-paket för 

hållbarhet (se Crutzen et al., 2017). Utifrån det går det att föra en argumentation om att 
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hållbarhetsstyrningens design kan vara ett “gryende” forskningsområde. Forskare inom ett 

gryende område bör använda öppna forskningsfrågor och en kvalitativ datainsamlingsmetod 

vid sina studier (Edmondson & McManus, 2007; Myers, 2013). Med stöd i detta har en mer 

öppen forskningsfråga formulerats samt en mer kvalitativ forskningsstrategi tillämpats i 

denna studie. 

 

Dessutom tycks kvalitativ metod vara mest förekommande i tidigare studier på 

hållbarhetsstyrning, samtidigt som det enbart bedrivits ett fåtal kvantitativa studier inom 

området (Wijethilake (2017). Vidare tycks nyare forskning som är mer lik denna studie och 

fokuserar på design ha använt sig av en kvalitativ metod (se Sundin & Brown, 2017; Crutzen 

et al., 2017), vilket ytterligare stärker att en mer kvalitativ forskningsstrategi var lämplig för 

denna uppsats. 

3.2 Forskningsmetod 

Den kvalitativa forskningsstrategin kan genomföras med olika forskningsmetoder, 

exempelvis deltagande observationer, intervjuer och fallstudier (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjuer lämpar sig för studier som syftar till att ge en redogörelse av fenomen (Eisenhardt 

& Graebner, 2007) och strävar efter att få beskrivningar av olika aspekter i intervjupersonens 

uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativa intervjuer var således passande för 

denna studies syfte, eftersom redogörelser gällande intervjupersonens uppfattning av hur 

organisationens MCS-paket designas för hållbarhet har insamlats. Samtidigt är intervjuer en 

metod som med fördel kan tillämpas på gryende forskningsområden (Edmondson & 

McManus, 2007). Intervjuer är den primära datainsamlingsmetoden vid kvalitativa studier, 

bland annat eftersom metoden bidrar med en hög grad av flexibilitet (Bryman & Bell, 2013). 

Flexibilitet var viktigt för denna studie eftersom att hur företag har designat sina MCS-paket i 

hög grad kan skiljas åt och att insamlad data till följd av detta anpassats utifrån respektive 

respondent. Vidare menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) att 

intervjuer lämpar sig för nya och oetablerade forskningsområden, vilket denna studies 

forskningsområde tycks vara (se Crutzen et al., 2017). Således har en datainsamlingsmetod i 

denna studie varit kvalitativa intervjuer. 

 

Det går att argumentera för att deltagande observationer hade kunnat tillämpas, eftersom 

vissa delar av företagens MCS-paket bättre hade kunnat identifierats genom observationer. 

Exempelvis hade en djupare förståelse kring organisationernas kulturella kontroll kunnat 

utvecklats genom observationer, eftersom Bryman och Bell (2013) menar att observationer är 

en bra forskningsmetod för att skapa förståelse kring sociala samspel. En risk är dock att 

bilden av en organisations MCS-paket hade blivit fragmenterad, eftersom alla delar inte går 

att observera. Däremot hade deltagande observationer kunnat användas i kombination med 

intervjuer i en fallstudie på ett enskilt fallföretag. En fallstudie hade eventuellt gett en mer 

djupgående och bättre förståelse för hur ett fallföretag designar och använder MCS-paketet 

för att inkludera hållbarhet i sin verksamhet. En problematik med detta är att hur 

organisationer designar sina MCS-paketet för att inkludera hållbarhet i sin verksamhet skiljer 

sig åt mycket beroende på företag och bransch. Det skulle således bli svårt att dra generella 
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slutsatser som sträcker sig bortom det studerade fallet. Då denna studie syftade till att 

redogöra för hur stora svenska företag, som är topprankade inom CSR, designar sina MCS-

paket för att styra medarbetare i linje med organisationens hållbarhet behövdes ämnet 

studeras på olika organisationer för att kunna se mönster och således generera ny kunskap. 

 

Det går även att argumentera för att det varit möjligt att tillämpa en enkätstudie för att uppnå 

delar av denna studies syfte. En enkätstudie hade möjliggjort att en mer storskalig studie 

kunnat genomföras, eftersom att det är enklare och snabbare att samla in data. Däremot är det 

svårare att förtydliga begrepp eller ställa följdfrågor i en enkätstudie (Bryman & Bell, 2013). 

Valet av intervjuer har stärkts ytterligare under datainsamlingens gång, eftersom det i vissa 

intervjuer har varit nödvändigt att redogöra för begrepp samt att det har ställts följdfrågor i 

samtliga intervjuer. En enkätstudie hade underlättat för datainsamling gällande förekomsten 

av olika styrsystem, men på grund av datainsamlingsmetodens begränsningar hade det blivit 

svårare att undersöka vilka kontrollsystem som är mer betydande. Vidare är en del av 

analysarbetet att tolka ifall styrningen uppfyller kriterierna för att ingå i Malmi och Browns 

(2008) modell, vilket hade blivit svårt att genomföra med hjälp av enkäter. 

 

Intervjuerna kan i sin tur genomföras på olika sätt vid en kvalitativ datainsamlingsmetod och 

två av de vanligaste tillvägagångssätten är besöksintervjuer och telefonintervjuer. I denna 

studie har det genomförts telefonintervjuer. En styrka med telefonintervjuer är att de är 

mindre resurskrävande i både tid och pengar än besöksintervjuer (Cooper & Schindler, 2011). 

För denna studie har detta fått till effekt att företag med en större geografisk spridning ingått i 

studien, istället för att urvalet skulle bli begränsat till företag som finns i närheten av Örebro. 

Eftersom att studiens syfte var att undersöka stora företag som är toppresterande inom CSR, 

innebar detta att en stor del av de intressanta företagen inte befinner sig i närheten av Örebro 

och därav hade det blivit alltför tids- och resurskrävande att utföra besöksintervjuer. Valet av 

telefonintervjuer har således bidragit till att de företag som är topprankade inom CSR i 

Sverige har kunnat inkluderats i urvalet. En brist med telefonintervjuer är att intervjuarna 

saknar möjlighet att se intervjurespondenternas kroppsspråk för att exempelvis se hur 

respondenten reagerar på en viss fråga (Bryman & Bell, 2013). Det är en nackdel som har 

identifierats, men anses det inte ha varit något större problem utifrån denna uppsats specifika 

syfte, eftersom att frågorna i intervjuerna gäller förekomsten och digniteten av olika 

kontrollsystem i företagens MCS-paket snarare än intervjurespondenternas personliga 

inställning till dem. Ytterligare en fördel som valet av telefonintervjuer kan ha medfört är att 

tillgängligheten hos intervjurespondenterna ökat, eftersom att en telefonintervju kräver 

mindre ansträngning, i form av tid och planering, av respondenterna än en besöksintervju.  

Graden av struktur mellan olika intervjumetoder kan skilja sig åt i hög utsträckning (Myers, 

2013). För denna studie har semi-strukturerade intervjuer genomförts vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) innebär att intervjun berör ett antal specifika teman som brutits ned i en 

intervjuguide, där respondentens frihet i att utforma svaren på frågorna är hög. Vidare anses 

semi-strukturerade intervjuer vara bättre lämpade än ostrukturerade eller strukturerade 

intervjuer, delvis för att semi-strukturerade intervjuer möjliggör för intervjuarna att ställa 

kompletterande frågor (Fisher, 2010). För denna studie var semi-strukturerade intervjuer den 

mest lämpliga datainsamlingsmetoden eftersom att intervjuerna krävde viss struktur gällande 
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de olika delarna i MCS-paketen, samtidigt som flexibilitet och frihet krävdes för att kunna 

ställa följdfrågor kring företagens specifika hållbarhetsaspekter och styrningen av dessa. 

 

Både Crutzen et al. (2017) samt Hosoda (2018) för resonemanget att kvalitativa intervjuer är 

den datainsamlingsmetod som föredras när studier genomförs på kontrollsystemens roll i 

styrningen av hållbarhetsarbetet. Vidare menar Malmi och Brown (2008) att intervjuer är ett 

måste när forskare bedriver studier utifrån deras modell, där MCS ses som ett paket av flera 

kontrollsystem. Det föreligger således argument i både metodlitteratur och tidigare forskning 

som stärker kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod.  

 

Utöver de kvalitativa intervjuerna har dokument från företagen använts som datakälla. 

Exempel på typer av dokumentation som använts i denna studie är års- och 

hållbarhetsrapporter samt interna styrdokument såsom uppförandekoder och policydokument. 

Dessutom har vissa intervjurespondenter hänvisat till denna typ av dokumentation i svar på 

vissa frågor och dokumentationen har i dessa fall använts för att få en djupare förståelse av 

intervjusvaren, vilket stärker beslutet om att använda dokumentstudier på företagens 

dokumentation som en datainsamlingsmetod. Detta följer Esaiasson et al. (2017) tankar om 

att annat material än det som insamlats under intervjuerna kan användas för att få en bra 

grund vid analysprocessen. Att tillämpa flera datainsamlingsmetoder inom forskning 

benämns som triangulering (Myers, 2013). Triangulering innebär att flera datakällor 

kombineras för att studera samma fenomen, och används för att öka både reliabiliteten och 

validiteten i en kvalitativ studie (Jonsen & Jehn, 2009). Triangulering bidrar med att en 

utförligare bild av fenomen kan identifieras och det kan ske genom att kombinera intervjuer 

med dokumentstudier (Myers, 2013). I denna studie har de kombinerade 

datainsamlingsmetoderna kompletterat varandra, då företagens dokumentation tillsammans 

med intervjuerna möjliggjort för en tydligare bild av hur organisationerna designar sina 

MCS-paket i form av de olika kontrollsystemets dignitet.  

 

Dokument från organisationer ska inte ses som objektiva sanningar, utan de bör behandlas 

med ett kritiskt förhållningssätt. Företags dokumentation lämpas för att granskas i samband 

med andra informationskällor men dokumentstudier är av speciell vikt för 

företagsekonomiska forskare (Bryman & Bell, 2013). Det går aldrig att fullt ut säkerställa att 

den data som insamlats från företagens dokumentation samt telefonintervjuerna är helt fri 

från eventuella förskönande utsagor. Det går att tänka sig hur företagen via dess 

representanter och sin dokumentation valt att förstärka sina CSR-engagemang och styrningen 

av dessa, i förhoppning om att framstå som mer ansvarstagande än vad de faktiskt är. I syfte 

att minska risken för detta gavs det tydligt med information att intervjuerna skulle beröra 

styrningen för CSR i sig, inte hur bra eller dåliga företagen var i form av hållbarhetsarbete 

och att de inte skulle bedömas eller jämföras med avseende på detta. Således var 

respondenterna informerade om att de inte hade någon vinning i att skönmåla organisationens 

styrning av CSR eller det hållbarhetsarbete som organisationen bedriver.  
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3.3 Litteraturanvändning 

För att få en mer omfattande kunskap kring de begrepp och teorier som berörs i denna studie 

genomfördes extensiva sökningar i Örebro Universitets söktjänst Primo och i sökmotorn för 

vetenskapliga publikationer Google Scholar. Sökningarna skedde genom att nyckelord såsom 

CSR, Corporate Social Responsibility, MCS, Management Control Systems, Management 

Control, Sustainability Management och Sustainability Control användes. I den inledande 

delen av processen för litteraturanvändning skedde sökningarna mer generellt kring 

begreppen CSR och MCS för att identifiera eventuella luckor i forskningen. Allt eftersom ett 

mindre utforskat område kunde identifieras blev sökningarna mer specifika. 

Litteratursökningen bidrog dels med att en bred kunskap på uppsatsens områden utvecklades, 

samtidigt som en djupare och mer specifikt relaterad kunskap till studiens syfte utvecklades. 

 

Vid sökningarna i söktjänsterna Primo och Google Scholar filtrerades urvalet till att enbart 

bestå av peer-reviewed vetenskapliga artiklar. För att bedöma och granska de vetenskapliga 

artiklarna användes Academic Journal Guide 2018 av Chartered Association of Business 

Schools, där vetenskapliga journaler betygsätts utifrån journalens relevans och kvalitet. 

Betygsskalan består av fem steg (1,2,3,4,4*), där en etta i betyg är lägst och 4* är högst. För 

att öka referensernas kvalitet och således även studiens kvalitet, har relevanta artiklar som 

publicerats i journaler med ett betyg på 3, 4 eller 4* främst använts. 

 

Utöver vetenskapliga artiklar har även information hämtats från böcker. Böcker har främst 

använts för att komplettera de vetenskapliga artiklarna eller i de fall det varit nödvändigt att 

utveckla en utgångspunkt. I dessa fall har högt ansedda böcker inom akademin nyttjats (se 

Strauss & Zecher, 2013). Även i metodavsnittet har det refererats till böcker, eftersom att 

böckerna i fråga har haft en praktisk relevans för studiens utformande.  

3.4 Datainsamling 

Nedan följer en redogörelse för hur processen vid empiriinsamling såg ut i form av urval, 

intervjuguide och intervjuernas genomförande. 

3.4.1 Urval 

För att besvara syftet med denna uppsats har styrningen hos stora svenska företag som 

rankats högt i hållbarhetsundersökningar undersökts. För att välja ut företag som rankats högt 

baserat på hållbarhet har Nordens största oberoende varumärkesundersökning baserat på 

hållbarhet, Sustainable Brand Index, använts. Undersökningen delas upp i två delar, där den 

ena rankar företagen från konsumenters perspektiv och den andra delen rankar 

organisationerna från andra företags perspektiv (SB Insight, u.å.). För denna studie har 

urvalsgruppen utgjorts av 23 industriledare från ett konsumentperspektiv år 2018 (se SB 

Index, 2018) och de 15 högst rankade utifrån företagsperspektivet år 2017 (se SB Index, 

2017). Därefter har de företag som enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 

klassificeras som ett stort företag inkluderats i urvalsgruppen. 
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Företagen inom urvalsgruppen kontaktades via mail med en intervjuförfrågan. Vid 

mailutskicket kontaktades i första hand anställda med en CSR- eller hållbarhetsbefattning på 

en ledningsnivå. Anledningen till att dessa personer kontaktades för en intervju var att de 

förutsågs ha kunskapen som krävdes för att besvara studiens frågor och således var lämpliga 

intervjupersoner (Kvale och Brinkmann, 2014). I de fall anställda med en CSR- eller 

hållbarhetsbefattning inte kunde identifieras eller kontaktas skickades mailet till den 

lämpligaste kontakten inom företaget, exempelvis en informations- eller presskontakt, med 

förhoppning om att bli hänvisade till en mer lämplig intervjuperson. De företag som kunde 

och ville ställa upp på en telefonintervju är de företag som ingår i studiens urval (se tabell 1) 

och samtliga intervjurespondenter inom dessa företag har en CSR-position (se tabell 2). 

Urvalet i denna studie är 11 företag, vilket anses vara lämpligt då insamlad data till viss del 

började visa på återkommande svar och mönster. Dessutom möjliggjorde urvalets storlek att 

det kunde ges tid åt de enskilda företagens MCS-paket utan att det skulle bli en ohanterlig 

datamängd. Två företag i urvalet önskade att vara anonyma, vilket respekterats genom att ett 

fiktivt företagsnamn använts för organisationen. Dessutom har inga företagsspecifika detaljer 

utöver branschtillhörighet presenterats för dessa företag. 

 

 
Tabell 1: Urval5 

 

Urvalet i denna studie är i linje med det som Bryman och Bell (2013) kallar för ett målstyrt 

urval, vilket är en vanlig urvalsstrategi vid kvalitativ forskning. Ett målstyrt urval innebär, 

                                                
5 Data hämtad från databasen Retriever Business  
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enligt författarna, att undersökningsobjekten till en studie väljs ut beroende på deras relevans 

gentemot de forskningsfrågor som formulerats. Vidare nämner de att en brist med 

urvalsmetoden är att urvalet är ett icke-sannolikhetsurval vilket begränsar möjligheten att 

komma fram till statistiskt generaliserbara slutsatser. En styrka med den här uppsatsens 

målstyrda urval är att det finns en bredd inom urvalet där företagen skiljer sig åt i många 

olika aspekter, exempelvis i form av ägarstruktur och bransch.  

3.4.2 Intervjuguide 

Justesen och Mik-Meyer (2011) påpekar att en semistrukturerad intervju i normalfall utgår 

ifrån en intervjuguide. En intervjuguide kan vara allt ifrån en kort minneslista över vissa 

områden som ska täckas i en ostrukturerad intervju till en mer strukturerad lista över vilka 

frågeställningar som ska täckas eller beröras i en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 

2013). Därav har det utvecklats en relativt strukturerad intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguiden bygger på Malmi och Browns (2008) modell där ett antal frågor har utvecklats 

kring komponenterna i varje kontrollsystem i MCS-paketet. De fem kontrollsystemen utgör 

fem teman i intervjuguiden som utöver dessa teman består av en kort inledning samt 

avslutande frågor. Inledningen ämnar till att ge respondenten mer information om intervjuns 

upplägg samt en möjlighet för båda parter att presentera sig, vilket är en viktig del av 

intervjun och skapar en god stämning och kontakt mellan intervjuare och respondent 

(Esaiasson et al., 2017). De avslutande frågorna berör intressenters roll i företagens styrning 

av CSR samt ger respondenten en möjlighet att tillägga något de anser vara viktigt angående 

deras styrning av CSR.  

 

Vid utformandet av intervjuguiden har ordningen i vilken temana berörs lagts upp i en följd 

som följer strukturen i Malmi och Browns (2008) modell. Exempelvis får respondenterna 

berätta sin position först, vilket efterföljs av den administrativa kontrollen som berör 

respondentens position i förhållande till övriga medarbetares positioner. Intervjuguidens 

struktur är enligt Bryman och Bell (2013) någonting som bör beaktas vid utformningen av en 

intervjuguide. Andra viktiga aspekter vid upprättande av en intervjuguide är att frågorna ska 

vara korta och enkla (Kvale och Brinkmann, 2014), samt att frågorna bör vara befriade från 

akademisk jargong (Esaiasson et al., 2017). I linje med Kvale och Brinkmann (2014) och 

Esaiasson et al. (2017) har således frågorna upprättats med ett alldagligt och enkelt språk som 

bygger på en förenkling och nedbrytning av begrepp och komponenter från Malmi och 

Browns (2008) modell.  

 

Ett sista steg innan intervjuerna genomfördes var att en pilotintervju utfördes med en student 

vid Örebro Universitet, vilket enligt Esaiasson et al. (2017) är ett viktigt steg innan den 

faktiska intervjusituationen. Författarna anser att detta bidrar till att säkerställa frågornas 

begriplighet och att intervjuguiden möjliggjorde ett fungerande samtal. Studenten som valdes 

ut för en pilotintervju ansågs ha tillräckliga kunskaper inom både verksamhetsstyrning och 

CSR baserat på dennes genomförda studier för att ge en uppfattning om den framtagna 

intervjuguidens kvalitet. Under pilotintervjun framkom det att vissa frågor kunde förenklas 



26 

och förtydligas för att öka kvaliteten på samtalet. Dessa frågor åtgärdades innan de riktiga 

intervjuerna genomfördes.  

3.4.3 Intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades respondenterna ytterligare en gång via mail. I 

detta mail, som gick ut ungefär en vecka innan varje intervjutillfälle, gavs en bredare 

förklaring av uppsatsen och en kortare beskrivning av intervjuns struktur. I linje med 

Esaiasson et al. (2017) var det av vikt att lämna intresseväckande och övergripande 

information utan att detta skulle bli för uttömmande och riskera vinklade svar vid 

intervjutillfällena. Dessutom informerades intervjurespondenterna om formaliteter såsom att 

de erbjöds anonymitet, ungefärlig tidsåtgång för intervjun samt att tidpunkt för 

intervjutillfälle och telefonnummer bekräftades. Respondenterna fick även vid detta tillfälle 

möjlighet att ställa frågor eller komma med eventuell input. Bakgrunden till detta mailutskick 

var att säkerställa att intervjurespondenterna skulle vara förberedda och bekanta med 

telefonintervjuns genomförande. Detta för att reda ut eventuella oklarheter innan 

intervjutillfället och reducera tidsåtgången vid intervjutillfällena eftersom de flesta 

respondenterna hade en begränsad tillgänglighet. 

 

I anslutning till intervjuerna gjordes en del förberedelser. I ett första steg skedde en 

genomgång av företagens hållbarhetsdokumentation för att skaffa en uppfattning om 

intervjuobjektens organisation (Myers, 2013), vilket underlättar förståelsen av 

intervjurespondenternas svar. Vidare är det krav att intervjuaren är insatt, om denna vill vara 

framgångsrik i intervjun (Kvale, 1996). För att säkerställa att intervjuerna kunde fullföljas i 

lugna miljöer utan störningsmoment genomfördes dessa i lugna och avskilda lokaler. Vid 

intervjutillfällena spelades intervjuerna in, vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser vara en 

metod som låter intervjuaren fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun. Vidare användes 

det dubbla inspelningsapparater för att reducera risken för teknisk problematik. När lokal och 

ljudinspelningskvalitet hade säkerställts ringdes respondenterna upp. Samtalen började med 

en kort presentation och att respondenterna fick ge samtycke för inspelning av intervjun, 

vilket godkändes av samtliga respondenter. Dessutom informerades respondenterna om att de 

inte behövde svara på frågor som de inte ville eller kunde svara på, samt att de hade möjlighet 

att avbryta intervjun och sin medverkan i studien om så önskades. Detta för att ta hänsyn till 

det som Kvale (1996) kallar för etisk medvetenhet, vilket enligt författaren är ett krav för att 

vara en framgångsrik intervjuare.  

 

Därefter genomfördes intervjuerna med utgångspunkt i den framtagna intervjuguiden. I första 

hand följdes intervjuguidens struktur från början till slut, för att beröra varje tema för sig. I de 

flesta fall ställdes följdfrågor som knöt an till de tematiska frågorna, vilket enligt Esaiasson et 

al. (2017) leder till mer innehållsrika svar. Följdfrågorna byggde på Esaiasson et al. (2017) 

resonemang, där korta och öppna frågor leder till längre svar från respondenterna, vilket 

enligt författarna kännetecknar en god intervju. Följdfrågorna ställdes till svar som initialt var 

väldigt korta eller inte tillräckligt uttömmande. För denna studie var detta extra viktigt för att 

ge respondenterna en chans att mer fritt förklara hur deras organisation styrde för hållbarhet, 
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eftersom begreppen är så pass breda och kan innehålla många olika saker. Vid behov 

användes även mer direkta och styrande frågor för att få mer konkreta och direkta svar 

kopplade till uppsatsens syfte. Detta får stöd av Kvale (1996) som menar att en god 

intervjuare bland annat kännetecknas av att denne är öppen och styrande. Nedan följer en 

redogörelse för intervjuerna och intervjurespondenterna (se tabell 2). 

 

 
Tabell 2. Intervjuobjekt  

3.5 Analys av datamaterial  

Efter varje intervju transkriberades datamaterialet med hjälp av ljudinspelningarna för att 

förenkla bearbetningen av datamaterialet. Rent praktiskt innebar detta att de inspelade 

intervjuerna spelades upp och skrevs ned i ett textdokument på dator. Trots att Myers (2013) 

påpekar att det är ett tidskrävande arbete, ansågs detta steg vara oundvikligt för att få en 

djupare och mer korrekt uppfattning av datamaterialet samtidigt som det förenklade 

analysprocessen. Kvaliteten i en transkribering är beroende på kunskapen och skickligheten 

av personen som transkriberar (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Ofta är det forskarna 

själva som genomför transkriberingen för att försäkra sig om att detaljer som är relevanta för 

en studies specifika analys inte utelämnas (Kvale & Brinkmann, 2014). Med hänsyn till detta 

har författarna för denna studie själva transkriberat intervjuerna. 
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De transkriberade texterna och företagens dokumentation har i denna studie, i likhet med 

Crutzen et al. (2017), analyserats i två steg utifrån det som Hsieh och Shannon (2005) kallar 

för en riktad innehållsanalys. En riktad innehållsanalys har en utgångspunkt i exempelvis en 

teori eller i resultat av tidigare forskning som guidning vid den initiala kodningen (Hsieh & 

Shannon, 2005). I denna studie var analysens första steg att skaffa en djupare förståelse för de 

enskilda företagens design av hållbarhetsstyrning utifrån Malmi och Browns (2008) modell. I 

praktiken innebar detta att kodningen tog sin grund i varje företags MCS-paket. MCS-paketet 

delades i sin tur in i fem olika MCS, där respektive kontrollsystem kodades upp i ett antal 

olika komponenter. Kodningen har i praktiken gått till på följande sätt: ett textstycke från 

transkriberingen eller dokumenten identifierades och markerades utifrån vilken komponent i 

modellen stycket berörde. Koderna i transkriberingarna och dokumentationerna 

kombinerades i detta steg för att få en bättre helhetssyn och stärka intervjurespondenternas 

uttalanden. Därefter sammanställdes samtliga koder för varje komponent. 

 

Dessutom har digniteten för varje kontrollsystem hos respektive företag klassificerats med 

hjälp av den kodade empirin som antingen frånvarande, förekommande eller starkt 

förekommande. Det som låg till grund för klassificeringen var hur många av komponenterna 

inom respektive kontrollsystem som har identifierats utifrån Malmi och Browns (2008) 

modell, samt hur påtagliga komponenterna var i hållbarhetsstyrningen. Det går att 

argumentera för att klassificeringen är subjektiv då den grundas på författarnas tolkningar av 

komponenterna. Det ska dock påpekas att klassificeringen av kontrollsystemens förekomst 

primärt utgår ifrån telefonintervjuerna, vilka genomförts med högt uppsatta 

hållbarhetsmedarbetare. Dessa har ett ansvar och en god överblick av organisationens 

hållbarhetsstyrning vilket stärker validiteten i de svar som ligger till grund för tolkningarna 

av kontrollsystemens förekomst. Vidare har klassificeringen skett utifrån nedanstående 

riktlinjer. 

● För att ett kontrollsystem skulle klassificeras som frånvarande, innebar det att spår av 

komponenterna inom kontrollsystemet inte kunde utläsas från empiriska materialet, 

eller att dessa inte ansågs ha en påtaglig plats i hållbarhetsstyrningen.  

● I de kontrollsystem där någon eller några komponenter kunde identifieras, men 

majoriteten av dessa inte hade en påtaglig plats i hållbarhetsstyrningen, 

klassificerades kontrollsystemet som förekommande. 

● I de fall där flertalet komponenter kunde identifieras och det framgick att samtliga 

eller majoriteten hade en påtaglig plats i hållbarhetsstyrningen klassificerades 

kontrollsystemet som starkt förekommande. Ett kontrollsystem kunde även 

klassificeras som starkt förekommande i de fall där ett fåtal komponenter förekom, 

men det framgick att dessa hade ett tydligt styrande ändamål samt en påtaglig plats i 

hållbarhetsstyrningen. 

 

I linje med Crutzen et al. (2017) var det andra steget av analysen att jämföra företagens 

design av MCS-paketet för hållbarhet. Detta för att kunna se likheter och skillnader mellan 

företagens styrning och hitta mönster kring detta. I detta steg av analysen skiftade 

analysnivån från det enskilda företaget till en mer aggregerad bild gällande förekomsten av 
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MCS-paketets olika delar samt delarnas dignitet. I denna del av analysen hade den tidigare 

forskningen om hållbarhetsstyrning en framträdande roll. Detta genom att empirin i denna 

studie jämfördes mot resultaten i tidigare forskning för att identifiera likheter och skillnader. 

Den tidigare forskningen om situationsfaktorer användes därefter för att komma med möjliga 

förklaringar kring de mönster som identifierats. Det möjliggjorde en överblick i hur stora 

topprankade svenska företag designar sina MCS-paket för att inkludera hållbarhet i 

organisationen, samt att resultaten kunde jämföras mot tidigare studier.  

 

Som tidigare nämnt är forskningsområdet för denna studie relativt outforskat (Crutzen et al., 

2017). En riktad innehållsanalys lämpar sig väl för studier gällande fenomen som det finns 

sparsamt med kunskap kring (Hsieh & Shannon, 2005). Dessutom bör dataanalys på ett mer 

gryende forskningsområde genomföras med en innehållsanalys som kartlägger teman och har 

till mål att identifiera mönster (Edmondson & McManus, 2007). Det finns således argument 

som intygar studiens valda analysmetod, baserat på både tidigare forskning inom området och 

generell metodlitteratur.  

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Nedan följer en redogörelse för hur denna studie har genomförts för att uppnå reliabilitet och 

validitet, både internt och externt. 

3.6.1 Reliabilitet 

Intern reliabilitet handlar, enligt Bryman och Bell (2013), om att det ska finnas en 

konsekvens av tolkningar bland de som genomför en undersökning. Författarna menar 

exempelvis att en skild tolkning av samma datamaterial kan leda till en bristande analys. För 

att höja den interna reliabiliteten i denna studie har samtliga delar i studien, från början till 

slut, genomförts tillsammans. Detta för att säkerställa att det funnits en gemensam tolkning 

och uppfattning av de begrepp och den data som är underlag för teori, empiri och analys. 

Vidare menar Esaiasson et al. (2017) att bristande reliabilitet ofta har sin grund i slarv- eller 

slumpfel, vilket i denna studie har motverkats genom att uppsatsarbetet byggt på en tydlig 

och strukturerad arbetsprocess, som i samtliga moment granskats av båda författarna. Ett 

exempel på detta är att transkriberingarna från telefonintervjuerna har granskats tillsammans, 

för att minska risken av eventuella oklarheter eller missvisande tolkningar i det transkriberade 

datamaterialet.  

 

Extern reliabilitet behandlar i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras, där en hög 

grad av extern reliabilitet är svårt att uppnå vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). 

För att öka den externa reliabiliteten i denna studie har en hög grad av transparens eftersökts 

genom att vara tydliga med arbetsprocessen och redogöra för de metodologiska vägvalen som 

styrt studien. En hög grad av transparens leder till högre kvalitet vid kvalitativ forskning 

(Birkinshaw, Brannen & Tung, 2011). Ytterligare ett exempel på en åtgärd för att höja den 

externa reliabiliteten i denna studie är att intervjuguiden har bifogats, vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) stärker tillförlitligheten. 
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3.6.2 Validitet 

Intern validitet uppstår när det finns en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. I denna studie har en 

respondentvalidering genomförts, där studiens resultat förmedlats till intervjurespondenterna 

för att försäkra att de tolkningar som ligger till grund för empiri är korrekta (Bryman & Bell, 

2013). Forskare bör anamma ett kritiskt förhållningssätt till den data och information som 

erhålls i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013; Esaiasson et al., 2017), vilket varit ett 

genomgående förhållningssätt i studien. För att öka trovärdigheten i empirin har 

datamaterialet inhämtats från olika källor, enligt det som kallas för triangulering av datakällor 

(Yin, 2013). I praktiken innebar detta att datamaterialet från telefonintervjuerna jämfördes 

och granskades mot den dokumentation företagen gett ut, för att se att samstämmighet 

existerat. En aspekt som sänker den interna validiteten är att operationaliseringen av Malmi 

och Browns (2008) modell till viss del varit subjektiv. Denna problematik belyser Crutzen et 

al. (2017) och påpekar att det saknas tydliga riktlinjer för operationalisering av Malmi och 

Browns (2008) modell. För att reducera denna brist har det inhämtats information kring 

operationaliseringen av Malmi och Browns (2008) modell i andra studier innan denna studies 

operationalisering skett. 

 

Den externa validiteten berör en studiens generaliserbarhet och är vid en statistisk syn på 

generaliserbarhet svår att uppnå för kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Eftersom 

denna studie intresserat sig för hur de topprankade företagen inom CSR styr sin verksamhet 

och samtliga undersökta organisationer är bland de allra högst rankade är det möjligt att säga 

att denna studie uppnått en viss grad av statistisk generaliserbarhet. Därav går det att tänka 

sig att resultatet i denna studie kan säga en hel del om hur stora svenska företag som rankas 

högt inom hållbarhet styr sina verksamheter med avseende på CSR, eftersom de undersökta 

företagen utgör en relativt stor del av de stora svenska topprankade företagen. 

 

Det går även att se generaliserbarhet utifrån ett mer analytiskt och konceptuellt perspektiv. 

Det är en vanlig approach vid mer empirinära studier som genomförs i studieobjektens 

verkliga miljö och i de fall där det finns ett begränsat urval att genomföra liknande studier på. 

Genom att koppla studiers resultat till tidigare forskning kan generaliseringar från ett mindre 

antal fall med en större förståelse bidra till en ökad kunskap (Yin, 2013). Utifrån denna syn 

går det att föra en argumentation om att studien bidrar med en analytisk generaliserbarhet, 

eftersom att resultaten kopplats till tidigare studier och bidrar med möjliga förklaringar kring 

stora topprankade svenska företags hållbarhetsstyrning.  

  



31 

4. Företagens MCS-paket för CSR 

 
Nedan följer en presentation av empiri där svaren på telefonintervjuerna och företagens 

dokumentation ligger till grund. Empirin presenteras företag för företag med en sammanhängande 

analys kring förekomsten av komponenter och kontrollsystem i Malmi och Browns (2008) modell. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning gällande förekomsten av de olika kontrollsystemen.  

 

4.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringsgruppen är en kundägd federation bestående av 23 självständiga lokala 

kontor, vilka ägs av deras 3.8 miljoner kunder. Organisationen verkar inom bank- och 

försäkringsbranschen där deras huvudsakliga näring består av sak-, liv- och 

pensionsförsäkring, fastighetsförmedling samt banktjänster. De hade under 2017 totalt 6 400 

medarbetare och en nettoomsättning på över 28 miljarder (Länsförsäkringar AB, u.å.).  

 

Organisationsstrukturen på Länsförsäkringar har ett stort antal medarbetare med 

hållbarhetsbefattningar integrerat ute i linjen. Dessa medarbetare rapporterar via täta 

samarbeten till sina respektive avdelningschefer och till en central hållbarhetsfunktion. Den 

centrala hållbarhetsfunktionen har ett övergripande och styrande ansvar över organisationens 

hållbarhetsarbete. Dessutom har Länsförsäkringar en hållbarhetskommité som inkluderar den 

centrala ledningen, vilka träffas fyra gånger per år. Det finns en central hållbarhetspolicy för 

Länsförsäkringar och under denna finns mer detaljspecifika policys och styrdokument 

(Respondent Länsförsäkringar, telefonintervju 23 oktober 2018). Hållbarhet ska genomsyra 

all verksamhet och att integrera hållbarhet inom organisationen är ett prioriterat område 

(Länsförsäkringar AB, 2018b). Länsförsäkringars hållbarhetsarbete inkluderas i 

organisationsstrukturen och det finns tydliga vägar för rapportering och samordning 

integrerat med övrig verksamhet. Dessutom inkluderas hållbarhet som en central del i interna 

styrdokument som vägleder medarbetarna och rutiner i det dagliga arbetet. Detta innebär att 

organisationsstruktur, ledningsstruktur samt policys och procedurer är starkt förekommande 

och integrerade. Det betyder att samtliga komponenter är starkt förekommande och således 

anses det administrativa kontrollsystemet för hållbarhet vara starkt förekommande hos 

Länsförsäkringar.  

 

Organisationen har tagit fram en femårig strategisk plan för var företaget vill vara år 2023 

och planen innehåller många hållbarhetsaspekter. Denna femåriga plan har brutits ned till 

ettåriga affärsplaner, där alla avdelningar tilldelats ansvar för aktiviteter och mål som de bör 

uppfylla för att gå i riktning mot det organisationen vill uppnå till 2023 (Respondent 

Länsförsäkringar, telefonintervju 23 oktober 2018). Affärs- och handlingsplanerna följs sedan 

upp kvartalsvis och hållbarhet är en integrerad del i detta (Länsförsäkringar AB, 2018a). 

Länsförsäkringar använder sig av både långsiktig och kortsiktig hållbarhetsplanering och 

båda komponenterna i kontrollsystemet för planering är uppfyllda. Planeringen är integrerad 

med organisationens övergripande planering och har en styrande effekt på medarbetarna, 

vilket innebär att kontrollsystemet för planering är starkt förekommande. 
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Länsförsäkringar använder sig av en del icke-finansiella mått när det kommer till mätning av 

hållbarhetsarbetet. Däremot upprättas det inga konkreta målnivåer för uppföljning kring 

måtten, men uppföljningsarbetet håller på att utvecklas och struktureras upp. 

Länsförsäkringar sätter inga kostnader eller intäkter på CSR vilket innebär att det inte har en 

naturlig plats i budgetarbetet, däremot har det indirekt en påverkan på budgeten eftersom 

vissa saker i hållbarhetsarbetet kostar pengar. Företaget tillämpar inga rörliga ersättningar, 

och därav finns ingen bonus som är kopplad till CSR (Respondent Länsförsäkringar, 

telefonintervju 23 oktober 2018). Den enda komponenten i det cybernetiska kontrollsystemet 

som det finns spår av hos Länsförsäkringar är icke-finansiella mått. Däremot saknas det 

tydlig målsättning och uppföljning kring måtten och således saknas den cybernetiska 

processen. Det cybernetiska kontrollsystemet klassificeras således som frånvarande hos 

Länsförsäkringar. Detsamma gäller för kontrollsystemet för belöning, eftersom 

organisationen inte tillämpar externa belöningar över huvud taget. 

 

Länsförsäkringars hållbarhetsarbete utgår från visionen “Tillsammans skapar vi trygghet och 

möjligheter” (Länsförsäkringar AB, 2018b). Trygghet är något som ska genomsyra allt 

organisationen gör, eftersom de inte ser sig som ett girigt bolag med avsikt att suga ut det 

mesta från kunderna. Det återspeglas genom att allt finansiellt överskott hamnar hos 

kunderna, som även är ägare av företaget. Hållbarhetsvärderingar är prioriterat i rekryteringen 

av nya medarbetare samtidigt som ordet trygghet är ständigt återkommande inom 

organisationen och vägleder de anställdas arbete. Länsförsäkringar bjuder kontinuerligt in till 

utbildningar och föreläsningar för medarbetarna samtidigt som det sker mycket intern 

kommunikation som har med hållbarhet att göra (Respondent Länsförsäkringar, 

telefonintervju 23 oktober 2018).  

 

“Det handlar om att få in det i ens DNA, i ryggraden och det går ju inte alltid att mäta. Utan 

det är mer ett gnetande och att hela tiden påminna, tjata och inspirera. Det är ett ständigt 

arbete som aldrig blir riktigt klart.” (Respondent Länsförsäkringar, telefonintervju 23 

oktober 2018) 

 

Det förekommer en del visuella uttryck på de lokala kontoren som påminner om 

organisationens hållbarhetsarbete. De lokala kontoren har möjlighet att engagera sig i lokala 

CSR-engagemang, samtidigt som styrningen av hållbarhetsarbetet skiljer sig åt för olika 

verksamheter och kontor (Respondent Länsförsäkringar, telefonintervju 23 oktober 2018). 

Värderingskomponenten i kulturella kontrollsystemet är förekommande hos 

Länsförsäkringar, då organisationen prioriterar hållbarhet i rekryteringsprocessen samtidigt 

som de kontinuerligt försöker påverka individer till att agera efter övergripande värderingar. 

Komponenten för symbolisk kontroll förekommer till viss del ute på de lokala kontoren och 

organisationens intranät. Eftersom att arbetet för att befästa kultur skiljer sig åt mellan olika 

kontor och verksamheter finns det olika övertygelser inom olika grupper när det kommer till 

hållbarhet. Således går det att identifiera komponenten för klanstyrning. Det framgår att 

organisationen har en stark kultur med ett fokus på att kontinuerligt utveckla och påminna 

medarbetare om denna. Samtliga tre komponenter inom det kulturella kontrollsystemet går att 
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identifiera och således styrs medarbetarna på Länsförsäkringar i hög grad av den kulturella 

kontrollen, vilket innebär att kontrollsystemet klassificeras som starkt förekommande. 

4.2 Fjällräven 

Fjällräven International AB är ett svenskt företag som primärt tillverkar natur- och 

friluftsutrustning. Företaget ingår i en internationell koncern där koncernmoderbolaget Fenix 

Outdoor International är börsnoterat på den svenska aktiemarknaden. Fjällräven har 59 

anställda och omsatte under 2017 över en miljard kronor (Fjällräven International AB, 2018). 

 

Det finns ingen specifik avdelning för hållbarhet hos Fjällräven, utan det är ett integrerat 

ansvar inom organisationens avdelningar. Hållbarhetsarbetet för respektive avdelning 

rapporteras till avdelningsansvariga som i sin tur rapporterar och stämmer av med företagets 

hållbarhetschef. Hållbarhetschefen rapporterar därefter till Fjällrävens VD och till koncernens 

hållbarhetschef, som sitter i en hållbarhetsfunktion på koncernnivå. Fjällräven jobbar ofta i 

projektform eller gruppform när det kommer till hållbarhet och det sker genom samordning 

och diskussion mellan olika avdelningar. Hållbarhet inkluderas i organisationens allmänna 

processer, rutiner och styrdokument (Respondent Fjällräven, telefonintervju 25 oktober 

2018). Fjällräven har ingen specifik hållbarhetsavdelning, hållbarhetsarbetet är istället 

integrerat i de olika avdelningarna. Komponenten för organisationsstruktur är således 

förekommande och integrerad. Rapporteringen och samordning mellan de olika 

avdelningarna är strukturerad, vilket innebär att komponenten för ledningsstruktur uppfylls. 

Även komponenten för policys och procedurer är starkt förekommande eftersom att 

hållbarhet genomsyrar och påverkar företagets processer och interna dokumentation. 

Samtliga komponenter förekommer och är integrerade i verksamheten, det administrativa 

kontrollsystemet ses därav som starkt förekommande hos Fjällräven.  

 

Fjällräven använder sig av femårig strategisk planering där hållbarhet har en betydande del. 

Däremot är företaget sämre på att bryta ner de långsiktiga planerna till kortsiktiga 

handlingsplaner med tydliga åtgärder, mätning och uppföljning. I de fall strategin bryts ned 

till mer konkreta och kortsiktiga planer blir det mer på projektbasis med planer för det 

specifika projektet (Respondent Fjällräven, telefonintervju 25 oktober 2018). Komponenten 

för långsiktig planering är starkt förekommande hos Fjällräven, medan komponenten för 

kortsiktig planering inte är förekommande. Även om företaget i vissa fall planerar för 

kortsiktiga projekt anses det inte vara nog för att uppfylla kraven för att komponenten ska 

vara förekommande. Företaget har en starkt förekommande långsiktig planering men en 

frånvarande kortsiktig planering, vilket resulterar i att kontrollsystemet för planering anses 

vara förekommande.  

 

Företaget har inga finansiella hållbarhetsmått men de har en del icke-finansiella KPI:er som 

det upprättas målnivåer för. Mätningen och uppföljningen är i dagsläget inte speciellt 

sofistikerad, men det är något som organisationen strävar efter att utveckla. Hållbarhet har 

däremot en plats i företagets budgetarbete, där hållbarhetschefen har ett eget kostnadsställe 

för hållbarhet. Det finns ingen bonus kopplad till måluppfyllnad eller hållbarhetsarbetet 
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överlag (Respondent Fjällräven, telefonintervju 25 oktober 2018). Att Fjällräven har en egen 

budget för hållbarhet innebär att komponenten för budgetering uppfylls. Vidare använder de 

sig av ett fåtal icke-finansiella KPI:er, men eftersom det inte föreligger någon tydlig 

cybernetisk process kring dessa anses kraven för komponenten icke-finansiella mått inte vara 

uppfyllda. Det cybernetiska kontrollsystemet förekommer i viss utsträckning och klassificeras 

således som förekommande, samtidigt som kontrollsystemet för belöningar kopplade till 

hållbarhet är helt frånvarande. 

 

Ansvarsfullt företagande har alltid varit en grundvärdering för arbetet inom Fjällräven och är 

i hög grad integrerat i den operativa verksamheten (Fjällräven International AB, 2015). Det 

finns tydliga värderingar med en stark koppling till hållbarhet som vägleder medarbetarna 

inom organisationen. Engagemanget för hållbarhet är generellt högt inom organisationen 

(Respondent Fjällräven, telefonintervju 25 oktober 2018).  

 

“Det är lite av ett drömscenario för en hållbarhetsansvarig, den stora majoriteten brinner 

verkligen för hållbarhetsfrågorna. Jag tror att vår hållbara profil har attraherat och 

förmodligen rekryterat in människor som har ett starkt intresse kring att jobba med 

hållbarhet.” (Respondent Fjällräven, telefonintervju 25 oktober 2018) 

 

Hållbarhetsvärderingar är något som organisationen söker vid rekryteringar och 

hållbarhetschefen håller utbildningar för de nyanställda för att säkerställa att organisationens 

värderingar efterföljs. Förutom detta påminns medarbetarna om värderingarna genom olika 

typer av evenemang som innefattar bland annat hållbarhetsfrukostar, workshops och 

aktiviteter som främjar friluftsliv. Värderingarna syns även via symbolspråk på arbetsplatsen 

och i produktinformation via text och bild (Respondent Fjällräven, telefonintervju 25 oktober 

2018). Värderingskomponenten är starkt förekommande i Fjällrävens hållbarhetsstyrning, 

eftersom styrning sker i rekryteringsfasen, socialiseringsfasen samt att de kontinuerligt 

utbildar och påverkar personalen till att anamma hållbarhetsvärderingarna. Symbolisk 

kontroll förekommer hos Fjällräven, eftersom organisationen använder visuella uttryck. Det 

har inte identifierats någon förekomst av klanstyrning. Trots detta anses det kulturella 

kontrollsystemet vara starkt förekommande, eftersom de förekommande komponenterna i 

hög grad styr medarbetarnas beteende och är integrerade med övrig verksamhet. 

4.3 Scania 

Scania är en av de globala ledarna när det kommer till transportlösning som omfattar tunga 

lastbilar och bussar. Företaget erbjuder även tillhörande tjänster såsom finansiering, 

försäkring och uthyrning av fordon. Organisationen hade under 2017 verksamhet i över 100 

länder med cirka 49 000 anställda och en nettoomsättning på över 126 miljarder. Scania ingår 

i Volkswagenkoncernen som i sin tur är börsnoterat på den tyska aktiemarknaden (Scania 

AB, 2018). 

 

Scania har en stor och tydlig struktur när det kommer till hållbarhet, där det finns ett 

övergripande hållbarhetsråd för hela organisationen. Inom organisationen jobbar flertalet 
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medarbetare med hållbar utveckling inom funktioner såsom inköp, forskning och utveckling 

eller HR. Hållbarhetsarbetet koordineras ned genom organisationen där medarbetare på olika 

avdelningar och funktioner samordnas i en struktur som är integrerad med organisationens 

övriga verksamhet och processer (Respondent Scania, telefonintervju 26 oktober 2018).  

 

“Det är väldigt decentraliserat, men vi har en typ av styrning inom hela företaget också. Man 

kan nästan inte prata om någonting utan att prata hållbarhet nuförtiden, i och med att det är 

så brett blir det också centralt för många företag och industrier för att de ska finnas framåt. 

Det gör det också svårt att sätta fingret på vart styrningen ska ske, för den ska egentligen ske 

överallt.” (Respondent Scania, telefonintervju 26 oktober 2018) 

 

Mycket rapportering sker vertikalt mellan de olika verksamheterna, men även uppåt i 

organisationen där det överordnade hållbarhetsrådet rapporterar direkt till högsta ledningen. 

CSR har en påverkan i utformningen av centrala policydokument som vägleder 

medarbetarnas arbete inom organisationen (Respondent Scania, telefonintervju 26 oktober 

2018). Det finns en tydlig organisationsstruktur och ledningsstruktur i form av rapportering 

och ansvarsfördelning kopplat till hållbarhet som sträcker sig både horisontellt och vertikalt 

inom organisationen. Det framkommer från empirin att Scania har en decentraliserad 

organisationsstruktur där verksamhetsstyrningen samt policys och interna rutindokument är 

starkt influerade av hållbarhet. Samtliga komponenter i det administrativa kontrollsystemet 

för hållbarhet förekommer i en hög grad, samtidigt som den administrativa kontrollen är 

integrerad med övriga verksamheten. Det administrativa kontrollsystemet är således starkt 

förekommande hos Scania. 

 

Scania ser hållbarhet som en strategisk prioritering, där de är fast beslutna att de ska leda 

omställningen till hållbara transportsystem (Scania AB, 2018). För att lyckas med detta 

använder sig Scania av både långsiktig och kortsiktig planering som bryts ned och följs upp i 

det dagliga arbetet genom bland annat mål och hållbarhets-KPI:er (Respondent Scania, 

telefonintervju 26 oktober 2018). Det är tydligt att organisationen tillämpar både lång- och 

kortsiktig hållbarhetsplanering och att det styr medarbetare dagligen. Kontrollsystemet för 

planering är således starkt förekommande i Scanias MCS-paket, samtidigt som det integrerats 

i företagets övergripande vision och strategi.  

 

De mått som används för att följa upp hållbarhetsarbetet är primärt icke-finansiella i sin 

natur, även om vissa finansiella existerar. Måtten berör alla delar av verksamheten och är 

kopplade till flera hållbarhetsaspekter, exempelvis medarbetarnas välmående, miljöpåverkan 

och mångfaldsarbete. Scania har att mål för i princip alla hållbarhets-KPI:er, även om alla 

mått inte tydliggörs i externa rapporter. Det arbetas aktivt med mätning, uppföljning och 

avvikelseanalyser kring dessa KPI:er. CSR har en plats i budgetprocessen då företaget 

planerar för vilka investeringar som krävs för att uppnå den hållbara strategin, samtidigt som 

det budgeteras och prognostiseras för hållbarhetsarbetets olika områden (Respondent Scania, 

telefonintervju 26 oktober 2018). De mest förekommande komponenterna inom det 

cybernetiska kontrollsystemet för hållbarhet på Scania är icke-finansiella mått och budget, 

även om finansiella mått förekommer i viss utsträckning. Det föreligger en tydlig cybernetisk 
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process för de icke-finansiella måtten och budget, vilket styr medarbetarnas beteende i deras 

arbete. Utifrån detta anses det cybernetiska kontrollsystemet vara starkt förekommande och 

ha en starkt styrande effekt för Scanias hållbarhetsarbete. Vidare är kopplingen mellan 

kontrollsystemet för planering och det cybernetiska kontrollsystemet stark inom 

organisationen eftersom det är den långsiktiga strategiska planeringen som bryts ned och 

konkretiseras till kortsiktiga mål som mäts och följs upp kontinuerligt inom företaget.  

 

Respondent Scania (telefonintervju 26 oktober 2018) påpekar att det inte finns något 

belöningssystem kopplat till målen eller hållbarhetsarbetet överlag, men att detta är något 

Scania vill utveckla för att snabba på den hållbara omställningen. Således klassificeras 

kontrollsystemet för belöning som frånvarande.  

 

Scania har en del centrala hållbarhetsvärderingar som används för att vägleda organisationens 

hållbarhetsarbete. Efter att ha konkretiserat värderingarna under de senaste åren börjar de nu 

bli mer och mer igenkända inom organisationen. Däremot har hållbarhetsvärderingarna en bit 

kvar innan de är lika befästa som organisationens kärnvärderingar, trots att individer agerar 

utefter dem. Värderingar är något som organisationen har i åtanke vid rekrytering av ny 

personal och det lockar yngre arbetskraft till Scania. Företaget förmedlar dessa värderingar 

bland annat genom att kommunicera med anställda och via event såsom hållbarhetsforum och 

workshops där samtliga medarbetare kan delta, antingen fysiskt eller virtuellt. Scania 

använder sig även av andra mer visuella uttryck för organisationens hållbarhetsvärderingar, 

exempelvis i form av bilder som alla använder vid företagspresentationer (Respondent 

Scania, telefonintervju 26 oktober 2018). Scania försöker styra sina medarbetare till att 

omfamna organisationens värderingar främst genom att rekrytera personer som matchar med 

dessa. Utöver rekrytering används kulturstyrning för hållbarhet i form av vissa symboliska 

uttryck, samt aktiviteter och kommunikation som en del i en socialiseringsprocess. 

Komponenten för klanstyrning är frånvarande och komponenten för symbolisk kontroll 

används för att styra individer i viss mån, men komponenten för värderingssystem påverkar 

medarbetarna på samtliga tre nivåer. Således anses kontrollsystemet för kultur vara starkt 

förekommande hos Scania.  

4.4 PEAB 

PEAB är att av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i Norden med verksamhet i 

Sverige, Norge och Finland. Företaget är noterat på den svenska börsen och hade under 2017 

en omsättning på över 50 miljarder kronor och drygt 15 000 anställda (PEAB, 2018a). 

 

På PEAB finns det dedikerade hållbarhetsmedarbetare både på central koncernnivå och inom 

organisationens olika affärsområden. De rapporterar och interagerar med varandra genom en 

nätverksstruktur. Hållbarhetsmedarbetarna inom organisationens fyra olika affärsområden 

rapporterar till respektive affärsområdeschef som i sin tur rapporterar till en central 

ledningsgrupp för hållbarhet. Ledningsgruppen för hållbarhet rapporterar därefter till 

koncernledningen där centrala beslut tas. Koncernledningen har markerat att hållbarhet är en 

prioriterad fråga som integreras i verksamheten, bland annat genom utbildningar och att 
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hållbarhetsperspektivet får en plats i interna rutinbeskrivningar och regler (Respondent 

PEAB, telefonintervju 26 oktober 2018). PEABs uppförandekod är baserad på hur företaget 

ska vara “ett juste bygge” och det är en av organisationens mest centrala vägledningar i 

dagliga arbetet (PEAB AB, 2018a). Uppförandekoden följs upp kontinuerligt för att 

säkerställa att samtliga medarbetare följer koden och korrigerande handlingar vidtas vid 

avvikande beteende (PEAB AB, 2018b). Samtliga komponenter i det administrativa 

kontrollsystemet är förekommande på PEAB, genom en tydlig och integrerad organisations- 

och ledningsstruktur. Dessutom är centrala policydokument starkt influerade av 

hållbarhetsaspekter och följs upp för att kontrollera medarbetarnas beteende. Det innebär att 

det administrativa kontrollsystemet är starkt förekommande hos PEAB. 

 

Organisationen har affärsplaner som sträcker sig över tre år och de genomsyras av hållbarhet. 

Dessutom används separata och mer långtgående miljömål. Företaget bryter ned de 

långsiktiga planerna till mer kortsiktiga handlingsplaner, på både koncernnivå och lokal nivå 

i syfte att kontrollera organisationens utveckling mot affärsplanen (Respondent PEAB, 

telefonintervju 26 oktober 2018). PEAB planerar för hållbarhetsarbetet på både lång och kort 

sikt, vilket innebär att organisationen uppfyller båda komponenterna inom kontrollsystemet 

för planering. Deras planering är dessutom starkt integrerad med företagets övergripande 

strategi och planeringen konkretiseras på flera tidshorisonter, vilket innebär att 

kontrollsystemet för planering är starkt förekommande hos PEAB.  

 

PEAB använder icke-finansiella mått när det kommer till mätning av hållbarhet, men 

organisationen ser en förskjutning där kopplingen mellan ekonomi och CSR blir allt tätare. 

Organisationen mäter och följer upp en bred uppsättning av icke-finansiella hållbarhetsmått i 

en kontinuerlig process. Dessutom har hållbarhetsarbetet kostnadsställen i företagets budget 

och det budgeteras för CSR-projekt. Vidare kopplas viss monetär bonus till prestationer kring 

delar av hållbarhetsarbetet (Respondent PEAB, telefonintervju 26 oktober 2018). Det går att 

utläsa hur PEAB har upprättat en cybernetisk process för icke-finansiella mått på ett brett 

spektrum av områden, där hållbarhet inkluderas i budgetarbetet. Detta får till följd att 

kontrollsystemet för cybernetisk kontroll klassificeras som starkt förekommande, även om 

spår av rena finansiella mått eller hybridmått inte går att utläsa. Kontrollsystemet för 

belöningar anses vara förekommande då vissa områden inom hållbarhetsarbetet kopplas till 

monetära belöningar, vilket har en styrande effekt på medarbetarnas prestation.  

 

“Vi har våra kärnvärden, JUPP - Jordnära, Utvecklande, Pålitliga och Personliga. De är 

väldigt starka och närvarande i organisationen och jag kan säga att varenda medarbetare 

har koll på dem… Det handlar bland annat om att göra nytta och bidra till människa, miljö 

och affär.” (Respondent PEAB, telefonintervju 26 oktober 2018) 

 

Koncernledningen har tydligt markerat att värderingarna ska genomsyra allt organisationen 

gör. För att öka medarbetarnas engagemang och förståelse för hållbarhetsarbetet anordnar 

företaget återkommande utbildningar och aktiviteter gällande hållbarhet, vilka anpassas för 

både externa och interna grupper. Exempelvis har över 7 000 anställda inom organisationen 

utbildats i jämställdhet under de senaste två åren. Organisationen påminner medarbetarna om 
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värderingar genom videofilmer som illustrerar exempel på hållbarhetsarbete, kontinuerlig 

kommunikation på företagets intranät samt att företagets grundare och ägare ägnar mycket tid 

och pengar på hållbarhetsaktiviteter. Dessutom har det under de två senaste åren arbetats 

mycket med att göra hållbarhetsarbetet förståeligt och konkret så att alla medarbetare, oavsett 

arbetsroll, har den kunskap som krävs för att kunna bidra (Respondent PEAB, telefonintervju 

26 oktober 2018). Komponenten värderingar är förekommande i PEABs styrning, då 

medarbetarna kontinuerligt påverkas till att leva efter organisationens värderingar och 

hållbarhetsarbete. De tillämpar en hög grad av symbolstyrning genom att visuellt påminna 

medarbetarna om dessa värderingar. Eftersom att arbetet med att konkretisera och 

exemplifiera hållbarhet anpassas utifrån medarbetarnas arbetsuppgifter och specifika 

avdelningars prioriteringar går det att utläsa en viss nivå av klanstyrning. Samtliga 

komponenter förekommer och kulturen har en styrande effekt på medarbetarna i hög grad. 

Kontrollsystemet för kultur klassificeras således som starkt förekommande hos PEAB. 

4.5 JM 

JM är verksamma inom byggbranschen och är en Nordens ledande projektutvecklare av 

bostäder. Företaget är noterat på den svenska börsen och har verksamhet i Sverige, Norge och 

Finland. År 2017 omsatte JM cirka 17 miljarder kronor och hade omkring 2 500 medarbetare 

(JM AB, 2018).  

 

JM har två forum där det övergripande hållbarhetsansvaret ligger, dels miljö- och 

kvalitetsrådet där affärsenhets- och regionchefer sitter och dels hållbarhetsrådet där alla 

koncernstabschefer sitter. Både hållbarhetschefen och koncernchefen sitter i båda råden (JM 

AB, 2018). Hållbarhetschefen har det övergripande ansvaret för samordningen och 

uppföljningen av koncernens hållbarhetsarbete och ansvaret delegeras därifrån ner till 

organisationens avdelningar genom stabscheferna för de olika affärsområdena. Det innebär 

att avdelningarna och stabscheferna rapporterar till hållbarhetschefen, som i sin tur 

rapporterar vidare till styrelsen och hållbarhetsrådet som är det högsta beslutande organet för 

hållbarhet. Hållbarhet ses som en viktig strategisk faktor och grunden i arbetet handlar om att 

ha det så strukturerat som möjligt. Som ett resultat av detta har CSR integrerats och 

konkretiserats i företagets uppförandekod samt andra interna styrdokument (Respondent JM, 

telefonintervju 30 oktober 2018). Uppförandekoden är centralt styrdokument som ska vara 

känt inom organisationen och styra alla medarbetare i det dagliga arbetet (JM AB, 2016). 

Hållbarhet har en tydlig integrerad plats i JMs organisations- och ledningsstruktur samtidigt 

som interna styrdokument präglas av hållbarhetsaspekter i hög grad. Det innebär att samtliga 

komponenter är starkt förekommande och styr medarbetarna i deras dagliga arbete. Således 

klassificeras det administrativa kontrollsystemet som starkt förekommande.  

 

Organisationen har långsiktig strategisk planering för hållbarhet som inkluderas i 

organisationens verksamhetsprogram. Det finns målsättningar som ligger fram till 2030 för 

alla delar av hållbarhetsarbetet. De långsiktiga målsättningarna är i sin tur nedbrutna till 

delmål på treårsbasis, vilka följs upp på årsbasis och kvartalsbasis. Alla medarbetare påverkas 

av hållbarhetsplaneringen och de uppsatta målen eftersom de är starkt integrerade i hela 
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organisationen. Målen täcker ett brett spektrum av hållbarhetsarbetet och är uppsatta efter 

både finansiella och icke-finansiella aspekter. Det sker uppföljning, sammanställning och 

prognostisering på samtliga mått för att säkerställa att arbetet går i rätt riktning för att 

uppfylla organisationens långsiktiga hållbarhetsmål. De kostnader som arbetet mot att nå de 

långsiktiga målen medför integreras i företagets budgetarbete (Respondent JM, 

telefonintervju 30 oktober 2018). JM uppfyller kraven för både den kortsiktiga och 

långsiktiga komponenten i kontrollsystemet för planering. Planeringen konkretiseras i både 

finansiella och icke-finansiella mål när det kommer till hållbarhet, vilka följs upp i en 

cybernetisk process. Hållbarhet får dessutom en plats i budget, även om det inte ses som ett 

separat kostnadsställe i budgetarbetet. Detta innebär att kontrollsystemet för planering och det 

cybernetiska kontrollsystemet är sammankopplade och i hög i utsträckning styr medarbetarna 

och båda kontrollsystemen klassificeras således som starkt förekommande hos JM. 

 

JM har i viss mån externa bonusar och rörliga löner kopplade till hållbarhetsarbetet, som 

exempelvis kvalitetsaspekter av hållbarhet. Dessutom tillämpar organisationen andra typer av 

incitamentsprogram där medarbetare belönas vid uppfyllande av hållbarhetsmål inom 

byggprojekt. Har ett arbetslag varit framgångsrikt i hållbarhetsarbetet, exempelvis gällande 

avfallshantering, kan gruppen belönas med en bonus i form av en resa eller någon annan rolig 

aktivitet (Respondent JM, telefonintervju 30 oktober 2018).  

 

“Förutom den rent pengamässiga belöningen så blir de anställda även uppmärksammade 

internt, genom att vi skriver i vår interna kommunikation. Så man kan säga att det blir liksom 

som en tävling där man vill bräcka varandra mellan projekten. Så det har varit väldigt 

positivt skulle jag vilja säga.” (Respondent JM, telefonintervju 30 oktober 2018) 

 

Det framkommer att JM använder belöningar kopplat till hållbarhetsarbetet, dels genom 

externa belöningar och dels eftersom att goda prestationer lyfts fram och uppmärksammas 

internt. Detta innebär att det finns tydliga incitament för medarbetarna att arbeta efter 

organisationens hållbarhetsmål och att beteende styrs med hjälp av belöningar. Därav anses 

kontrollsystemet för belöning vara starkt förekommande.  

 

JMs vision “vi lägger grunden för ett bättre liv” ligger till grund för organisationens 

hållbarhetsramverk. Ramverket inkluderar nio områden inom ekonomi och styrning, socialt 

ansvar samt miljömässigt ansvar, vilka medarbetarna ska ta hänsyn till i det dagliga arbetet. 

Detta ramverk kommuniceras både externt och internt, där en stor del av organisationens 

arbete utgår från dessa värderingar. För att befästa vikten av hållbarhet använder JM förutom 

intern kommunikation via intranät även personaltidningar och en årlig temavecka där det 

enbart talas arbetsmiljö och hållbarhet. På senare år har detta arbete fått en ökad acceptans 

och motståndet mot hållbarhetsarbetet har mer eller mindre eliminerats, bland annat eftersom 

frågorna blivit viktigare för ledning och styrelse. Det har även resulterat i att engagemanget 

hos medarbetarna ökat och att organisationen uppfattas som ett ansvarstagande företag med 

ett seriöst hållbarhetsarbete. Företagets värderingar när det kommer till hållbarhet är befästa 

inom organisationen och det är troligtvis något som anställda behöver ta till sig för att trivas 

hos JM (Respondent JM, telefonintervju 30 oktober 2018). JM har ett tydligt ramverk för 
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hållbarhet som gäller för samtliga avdelningar inom organisation och ligger till grund för 

mycket av organisationens arbete. Ramverket och värderingarna kommuniceras ut till 

medarbetare via olika kommunikationskanaler för att ständigt informera om vikten av 

hållbarhetsarbetet. Värderingskomponenten är starkt förekommande eftersom medarbetare 

påminns och påverkas av organisationens hållbarhetsvärderingar i arbetet och genom en 

socialiseringsprocess. Symbolkomponenten är även den starkt förekommande eftersom 

intranät, personaltidningar och annan intern kommunikation används för att visualisera och 

uppmuntra hållbarhetsarbetet inom organisationen. Dessutom anses incitamentkulturen vara 

en stark symbol för hållbarhet. Kontrollsystemet för kultur klassificeras som starkt 

förekommande hos JM, eftersom att organisationen jobbar tydligt och aktivt med 

hållbarhetsvärderingar och symboliska uttryck. 

4.6 Energiföretaget 

Energiföretaget producerar och levererar energi till den nordiska marknaden (Energiföretaget, 

2018). 

 

På Energiföretaget finns det en nystartad central hållbarhetsgrupp som håller ihop och 

samordnar hållbarhetsarbetet för de svenska dotterbolagen. På koncernnivå finns en central 

hållbarhetsgrupp som är högsta instansen för hållbarhet. Det finns många medarbetare som 

jobbar med hållbarhet inom de olika dotterbolagen i Sverige. De rapporterar till 

hållbarhetsgruppen på Energiföretaget, som i sin tur rapporterar till hållbarhetsgruppen på 

koncernnivå. De olika ansvarsområdena delas upp och bryts ned inom strukturen på 

respektive verksamhetsområde. Det sker mycket interaktion mellan hållbarhetsmedarbetarna 

inom de olika bolagen och på Energiföretaget-nivå, likväl som med medarbetare längre ner i 

den operativa verksamheten. Energiföretaget håller dessutom på att ta fram en ännu tydligare 

struktur gällande styrningen av hållbarhetsarbetet. Hållbarhet har en plats i organisationens 

stora ledningssystem, där riktlinjer och regler konkretiseras för organisationens interna arbete 

och försörjningskedja (Respondent Energiföretaget, telefonintervju 2 november 2018). 

Energiföretaget organisationsstruktur för hållbarhetsarbetet är tydlig och har en omfattande 

ledningsstruktur som täcker både horisontell och vertikal ansvarsfördelning, vilket innebär att 

komponenterna är starkt förekommande. Hållbarhet får även en stor plats i utformandet av 

policys och procedurer, komponenten anses därav vara starkt förekommande. Då samtliga 

komponenter identifierats och styr medarbetare i en hög grad, är det administrativa 

kontrollsystemet för hållbarhet integrerat och starkt förekommande. 

 

“Vi har långsiktiga visioner som vi bryter ner halvårsvis och även årsvis. För att försäkra att 

vi klarar av att uppnå det långsiktiga målet så har vi prognoser kring hur långt vi ska ha 

kommit på ett år, två år osv.” (Respondent Energiföretaget, telefonintervju 2 november 2018)  

 

Att bidra till ett hållbart energisamhälle är en central del i organisationens långsiktiga strategi. 

Strategin bryts ned i verksamhetsplaner som påverkar medarbetarnas arbete genom att det 

ställs krav och uppföljning sker. För att följa upp strategin mäts prestationer i icke-finansiella 

mått. Måtten prognostiseras och följs upp på olika nivåer och tidshorisonter där 
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avvikelseanalyser används för att säkerställa att arbetet följer strategin. Företaget budgeterar 

hållbarhetsarbetet för att kontrollera de kostnader som arbetet medför. Det finns även 

specifika projektbudgetar för hållbarhetsarbetet (Respondent Energiföretaget, telefonintervju 

2 november 2018). Både den långsiktiga och den kortsiktiga planeringskomponenten är 

uppfyllda och kontrollsystemet för planering är integrerat och starkt förekommande i 

Energiföretaget strategi. I det cybernetiska kontrollsystemet tillämpas icke-finansiella mått 

och budget i en tydlig cybernetisk process av mätning och uppföljning som utgår från 

företagets strategi. Det innebär att det cybernetiska kontrollsystemet är starkt förekommande 

och integrerat med kontrollsystemet för planering. 

 

Energiföretaget affärsidé och strategi handlar mycket om omställningen till ett hållbart 

energisystem och att bidra till en hållbar värld. Därav finns det implicita kopplingar mellan 

hållbarhet och belöningar, eftersom att bonusbaserade affärsmål har en nära koppling till 

hållbarhet. Organisationen använder dessutom vissa bonusar som är direkt kopplade till 

hållbarhetsarbetet, bland annat i form av att befattningshavare i ledningsgruppen får bonus 

grundat på organisationens mångfald- och jämställdhetsarbete (Respondent Energiföretaget, 

telefonintervju 2 november). Att det finns implicita kopplingar mellan hållbarhetsarbetet och 

bonusar samt ett fåtal bonusbaserade mål för ledningsgruppen anses inte vara tillräckligt för 

att klassificera förekomsten av kontrollsystemet för belöning som starkt. Däremot anses 

kontrollsystemet vara förekommande, eftersom det till viss del styr beteende inom 

organisationen.  

 

Företaget har en vision som handlar om att organisationen ska ha ställt om till 100% förnybar 

energi år 2025 (Energiföretaget, 2018). Visionen används i alla typer av aktiviteter 

organisationen genomför och fungerar som ett mantra som blivit befäst i organisationens 

DNA. Arbetet med värderingar börjar i rekryteringsprocessen genom att organisationen 

prioriterar personer med hållbarhetsvärderingar samtidigt som Energiföretaget vill ha en 

tydlig hållbarhetsprofil, för att kunna attrahera arbetskraft med rätt värderingar. Nyrekryterad 

personal genomgår en utbildning i början av anställningen för att säkerställa att de anammar 

organisationens värderingar. Dessutom hålls det årliga möten där hållbarhet diskuteras samt 

att det kontinuerligt bjuds in till föreläsningar och event med externa hållbarhetsförespråkare. 

Företagets framsteg och värderingar kring hållbarhet kommuniceras via intranät och skärmar 

på arbetsplatserna. Vad som är viktigt i hållbarhetsarbetet skiljer sig åt eftersom att olika 

verksamhetsområden har olika prioriteringar. Inom verksamhetsområdena sker möten minst 

en gång per år i syfte att diskutera hur de kan bli mer hållbara utifrån avdelningens 

fokusområde (Respondent Energiföretaget, telefonintervju 2 november 2018). 

Klankomponenten förekommer till viss del, eftersom att styrningen för olika avdelningar till 

viss del anpassas utifrån avdelningarnas prioriteringar. Detta får till följd att avdelningarna 

utvecklar mer specifika värderingar kopplat till deras arbetsområde. Företaget tillämpar 

symbolik och visuella uttryck för att förmedla organisationens värderingar och vision, vilket 

innebär att komponenten för symboler förekommer. Värderingskomponenten bidrar starkt till 

organisationens kulturstyrning och förekommer på samtliga tre nivåer. Individer agerar 

utefter hållbarhetsvärderingar, socialiseras in i dessa och värderingar är en stor del i 

rekryteringsprocessen. Då samtliga komponenter är förekommande och påverkar medarbetare 
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i en hög grad klassificeras det kulturella kontrollsystemet som starkt förekommande hos 

Energiföretaget. 

4.7 Stålföretaget 

Stålföretaget utvecklar höghållfast stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv (Stålföretaget, 2018). 

 

“Så vi har valt att inte ha en separat hållbarhetsorganisation, utan ser till att den är 

integrerad i, om du ursäktar uttrycket, den riktiga verksamheten.”  

(Respondent Stålföretaget, telefonintervju 12 november 2018)  

 

Stålföretaget har ett decentraliserat arbetssätt, där mycket ansvar och befogenhet delegeras till 

respektive division (Stålföretaget, 2018). Det finns dock en specifik hållbarhetsavdelning som 

rapporterar till en hållbarhetschef som i sin tur sitter i koncernledningen och håller ihop 

hållbarhetsstrategin. I övrigt sker rapporteringen utefter organisationens övergripande 

struktur, där respektive ansvarig rapporterar direkt till sin ovanstående chef som i sin tur tar 

det vidare till nästkommande chef. Det innebär att ansvaret för att hållbarhetsstrategin 

implementeras fördelas till de avdelningar där hållbarhetsarbetet sker. Stålföretaget har ett 

flertal interna regelverk och policys som styr medarbetarna i det dagliga arbetet och 

hållbarhet har en stor påverkan på de dokumenten (Respondent Stålföretaget, telefonintervju 

12 november 2018). Uppförandekoden och styrdokumenten för miljö och säkerhet är 

organisationens viktigaste styrdokument (Stålföretaget, 2018). Stålföretagets interna policys 

och procedurer som vägleder de anställda är i hög grad influerade av organisationens 

hållbarhetsarbete. Företaget har en organisationsstruktur för hållbarhetsarbete, som i hög 

utsträckning är integrerad med organisationens verksamhet. Det finns specifika medarbetare 

som jobbar med hållbarhet samtidigt som ansvaret fördelas ut så att hållbarhetsarbetet 

påverkar medarbetare inom alla nivåer. Således är samtliga komponenter i det administrativa 

kontrollsystemet förekommande och kontrollsystemet klassificeras som starkt 

förekommande. 

 

Stålföretaget har ett långsiktigt mål att bli ett av världens mest hållbara företag (Stålföretaget, 

2018). Organisationen tillämpar långsiktig strategisk planering och strävar efter att vara 

världens första fossilfria stålbolag år 2045. Stålföretaget hade som mål att deras kunder skulle 

spara lika mycket koldioxidutsläpp, tack vare företagets produkter, som organisation själv 

hade i direkt miljöpåverkan. Målet var satt till år 2025 men flyttades fram till 2020 när 

organisationens märkte att målen nåddes snabbare än väntat. Företagets långsiktiga 

målsättningar bryts ned på årsbasis som en del i en årlig nedbrytningsprocess av strategin. 

Denna nedbrytning ligger till grund för diverse målsättningar inom organisationen som styr 

det dagliga arbetet (Respondent Stålföretaget, telefonintervju 12 november 2018). 

Organisationen arbetar aktivt med att sätta utmanande långsiktiga mål för deras 

hållbarhetsarbete. Den långsiktiga strategin bryts ned och konkretiseras i kortare 

handlingsplaner där arbetsuppgifter och målsättningar styr medarbetare. Båda komponenterna 
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i kontrollsystemet för planering är förekommande och har en styrande effekt på medarbetare, 

vilket innebär att kontrollsystemet klassificeras som starkt förekommande. 

 

För att mäta och följa upp organisationens mål använder sig Stålföretaget av icke-finansiella 

mått som bygger på företagets strategi. Dessa mål prognostiseras och kontrolleras på både 

individnivå och koncernnivå. Stålföretaget använder sig av mätetal för hållbarhetsarbetet som 

följs upp varje kvartal i budgetarbetet som en del av strategiarbetet. Till de icke-finansiella 

måtten finns det bonusar där medarbetare och chefer belönas utefter graden av 

måluppfyllnad, vilket har stärkt måttens betydelse (Respondent Stålföretaget, telefonintervju 

12 november 2018). Det föreligger en tydlig cybernetisk process för Stålföretagets icke-

finansiella mått och budget. Dessutom finns det starka kopplingar mellan måtten och 

monetära bonusar, vilket får till effekt att medarbetarnas fokus riktas mot att arbeta för att 

uppnå målen som kopplats till de icke-finansiella måtten. Därav anses både det cybernetiska 

kontrollsystemet och kontrollsystemet för belöning vara starkt förekommande, eftersom de 

har en starkt styrande effekt på medarbetarna. Dessutom är kontrollsystemen för planering, 

cybernetik och belöning starkt integrerade med varandra och med organisationens övriga 

verksamhet. 

 

Stålföretaget har en vision som lyder “en starkare, lättare och mer hållbar värld”. Visionen 

synliggörs på flera sätt för medarbetarna, vilket medför att hållbarhet alltid finns med i 

baktanken i arbetet. Dessutom lockar hållbarhetsprojekt och hållbarhetsarbetet ung 

arbetskraft till organisationen, vilket tydliggörs av att företaget får ett stort antal spontana 

jobbansökningar. Stålföretagets hållbarhetsarbete har troligtvis även bidragit till att 

medarbetarna tar mer medvetna val (Respondent Stålföretaget, telefonintervju 12 november 

2018). Organisationen har ett introduktionsprogram för nyanställda där de utbildas kring 

affärsetik och organisationens styrdokument med tillhörande värderingar (Stålföretaget, 

2018). Värderingskomponenten är förekommande i Stålföretagets kontrollsystem för kultur 

eftersom att medarbetare i viss mån påverkas av organisationers värderingar på samtliga tre 

nivåer, där socialiseringsprocessen är den starkaste. Organisationen synliggör visionen men 

det framkommer inte att de tillämpar någon övrig symbol- eller klanstyrning, därav anses 

komponenterna vara frånvarande. Detta leder till att kontrollsystemet för kultur anses vara 

förekommande inom Stålföretaget. 

4.8 Telia 

Telia är ett telekomföretag med verksamhet inom ett flertal länder, där Sverige är det land 

som står för det största bidraget till företagets omsättning. Företaget är noterade på den 

svenska aktiemarknaden och omsatte under 2017 drygt 80 miljarder kronor, med en 

personalstyrka på över 20 000 medarbetare (Telia AB, 2018). 

 

Telia har en central hållbarhetsavdelning på koncernnivå där det övergripande 

koordineringsansvaret för hållbarhetsarbetet ligger. Koncernen har hållbarhetsmedarbetare 

inom respektive lands organisation. För de länder där Telia har sin största verksamhet, såsom 

Sverige, jobbar hållbarhetsmedarbetarna på en egen hållbarhetsavdelning, medan 
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hållbarhetsmedarbetare på mindre marknader ofta jobbar inom en kommunikationsavdelning. 

Hållbarhetsmedarbetarna inom respektive land rapporterar till sina respektive 

ledningsgrupper, vilket anses vara av största vikt för att hållbarhetsarbetet ska inkluderas i 

arbetet. Respektive lands ledningsgrupp och koncerngruppen arbetar nära varandra och 

utbyter information genom regelbundna avstämningar. Inom länderna samarbetar 

hållbarhetsmedarbetarna med personal från andra enheter inom verksamheten. 

Hållbarhetsarbetet ses som en integrerad nyckelfaktor i Telias strategi och har en stark 

påverkan på interna styrdokument och policys (Respondent Telia, telefonintervju 15 

november 2018). Telia har en organisationsstruktur för hållbarhetsarbetet som går från 

koncernnivå och bryts ned inom verksamheten för varje land. Koordination sker både 

horisontellt och vertikalt inom organisationen, där CSR även påverkar policys och 

procedurer. Samtliga tre komponenter för det administrativa kontrollsystemet styr 

medarbetare och är integrerat till en hög grad. Således klassificeras kontrollsystemet som 

starkt förekommande hos Telia. 

 

Telia använder sig av långsiktig strategisk hållbarhetsplanering. Den långsiktiga planeringen 

bryts ned till årliga handlingsplaner. Handlingsplanerna följs upp för att säkerställa att 

hållbarhetsarbetet går i rätt riktning mot de långsiktiga målen (Respondent Telia, 

telefonintervju 15 november 2018).  

 

“Förut var hållbarhet väldigt operationellt, det handlade mycket om att arbeta med 

energieffektivitet och sådana saker. Hållbarhet är idag mycket mer strategiskt, så vi arbetar 

mycket med strategi och change management”  

(Respondent Telia, telefonintervju 15 november 2018)  

 

Hållbarhetsarbetet mäts genom en bred uppsättning icke-finansiella KPI:er. Det sätts upp 

målnivåer och måtten följs upp och kontrolleras på kvartalsbasis, samtidigt som det 

budgeteras för hållbarhetsarbetet. I dagsläget finns det viss bonus för de medarbetare som 

arbetar inom hållbarhet (Respondent Telia, telefonintervju 15 november 2018). Telia har 

både lång- och kortsiktig hållbarhetsplanering som kontinuerligt kontrolleras, vilket innebär 

att kontrollsystemet för planering är starkt förekommande. Inom det cybernetiska 

kontrollsystemet är komponenterna för budget och icke-finansiella mått förekommande och 

styr medarbetarna genom en tydlig cybernetisk process. Utifrån det klassificeras det 

cybernetiska kontrollsystemet som starkt förekommande. Telia har viss bonus för 

medarbetare som arbetar inom hållbarhet och kontrollsystemet för belöning anses vara 

förekommande.  

 

“Dare, Care, Simplify” är den värdegrund som vägleder Telias medarbetare i det dagliga 

arbetet (Telia AB, 2018). Värdegrunden är tillsammans med trovärdighet och transparens 

utgångspunkten för organisationens hållbarhetsarbete. Detta kommuniceras kontinuerligt ut 

till företagets medarbetare och är något som organisationen försöker få medarbetarna att leva 

efter. Telia arbetar hårt med att befästa värderingarna, bland annat genom att aktivt inkludera 

hållbarhetsaspekter i de event och aktiviteter som företaget arrangerar samt genom årliga 

utbildningar och undersökningar bland medarbetarna. Dessutom utgör hållbarhetsvärderingar 
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en viktig aspekt vid rekryteringsprocessen, dels genom att företaget söker personer med rätt 

värderingar och dels genom ett aktivt arbete kring företagets varumärke som arbetsgivare. 

Även om organisationen har tydliga och gemensamma värderingar skiljer sig 

hållbarhetsarbetet mellan länderna till viss del åt beroende på ländernas förutsättningar att 

bedriva hållbarhetsarbete. Det innebär att företagen inom de olika länderna tillåts att ha olika 

fokus och engagemang så länge de inte avviker från de övergripande strategierna. En stark 

symbol i företagets hållbarhetsarbete är att de nya kontoren i Sverige, Norge och Finland 

placerats så att det ska vara enkelt för medarbetarna att välja miljövänliga transporter i form 

av kollektivtrafik. En annan signal till medarbetarna är att de tillåts avsätta en avlönad 

arbetsdag per år till något allmännyttigt ändamål genom att engagera sig i volontärarbete 

under projektnamnet “Younite” (Respondent Telia, telefonintervju 15 november 2018). 

Värderingskomponenten styr medarbetare i hög grad hos Telia, eftersom 

hållbarhetsvärderingar inkluderas i rekrytering, socialisering och påverkan av medarbetare. 

Företaget använder sig även av symboler och till viss mån klanstyrning. Samtliga 

komponenter i kontrollsystemet för kontroll förekommer och kulturen påverkar medarbetare i 

en hög utsträckning, vilket innebär att kontrollsystemet klassificeras som starkt 

förekommande.  

4.9 Ragn-Sells 

Ragn-Sells Group är en privatägd koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Estland och 

Danmark. Företaget verkar inom avfallshantering, miljötjänster och återvinning. Under 2017 

hade Ragn-Sells koncernen drygt 3 000 anställda och en nettoomsättning på cirka 6 miljarder 

kronor (Ragn-Sells Group, 2018).  

 

Det finns en specifik avdelning för hållbarhetsarbete, men eftersom hållbarhet är starkt 

kopplat till Ragn-Sells affärserbjudanden innebär det att samtliga medarbetare på ett eller 

annat sätt arbetar med hållbarhet. Företaget har en hållbarhetschef som sitter i 

koncernledningen tillsammans med ansvariga för respektive affärsområde, där olika 

funktioner har olika ansvar och målsättningar. Samordningen sker mellan 

affärsområdesansvariga och hållbarhetsansvariga i koncernledningen. Företaget har nyligen 

systematiserat arbetssättet kring hållbarhet och det nya arbetssättet som trädde i kraft den 

första januari 2018 har lett till en ökad acceptans för arbetet. CSR har numera en plats i 

utformandet av policys och procedurer. Dessutom upprättade koncernen sin första 

hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017 (Respondent Ragn-Sells, telefonintervju 16 

november 2018). Det föreligger en organisationsstruktur och ledningsstruktur som sätter 

ramar, vilket möjliggör rapportering och ansvarsfördelning kring hållbarhetsarbetet. 

Dessutom har hållbarhet en plats i interna styrdokument, vilket innebär att samtliga 

komponenter i det administrativa kontrollsystemet kan identifieras och är integrerade hos 

Ragn-Sells. Därav klassificeras det administrativa kontrollsystemet som starkt 

förekommande. 
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“Det som är så bra är att egentligen alla våra erbjudanden och det vi säljer har en stark 

hållbarhetskoppling. Så alla jobbar mer eller mindre med frågan och strategin vi har tagit 

fram bygger på att vi ska leverera hållbarhetsvärden.”  

(Respondent Ragn-Sells, telefonintervju 16 november 2018) 

 

Centralt för Ragn-Sells strategi är att ansvar för jorden och framgång i affärer går hand i hand 

(Ragn-Sells Group, 2018). Företaget har en övergripande strategi som inkluderar långsiktig 

planering för hållbarhet. Utöver den långsiktiga strategin har företaget kortsiktiga 

aktivitetsplaner med löptider på upp till ett år. Organisationen tillämpar både finansiella och 

icke-finansiella mått för att mäta prestationer inom hållbarhetsarbetets olika områden. Målen 

och prestationerna inkluderas även i företagets budget. Hållbarhetsprestationerna 

prognostiseras och följs upp månadsvis på central nivå (Respondent Ragn-Sells, 

telefonintervju 16 november 2018). Båda komponenterna inom kontrollsystemet för 

planering är uppfyllda, och kontrollsystemet anses vara starkt förekommande. Det föreligger 

en cybernetisk process för komponenterna finansiella och icke-finansiella mått samt 

budgetarbetet. Det cybernetiska kontrollsystemet har en styrande effekt på medarbetarna och 

klassificeras således som starkt förekommande. 

 

Det finns inga explicita monetära bonusar som i dagsläget är kopplade till hållbarhet. 

Däremot arbetar Ragn-Sells med att uppmärksamma goda exempel som rör CSR, från såväl 

medarbetare inom organisationen som externa samarbetspartners. Intranät, anslagstavlor på 

arbetsplatser och elektroniska skärmar används för att synliggöra och berömma de handlingar 

som fört hållbarhetsarbetet framåt. Det har bidragit med en stolthet bland medarbetarna och 

de känner att de är med och bidrar till samhället (Respondent Ragn-Sells, telefonintervju 16 

november 2018). Ragn-Sells jobbar aktivt med att uppmärksamma och berömma goda 

handlingar som stärker organisationens hållbarhetsarbete. Däremot finns det inga tydliga 

kriterier för vad som premieras, utan goda handlingar uppskattas överlag och de lyfts upp för 

att motivera de anställda. Kontrollsystemet för belöning anses således vara förekommande, 

eftersom att det finns incitament för medarbetarna att bidra till organisationens CSR-arbete.  

 

“Vi har lite olika sätt att kommunicera till våra medarbetare. Vi har vårt intranät, vi har 

mail, vi har anslag på arbetsplatserna och dessutom har vi elektroniska skärmar där vi 

pumpar ut budskap och där varvar vi med goda exempel från organisationen där vi lyfter 

medarbetare som gjort bra saker.” (Respondent Ragn-Sells, telefonintervju 16 november) 

 

För att sprida organisationens värderingar arbetas det aktivt med “One Company” som 

handlar om att alla ska veta vad Ragn-Sells står för och vad det innebär att jobba inom 

företaget. Att de som väljer att stanna inom företaget verkligen tar till sig organisationens 

värderingar är en viktig del i det arbetet. Att individer har värderingar som överensstämmer 

med organisationens är något som eftersträvas vid rekrytering av ny personal och det ses som 

en viktig del för att trivas på företaget (Respondent Ragn-Sells, telefonintervju 16 november 

2018). Värderingskomponenten är förekommande, primärt genom socialiseringsprocesser 

och verkar för att medarbetare ska anamma organisationens värderingar. Komponenten för 

symbolstyrning är tydligt förekommande inom organisationen då visuella uttryck påminner 
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medarbetare om organisationens värderingar och genom att illustrera önskvärt beteende 

genom flera kommunikationskanaler. Någon vidare klanstyrning har inte identifierats, men 

värderingskomponenten och symbolkomponenten påverkar medarbetarnas beteende i hög 

grad. Således klassificeras Ragn-Sells kontrollsystem för kultur som starkt förekommande. 

4.10 Scandic Hotels 

Scandic Hotels Group bedriver den största hotellverksamheten i Norden med drygt 10 000 

fast anställda medarbetare och hade under 2017 en nettoomsättning på 16,4 miljarder kronor. 

Företaget består av ett nätverk med ungefär 280 hotell i sex länder. Scandic Hotels Group är 

sedan 2 december 2016 noterat på Stockholms aktiemarknad (Scandic Hotels Group, 2018). 

 

På Scandic Hotels finns det en specifik avdelning för hållbarhetsarbetet på koncernnivå. 

Därifrån är arbetet uppdelat på landsnivå och ansvaret för hållbarhetsavdelningarna ligger på 

respektive lands HR-chef. Rapportering sker från hotelldirektörerna till respektive lands 

hållbarhetsavdelning som i sin tur rapporterar till hållbarhetsavdelningen på koncernnivå. 

Koncernens hållbarhetsavdelning rapporterar därefter till koncernens HR- och hållbarhetschef 

som sitter i koncernledningen. Det föreligger även ett nära samarbete med löpande kontakt 

mellan både hållbarhetsgruppen på central nivå samt hållbarhetsavdelningarna för varje land 

och hotellen. Genom att hållbarhet inkluderas i koncernens interna dokument och policys 

påverkar det medarbetarna i deras dagliga arbete (Respondent Scandic Hotels, telefonintervju 

21 november 2018). Det finns en tydlig organisationsstruktur och ledningsstruktur gällande 

hållbarhetsarbetet hos Scandic Hotels. Organisationen har dessutom inkluderat hållbarhet i 

interna styrdokument, vilka påverkar medarbetarna i hög grad. Därav anses det administrativa 

kontrollsystemet vara starkt förekommande och integrerat i verksamheten.  

 

Organisationen tillämpar långsiktig hållbarhetsplanering, där organisationen sätter upp mål 

för exempelvis var de vill vara år 2020 eller år 2030. Den långsiktiga planeringen 

konkretiseras till vad som behöver göras på bland annat veckobasis eller månadsbasis för att 

de långsiktiga målen ska uppnås. Det jobbas aktivt för att uppnå dessa mål och hur de ska 

uppnås konkretiseras i respektive hotells affärsplan. De uppsatta hållbarhetsmålen är icke-

finansiella och hotellen följer upp målen för att kontrollera prestationen mot de långsiktiga 

hållbarhetsmålen. Kostnaderna för hållbarhetsarbetet prognostiseras i företagets budgetarbete 

(Respondent Scandic Hotels, telefonintervju 21 november 2018). Scandic Hotels använder 

både lång- och kortsiktig hållbarhetsplanering och kontrollsystemet för planering är således 

starkt förekommande. Planeringen konkretiseras i form av att icke-finansiella mål sätts upp 

och följs upp i en cybernetisk process. Komponenten för icke-finansiella mått i det 

cybernetiska kontrollsystemet är förekommande och detsamma gäller för 

budgetkomponenten. Det cybernetiska kontrollsystemet klassificeras således som starkt 

förekommande då dessa två komponenter i hög utsträckning påverkar medarbetarnas arbete. 

 

Scandic Hotels har bonussystem kopplat till resultaten i deras personalundersökning “Scandic 

Voice” (Respondent Scandic Hotels, telefonintervju 21 november 2018). I “Scandic Voice” 

mäts bland annat engagemang och arbetsmiljö, för att säkerställa att medarbetarna trivs och 
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att hållbarhetsarbetet går i rätt riktning (Scandic Hotels Group, 2018). Företaget har bonus 

kopplad till en viss del av hållbarhetsarbetet och bonusen har en koppling till organisationens 

planering och uppföljning av det arbetet. Kontrollsystemet för belöning är således 

förekommande hos Scandic. Det är dessutom till viss del integrerat med kontrollsystemet för 

planering och det cybernetiska kontrollsystemet. 

 

“Vi säger att vi driver inga hållbara projekt, vi driver projekt som är hållbara. Allting vi gör 

börjar med att vi tittar på det utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Så vi ser inte hållbarhet som 

en del och det är ingenting som man gör också, utan det är någonting som ingår i det vi gör 

dagligen.” (Respondent Scandic Hotels, telefonintervju 21 november 2018)  

 

Scandic har haft miljöpolicys sedan 1993 och hållbarhetsvärderingar är något som ligger i 

företagets DNA. Förutom att jobba aktivt med hållbarhetsvärderingar vid rekryteringen är 

värderingar något som får en plats vid upplärningen av nyanställd personal. Värderingarna är 

också en viktig aspekt i det dagliga arbetet eftersom medarbetare ser hur andra kollegor 

arbetar och följer rutiner, vilket är viktigt att anamma för de som vill passa in i 

organisationen. Utöver arbetet som rör verksamheten har Scandic Hotels ett program som de 

kallar för “Scandic i samhället” där alla hotell ska engagera sig i det lokala samhället genom 

minst tre aktiviteter per år. Engagemangen och hållbarhetsarbetet tydliggörs för medarbetarna 

genom e-learning och anslag i bland annat personalmatsalar, samt att varje hotell måste 

anordna en workshop eller föreläsning som handlar om hållbarhet minst en gång per år. 

Däremot kan engagemangen och innehållet i hållbarhetsarbetet skilja sig åt mellan hotellen 

som ett resultat av lokala kontexter (Respondent Scandic Hotels, telefonintervju 21 november 

2018). Värderingskomponenten är starkt förekommande på samtliga tre nivåer för Scandic 

Hotels, då hållbarhetsvärderingar påverkar och socialiserar medarbetare samtidigt som det 

prioriteras vid rekryteringar. Komponenten för symboler är även den starkt förekommande 

bland annat genom att värderingar visuellt synliggörs och att organisationen tydligt signalerar 

att personalens välmående och hållbarhetsengagemang är viktigt för företaget. Klanstyrning 

förekommer i viss grad, då hållbarhetsarbetets olika evenemang och workshops anpassas 

utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. Kontrollsystemet för kultur har en styrande 

effekt på medarbetarna och klassificeras således som starkt förekommande hos Scandic 

Hotels.  

4.11 Stena Recycling 

Stena Recycling ingår i den familjeägda koncernen Stena Metall. Företaget återvinner och 

förädlar resurser till nya råvaror som kan återanvändas i industrier över hela världen. För det 

brutna räkenskapsåret 2016/2017 hade Stena Recycling en nettoomsättning på drygt 8 

miljarder kronor och 1 168 medarbetare (Stena Metall AB, 2017). 

 

På Stena Recycling finns det ett specifikt hållbarhetsråd där ledningsfunktioner inkluderas. 

Hållbarhetsrådet ansvarar för både det interna och externa hållbarhetsarbetet. Det interna 

handlar mycket om koordinering och att sprida ut ansvaret till de avdelningar där arbetet 

passar bäst. Hållbarhetsrådet rapporterar till ledningen i Stena Recycling och till 
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koncernmodern där det finns en ansvarig som koordinerar koncernens hållbarhetsarbete. 

Företaget har en verksamhet som bygger på hållbarhet och återvinning, vilket resulterat i att 

CSR har en tydlig del i företagets strategi och interna styrdokument (Respondent Stena 

Recycling, telefonintervju 21 november 2018). Stena Recycling har integrerat hållbarhet i 

företagets organisations- och ledningsstruktur samtidigt som företaget har interna dokument 

och riktlinjer som bygger på hållbarhetsaspekter. Det administrativa kontrollsystemet anses 

således vara starkt förekommande och integrerat hos Stena Recycling. 

 

Stena Recycling har en strategiperiod som sträcker sig över tre år och den bygger på 

företagets kärnverksamhet som är återvinning och hållbarhet. Dessutom har företaget 

långsiktiga mål som sträcker sig över betydligt längre perioder än så. Strategiperioden och 

målen bryts i sin tur ned till kortsiktiga mål. För att tydliggöra vad som behöver göras i det 

dagliga arbetet använder företaget ett lean-inspirerat system för att effektivisera processen 

och säkerställa att arbetet styrs mot de långsiktiga målen (Respondent Stena Recycling, 

telefonintervju 21 november 2018). Stena Recycling använder sig av både lång- och 

kortsiktig planering som integrerats med företagets övriga strategier. Planeringen bryts ned 

hela vägen till individnivå genom företagets leansystem, vilket ger en styrande effekt och 

kontrollsystemet för planering klassificeras som starkt förekommande.  

 

Organisationen har tagit fram strategiska KPI:er för att möjliggöra mätning av prestationen i 

förhållande till planeringen. Dessa mått är icke-finansiella och organisationen mäter 

exempelvis återvinningsgrad, personalens sammansättning och säkerhet. Det sätts upp 

målnivåer och måtten anpassas utifrån vad som passar för respektive verksamhetsområde, 

samtidigt som organisationen genomför avvikelseanalyser för att kontrollera prestationerna. 

Organisationen lägger en budget där de prognostiserar vilka resursuppoffringar som krävs för 

att nå de mål som är satta utifrån strategin (Respondent Stena Recycling, telefonintervju 21 

november 2018). 

 

“Vi har ju det här leanbaserade systemet och inför varje skift har man ett sådant möte där 

man tittar på en resultattavla och där sker målsättning och uppföljning.” 

(Respondent Stena Recycling, telefonintervju 21 november 2018)  

 

Komponenten för icke-finansiella mått och för budget är tydligt förekommande och påverkar 

medarbetare till att ägna sig åt hållbarhetsarbete genom en tydlig cybernetisk process. Såldes 

klassificeras det cybernetiska kontrollsystemet som starkt förekommande hos Stena 

Recycling.  

 

Stena Recycling har externa bonusar kopplade till vissa aspekter av hållbarhetsarbetet. Utöver 

de monetära belöningarna premieras goda prestationer på ett mer informellt sätt genom att 

lyfta personer och arbetsgrupper internt (Respondent Stena Recycling, telefonintervju 21 

november 2018). Att företaget tillämpar bonusar för vissa aspekter av hållbarhetsarbetet i 

syfte att vägleda organisationens medarbetare innebär att kontrollsystemet för belöning kan 

klassificeras som förekommande. 
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Återvinning är kärnverksamheten för Stena Recycling, det innebär att företaget naturligt 

kommunicerar och pratar mycket kring ämnet. Det har gjort det enkelt att koppla värderingar 

till medarbetarnas tankar i det dagliga arbetet. Under de senaste åren har 

hållbarhetsvärderingar fått en stark förankring hos medarbetarna, vilket framkommer genom 

att de positiva rösterna överröstar de negativa. Detta har bland annat skett genom att 

hållbarhet har ett tydligt fokus vid konferenser och andra forum inom företaget, samtidigt 

som förändringar i lagstiftning har påskyndat omställningen. Dessutom finns det en stark 

process kring företagets årliga medarbetarundersökning, vilken ämnar till att kontrollera 

välmående och säkerställa att de anställda jobbar i rätt riktning. Värderingar påverkar även 

rekryteringsprocessen, där företaget arbetar aktivt med att uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare samt att värderingarna hos de sökande utvärderas. Hållbarhetstrappan är en 

symbol som alla medarbetare känner till och påminner den dem om företagets 

hållbarhetsarbete. Dessutom har Stena Recycling nyligen släppt en grön obligation på 800 

miljoner kronor trots att det finns andra finansieringsmöjligheter (Respondent Stena 

Recycling, telefonintervju 21 november 2018). Att företaget har släppt en grön obligation är 

en tydlig signal att hållbarhet ska genomsyra allt inom organisationen, samtidigt som andra 

symboler likt hållbarhetstrappan illustrerar att hållbarhet är centralt för organisationen. 

Symbolkomponenten är således förekommande i hög grad hos Stena Recycling. 

Klankomponenten är frånvarande, men värderingskomponenten förekommer på samtliga 

nivåer då hållbarhetsvärderingar påverkar medarbetare i socialiseringsprocesser, inom 

rekrytering och i syfte att få medarbetare att agera utefter värderingarna. Utifrån detta 

klassificeras kontrollsystemet för kultur som starkt förekommande.  
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4.12 Sammanställning av företagens MCS-paket för CSR 

Nedan följer en sammanställning av hur de undersökta företagen har designat sina MCS-

paket för styrningen av CSR. Sammanställningen utgår från avsnitt 4.1-4.11 där 

kontrollsystemen klassificerats som frånvarande, förekommande eller starkt förekommande 

(se avsnitt 3.5 för klassificeringens kriterier). 

 

 
Tabell 3. Företagens MCS-paket 

 

Samtliga 11 studerade företag har en starkt förekommande administrativ kontroll för 

hållbarhetsarbetet, där varje komponent förekommer hos samtliga företag. Varje företag har 

en hållbarhetschef och majoriteten av organisationerna har en specifik hållbarhetsavdelning. 

Dessutom har varje organisation integrerat den administrativa kontrollen för 

hållbarhetsarbetet med organisationens centrala verksamhetsstyrning.  

 

10 av de 11 studerade företagen har ett starkt förekommande kontrollsystem för 

hållbarhetsplanering. I dessa företag har både den långsiktiga och kortsiktiga komponenten av 

planering identifierats. De flesta företagen har en tydlig koppling mellan den långsiktiga 

planeringen och den kortsiktiga planeringen där den långsiktiga planeringen ofta brutits ned 

till kortsiktiga handlingsplaner. I ungefär hälften av fallen är kontrollsystemet för planeringen 
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integrerat, eftersom det föreligger en nära koppling mellan hållbarhetsplaneringen och 

företagens övergripande strategiska planering. Kontrollsystemet för planering har 

klassificerats som förekommande hos ett företag. Det företaget uppfyller komponenten för 

långsiktig planering men inte för den kortsiktiga, vilket innebär att samtliga 11 företag har en 

långsiktig hållbarhetsplanering. 

 

Det cybernetiska kontrollsystemet är starkt förekommande hos 9 av 11 företag. Hos de nio 

företagen föreligger det en tydlig cybernetisk process, där icke-finansiella mått och budget är 

de mest framträdande komponenterna. De flesta företagen påpekar att de icke-finansiella 

måtten har en indirekt påverkan på finansiella nyckeltal och finansiella prestationer, däremot 

har komponenten för finansiella mått enbart identifierats hos ett fåtal företag. I ett av 

företagen klassificeras det cybernetiska kontrollsystemet som förekommande, eftersom att 

organisationen enbart uppfyller kraven för komponenten budget. I ett annat företag är 

samtliga komponenter frånvarande och det cybernetiska kontrollsystemet klassificeras som 

frånvarande. I de två sistnämnda företagen finns det vissa icke-finansiella hållbarhetsmått, 

men det saknas en cybernetisk process för måtten och komponenten ses därav som 

frånvarande. Detta innebär att samtliga 11 företag har icke-finansiella hållbarhetsmått, även 

om två företag inte har någon cybernetisk process kring måtten. Vidare har komponenten för 

hybridmått inte identifierats hos något företag. Inom flera av de företag där det cybernetiska 

kontrollsystemet är starkt förekommande är det integrerat med kontrollsystemet för 

planering. 

 

Kontrollsystemet för belöning är starkt förekommande hos två företag, förekommande hos 

sex företag och frånvarande hos tre. Det ena företaget som har ett starkt förekommande 

belöningssystem har kopplat belöningar till graden av måluppfyllnad gällande hållbarhetsmål. 

Det andra företaget med ett starkt förekommande belöningssystem har bonusar kopplade till 

vissa delar av hållbarhetsmålen, men framförallt en stark incitamentkultur där goda 

prestationer på hållbarhet uppmärksammas internt. I de sex företagen där kontrollsystemet för 

belöning förekommer är extern bonus kopplad till vissa aspekter av hållbarhetsarbetet eller så 

finns det en viss incitamentkultur kopplad till arbetet. Hos de tre företagen där 

kontrollsystemet är frånvarande finns det varken incitamentkultur eller någon monetär bonus 

kopplad till hållbarhetsarbetet. Hos de företag där kontrollsystemet för belöning var 

förekommande eller starkt förekommande var kontrollsystemet ofta integrerat med det 

cybernetiska kontrollsystemet. 

 

Gällande kontrollsystemet för kultur har 10 av de 11 företagen ett starkt förekommande 

kontrollsystem medan kontrollsystemet klassificerats som förekommande hos ett företag. Hos 

de 10 företag med ett starkt förekommande kontrollsystem för kultur har 

värderingskomponenten och symbolkomponenten identifierats hos samtliga, om än i 

varierande grad. Klankomponenten förekommer i fem av de företag där kontrollsystemet är 

starkt förekommande. I det företag där kontrollsystemet för kultur klassificerats som 

förekommande förekommer enbart värderingskomponenten. Värderingskomponenten 

förekommer således hos alla 11 företag, även om antalet förekommande nivåer inom 

komponenten varierar mellan företagen.  
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5. Analys  

Kapitel fem syftar till att analysera det som presenterats i kapitel fyra. Analysen avser att se 

mönster inom studien och jämföra studiens resultat med tidigare forskning. Först sker 

analysen på kontrollsystemsnivå (5.1) där förekomsten och betydelsegraden för 

kontrollsystemen behandlas. Därefter skiftar fokus till en mer aggregerad analys på 

hållbarhetsstyrningen (5.2) för att finna möjliga förklaringar till och innebörden av 

identifierade mönster. 

 

5.1 Kontrollsystemen i MCS-paketet 

Utifrån empiriavsnittet ovan tydliggörs det att det administrativa kontrollsystemet, 

kontrollsystemet för planering och kontrollsystemet för kultur är de mest förekommande 

kontrollsystemen i hållbarhetsstyrningen då de förekommer hos samtliga företag i studien. 

Det cybernetiska kontrollsystemet förekommer hos 10 av 11 företag medan kontrollsystemet 

för belöning förekommer i 8 av 11 organisationer. Likt Crutzen et al. (2017) visar resultaten i 

denna studie att det administrativa kontrollsystemet förekommer hos samtliga undersökta 

företag, och att kontrollsystemet för belöning är det minst förekommande kontrollsystemet. 

Lueg och Radlach (2016) finner även de att det administrativa kontrollsystemet är ett av de 

oftast förekommande kontrollsystemen och att kontrollsystemet för belöning är det som 

förekommer i minst utsträckning. Däremot skiljer sig resultaten i denna studie från Lueg och 

Radlach (2016) samt Crutzen et al. (2017) i det avseende att kontrollsystemen för kultur och 

för planering förekommer hos samtliga undersökta företag, samt att kontrollsystemen i högre 

utsträckning är integrerade. Dessutom visar resultaten i de tidigare studierna att det 

cybernetiska kontrollsystemet förekommer i en högre utsträckning än kontrollsystemen för 

planering och kultur, till skillnad från resultaten från denna studie som påvisar det motsatta. 

Resultaten i denna studie ger stöd för Galbreath (2010) som finner att formell planering och 

informell kultur ger positiva effekter gällande hållbarhetsarbetet. Då samtliga organisationer i 

denna studie är topprankade inom hållbarhet och tillämpar styrning för planering och kultur i 

högre grad än organisationer i andra studier, tyder det på att dessa typer av styrning kan vara 

extra viktiga för organisationer att uppnå goda resultat i hållbarhetsarbetet. 

 

Det administrativa kontrollsystemet tycks vara extra betydande i hållbarhetsstyrningen hos 

företagen i denna studie. En förklaring går att finna i Strand, Freeman och Hockerts (2015) 

resonemang, där författarna belyser att skandinaviska företag är mer benägna att ha 

medarbetare med hållbarhetsbefattningar inom sina organisationer och på ledande positioner. 

Att ha medarbetare som arbetar med hållbarhet inom organisationer och ledningsgrupper ger 

förutsättningar för att bedriva ett strukturerat hållbarhetsarbete. Det framkommer från 

empirin att majoriteten av hållbarhetscheferna har ett samordnande ansvar, vilket tyder på att 

organisationerna aktivt väljer att strukturera ansvarsfördelningen för hållbarhetsarbetet. 

Dessutom har samtliga företag integrerat den administrativa kontrollen för hållbarhetsarbetet 

med organisationens övergripande administrativa kontroll, för att se till att arbetet inkluderas 

på riktigt. Vikten av detta påpekas av flera respondenter och kan exemplifieras av 
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Respondent Stålföretaget (telefonintervju 12 november 2018) som uppger att organisationen 

“...har valt att inte ha en separat hållbarhetsorganisation, utan ser till att den är integrerad i, 

om du ursäktar uttrycket, den riktiga verksamheten”. En annan möjlig förklaring kan ligga i 

det faktum att samtliga studerade företag, förutom Fjällräven, är organisationer med tusentals 

anställda. Det innebär att det är logiskt för dessa företag att ha välutvecklade formella och 

tydliga strukturer, för att synliggöra förhållanden mellan anställda och funktioner. En 

existerande struktur underlättar för en integration för hållbarhet, eftersom det inte måste 

byggas upp en ny struktur.  

 

En möjlig förklaring till varför planering är mer förekommande i denna studie i förhållande 

till tidigare forskning kan ha att göra med att hållbarhetsarbetet har en central strategisk 

prioritering i ledningsgrupperna hos de flesta undersökta företagen. Att det fått en ökad 

relevans och integrerats i strategiarbetet nämns av flera företag. Exempelvis påpekar 

Respondent Telia (telefonintervju 15 november 2018) att hållbarhetsarbetet sker på en 

mycket mer strategisk nivå idag, där det tidigare var mer operationellt i form av att mäta 

energieffektivitet och liknande. Detta indikerar att CSR inte ses som någon separat aktivitet i 

syfte att få legitimitet eller tillfredsställa intressenter, utan att det är större än så och att 

organisationerna förstår vikten av att verkligen vara hållbara. Detta resonemang får stöd i att 

samtliga företag använder sig av långsiktig hållbarhetsplanering, men också av att Scania, 

Energiföretaget och Stålföretaget har uttalade visioner och målsättningar för framtiden där 

kärnverksamheten utgår från hållbara alternativ. Det belyser att organisationerna ser att 

hållbarhetsarbetet kommer vara ännu viktigare i framtiden och att det saknas utrymme för 

företag som inte är hållbara. Det kan förklara varför de undersökta organisationerna lägger så 

stor vikt i att planera hållbarhetsarbetet. 

 

Den cybernetiska kontrollen i hållbarhetsstyrningen sker främst genom mätning och 

uppföljning av icke-finansiella hållbarhetsmått och att hållbarhet inkluderas i företagens 

budgetarbete. I dagsläget är det enbart hos Länsförsäkringar som det cybernetiska 

kontrollsystemet är frånvarande. Det skiljer sig från Crutzen et al. (2017) resultat, där alla 

topprankade företag använde sig av cybernetisk kontroll för hållbarhetsarbetet. En möjlig 

förklaring till detta kan ligga i det faktum att Länsförsäkringar är en kundägd federation, där 

det inte finns en ägare med ett tydligt intresse för vinstmaximering till skillnad från de andra 

studerade företagen som är familjeägda eller börsnoterade. Länsförsäkringars ägarstruktur 

och att de till följd av denna inte vill ses som ett girigt bolag som sätter kostnader och intäkter 

på hållbarhet skulle kunna förklara avsaknaden av cybernetisk kontroll. Den cybernetiska 

kontrollen bygger på mätning och uppföljning som kan ha en direkt eller indirekt koppling till 

företagets kostnader och intäkter, vilket till viss del går emot det Länsförsäkringar står för. 

Respondent Länsförsäkringar (telefonintervju 23 oktober 2018) nämner dock att 

Länsförsäkringar vill bli bättre och att de håller på att utveckla strukturen för mätning och 

uppföljning. Detta indikerar att organisationen insett att det finns fördelar med en tydlig 

process kring mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.  

 

Även om kontrollsystemet för belöning är det minst förekommande kontrollsystemet 

förekommer det ändå i 8 av de 11 studerade företagen. Dock är det endast två av företagen 
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som har ett starkt förekommande kontrollsystem för belöning. Kopplingarna mellan belöning 

och hållbarhet är ofta begränsade till få aspekter av hållbarhetsarbetet, vilket belyser en 

problematik kring att det är svårt att kvantifiera och mäta alla delar av hållbarhetsarbetet. 

Vissa företag har utvecklat kreativa lösningar på detta i form av incitamentkulturer, för att 

uppmuntra individer till att arbeta hållbart. Resultatet i denna studie tyder således på att en 

större andel företag jämfört med tidigare studier kopplar belöningssystem till 

hållbarhetsaspekter för att styra mot hållbarhet. 

 

En förklaring till varför stora svenska företag som är topprankade gällande hållbarhet styr 

mer för kultur kan ha att göra med att medarbetarna är mer mottagliga för kulturstyrning än i 

tidigare studier. Sverige är en föregångare inom CSR (Strand, Freeman & Hockerts, 2015) 

och landet har ett institutionellt klimat som underlättar för att bedriva hållbarhetsarbete 

(Vidaver-Cohen & Bronn, 2015). Detta får till följd att hållbarhet möjligtvis är ett mer befäst 

fenomen inom den svenska kontexten. Det faktum att Scandic Hotels hade sin första 

miljöpolicy redan 1993 påvisar att hållbarhet är cementerat och något som organisationen 

arbetat med väldigt länge. Det går således att anta att hållbarhetsarbete varit aktuellt länge 

inom den svenska kontexten och att detta troligtvis ökat medvetenheten hos landets 

arbetskraft. Således är det rimligt att tänka sig att medarbetare skulle vara mer mottagliga för 

en kulturstyrning där organisationerna kommunicerar och styr hållbarhetsvärderingar. Detta 

resonemang bygger på att det är en mindre diskrepans kring medarbetarnas personliga 

värderingar och de värderingar som organisationerna vill att medarbetarna ska anamma. Att 

hållbarhetsvärderingar är accepterat inom företagen exemplifieras bland annat av JM som 

nämner att motståndet mot hållbarhetsarbetet mer eller mindre har försvunnit. En annan 

förklaring till varför företagen ser kulturstyrning som viktigt är för att de inser att 

organisationens värderingar kan spela en avgörande roll när det kommer till att rekrytera 

arbetskraft. Majoriteten av företagen uppger att organisationens värderingar när det kommer 

till hållbarhet är en bidragande faktor när det kommer till att attrahera kompetent och i 

synnerhet yngre arbetskraft. Organisationerna tycks således vara medvetna om vikten av att 

uppfattas som ansvarstagande för att säkerställa att kompetent arbetskraft kommer finnas 

tillgänglig för organisationen både nu och i framtiden. 

 

De studerade företagen visar överlag upp en hög grad av integrering av kontrollsystemen för 

hållbarhet med organisationernas övriga kontrollsystem. Detta är tydligt kring 

kontrollsystemet för administration där samtliga företag har en hållbarhetsstyrning som är 

starkt integrerad med organisationens centrala verksamhet. Att topprankade företag integrerar 

hållbarhetsstyrning med verksamhetsstyrningen stödjer Gond et al. (2012) tankar om att 

företag som integrerar kontrollsystem för hållbarhet med övriga kontrollsystem har lättare för 

att integrera hållbarhet i verksamheten. Ungefär hälften har även integrerat hållbarhet som en 

central del i sin strategi. De företag med mest påtaglig hållbarhetsstyrning har konkretiserat 

hållbarhetsplaneringen i en cybernetisk kontroll, där planeringen primärt bryts ned till icke-

finansiella mått. Ett fåtal företag har även kopplat bonussystem till denna 

nedbrytningsprocess. Kontrollsystemen för planering, cybernetik och bonus är således de 

kontrollsystem som i högst utsträckning integreras med varandra. 
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5.2 En topprankad styrning 

Generellt förekommer kontrollsystem för hållbarhet oftare hos företagen i denna studie i 

förhållande till företagen i tidigare studier (se Lueg & Radlach, 2016; Crutzen et al., 2017). 

Det antyder att svenska topprankade företag i högre utsträckning styr för hållbarhet än andra 

företag. I denna studie förekommer samtliga kontrollsystem hos 8 av 11 företag, där 

kontrollsystemen för hållbarhet ofta är integrerade med den övergripande 

verksamhetsstyrningen. Resultaten ligger i linje med Sundin och Browns (2017) studie där 

fallföretaget, som tilldelats flertalet utmärkelser för hållbarhet, använde samtliga fem 

kontrollsystem för hållbarhet. Kontrollsystemen hos fallföretaget var dessutom integrerade 

med organisationens övriga MCS-paket. Sundin och Brown (2017) fann i sin studie att det 

cybernetiska kontrollsystemet var starkt förekommande och kopplat till kontrollsystemet för 

belöning. Hos de företag i denna studie där kontrollsystemet för belöning förekom var det 

ofta kopplat till det cybernetiska kontrollsystemet, vilket tydliggörs av Stålföretaget som har 

belöningar kopplat till graden av måluppfyllnad gällande icke-finansiella mått kopplade till 

hållbarhet. Dessutom var det cybernetiska kontrollsystemet starkt förekommande hos alla de 

fallföretag som hade samtliga fem kontrollsystem kopplade till hållbarhet. Utifrån detta går 

det att konstatera att företag som belönats med utmärkelser gällande hållbarhet och tilldelats 

höga placeringar i hållbarhetsrankingar tenderar att ha en allomfattande styrning för 

hållbarhet, där mätning och uppföljning tycks vara extra betydelsefullt. Samtliga företag i 

denna studie använder sig av icke-finansiella mått i sin mätning av hållbarhetsarbetet, vilket 

liknar Hosoda och Suzukis (2015) resultat. De finner att samtliga företag i deras studie 

tillämpar icke-finansiella kontroller i hållbarhetsstyrningen. Resultaten i denna studie stödjer 

således författarnas resonemang att formella kontroller i form av icke-finansiella mått kan 

underlätta hållbarhetsarbetet. 

 

En anledning till att företagen i denna studien styr mer för hållbarhet går att koppla till den 

svenska kontexten som de är verksamma i. Även om vissa företag bedriver verksamhet 

internationellt utgår samtliga från Sverige. Matten och Moon (2008) påpekar att CSR kan 

skilja sig åt mellan olika kontexter och Strand, Freeman och Hockerts (2015) menar att 

Sverige ses som en föregångare inom hållbarhetsarbete, vilket kan vara en förklaring till att 

företagen i denna studie kommit längre i sin hållbarhetsstyrning än företag i tidigare studier 

(jämför Lueg & Radlach, 2016; Crutzen et al., 2017). Vidare tycks den nytillkomna lagen ha 

påverkat företagen ytterligare till att bli mer hållbara, vilket exemplifieras av Respondent 

Stena Recycling (telefonintervju 21 november 2018) som uppger att lagkraven har påskyndat 

arbetet kring hållbarhetsstyrningen. Att hållbarhetsarbetet har påskyndats skulle kunna vara 

ett svar till den ökade transparensen som lagen om hållbarhetsredovisning medför. Dessutom 

kan lagen i sig ses som ett uttryck för att den normativa pressen på organisationer att agera 

hållbart ökat. Den normativa pressen kan i sin tur tänkas ställa ännu högre och mer 

långtgående krav, än lagkravet i sig. Det tydliggörs bland annat genom att yngre arbetskraft 

ställer höga krav på företagens hållbarhetsarbete, när de söker och utvärderar potentiella 

arbetsgivare. Dessa faktorer får till effekt att det blir ännu viktigare för organisationer att 

bedriva hållbarhetsarbete. I och med att relevansen för hållbarhet ökar i samhället och inom 

organisationer bör företagen svara på detta. Organisationerna tycks hantera detta genom att 
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ge hållbarhet en större plats i strategiarbetet. Det blir således naturligt att företag i en högre 

utsträckning styr hållbarhetsarbetet, då de vill kontrollera prestationen gentemot 

organisationens strategi. Resonemanget stöds ytterligare av att flertalet företag uppger att de 

under senare år har ökat styrningen av sitt hållbarhetsarbete. Därav kan den normativa 

pressen i sig vara en förklaring till varför stora topprankade svenska företag i en hög 

utsträckning styr hållbarhetsarbetet. 

 

En annan möjlig förklaring till varför de studerade företagen har en så pass hög grad av 

hållbarhetsstyrning kan ligga i att samtliga företag är stora. Christ och Burritt (2013) uppger 

att stora företag generellt är mer benägna att styra hållbarhetsarbetet. Resultaten i denna 

studie påvisar stöd för Christ och Burritts (2013) resonemang, men kan inte i sig självt 

förklara varför de undersöka har en hög grad av styrning. Detta eftersom att Crutzen et al. 

(2017) studerat stora företag i Europa och deras resultat visar på en lägre grad av styrning än 

vad företagen i denna studie påvisar. Detta innebär att resultaten kan styrka Matten och 

Moons (2008) resonemang om att hållbarhetsstyrning skiljer sig åt mellan nationella 

kontexter. Stora svenska företag tycks således styra mer för hållbarhet än stora europeiska 

företag, vilket ger ytterligare stöd för Strand, Freeman och Hockerts (2015) argument om att 

hållbarhetsarbetet kommit längre i Sverige. Detta resonemang kan även förklara varför 

resultaten i denna studie inte uppvisar några större skillnader mellan graden av 

hållbarhetsstyrning för olika branscher, till skillnad från Christ och Burritt (2013) som finner 

att miljökänsliga branscher i högre utsträckning styr för hållbarhet. 

 

Stora företag tillämpar i högre utsträckning formella kontrollsystem än mindre företag 

(Speckbacher & Wentges, 2012) och detta tycks stämma överens med resultaten i denna 

studie. Resultaten visar att formella kontroller, i form av kontrollsystemen för administration, 

planering, cybernetik och belöning, förekommer ofta och i hög utsträckning bland de 

studerade företagen. Dessutom är det administrativa kontrollsystemet det enda kontrollsystem 

som är starkt förekommande hos alla organisationer. Resultaten visar även att företagen i hög 

utsträckning tillämpar informell kontroll i form av kulturstyrning. Att de topprankade 

företagen tillämpar en hög grad av både de formella och de informella kontrollerna ger stöd 

åt Arjaliés och Mundys (2013) argument om att företag tillämpar både formella och 

informella kontroller för att lyckas med sina hållbarhetsstrategier. Detta stödjer även 

Falkenberg och Herremans (1995) resonemang om att båda typerna av kontroll är vitala för 

hållbarhetsstyrningen. Falkenberg och Herremans (1995) samt Norris och O´Dwyer (2004) 

finner i sina studier att informella kontroller är starkare än formella kontroller när det 

kommer till att styra beteende. Även om resultaten i denna studie visar att informella 

kontroller är förekommande och har en betydande del i hållbarhetsstyrningen går det utifrån 

empirin inte att utläsa att de skulle vara överordnade formella kontroller. 

 

Majoriteten av företagen i denna studie har designat sin hållbarhetsstyrning på ett sätt där 

både formella och informella kontroller är framträdande. Det stödjer Crutzen et al. (2017) 

argument om att organisationer på sikt troligen kommer anamma en hög grad av både 

formella och informella kontroller för hållbarhetsstyrning, vilket tycks vara fallet i den 

välutvecklade hållbarhetskontext de svenska företagen befinner sig i. Resultaten i Crutzen et 
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al. (2017) visar dessutom att organisationer tenderar att fokusera på antingen formell eller 

informell kontroll i sin styrning för hållbarhet, där majoriteten tycks lägga ett större fokus på 

informella kontroller. Trots att denna studie på stora topprankade svenska företag fokuserat 

på designen av hållbarhetsstyrningen, går det i empirin att utvinna spår av företagens väg till 

det stadie där de har både en högt utvecklad formell och informell styrning. Exempelvis har 

Länsförsäkringar och Fjällräven högt utvecklade informella kontroller, men mindre 

utvecklade formella kontroller som de är i fas med att utveckla. Det tydliggörs genom att 

båda organisationerna håller på att utveckla det cybernetiska kontrollsystemet. Även 

Energiföretaget tycks ha prioriterat den informella styrningen för hållbarhet då de har en 

starkt förekommande kulturell kontroll, men en mindre utvecklad formell kontroll som är 

under utveckling. Det finns också företag som har lagt ett större fokus på formell styrning i 

deras hållbarhetsstyrning, men som under senare tid även stärkt den informella kontrollen. 

Exempelvis har både Scania och PEAB långtgående formella kontroller, där de under de 

senare åren fokuserat mer på att konkretisera och utbilda kring hållbarhetsvärderingar. Även 

JM har en starkt förekommande formell kontroll, där de uppger att strukturen är grunden i 

hållbarhetsarbetet. De har märkt att deras arbete med kulturstyrning fått till effekt att 

motstånd minskat och acceptansen för hållbarhet har under senare år. I linje med Crutzen et 

al. (2017) påvisar detta att organisationer, till en början, kan fokusera på antingen den 

formella eller den informella styrningen för hållbarhet. Resultaten i denna studie kan dock 

inte styrka författarnas tes om att fler företag skulle fokusera på det informella 

kontrollsystemet. 

 

Resultaten i denna studie kan användas för att utveckla Crutzen et al. (2017) resonemang. De 

kommer fram till att organisationer på sikt kommer ha en hög grad av formell och informell 

styrning för hållbarhet, där företagen till en början fokuserar på antingen formell eller 

informell kontroll. Deras studie säger ingenting konkret när det gäller hur företag ska göra för 

att komma till det stadie där samtliga delar av styrningen är starkt förekommande. Samtliga 

företag i denna studie har åtminstone en förekommande kulturell kontroll för hållbarhet samt 

en högt förekommande och integrerad administrativ kontroll för hållbarhet. Alla företag 

tillämpar även planering för hållbarhet men därefter skiljer sig designen av företagens 

kontrollpaket åt. De företag som kommit längst och har den mest utvecklade styrningen har 

hållbarhet centralt integrerat i organisationens långsiktiga strategi. Denna strategi 

konkretiseras därefter till kortsiktiga handlingsplaner där målnivåer sätts. Målnivåerna följs 

primärt upp genom icke-finansiella mått som slutligen kopplas till belöningar i form av 

antingen en incitamentkultur eller monetär bonus kopplad till hållbarhetsarbetet. Således 

bidrar denna studie till att vidareutveckla Crutzen et al. (2017) forskning då resultaten påvisar 

hur organisationer kan gå från att ha en förekommande formell och informell 

hållbarhetsstyrning, till att ha en mer allomfattande och utvecklad styrning för hållbarhet. 

Företag kan uppnå en heltäckande och mer sofistikerad hållbarhetsstyrning genom att 

integrera hållbarhet i strategin, bryta ned och konkretisera planeringen till icke-finansiella 

mått som i sin tur kopplas till belöningar. 

 

Detta påvisar även att organisationer bör integrera hållbarhet i deras centrala strategi, 

eftersom att majoriteten av de företag som har ett komplett paket har hållbarhet integrerat i 
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strategin. Att ha hållbarhet integrerat i den centrala strategin tycks därav leda till att mer 

styrning för hållbarhet förekommer. Då resultatet i denna studie påvisar att de företag som 

rankas högt på hållbarhetsrankingar generellt styr mer borde mer styrning vara att önska för 

organisationer som vill uppfattas som hållbara, även om det troligtvis finns andra faktorer 

som påverkar detta. Att ha hållbarhet integrerat i en övergripande strategi och att ha de olika 

kontrollsystemen integrerade med varandra är således viktigt för företag som vill rankas högt 

på hållbarhet och skönja de fördelar som ett digert hållbarhetsarbete medför.  
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6. Slutsats och studiens bidrag 

 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser och bidrag. Först återges studiens syfte och 

frågeställning, vilket följs av en redogörelse för studiens huvudsakliga slutsatser. 

Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att kartlägga för hur stora svenska företag designar sin 

hållbarhetsstyrning. Utifrån kartläggningen av designen syftar studien till att redogöra för 

vilka delar av styrningen som är mest betydande samt att finna förklaringar till styrningens 

design. För att uppfylla studiens syfte har följande fråga besvarats “Hur designar stora 

topprankade svenska företag sina kontrollsystem för att styra medarbetare mot 

organisationens hållbarhet?”. Utifrån syftet och frågeställningen har studien kommit fram 

till nedan presenterade slutsatser. 

 

De stora svenska topprankade företagen har en design för sin hållbarhetsstyrning där det 

administrativa kontrollsystemet, i form av struktur, ledning och policydokument, är starkt 

förekommande. Det administrativa kontrollsystemet är integrerat med den övergripande 

strukturen, ledningen och policydokumenten hos företagen. En förklaring till detta är att 

skandinaviska företag är mer benägna att ha medarbetare med hållbarhetsbefattningar i sina 

organisationer. En annan förklaring ligger i att företagen vill försäkra sig om att 

hållbarhetsarbetet verkligen integreras i verksamheten. Ytterligare en förklaring skulle kunna 

vara att företagen generellt har många anställda och att det således existerar omfattande 

strukturer. 

 

Kontrollsystemet för planering är ofta starkt förekommande i stora svenska topprankade 

företags design för hållbarhetsstyrning. Generellt sker planeringen genom att långsiktig 

strategi sätts upp och konkretiseras till handlingsplaner. En förklaring till att planering 

förekommer hos företagen är att de förstår vikten av att vara hållbara på sikt. Hållbarhet ses 

som en central strategisk prioritering, vilket antyder att CSR kommer vara ännu viktigare i 

framtiden och att företag som inte är hållbara riskerar att utkonkurreras. 

 

För stora svenska topprankade företag ses det cybernetiska kontrollsystemet som en viktig del 

i styrningen av hållbarhetsarbetet. Mätning och uppföljning sker främst med hjälp av icke-

finansiella mått och budgetarbete. Dessutom kan finansiella mått i mätning och uppföljning 

av hållbarhetsprestationer tillämpas, även om det inte sker i samma utsträckning som för 

icke-finansiella mått. En förklaring till att mätning och uppföljning har en så pass stor del i 

hållbarhetsstyrningen kan vara att företagen inser att det är viktigt att följa upp och 

kontrollera hållbarhetsarbetet för att säkerställa att det går i rätt riktning. Dessutom kan 

ägarstruktur tänkas vara en förklarande faktor till varför företagen mäter och följer upp 

hållbarhetsprestationerna. 
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Att styra hållbarhetsarbetet med hjälp av kontrollsystemet för belöning är den minst 

identifierade kontrollen hos de stora svenska topprankade företagen. I de fall belöning 

tillämpas i hållbarhetsstyrningen görs det antingen genom att monetära belöningar kopplas 

till vissa aspekter av hållbarhetsarbetet eller via incitamentkulturer som främjar hållbarhet. En 

problematik i att tillämpa belöningar kopplade till hållbarhet är att det är svårt att kvantifiera 

och mäta hållbarhetsarbetet. 

 

Kontrollsystemet för kultur är en viktig del i de stora topprankade svenska företagens 

hållbarhetsstyrning. Företagen styr kulturen främst genom att jobba med värderingar inom 

rekrytering, socialisering och utbildningar för att påverka medarbetare till att anamma 

organisationernas hållbarhetsvärderingar. Ett annat sätt som kultur styrs genom är visuella 

uttryck och kommunikation på intranät som påminner om hållbarhetsvärderingar. En 

förklaring till varför företagen styr kulturen så mycket kan ha att göra med att hållbarhet är 

befäst i den svenska kontexten och att medarbetarna således är mottagliga för kulturstyrning. 

En annan förklaring till detta är att organisationerna ser det som viktigt att framstå som en 

hållbar arbetsgivare för att kunna attrahera ung och kompetent arbetskraft. 

 

De stora topprankade svenska företagens hållbarhetsstyrning är designad så att den ofta är 

integrerad med den generella verksamhetsstyrningen. Att integrera hållbarhetsstyrningen med 

övrig verksamhetsstyrning kan styrka hållbarhetsarbetet i organisationerna, samtidigt som det 

kan underlätta arbetet för att uppnå hållbarhetsstrategier. Utöver att hållbarhetsstyrningen 

integreras med den generella verksamhetsstyrningen, integreras kontrollsystemen för 

hållbarhetsstyrning dessutom med varandra. De kontrollsystem som oftast är 

sammankopplade är planering, mätning och uppföljning samt belöningssystem. Det sker 

främst genom att en långsiktig hållbarhetsstrategi bryts ned i handlingsplaner som 

konkretiseras till icke-finansiella mått, vilka i sin tur kopplas till belöningar.  

 

Stora topprankade svenska företag styr generellt mer för hållbarhet än företag i tidigare 

studier. En förklaring till detta kan vara att stora företag ofta har mycket styrning. En annan 

förklaring ligger i att Sverige ses som en föregångare när det kommer till CSR och att 

kontexten lämpar sig väl för hållbarhetsarbete. Dessutom har reglering och lagkrav kring 

hållbarhet troligtvis påskyndat arbetet för vissa företag. En normativ press från omvärlden 

kan ha påskyndat hållbarhetsarbetet ytterligare samtidigt som det drivit arbetet längre. 

Designen antyder överlag att de stora topprankade svenska företagen har en framträdande 

hållbarhetsstyrning. De mest betydande kontrollsystemen i designen är kontrollsystemen för 

administration, planering och kultur. De företag som kommit allra längst i sin 

hållbarhetsstyrning har integrerat kontrollsystemen för planering, cybernetik och belöning 

med varandra. 

6.2 Studiens bidrag 

Denna studie har bidragit till forskningsområdet gällande vilken roll kontrollsystemen spelar i 

företagens hållbarhetsarbete. Kunskap har genererats till forskningsområdet, vilket har 

efterfrågats i tidigare forskning (se Crutzen et al., 2017; Arjaliés & Mundy, 2013; Hosoda & 
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Suzuki, 2015; Sundin & Brown, 2017; Hosoda, 2018). Denna studie har genom att studera 

stora topprankade svenska företags design av hållbarhetsstyrning bidragit med insikter till det 

specifika forskningsgap, om hur företag designar sina MCS-paket för hållbarhet, som 

framförallt Crutzen et al. (2017) identifierat.  

 

Denna studie har redogjort för hur stora topprankade svenska företag designar sin 

hållbarhetsstyrning och presenterat möjliga förklaringar till detta. Företagen tillämpar 

kontrollsystem för administration, planering, cybernetik, belöning och kultur. De mest 

framträdande kontrollsystemen för hållbarhetsstyrning är de för administration, planering och 

kultur. Kontrollsystemen för hållbarhetsstyrning är ofta integrerade med organisationernas 

generella verksamhetsstyrning och med varandra. De kontrollsystem som oftast är 

integrerade med varandra planering, cybernetik och belöningar. Resultaten i denna studie 

bidrar således med en ökad förståelse för hur organisationer designat sin hållbarhetsstyrning. 

 

Tidigare forskning inom ämnet har sällan bedrivits på svenska företag. Denna studie har 

bidragit med att generera kunskap kring forskningsområdet inom en ny kontext, vilken enligt 

Strand, Freeman och Hockerts (2015) är en välutvecklad kontext för hållbarhet. Resultaten av 

studien i denna kontext påvisar att svenska företag tycks styra mer för hållbarhet. I och med 

att studien har bedrivits i en ny kontext möjliggör det för en jämförelse till andra företag och 

kontexter. Resultaten i denna studie kan utgöra en referenspunkt för hur stora topprankade 

svenska företag designar sin hållbarhetsstyrning.  

 

Studien bidrar även med praktisk kunskap kring hur företag kan styra sina verksamheter för 

att förstärka organisationens hållbarhet och uppfattas som ansvarstagande. Andra företag kan 

använda resultaten i denna studie för att se hur deras hållbarhetsstyrning förhåller sig till de 

stora topprankade svenska företagens styrning. Detta för att identifiera brister och möjliga 

förbättringar i hållbarhetsstyrningen som kan åtgärdas för att förbättra hållbarhetsarbetet. 
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7. Diskussion och förslag på vidare forskning 

 

Detta kapitel ämnar till att föra en diskussion kring intressanta aspekter som identifierats 

under studiens gång. Det ges även förslag till hur vidare forskning kan bedrivas inom 

området, utifrån studiens resultat och diskussion.  

 
 

Studien har undersökt styrningens roll i hållbarhetsarbetet hos stora topprankade svenska 

företag, det går däremot inte att nämna styrningen som den uteslutande faktorn till företagens 

framgång kring hållbarhet. Även om det är rimligt att anta att mer styrning för 

hållbarhetsarbetet troligtvis leder till bättre prestation, innebär det inte att förhållandet är så 

simpelt. Det skulle också kunna vara så att mer hållbarhetsstyrning inte förbättrar 

prestationen eller rentav har en kontraproduktiv effekt hos vissa organisationer. Även om 

hållbarhetsstyrningen i sig inte behöver vara den förklarande faktorn till prestation, visar 

studiens resultat ändå att de stora företagen som rankats högt inom hållbarhet har en tydlig 

styrning för hållbarhetsarbetet. 

 

En möjlig brist med denna studie som är oundviklig att ta upp är ifall studien undersökt hur 

organisationer säger att de vill styra eller hur de faktiskt styr för hållbarhet. Datainsamlingen 

baseras på telefonintervjuer med hållbarhetschefer eller andra anställda som arbetar i 

anslutning till hållbarhetschefen samt dokument som är publicerade av dess organisationer. 

Som ett resultat av detta finns det en risk att det som intervjupersonerna och dokumentationen 

uppger är en bild av hur de önskar att de styr för hållbarhet, snarare än hur de faktiskt styr för 

hållbarhet. Det genomfördes åtskilliga åtgärder för att försäkra att den empiri som 

presenterades och analyserades var av organisationens faktiska design för hållbarhetsstyrning, 

vilka presenteras under metodavsnittet. Trots detta är det möjligt att vissa delar av empirin 

genomsyrats av organisationens önskade styrning snarare än den faktiska. 

 

Denna studie är dock inte allomfattande i det avseendet att den syftat till att redogöra för hur 

stora topprankade svenska företag styr sina verksamheter. Denna studie har fokuserat på hur 

organisationerna designar sin hållbarhetsstyrning och kommit med möjliga förklaringar till 

varför designen är som den är och varför vissa typer av styrning för hållbarhet förekommer i 

högre utsträckning än andra. Ett förslag till framtida forskning blir utifrån detta att fokusera 

på hur dessa typer av styrning används för hållbarhetsstyrningen i praktiken, för att få en 

djupare insikt i vilken typ av styrning som är viktigast utifrån medarbetarnas perspektiv. 

Detta skulle exempelvis kunna genomföras via en fallstudie på ett stort topprankat svenskt 

företag, där en djupare förståelse kring hållbarhetsstyrningen kan skapas. Studier av denna 

typ hade berikat forskningsområdet då viktiga insikter gällande hållbarhetsstyrning kan 

utvinnas från de medarbetare vars beteende styrningen avser att påverka. En studie på hur 

hållbarhetsstyrningen används hos stora topprankade svenska företag blir extra intressant 

eftersom att en slutsats från denna studie är att dessa typer av företag i högre utsträckning styr 

än andra företag. 
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Utifrån denna studie framkommer det att det tycks finnas vissa skillnader i designen av 

hållbarhetsstyrningen beroende på ägarstrukturen. Samtliga företag som var familjeägda eller 

börsnoterade uppvisade en förekomst av det cybernetiska kontrollsystemet, medan 

kontrollsystemet var frånvarande i studiens enda kundägda federation. Det vore således 

intressant att bedriva fortsatta studier med fokus på jämförelse mellan ägarstruktur, för att 

ytterligare undersöka denna indikation.  

 

Vidare skulle det även vara intressant att genomföra liknande studier på andra typer av 

företag och kontexter. Bland annat vore det intressant att undersöka om designen för 

hållbarhetsstyrningen skiljer sig åt hos små eller medelstora svenska företag som inte 

omfattas av lagkravet om hållbarhetsredovisning eller stora svenska företag som inte är 

topprankade inom hållbarhet. Dessutom är det rimligt att tänka sig att andra kontextuella 

faktorer skulle kunna påverka hur företag designar sina MCS-paket, exempelvis 

branschtillhörighet. Eventuella likheter eller skillnader från dessa företag gentemot företagen 

i denna studie skulle vara intressanta undersöka och jämföra för att ge vidare insikt i hur 

svenska företag designar sin hållbarhetsstyrning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

● Inledning 

○ Presentera oss 

○ Tacka för medverkan 

○ Informera om intervjuns struktur 

○ Ta samtycke för inspelning och transkribering av intervjun 

○ Informera om etiska aspekter såsom avbrytande av intervjun och anonymitet 

○ Övriga frågor 

 

● Presentation 

○ Kan du ge oss en kort presentation av dig själv och din roll inom företaget? 

○ Hur länge har du har du varit på företaget och hur länge har du haft din 

nuvarande position? 

 

● Administrativ kontroll 

1. Är ni flera som arbetar med CSR på ert företag och finns det en specifik 

avdelning för CSR? Om ja, hur ser denna ut?  

2. Hur ser rapporterings- och ansvarsfördelningen för CSR ut, tydliggörs det 

vilka som är över- och understående?  

3. Hur ser samordningen ut gällande CSR inom organisationens olika enheter 

och hierarkiska nivåer? Exempelvis i form av vilka som deltar på möten som 

berör CSR. 

4. Har CSR en plats/påverkan i utformandet av interna rutinbeskrivningar och 

regler? 

 

● Planering 

5. Använder ni er av långsiktig strategisk planering när det kommer till CSR? 

(längre än 12 månader) 

6. Använder ni er av kortsiktiga handlingsplaner när det kommer till CSR? (12 

månader eller mindre)  

7. Hur påverkar företagets långsiktiga och kortsiktiga CSR-planering de 

anställdas arbete inom organisationen? 

 

● Cybernetisk kontroll 

8. Använder ni er av finansiella och/eller icke-finansiella CSR-mått?  

9. Finns det CSR-mått som bygger på både finansiella och icke-finansiella 

aspekter? 

10. Upprättas målnivåer för prestation på företagets CSR-mått? 

11. Kontrolleras och följs prestationen på CSR-mått upp? 

12. Prognostiseras och följs CSR upp i företagets budget? 

 

● Belöning 
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13. Finns det belöningar och/eller bonusar som på något sätt är kopplade till CSR? 

Om ja, hur sker belöning och vad grundas belöning på? 

 

● Kultur 

14. Enligt dig, vilka är de kärnvärderingar, nyckelord eller nyckelfraser som 

vägleder organisationens CSR-engagemang?  

15. Hur uppfattar du att medarbetarnas generella inställning och engagemang till 

att jobba med CSR är? 

16. Upplever du att det finns en skillnad mellan olika gruppers inställning och 

engagemang till CSR? 

17. Finns det symboler, signaler eller andra visuella uttryck som yttrar eller 

synliggör organisationens CSR-värderingar?  

18. Har organisationen några aktiviteter, event eller traditioner kopplade till CSR, 

som är för medarbetarna? 

19. Enligt din uppfattning, anser du att CSR-värderingar var viktigt vid din 

rekrytering och för att du skulle “komma in i gänget”? Ev. Tror du att det 

gäller generellt för alla medarbetare?  

20.  Upplever du att organisationens CSR-värderingar på något sätt påverkat dig 

och ditt agerande sen du kom in i organisationen? Ev. Tror du att det gäller 

generellt för alla medarbetare? 

 

● Avslutning 

21. Anser du att intressenter påverkar ert CSR-arbete? (ex. anställda, kunder, 

leverantörer, aktieägare, stat, media) Om ja, hur? 

22. Är det något kring styrningen av ert CSR-arbete som du vill tillägga?  

 


