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Abstract 
The purpose of this paper is to give an increased understanding of how control systems are used 

in relation to CSR by investigating how SAS's control systems are used over time to achieve 

environmental sustainability. Both laws and regulations as well as society's demands are 

constantly changing, which is why the company's control system and strategy may need to be 

adapted to these requirements over time. Since previous studies have primarily focused on how 

companies use management control systems to implement CSR strategy based on a static 

image, it is therefore of interest to study SAS over time to generate a deeper understanding of 

the subject area. By examining the time aspect of an individual company, this study aims to 

provide a deeper understanding of how and why the use of SAS’s control system may have 

changed and developed over a ten-year period to achieve environmental sustainability and 

which internal consequences it brings. Therefore, the following research questions has been 

generated: How does SAS use their management control system over time to achieve 

environmental sustainability? To fulfill the study’s purpose, six qualitative phone interviews 

with SAS employees as well as a qualitative content analysis of ten sustainability reports and 

the interviews were conducted. The sustainability reports were published by SAS during 2008–

2017. The results of this study show that it is not until sustainability becomes a cornerstone of 

the organization and until beliefs systems are balanced by boundary systems – which in turn 

power the diagnostic and interactive systems – that an organization can use its control system 

to achieve environmental sustainability. Thus, a suitable start to achieve environmental 

sustainability is to implement a core value within the organization linked to the company’s 

environmental goals, which the other parts of the control system in turn are adapted to. 
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras en bakgrund och problematisering kring studiens ämnesområde. 

Detta utmynnar i studiens syfte och frågeställning. Slutligen redogörs för den avgränsning som 

gjorts och studiens bidrag till forskningen. 

1.1 Bakgrund och problematisering 

År 2018 inföll Overshoot Day tidigare än någonsin. Redan den första augusti hade 

konsumtionen överstigit den årliga ekologiska budgeten av förnybara resurser. Det innebär att 

mänskligheten under året förbrukat jordens resurser i en högre takt än vad naturen kan förnya 

och att vi resterande delen av året lever över våra tillgångar, som om vi hade 1,7 planeter. En 

av de största bovarna i dramat är koldioxidutsläppen som orsakar så mycket som hälften av 

påverkan. För att nå målet med att inte förbruka mer än vad vi har, till och med år 2050, behöver 

Overshoot Day flyttas fram med fyra till fem dagar per år. För att lyckas med detta behöver 

satsningen på hållbar konsumtion utökas. (WWF, 2018.) En viktig aktör i detta är företagen, 

som dessutom under de senaste decennierna fått en ökad påtryckning från samhället att agera 

mer hållbart. 

  

Hållbart företagande bottnar i antagandet att företag ska bedriva en verksamhet som främjar 

hållbar utveckling (Ax & Kullvén, 2015). År 1987 fastslogs en definition av hållbar utveckling 

i Brundtlandrapporten av FN:s världskommission för miljö och utveckling som ”en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (FN, 1987, s. 41; Regeringskansliet, u.å.). Det finns en 

samstämmighet om att hållbar utveckling är en central samhällsfråga. De aktörer som i hög 

grad påverkar utvecklingen av samhället är företag. Företag har en avgörande roll för att hållbar 

utveckling ska kunna förverkligas. Ett nyckelord som används i detta sammanhang är corporate 

social responsibility (CSR), som behandlar ett företags ekonomiska, sociala och miljömässiga 

ansvar. (Ax & Kullvén, 2015.) Cresti (2009) menar att företagen bör ta hänsyn till mer än sitt 

värdeskapande för aktieägarna och uppmärksamma både sociala och miljömässiga 

konsekvenser utöver de ekonomiska. Det handlar i sin tur för företagen om att acceptera att de 

har en större roll i samhället än bara en ekonomisk och därmed ta ansvar för sin egen påverkan 

på samhället och miljön (Cresti, 2009). 

  

Hållbar utveckling är målet för många företag, inklusive företag som verkar inom turism och 

transport. Men en stor del av denna sektor, flygindustrin, står inför utmaningar eftersom de har 

stora negativa effekter på miljön de tampas med, såsom koldioxidutsläpp. (Chang, Chen, Hsu 

& Hu, 2015.) Samtidigt som flygbolag försöker att minska sina koldioxidutsläpp, ökar antal 

flygresenärer i en hög takt vilket bidrar till mer koldioxidutsläpp och större utmaningar 

(Kihlberg, 2018). Det blir därför av vikt för flygbolag att hantera dessa problem och minska 

dess påverkan (Chang et al., 2015). År 2016 ökade flygbolaget SAS sina koldioxidutsläpp 

överlägset mest bland de största börsföretagen i Sverige. SAS hade dubbelt så mycket 

koldioxidutsläpp jämfört med Lundin Petroleum som hamnade på andra plats. Under 2017 

ökade utsläppen ytterligare för SAS. (Nylander, 2017.) Den stora skillnaden i resultatet 
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tydliggör hur stora koldioxidutsläpp flygbolag har. Som ett försök att hantera problemet på 

samhällsnivå införde regeringen år 2018 en flygskatt i syfte att minska flygbolagens 

klimatpåverkan (Regeringskansliet, 2016). Vidare har SAS utvecklat en långsiktig plan för att 

halvera sina koldioxidutsläpp från år 2005 till och med år 2050 genom att utöka användningen 

av biobränslen och investera i nya flygplan (SAS, 2018). Utöver detta lanserade även SAS ett 

koldioxidutsläppsprogram vid demokratiska nationalkonventionen år 2008 för att bidra med 

finansiering till International Air Transport Associations (IATA) projekt, vilket främst handlar 

om att minska flygbolagens miljömässiga påverkan (Kang, Lee & Huh, 2010). SAS är således 

ett flygbolag som arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan och anses dessutom vara det 

ledande flygbolaget inom hållbarhet i branschen enligt Sustainable Brand Index (Sustainable 

Brand Index, 2018). 

 

Trots att hållbarhet har blivit en allt mer central fråga i samhället som företag runt om i världen 

ska ta hänsyn till, och inte minst i Sverige, råder det delade meningar kring huruvida företag 

ska bidra till eller ägna sig åt hållbarhet. Däremot finns det tre centrala uppfattningar som kan 

urskiljas (Greve, 2014). Å ena sidan finns det en uppfattning om att både företaget och 

samhället mår bäst om företaget ansvarar för sin ekonomi och att andra aktörer tar ansvar för 

samhällsfrågor. Denna logik bygger på att en hög effektivitet kommer bidra till att fler resurser 

kan läggas på miljön, än om de producerande företagen både fokuserar på ekonomiska mål och 

samhällsfrågor (Greve, 2014; Friedman, 1970). Å andra sidan bygger en annan uppfattning på 

att företag känner press i att vara involverade i samhällsfrågor för att inte riskera att förlora sitt 

anseende, vilket i sin tur skulle vara dåligt för affärerna. Av denna anledning kommer företag 

därför att visa engagemang utåt sett, men i själva verket kommer samhällsfrågorna inte påverka 

verksamheten. Den sista uppfattningen handlar om att det inte finns någon konflikt mellan 

företag och samhälle på lång sikt. Logiken bygger på att de företag som idag inser att det finns 

ett behov av att anpassa verksamheten till de krav som finns i samhället är de som kommer att 

vara konkurrenskraftiga i framtiden. (Greve, 2014; Taylor, Vithayathil & Yim, 2018.) För 

företag vars verksamhet bygger på den tredje uppfattningen är det av relevans att inte bara visa 

utåt hur företaget bidrar till ett hållbart samhälle, utan även forma den interna styrningen för att 

de mål som avser hållbart företagande i verksamheten ska omsättas i praktiken (Greve, 2014). 

Men hur ska ett flygbolag egentligen anpassa sin verksamhet för att åstadkomma detta?  

 

Genom att forma en strategi i verksamheten vilken innehåller hållbarhetsaspekter, kan företag 

hantera hållbarhetsfrågor som är centrala både för företaget och samhället (Rauter, Jonker & 

Baumgartner, 2017). Strategin anger hur företag ska konkurrera och skapa värde för intressenter 

samt vad de anställda ska arbeta med och utveckla i verksamheten. I strategin framgår även 

företagets önskade riktning och vision som företaget ska arbeta mot. (Simons, 2000.) Som 

tidigare nämnt står flygbolag inför stora utmaningar i att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling, varför en viktig strategisk fråga för flygbolag blir hur de ska hantera dessa 

utmaningar. Genom att implementera CSR i sin strategi kan flygindustrins hållbarhet förbättras 

(Chang et al., 2015). En tidigare studie undersöker olika effekter av positiva och negativa CSR-

aktiviteter hos flygbolag. Resultatet visar att en effektiv strategi för flygbolag skulle vara att 

fokusera på att minska negativa CSR-aktiviteter snarare än att öka positiva aktiviteter. Detta 

eftersom negativa CSR-aktiviteter väcker mer uppmärksamhet hos intressenter och investerare 
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på marknaden än positiva CSR-aktiviteter (Kang et al., 2010). Den negativa påverkan på miljön 

som är mest kritisk för flygplansindustrin är deras koldioxidutsläpp (Chang et al., 2015), och 

således bör de finnas en strategi som fokuserar på att minska dessa utsläpp. SAS huvudsakliga 

fokus ligger på att minska sin påverkan på miljön genom att minska koldioxidutsläppen och de 

har en tydlig vision om vad de vill uppnå med koldioxidutsläppen, vilket fördes en diskussion 

om ovan, varför det kan antas att deras CSR-strategi kopplat till miljöaspekten är att minska 

koldioxidutsläppen.    

 

Ett centralt begrepp i strategiarbetet är ekonomistyrning eftersom det är med hjälp av 

ekonomistyrning som strategin införlivas i verksamheten och får företaget att arbeta mot de mål 

som eftersträvas (Fisher, 1998). För att styra företaget i rätt riktning i enlighet med målen 

används styrmedel som verktyg (Mundy & Arjaliés, 2013). Styrmedel är av vikt för att 

övervaka, förbättra eller uppvisa hur företag realiserar samhällsansvaret de utlovat. De anställda 

utgör en central del i att verksamheten ska genomsyras av hållbarhet. Anställdas beteende kan 

styras i önskvärd riktning genom att implementera informella styrmedel vilka avser 

gemensamma värderingar i verksamheten och formella styrmedel såsom riktlinjer, rutiner och 

policys i syfte att mäta samt definiera företagets samhällsansvar. (Mundy & Arjaliés, 2013; 

Frostenson, 2010.) Därför bör flygbolag implementera CSR i sin styrning först och främst för 

att i sin tur kunna agera hållbart. I och med att SAS har minskat sina koldioxidutsläpp, även om 

de fortfarande är stora, kan det tänkas att de har ett styrsystem som de implementerat sin CSR-

strategi i.  

 

När man pratar om styrning är management control systems (MCS) centralt, som i sin tur är en 

viktig del av strategin. Det finns många studier som undersöker system. Dock fokuserar 

majoriteten av dessa studier på en kontroll i form av prestationsmätning. Emellertid är det känt 

att MCS består av fler styrsystem vilka samverkar med varandra. Ett ramverk som ofta används 

för att förklara denna samverkan är Simons (1994) Levers of control (LOC-ramen). LOC-ramen 

består av fyra system: övertygelser i form av kärnvärden, gränser som behandlar 

beteendemässiga begränsningar, diagnostiska system som innefattar övervakning och 

interaktiva system som är av framåtblickande karaktär bestående av engagemang från ledningen 

för att bidra till utveckling. (Widener, 2007)  

 

Ett allt större antal forskare hävdar att MCS är nödvändigt för att främja och stödja 

organisationer i integrationen av hållbar utveckling med sociala, miljömässiga och ekonomiska 

dimensioner (Lueg & Radlach, 2015). Ett företags insyn och ansvar förbättras genom att skapa 

rapporteringsprocesser som innefattar miljömässiga och sociala aspekter då det kan skapa en 

större inblick i organisationens inre funktion. Samtidigt finns det en svårighet i takt med att 

miljölagstiftningen blir striktare. För att kunna identifiera och hantera potentiella hot och 

möjligheter spelar därför styrsystemet en betydande roll för ledningen i organisationen. (Mundy 

& Arjaliés, 2013) 

 

För att förstå de utmaningar företag står inför gällande implementering av CSR i verksamheten 

har forskning inom MCS som främjar CSR-aktiviteter i företag blivit allt mer framhävd 

(Hosoda & Suzuki, 2015). Dock är lite känt om vilken roll MCS har för att hantera de 
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strategiska processer som ligger till grund för CSR. Det finns två aspekter av styrsystemet att 

undersöka: antingen utformningen eller användningen. En bättre förståelse kan uppnås för MCS 

roll gällande hanteringen av CSR-strategin genom att undersöka användningen av LOC-ramen 

snarare än utformningen av den (Mundy & Arjaliés, 2013). Detta eftersom en balans mellan 

användningen av de olika delarna i LOC-ramen är grundläggande för en framgångsrik strategi 

(Mundy, 2010). I sin studie undersöker Mundy och Arjaliés (2013) hur företag använder MCS 

för att uppnå strategisk förnyelse genom CSR. De utgår från LOC-ramen som ett sätt att 

analysera hur företag utnyttjar MCS för att genomföra sina affärsstrategier. Studiens resultat 

visar att användningen av MCS bidrar till en bredare hållbarhetsagenda i samhället genom 

aktiviteter som möjliggör innovation, rapportering, kommunikation och identifiering av hot och 

möjligheter. Även Hosoda och Suzuki (2015) samt Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) 

undersöker hur MCS används hos företag för att implementera CSR-strategier, men i olika 

länder. Båda studierna kommer fram till att formella kontroller bör kombineras med informella 

kontroller då dessa stärker varandra, och på så vis kan företagen realisera CSR i verksamheten.  

 

I och med att samhällets krav på företagens CSR-aktiviteter förändrats över tid i form av lagar 

och regler, men också påtryckningar från företagens intressenter, kan det tänkas att även 

företagets strategi och styrning bör förändras över tid. Såväl Mundy och Arjaliés (2013), 

Hosoda och Suzuki (2015) och Crutzen et al. (2017) har studerat MCS i relation till CSR utifrån 

fler företag vid ett givet tillfälle. Således utesluter tillvägagångssätten i tidigare studier en 

förståelse av hur företag använder MCS för att uppnå strategisk förnyelse genom CSR utifrån 

en tidsaspekt. Det finns dock tidigare studier som har undersökt användningen av MCS över 

tid (se exempelvis: Mundy, 2010; Simons, 1994) där det framgår att styrsystemet är en process 

som utvecklas och kan förändras över tid. Men frågan kvarstår hur företag använder MCS för 

en CSR-strategi över tid eftersom tidigare studier som studerat styrsystemet över tid inte 

studerat CSR-strategin. Genom att studera styrsystemet över tid snarare än utifrån en stillbild 

kan förändringar och en utveckling i styrsystemet urskiljas.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Med anledning av diskussionen ovan är syftet att ge en ökad förståelse för hur styrsystem 

används i relation till CSR genom att undersöka hur SAS styrsystem används över tid för att 

uppnå miljömässig hållbarhet. Den miljömässiga hållbarhetsaspekten av CSR studeras i och 

med de påtryckningar som finns från samhället och de miljömässiga utmaningar kopplade till 

koldioxidutsläpp som företaget står inför. SAS arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan, 

varför de kan antas ha ett styrsystem som miljöstrategin införlivas genom i organisationen. Då 

tidigare studier främst har fokuserat på hur fler företag använder MCS för att implementera 

CSR-strategin utifrån en stillbild, är det i denna studie av intresse att studera SAS över tid för 

att generera en djupare förståelse för ämnesområdet. Genom att studera tidsaspekten i ett enskilt 

företag syftar studien till att ge en djupare förståelse av hur styrsystemets användning kan ha 

förändrats och utvecklas över tid för att uppnå en miljömässig hållbarhet. Studien ämnar även 

att ge en förståelse för vad det är som bidrar till en förändring av styrsystemet och vad det får 

för interna konsekvenser. Syftet leder oss till följande frågeställning:  

 

▪ Hur använder SAS AB sitt ekonomistyrsystem över tid för att uppnå miljömässig 

hållbarhet? 
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1.3 Bidrag 

Tidigare studier inom MCS relaterat till CSR har studerat användningen av styrsystem (se 

Crutzen et al., 2017; Mundy & Arjaliés, 2013; Hosoda & Suzuki, 2015), men det saknas studier 

på området som tar hänsyn till tidsaspekten. Både lagar och regler men även samhällets krav 

förändras ständigt, varför företagets styrning och strategi kan behöva anpassas efter dessa krav 

över tid. Studiens teoretiska bidrag ligger därför i att ge en ökad förståelse för användningen av 

MCS i relation till CSR genom att studera MCS utifrån den miljömässiga aspekten. I och med 

att SAS har pekats ut att vara ledande i branschen inom hållbarhet bidrar denna studie till 

flygbranschen genom att andra företag kan dra nytta av deras sätt att använda styrsystemet för 

att uppnå miljömässig hållbarhet, vilket är den stora utmaningen som branschen står inför.   
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras den teori som utgör grunden för studien. Kapitlet inleds med en 

presentation av CSR och MCS. Därefter redogörs för LOC-ramens fyra beståndsdelar: 

värdebaserade system, gränssättande system, interaktiva system och diagnostiska system, samt 

hur dessa samverkar med varandra. Slutligen presenteras en sammanfattning av teorin. 

2.1 Corporate social responsibility – CSR 

Företag uppmuntras och förväntas arbeta socialt ansvarsfullt (Dahlsurd, 2006). Carroll (2015) 

beskriver företagets sociala ansvar (CSR) som ett resultat av andra världskriget då den sociala 

medvetenheten kring bland annat medborgerliga rättigheter samt kvinno-, konsument- och 

miljörörelser ökade. Idag är CSR ett globalt koncept som har utvecklats över tiden och är 

viktigare än någonsin för företag att arbeta med för att tillgodose samhällets förväntningar 

(Carroll, 2015). Detta har lett till att företag på senare tid i allt större omfattning ägnar sina 

resurser till aktiviteter relaterade till CSR. Inte endast för att bidra till en bättre framtid, utan 

även för att företagens affärer gynnas av arbetet då det har visat sig att intressenter som kunder, 

anställda och investerare belönar företag som engagerar sig i hållbarhetsarbetet. Detta har 

framställts i studier som visar att människor hellre söker anställning hos och investerar i 

hållbara företag, och att de flesta konsumenterna skulle vända sig till ett företag som agerar mer 

hållbart förutsatt att de erbjuder lika produkt för samma pris och kvalitet. (Du, Bhattacharya & 

Sen, 2010) 

  

Det råder dock oklarheter om hur begreppet CSR bör definieras. Dahlsurd (2006) har undersökt 

de olika definitioner som finns gällande begreppet och kommit fram till att det inte finns någon 

rätt definition, utan att varje företag som tillämpar CSR kommer att ha en egen definition som 

baseras på hur de ska arbeta med CSR. Detta beror på att CSR är olika konstruerat i olika 

sammanhang och att företagens strategier kommer att utvecklas utefter detta, exempelvis 

beroende på vilka företagets intressenter är och vad de efterfrågar. I allmänhet handlar dock 

CSR om företagens ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsansvar. (Dahlsurd, 2006) 

  

Ax och Kullvén (2015) skriver att ekonomisk hållbarhet handlar om att en ekonomisk 

utveckling inte ska bidra till ett sämre samhälle och en sämre miljö. Istället bör företag planera 

sin verksamhet på ett långsiktigt sätt där hänsyn tas till människors och naturens välmående. 

Det innebär således också att den ekonomiska utvecklingen inte ska resultera i negativa 

påföljder för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Den sociala hållbarheten fokuserar 

främst på människan och att skapa ett bra samhälle. Det handlar exempelvis om demokrati, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet och etnicitet. Miljömässig hållbarhet, även kallad ekologisk 

hållbarhet, innebär att nyttjandet av energi och naturens resurser ska vara så effektiv som 

möjligt för att ha så lite påverkan på miljön som möjligt. Detta för att i sin tur skapa en god 

livsmiljö för framtiden och kommande generationer. (Ax & Kullvén, 2015) 
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2.2 Management Control systems - MCS 

Historiskt har MCS ansetts vara en viktig del av strategin (Simons 1994). Men det finns en 

svårighet i att definiera vad som menas med MCS i och med att det existerar en rad olika 

definitioner och beskrivningar av MCS menar Malmi och Brown (2008). Somliga författare har 

å ena sidan en bred uppfattning om vad som utgör MCS. Enligt en bred uppfattning kan MCS 

innefatta faktorer som strategisk kontroll, strategisk utveckling och inlärningsprocesser, där i 

stort sätt allt som är en del av det överordnade systemet inkluderas. Å andra sidan finns en 

smalare syn ”en kombination av kontrollmekanismer utformade och genomförda av ledningen 

för att öka sannolikheten för att organisatoriska aktörer kommer att uppträda på ett sätt som 

överensstämmer med målen för den dominerande organisatoriska kolonien” (Malmi & Brown, 

2008, s. 289). En tredje uppfattning menar att kontroller är ett medel för att uppnå 

målkonkurrens där organisationen strävar efter att individer kommer bete sig på ett sätt som 

möjliggör att målen i organisationen uppnås (Malmi & Brown, 2008). Enligt Malmi och Brown 

(2008, s. 289) kan MCS definieras som ”system, regler, praxis, värderingar och annan 

aktivitetshantering som införs för att styra anställningsbeteende”. Denna definition är något 

annorlunda än definitionen från Simons (1995, s. 5 refererad i Malmi och Brown, 2008) som 

menar att ”MCS är de formella och informationsbaserade rutinerna och procedurerna som 

används för att behålla eller ändra mönster i organisatoriska aktiviteter”. Således finns det olika 

sätt att definiera MCS på och denna studie kommer utgå från Simons (1995) definition, som 

varken är en bred eller smal syn, men det utesluter dock inte att andra definitioner kan täckas 

in eftersom innebörden av många definitioner i grunden är densamma och handlar om att styra 

verksamheten i rätt riktning. 

 

Företag bör bidra till hållbarhet, vilket diskuterades i avsnitt 2.1, där MCS kan om det används 

på ett lämpligt sätt fungera som ett verktyg för att driva organisationen i riktning mot hållbarhet. 

MCS spelar en viktig roll för att säkerställa att miljömässiga och sociala aktiviteter införlivas i 

en organisations strategiska planer och mål. (Mundy & Arjaliés, 2013.) MCS bidrar med 

information till chefer oavsett om organisationens mål med CSR-strategin är att uppnå 

konkurrensfördelar, rykteshantering, legitimitet, överensstämmelse, sparande av resurser eller 

greenwashing. Utöver detta bidrar även MCS med beslutsunderlag för chefer om relevanta 

risker såsom kommande regleringar eller potentiella möjligheter för att bidra till minskad 

konsumtion. (Schaltegger & Burritt, 2010.) Vidare bidrar det även med stöd och information 

till chefer om kostnaden för och användningen av resurser som har en påverkan på miljön och 

potentiella konkurrensfördelar samt genom att ge chefer möjlighet att identifiera och involvera 

intressenter, vilket kan vara relevant att ta hänsyn till vid organisatoriska beslut (Mundy & 

Arjaliés, 2013). 

  

Genom att snarare undersöka användningen av MCS än förekomsten av specifika mekanismer 

och redovisningsverktyg kan en större förståelse för vilken roll MCS har gällande att hantera 

CSR-strategin uppnås. MCS används av chefer i syfte att hantera CSR-strategin och möjliggör 

utveckling av CSR genom att stödja förnyelsen av den vanliga affärsstrategin (Mundy & 

Arjaliés, 2013.) Simons (1994) menar på att MCS kan delas in i fyra olika typer av formella 

och informationsbaserade system relaterat till deras förhållande till strategin samt 
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användningen av cheferna. Utifrån detta synsätt upprättade han det så kallade ramverket Levers 

of control (LOC) som är ett välkänt ramverk kopplat till MCS. 

2.3 The LOC framework 

LOC-ramen fungerar som ett verktyg att analysera hur organisationer utnyttjar MCS för att 

genomföra affärsstrategier. LOC-ramen delas in i följande fyra nyckelprocesser: värdebaserade 

system, gränssättande system, interaktiva system och diagnostiska system. För att nå full 

potential och underlätta uppnåendet av organisationens strategiska mål bör de fyra styrspakarna 

kombineras (Widener, 2007). Genom att kombinera dessa kan chefer skapa kontroll över 

organisationens mål samtidigt som de anställda kan finna möjligheter och lösningar på problem 

(Mundy, 2010; Mundy & Arjaliés, 2013; Simons, 1994). Kontroll i MCS karaktäriseras av 

gränssättande och diagnostiska system, vilka begränsar anställda genom användningen av 

målsättning och regler i arbetet mot företagets mål, medan värdebaserade system och 

interaktiva system främjar aktivitet och debatt och uppmuntrar till innovation. (Mundy & 

Arjaliés, 2013; Tuomela, 2005, Simons, 1995). Detta kan ses som positiva och negativa system. 

De positiva systemen, värdebaserade och interaktiva system, motiverar, belönar och 

uppmuntrar lärande. De negativa systemen, gränssättande och diagnostiska system, 

kontrollerar, tvingar, föreskriver och bestraffar. Negativa kontroller är inte dåliga kontroller 

utan lika viktiga som de positiva kontrollerna. För att kunna säkerställa en effektiv kontroll bör 

både de positiva och negativa kontrollerna samexistera. (Tessier & Otley, 2012.) Detta 

diskuteras vidare i avsnitt 2.4 som behandlar samverkan i LOC-ramen. 

 

2.3.1 Värdebaserade system 

Värdebaserade system avser enligt Simons (1994) formella system vilka används av chefer i 

syfte att definiera, förstärka och kommunicera de grundläggande värderingarna, syftet och 

riktningen för organisationen. Värdebaserade system kommuniceras ut genom tal, 

audiovisuella material och nyhetsbrev vid en strategisk förnyelse och skapas genom formella 

dokument vilka innefattar trosbekännelser, affärsidéer, uppdrag och redogörelser för ändamål 

(Simons, 1994; Simons, 1995). Syftet är att säkerhetsställa medarbetarnas engagemang mot 

gemensamma mål samtidigt som de ska inspireras av att söka efter organisatoriska möjligheter. 

Vidare syftar värdebaserade till att skapa balans och kontinuitet, men kan även bidra med 

organisatorisk förändring om chefen använder systemet för att införa nya kärnvärden eller 

prioriteringar (Simons, 1995). Utifrån ett CSR-perspektiv kan värdebaserade system innefatta 

en stor uppsättning av värden, vilka utlovar att organisationens anställda förhåller sig till 

organisationens hållbarhetsmål på lång sikt. (Mundy & Arjaliés, 2013) 

  

Användningen av värdebaserade system framkommer genom uttryckliga intentioner med 

avseende på CSR och sammanhängande värderingar där anställda främjas att söka efter 

möjligheter. Vidare använder somliga företag MCS för att skapa en gemensam vision för CSR 

och föra samman medarbetare genom organisationsvärden. MCS används för att mobilisera 

värdebaserade system i och med att det är till hjälp för att förstärka budskapen kring CSR-

strategin och nå ut till en större mängd anställda. Dokumentation i form av rapporter och 

planering underlättar vid fastställandet av syftet och värderingarna samt att informera anställda 
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om anpassning till CSR-strategin. Således används värdebaserade system enligt tidigare 

forskning för att skapa ett engagemang gällande planering av CSR och för att motivera anställda 

i genomförandet av CSR-aktiviteter. I Mundy och Arjaliés (2013) studie framgår att företag har 

en separat avdelning som har det huvudsakliga ansvaret att arbeta med CSR. Affärsenheterna 

ansvarar för sina egna mål och sitt resultat och CSR-avdelningen finns till som stöd och råd för 

att se till att affärsenheternas mål är förenliga med företagets politik. (Mundy & Arjaliés, 2013) 

 

2.3.2 Gränssättande system 

Gränssättande system är formella system som är till för att chefer ska fastställa regler, riktlinjer 

och gränser som organisationen och de anställda måste förhålla sig till och begränsar även de 

anställda i att söka efter strategiska möjligheter. Genom uppförandekoder och strategisk 

planering skapas gränssättande system som ofta uttrycks i negativa eller minimala termer. Det 

som påverkar utformningen är de risker som chefen identifierar som måste undvikas för att 

organisationen ska nå upp till de uppsatta målen. (Simons, 1994; Simons, 1995.) Således blir 

riskhanteringsprocesser av vikt för att de strategiska målen ska uppnås (Mundy & Arjaliés, 

2013; Tessier & Otley, 2012). Schaltegger och Burritt (2010) menar att chefer använder dessa 

gränser som hjälp för att förmedla till de anställda om de aktiviteter som är acceptabla och inte, 

i syfte att de anställda inte ska slösa bort resurserna i organisationen. 

  

Från ett CSR-perspektiv kan sådant som förknippas med att undvika CSR-aktiviteter såsom 

miljöhot och potentiella skulder ingå i interna rapporter för att påminna de anställda om risker 

(Schaltegger & Burritt, 2010). Gränssättande system i form av uppförandekoder och rättsliga 

normer blir särskilt viktiga när miljökonsekvenser och bristande efterlevnad ger upphov till 

stora kostnader. Vidare kan företag inte förlita sig på lagstiftning eftersom det inte är tillräckligt 

för att förhindra att anställda uppträder på ett sätt där företaget riskerar att förlora intäkter eller 

misslyckas. Således blir en noggrann hantering av CSR-aktiviteter avgörande för 

organisationens riskhantering eftersom det hjälper chefer att identifiera risker som finns i 

organisationen men som lagstiftningen eller praxis inte täcker alla gånger. (Mundy & Arjaliés, 

2013)     

 

Vidare försöker företag skydda sig från risker i försörjningskedjan, exempelvis från 

föroreningar eller barnarbete genom att kontrollera leverantörer via etiska koder eller 

revisioner. Det man inte vet är dock om syftet är att ändra beteendet hos leverantörer eller om 

det är ett försök att bevisa att de tar hänsyn till dessa dimensioner för intressenternas skull. 

Utöver detta tar allt fler företag i större utsträckning hänsyn till MCS externa effekter såsom 

koldioxidutsläpp eller vattenföroreningar och begär att de icke-finansiella rapporterna ska 

granskas för att få en försäkran. En strikt reglering på koldioxidutsläpp och ett behov att minska 

föroreningar överlag har gått från att vara ett hot för företag till att bli en del av de flesta företags 

riskhanteringsprocesser, vilket framgår extra tydligt när det gäller konsumenters hälsa och 

säkerhet. Detta blir viktigt för företag som jobbar mot kunder för att inte äventyra deras 

varumärke eller tjänster de tillhandahåller. Ovanstående risker är kopplade till externa 

intressenter såsom leverantörer eller konsumenter men MCS används också enligt tidigare 

forskning för att hantera interna risker såsom oetiskt beteende eller kommunikation av 
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standarder såsom uppförandekoder. Riskmetoder kan antingen bidra till att innovation hämmas 

eller att förändringar skapas som bidrar till hållbarhet. (Mundy & Arjaliés, 2013). 

 

2.3.3 Diagnostiska system 

Diagnostiska system avser formell feedback som används för att övervaka resultat i 

organisationen och följa upp avvikelser och prestanda. Diagnostiska system bygger på budgetar 

och affärsplaner samt återkopplingssystem som används i syfte att spåra avvikelser som är 

uppsatta efter mål. Det som påverkar utformningen av diagnostiska system är analysen av 

kritisk prestanda. (Simons, 1994; Simons, 1995.) Det är när chefer ställer prestanda och mål 

mot varandra och identifierar avvikelser som diagnostisk användning av MCS uppstår. De 

framsteg organisationen gjort avseende strategiska initiativ ställs mot prestationsåtgärderna, 

vilka innehåller en kombination av finansiella och icke-finansiella mål, kortsiktiga och 

långsiktiga åtgärder samt data om konkurrenter. När resultaten inte uppfyller förväntan kan 

cheferna använda feedback på prestanda som hjälp för att anpassa åtgärder. Diagnostiska 

processer är till hjälp för att de anställda ska uppnå organisationens strategiska mål genom att 

processerna synliggör de konkreta aktiviteter som anställda måste genomföra. (Mundy & 

Arjaliés, 2013.) Det ekonomiska ansvaret fördelas i finansiella nyckeltal för att skapa värde och 

undvika risker samt icke-finansiella nyckeltal för att följa upp strategiska faktorer. 

Prestationsmåtten används i sin tur för att utvärdera prestationer som antingen indikerar 

framgång eller signalerar varning. (Tuomela, 2005) 

  

Utifrån ett CSR-sammanhang måste organisationer kontrollera och övervaka de kostnader 

CSR-aktiviteter medför för att bibehålla en konkurrensfördel i och med att majoriteten av 

företag identifierar nettofördelarna med CSR. Diagnostiska processer blir väldigt centrala för 

att nå upp till de CSR-mål organisationen har på ett framgångsrikt sätt eftersom CSR-aktiviteter 

kan komma att förbises om de inte följs upp med mätbara resultat. Det blir även av vikt att ha 

belöningssystem för att chefer ska främja och uppmuntras av att bedriva CSR-aktiviteter 

kopplat till prestation, specifikt om CSR-aktiviteterna är i vägen för att nå upp till de finansiella 

målen i organisationen. Prestationsmått används vanligtvis för att kontrollera och övervaka 

efterlevnaden av standarder och externa regler, vilket fungerar som beslutsunderlag och för att 

cheferna ska kunna bidra med information om miljömässiga och sociala aktiviteter samt resultat 

till intressenterna. (Mundy & Arjaliés, 2013.) Schaltegger och Burritt (2010) menar att 

företagen kan ta hjälp av intressenter för att gemensamt komma fram till åtgärder och 

indikatorer som anses vara lämpliga för att mäta CSR-prestanda. 

  

Tidigare studier påvisar att diagnostiska system används i företag för att jämföra avdelningar 

och prestanda i företaget utifrån interna och externa mål. Däremot finner de att diagnostiska 

system för CSR inte är fullt inbäddade i många företag då CSR-strategin inte anses lika viktig 

som den vanliga affärsstrategin och det kortfristiga ekonomiska kravet krockar med CSR:s 

långsiktighet. Ytterligare orsaker som kan förklara detta är ett otillräckligt intresse för CSR-

strategin hos företag utöver det som krävs för att skapa legitimitet och gott rykte men även 

svårigheterna i att mäta avkastningen för CSR-investeringar, vilket försvårar 

budgetplaneringen. Ofullständigheten av diagnostiska system försvårar för företag att 

implementera kompensationssystem till chefer baserade på CSR, däremot kan detta anses vara 
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positivt då chefer kan komma att se CSR-aktiviteter som ett vedertaget element i företagets 

aktiviteter. 

 

2.3.4 Interaktiva system 

Interaktiva system beskriver Simons (1994) som formella system som används av chefer för att 

regelbundet och personligen involvera sig i beslutfattande hos underordnade. Interaktiva 

system syftar till att väcka uppmärksamhet och tvinga fram dialog och lärande genom hela 

organisationen (Simons, 1994). Det interaktiva systemet kan på så vis användas för att hantera 

strategiska osäkerheter och identifiera risker och möjligheter. Osäkerheter definieras som 

händelser som kan hota eller ogiltigförklara antaganden som ligger till grund för företagets 

strategi. (Simons, 1995.) Vidare möjliggör det för chefer att upptäcka utmaningar för de 

strategiska målen vilket i sin tur gör det lättare att finna potentiella möjligheter och prioritera 

organisationens strategiska processer (Mundy & Arjaliés, 2013; Schaltegger & Burritt, 2010; 

Simons 1995). Det interaktiva systemet beskrivs genom tre delar, intensiv användning av 

överordnade, intensiv användning av underordnade och frekvent personlig kommunikation 

mellan dessa grupper (Tessier & Otley, 2012). Budgetplaneringsmöten och andra styrsystem 

som främjar diskussion kring strategiska processer kan användas interaktivt (Tuomela, 2005). 

Genom att använda interaktiva system för att integrera med företagets intressenter kan cheferna 

få deras åsikter om företagets CSR-aktiviteter och på så vis utveckla sin CSR-strategi. Därför 

har interaktiva kontroller en betydande roll i företagets hållbarhetsutveckling. (Mundy & 

Arjaliés, 2013) 

  

Vidare har interaktiva system en viktig roll vid utveckling av en CSR-strategi genom en 

kombination av avsedda och genomförda planer. Genom att systemet främjar diskussioner 

mellan chefer och operativa avdelningar kan det bidra till nya idéer och möjligheter för CSR-

strategin där kommunikationen med företagets externa intressenter också har en betydande roll. 

Vidare kan de även med hjälp av riskhanteringsprocesser och kontinuerliga möten identifiera 

strategiska osäkerheter genom involvering från olika delar av organisationen.  Utbytet av idéer 

och idégenereringen hjälper i sin tur ledningen att identifiera innovationer och strategiska 

osäkerheter som dem sedan kan forma sin strategi genom. Utöver detta används interaktiva 

system av företag för att minska svårigheterna som råder i att balansera en långsiktig CSR-

strategi med kortsiktiga ekonomiska resultat. Detta verkställs genom att företaget fångar in 

intressenternas behov och intressen i de interaktiva systemen istället för de diagnostiska 

(Mundy & Arjaliés, 2013). 

2.4 Samverkan i LOC-ramen 

MCS har två centrala roller som är av ömsesidig och kompletterande karaktär. MCS används 

för att kontrollera uppnåendet av organisationsmål och för att möjliggöra för anställda att lösa 

problem och söka efter möjligheter. (Mundy, 2010). De fyra styrspakarna i LOC-ramen bör 

kombineras för att uppnå full potential (Simons, 1994; Tessier & Otley, 2012). Dock bör hänsyn 

tas till hur dessa styrspakar ska kombineras för att skapa en balans, där kravet på kontroll med 

behovet av innovation och lärande balanseras. En obalans kan leda till oavsiktliga konsekvenser 

(Mundy 2010). Exempelvis kan en underanvändning av diagnostisk styrning leda till bristande 
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fokus medan en överanvändning kan hämma innovation och kreativitet och leda till ett beteende 

där anställda skyller ifrån sig och frånhåller information (Mundy, 2010; Tuomela, 2005).  

 

Anställda kan också hindras söka efter möjligheter och alternativa lösningar vid ett alltför strikt 

gränssättande system. En stark användning av interaktiv styrning skapar instabila förhållanden 

i organisationen då det leder till ständig förändring men samtidigt kan bristande användning 

istället leda till att behovet av förändring inte upptäcks. Genom att skapa en balans i styrningen 

kan dessa risker hanteras för att förebygga snedstyrning. Det finns således ett behov av att 

balansera styrspakarna men hur balansen ser ut kommer skilja sig beroende på organisationens 

attribut. Däremot kan det finnas svårigheter med att skapa balans eftersom chefer sällan i förväg 

kan veta hur en optimal balans ser ut då de står inför en mängd komplexa beslut. Men ofta 

bestäms balansen av en matchning mellan de problem organisationen står inför och 

tillgängligheten samt förmågan av problemlösning. Om en organisation inte kan balansera de 

olika styrspakarna leder det till långsammare beslutsfattande, instabilitet och bortkastade 

resurser vilket i sin tur leder till en lägre prestanda. (Mundy, 2010) 

 

Värdebaserade system används för att motivera medarbetare att arbeta mot organisationens 

strategiska prioriteringar. Detta kan göras genom kollektiv användning av organisationens 

verksamhetsplan, strategiska planeringsprocesser och individuella mål som tillsammans 

används för att kommunicera organisationens uppdrag och huvudprioriteringar och som bygger 

på organisationens genomgripande värderingar. (Mundy, 2010.) För att motbalansera 

värdebaserade system används gränssättande system vilket anger det beteende som längre inte 

gäller eller kommer att tolereras genom att skräddarsy specifika strategiska gränser. Detta för 

att utesluta strävan efter vissa typer av möjligheter. Värdebaserade system och gränssättande 

system kombineras för att skapa en drivkraft för nya framväxande agendor men också för att 

avgränsa nya strategiska initiativ. (Simons, 1994.) Det innebär även att gränssättande system 

fastställer hur chefer och anställda förväntas agera samtidigt som de har möjlighet att finna 

alternativa lösningar och möjligheter så länge som de håller sig inom de uppsatta gränserna och 

organisationens kärnvärden (Mundy, 2010). 

  

Gränssättande och diagnostiska system genomsyras av värdebaserade system. På möten 

används diagnostisk styrning för övervakning där viktiga avvikelser mellan det faktiska 

resultatet och budgeten undersöks och diskuteras mellan över och underordnade. Budgetarna 

är avsedda att ge riktlinjer för vad som ska uppnås men det kan finnas frihet i att bestämma hur 

dessa mål ska uppnås och denna frihet regleras vidare av gränserna. Här kopplas den 

diagnostiska styrningen till gränssättande system där man söker möjligheter och lösningar inom 

uttryckliga gränser. Vidare kan värdebaserade system uppmuntra anställda att söka optimala 

lösningar samtidigt som det diagnostiska systemet och det gränssättande systemet används för 

att skapa begränsningar kring anställdas beteende. (Mundy, 2010) 

  

De interaktiva processerna möjliggör debatt och diskussion om möjligheter och problem som 

finns i förhållande till organisationens värderingar och säkerställer att strategiska planer 

översätts i mätbara framgångsfaktorer. Diagnostiska processer bör kombineras med de 

interaktiva processerna då de diagnostiska används för att upptäcka problem medan interaktiva 
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används för att lösa eventuella problem. För att inte endast skapa en kortsiktig lösning på 

problemen och istället också se till långsiktiga lösningar är det viktigt att använda interaktiva 

processer mer frekvent och ta hänsyn till både korta- och långsiktiga mål. Ett för starkt fokus 

på diagnostiska processer kommer hämma innovation och i sin tur påverka organisationens 

långsiktiga prestationer. (Mundy, 2010) 

 

En förändring eller ett nytt projekt bör starta med interaktiva processer som skapar debatt och 

diskussion kring tillvägagångssättet och motivet eftersom det är viktigt att upptäcka eventuella 

osäkerheter och möjligheter innan man bestämmer sig för att realisera styrsystemet efter 

förändringen eller projektet i organisationen. Det är mer sannolikt att en förändring leder till 

önskat resultat om interaktiva processer används innan värdebaserade, gränssättande och 

diagnostiska system blir fasta i organisationen. (Mundy, 2010.) Detta går i linje med tidigare 

studier som menar att framgångsrika strategier har haft utgångspunkt i att analysera omvärlden 

och dess osäkerheter innan de utformat eller förändrat ett styrsystem (Simons, 1994). Om 

interaktiva processer inte används i ett tidigt skede kan det leda till oväntade resultat då ingen 

hänsyn har tagits till möjliga problem eller alternativa lösningar. När interaktiv styrning har 

tillämpats och de nya strategiska planerna har utmanats och diskuterats kan värdebaserade 

system användas för att kommunicera ut den nya visionen och syftet. I sin tur anpassas det 

gränssättande och diagnostiska systemet i linje med organisationens värdebaserade system. 

Således är värdebaserade system nödvändigt för att driva förändringar men också för att 

upprätthålla kontinuerligt fokus på organisationens nyckelprioriteringar. (Mundy, 2010) 

 

När den nya förändringen eller strategin realiserats i organisationen och grunden för 

verksamheten är på plats, det vill säga uppdragen, diagnostiska system och relaterade 

incitament, används den interaktiva processen återigen. Däremot används den interaktiva 

processen efter detta skede mer kontinuerligt för att uppmuntra dialog och finna nya osäkerheter 

och potentiella hot och möjligheter. Detta kan i sin tur leda till att strategin, visionen och den 

formella kontrollen behöver justeras och förstärkas utifrån lärandet av den interaktiva 

kontrollen. Ändras strategin kan visionen komma att förändras för att anpassas efter strategin 

och de diagnostiska måtten förändras efter upplevd faktiskt prestation. Användningen av en 

interaktiv kontroll är således viktig vid både en större förändring i organisationen och för att 

upptäcka och förhindra strategiska osäkerheter som leder till förändring. (Simons, 1994.) 

Däremot innebär det inte att alla delar av styrsystemet behöver förändras till följd av interaktiva 

processer, utan beroende på vilka möjligheter eller risker som upptäcks kan antingen det 

värdebaserade systemet, gränssättande systemet eller diagnostiska systemet vara i behov av en 

förändring som inte nödvändigtvis behöver påverka andra delar av styrsystemet. 
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2.5 Sammanfattning av teorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Modell utifrån Simons (1994) levers of control. 
 

Figur 1 ovan illustrerar LOC-ramens fyra nyckelprocesser. Den huvudsakliga CSR-strategin 

inom miljöaspekten för SAS är att minska koldioxidutsläppen (SAS, 2018). En central del för 

att uppnå strategin är genom MCS som undersöks utifrån fyra nyckeldimensioner som benämns 

LOC-ramen: värdebaserade system, gränssättande system, interaktiva system och diagnostiska 

system. För att sammanfatta vilka delfunktioner de fyra olika styrspakarna fyller, används 

värdebaserade system i syfte att förbättra kärnvärdena som består av värderingar, visioner och 

uppdrag i organisationen vilka är kopplade till strategin. Värdebaserade system avser även att 

främja sökandet av nya möjligheter relaterade till dessa värden. I kontrast till detta används 

gränssättande system i form av uppförandekoder, riktlinjer och regler för att sätta gränser och 

minska risken för oönskade strategiska beteenden. Det är genom diagnostiska system kritiska 

framgångsfaktorer övervakas och förmedlas vilket görs genom mätningar, budget och 

uppföljning av mål och mått. Slutligen används interaktiva system för att involvera över- och 

underordnade och andra aktörer för att upptäcka strategiska osäkerheter eller möjligheter. Detta 

görs genom att främja diskussioner och utveckling samt dra lärdom av nya strategier i en 

föränderlig miljö.  

 

Förutom att styrspakarna fyller olika delfunktioner som illustreras i figur 1, är de också 

relaterade till varandra. För att uppmuntra innovativt beteende och diskussioner används 

värdebaserade och interaktiva system, till skillnad från gränssättande och diagnostiska system 

som används för att kontrollera att anställda följer förutbestämda regler och planer. Vidare 

samverkar de fyra styrspakarna mer eller mindre med varandra. Värdebaserade system används 

för att förbättra kärnvärden och möjliggöra sökandet av nya möjligheter i linje med 
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kärnvärdena, men för att de anställda samtidigt ska förhålla sig till de regler och riktlinjer som 

organisationen står för i sökandet av nya möjligheter balanserar gränssättande systemet det 

värdebaserade systemet. Vidare kan kärnvärdena i det värdebaserade systemet förändras och 

reglerna i det gränssättande systemet bli mer skärpta på grund av exempelvis en ny lag eller 

reglering, så kallade externa händelser. Gränssättande system kan även påverkas av interna 

händelser exempelvis en ny vision i värdebaserade systemet där företaget ändrat inriktning och 

därför gäller exempelvis en ny regel eller uppförandekod i det gränssättande systemet för 

organisationen. Värdebaserade och gränssättande system påverkar i sin tur hur det diagnostiska 

systemet kommer att se ut. Budget och mål utvecklas i linje med företagets vision och värdering 

och begränsas av de riktlinjer och regler som finns. Således påverkar gränssättande system 

diagnostiska system.   

  

Vid ett gränssättande system som inte är alltför strikt finns möjlighet för innovation och 

kreativitet för att uppnå de mål som organisationen upprättat. Genom diagnostiska system 

övervakar ledningen organisationen och ser till att målen uppnås och vid budgetmöten och 

andra ledningsmöten analyseras eventuella avvikelser mellan prestation och mål. När dessa tre 

styrspakar är fasta kommer en ytterligare styrspak, interaktiv styrning, att komplettera 

styrsystemet. Det interaktiva systemet används för att analysera avvikelserna, dra lärdom och 

upptäcka strategiska risker. Detta kan göras på ledningsmöten men även genom möten som 

inkluderar underordnade och andra aktörer vilket främjar utveckling och motverkar potentiella 

hot. Utifrån den interaktiva styrningen kan det exempelvis framgå att målen är för högt eller 

lågt satta eller att någon större förändring behöver ske. Vid en liten justering av exempelvis 

befintliga mått kommer interaktiv styrning endast förändra den diagnostiska styrningen och de 

andra styrspakarna kommer förbli oförändrade. Är det däremot en större förändring som 

behöver genomföras kan visionen och strategin komma att förändras som i sin tur gränssättande 

systemet och den diagnostiska styrningen kommer behöva anpassas efter. Den interaktiva 

styrningen används även i ett första steg vid en förändring, exempelvis vid en förnyelse av 

strategin. Detta för att identifiera strategiska osäkerheter och analysera omvärlden innan 

värdebaserade, gränssättande och diagnostiska systemen är fasta. Fortsättningsvis används 

interaktiv styrning kontinuerligt för att dra lärdom samt identifiera strategiska osäkerheter och 

därav kommer eventuellt de andra dimensionerna justeras. 

 

Sammanfattningsvis påverkas organisationer av både interna förändringar och externa 

händelser och för att hantera dessa händelser används styrspakarna som hjälp. Således är inte 

användningen av ett styrsystem statisk utan kommer vara en dynamisk process. LOC-ramen 

fungerar i denna studie som ett verktyg för att analysera hur SAS utnyttjar styrsystemet för att 

uppnå miljömässig hållbarhet. Vidare undersöks användningen av de fyra nyckelprocesserna i 

LOC-ramen som en dynamisk process över tid och relationen mellan dem snarare än hur var 

och en av dimensionerna är utformade. Däremot är inte utformningen helt utesluten eftersom 

den är nödvändig för att förstå användningen. Genom att studera användningen av LOC-ramens 

fyra nyckelprocesser finns det en möjlighet att urskilja hur styrsystemet används för att uppnå 

miljömässig hållbarhet och hur det påverkas av interna och externa händelser som är kopplade 

till koldioxidutsläpp. Det blir även av vikt att studera LOC-ramen i sin helhet eftersom balansen 

härrör från sambandet mellan spakarna.  
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3. Metod 

I följande kapitel redogörs för de val som har gjorts och den metod som har tillämpats i studien. 

Initialt redogörs för studiens litteratur. Vidare presenteras forskningsansatsen och 

datamaterialets insamlingsmetoder. Slutligen presenteras studiens analysmetod. En 

metodreflektion förs löpande i kapitlet. 

3.1 Litteratursökning 

Initialt påbörjades en granskning av tidigare forskning inom det valda forskningsområdet, vilket 

genererade en överblick över vad som är känt inom det. Utifrån detta påträffades en möjlighet 

att studera en outforskad inriktning av området. Därefter påbörjades en snäv sökning av 

vetenskapliga artiklar och böcker för att finna relevant forskning som är inriktad på området för 

att få en djupare förståelse. Utifrån den tidigare forskning som studiens bakgrund och problem 

baseras på formulerades studiens syfte och frågeställning. De vetenskapliga artiklar som berör 

forskningsområdet hämtades från Google Scholar samt databasen Primo. Genom dessa 

databaser kunde sökningen filtreras för att utesluta irrelevant och föråldrad forskning. Vidare 

har vetenskapligt granskade artiklar använts för att öka studiens trovärdighet. För att presentera 

studiens problemområde och den senaste relevanta forskningen i området ligger de artiklar och 

böcker som refererats till i bakgrunden och problematiseringen inom ett tidsintervall på tio år. 

Undantag görs för fyra källor som sträcker sig längre än så för att ge ett mer historiskt 

perspektiv. 

 

De sökord som använts för att finna relevanta vetenskapliga artiklar är bland annat: CSR, 

corporate social responsibility, environment, emissions, sustainability, MCS, Management 

control systems, balance, Levers of control. Sökorden baseras på studiens problemområde och 

har antingen sökts var för sig eller kombinerat. Utifrån erhållna relevanta artiklar kunde sedan 

ytterligare forskning erhållas genom funktionen ”Citated by” och artiklarnas referenslistor. Den 

teoretiska referensramen styrdes av studiens problem och syfte, där samma sökprocess som 

användes till problemdiskussionen tillämpades för att finna relevant teori till studien. I 

huvudsak har, om möjlighet funnits, teorins primärkällor använts i syfte att öka tillförlitligheten. 

Detta har i vissa fall bidragit till att äldre forskning har tillämpats i studien. Två sådana källor 

är Simons (1994) samt Simons (1995). Däremot påverkas inte studiens pålitlighet eller relevans 

på grund av detta eftersom dessa artiklar än idag är artiklar som forskare ständigt refererar till.  

3.2 Forskningsansats och metodval 

Det finns två angreppssätt som används i forskningsstudier för att samla in data: kvalitativ och 

kvantitativ forskningsansats (Bryman & Bell, 2013). För att kunna besvara frågeställningen om 

hur SAS använder sitt styrsystem för att uppnå en miljömässig hållbarhet har en kvalitativ 

forskningsstrategi valts. Ett kvalitativt angreppssätt är av relevans för studien eftersom syftet 

inte är att bearbeta materialet statistiskt, där resultatet generaliseras till en större population och 

göra en kvantitativ studie. Snarare ligger intresset i att få en kontextuell förståelse utifrån en 

tolkning av intervjuer och hållbarhetsrapporter (Bryman & Bell, 2013). För att besvara studiens 

syfte kombineras således information från SAS hållbarhetsrapporter och semistrukturerade 
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telefonintervjuer med ett antal personer verksamma inom SAS. Detta stöds av tidigare studier 

inom liknande studieområden som också har använt sig av och kombinerat flera 

informationskällor för att kunna besvara sina forskningsfrågor och dra slutsatser (se 

exempelvis: Crutzen et al., 2017; Hosoda, 2018; Mundy, 2010; Simons, 1995). 

Hållbarhetsrapporter valdes eftersom de är ett företags främsta exponeringskälla av extern 

information gällande deras arbete med CSR och var därför ett bra verktyg för att få en 

förförståelse av ämnet. Intervjuer var nödvändiga för att fånga in intern information eftersom 

användningen av ett styrsystem inte endast kan studeras utifrån extern information. Utan 

hållbarhetsrapporter hade det dock blivit svårare att få en bra bild av styrsystemet över tid. Detta 

eftersom det kan vara svårt för intervjupersonerna att minnas förändringar som har utspelat sig 

en längre tid tillbaka. 

 

En kvalitativ metod är lämplig vid studier som syftar att komplettera forskning (Jacobsen, 

2017), varför detta var ett ytterligare belägg för att utföra en kvalitativ studie då denna studie 

ämnar bidra till forskningsområdet. I en kvalitativ forskningsmetod beaktas innehållet eller den 

underliggande betydelsen i texten för att få en ökad förståelse för fenomenet (Hsieh & Shannon, 

2005). Således valdes en kvalitativ forskningsansats för att möjliggöra en tolkning av empirin 

och skapa en djupare förståelse för ett visst fenomen. Denna studie utgår från teorin för att 

sedan få en förståelse för verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Däremot är nackdelen med ett 

sådant tillvägagångssätt att forskaren kan gå miste om att göra nya upptäckter eftersom denne 

blir så pass influerad av den befintliga teorin (Patel & Davidson, 2011). Men eftersom denna 

studie är öppen för nya upptäckter och inte nödvändigtvis har några förväntningar på resultatet 

kan denna nackdel till viss del reduceras. Således utgår studien från teorin till en början men är 

öppen för att göra nya upptäckter och begränsas därför inte fullt av teorin. 

 

Genom att göra en redogörelse för genomförandet av studien kan pålitlighet uppnås (Bryman 

& Bell, 2013; Guba & Lincoln, 1994). I metodkapitlet har därför varje del, allt från valet av 

sökord till att finna relevanta artiklar, urval och analysen, beskrivits utförligt för att stärka 

pålitligheten. När tillvägagångssättet tydliggörs och möjligheten ges till andra personer att 

bedöma de val som gjorts i studien kan trovärdigheten stärkas (Bryman & Bell 2013). Därför 

har denna studie utvärderats och granskats av både handledare och andra studenter vid flera 

tillfällen. För att inte låta egna värderingar påverka eller styra studiens genomförande behöver 

forskarna säkerhetsställa att de varit i god tro. Dock är det nästan omöjligt att uppnå fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning. (Bryman & Bell, 2013.) För att vara objektiv har inte någon 

relation till intervjurespondenterna existerat. Vidare har inte egna värderingar medvetet haft en 

påverkan på studiens genomförande och slutsats. Tillförlitligheten kan stärkas genom att 

författarna kritiskt granskar studien löpande (Guba & Lincoln 1994). I denna studie har därför 

ett kritiskt förhållningssätt anammats i största möjliga mån, där alla val har motiverats. 

3.3 Analysmetod hållbarhetsrapporter 

Studien sträcker sig över en tioårsperiod varför hållbarhetsrapporter mellan åren 2008–2017 

analyserades. Samtliga hållbarhetsrapporter samlades in från SAS egen hemsida. Valet av att 

studera en tioårsperiod grundas i att SAS år 2009 antog att följa IATA:s nollvision om 

koldioxidutsläpp. Genom att studera SAS under denna period kan det urskiljas vilken påverkan 
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sådana och eventuellt andra händelser gällande koldioxidutsläpp kan ha på användningen av 

styrsystemet.  

 

För att göra en analys av SAS hållbarhetsrapporter valdes en kvalitativ innehållsanalys. Valet 

av metoden grundar sig i att den lämpar sig bra för att få en djupare förståelse i texten som 

analyseras eftersom det är en metod som används för att tolka betydelsen av innehållet i 

textdatan snarare än kvantifiering av ord. Textdatan kan antingen vara verbal, printad eller i 

elektronisk form och hämtas in från exempelvis intervjuer, enkätundersökningar eller 

publikationer. (Hsieh & Shannon, 2005.) I denna studie har data hämtats från elektroniska 

publikationer i form av hållbarhetsrapporter.  

 

Vidare finns det flera tillvägagångssätt för att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys. I 

föreliggande studie har ett riktat tillvägagångssätt använts, vilket innebär att analysen utgår från 

teori som vägledning för initiala koder. Detta skiljer sig från de andra tillvägagångssätten som 

antingen härleder koder från materialet eller räknar ord och sedan studerar den underliggande 

betydelsen av dem. (Hsieh & Shannon, 2005.) Fördelen med en riktad ansats är att forskaren 

både kan stödja befintliga teorier och utveckla nya (Elo & Kyngäs, 2008). En riktad ansats kan 

dock leda till att forskaren bemöter datan med partiskhet, där resultaten snarare stödjer än 

motsäger teorin. (Hsieh & Shannon 2005.) Däremot har studien även utgått från intervjuer och 

haft ett förhållningssätt där man varit öppen för att finna nya mönster varför denna partiskhet 

har kunnat reduceras till viss del.  

 

I en riktad analys utvecklas en kategoriseringsmatris och endast de aspekter från textdatan som 

passar kategorierna väljs ut (Elo & Kyngäs, 2008). I denna studie var Simons (1994) LOC-ram 

den teori som låg till grund för kodningen och kategoriseringsmatrisen (se Tabell 1.) eftersom 

studien utgår från LOC-ramen. Matrisen baserades på de olika beståndsdelarna som finns inom 

LOC-ramen och dess underkategorier, vilka illustreras i figur 1, kapitel 2.4. Sedan analyserades 

SAS hållbarhetsrapporter utifrån respektive år (2008–2017) och meningar eller stycken 

tillhörande kategorierna identifierades i hållbarhetsrapporten. Eftersom studien endast ämnar 

studera styrsystemet avseende miljöaspekter, mer specifikt koldioxidutsläpp, var det endast 

meningar eller stycken berörande dessa delar som togs med. Ur Tabell 1 framgår ett exempel 

för vardera nyckelprocess och dess underkategorier för ett år. SAS har brutna räkenskapsår 

varför ett år är 2016/2017. Som förväntat var budget inte något som kunde urskiljas ur 

hållbarhetsrapporterna, varför den underkategorin uteslöts i kategoriseringsmatrisen och valdes 

att ha som intervjufråga istället. Utifrån den insamlade informationen formulerades sedan 

frågor till intervjuerna. 
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Tabell 1. Kategoriseringsmatris för innehållsanalys av hållbarhetsrapporter 

År 

2016/2017 
    

Värdebaserade 

system 
Vision - SAS fully supports the IATA’s ambition that, by 2050, it will be possible to fly commercially 

without material climate impact. SAS is fully committed to reach the goals set in the industry and 

intends to reduce the emissions even further. 

  Värdering - Create a culture among its employees based on strategic decisions and a commitment to 

environmental work. 

  Uppdrag - The long-term reduction of greenhouse gas emissions is a priority and, in the short-term, we aim 

to reduce CO2 emissions by 20% per passenger kilometer by 2020 compared with 2010.  

Interaktiva 

system 
Diskussion - Throughout SAS’s continuous environmental work, SAS maintains dialogs and discussions with 

relevant aircraft and engine manufacturers, and producers of interiors and other installations in 

the aircraft. Environmental performance and criterias are integrated in the decision-making 

process in which wet-lease operators and new aircraft are acquired for short and long-haul 

operations. 

  Utveckling - During the fiscal year, 100 tonnes of biofuels was used on flights from Oslo and Bergen.  

  Involvering - For the past decades, SAS has been working together with other stakeholders to accelerate the 

development and commercialization of more sustainable jet fuels. Bio fuels can be produced from 
various raw materials. Some examples are forest and food waste. 

Gränssättande 

system 
Riktlinjer - SAS Environmental Policy is applicable for all products and services in SAS. Group Management 

is responsible for the policy. 

  Regler - The basis for a sustainable business is to follow the applicable international and national 

legislation covering all aspects and parts of the organization. SAS aims to follow all applicable 

legal requirements and legislation. Examples are legal requirements connected to [...] 

environment. SAS has control mechanisms with allocated follow-up systems and resources in 

order to ensure compliance. 

  Uppförandekod - The Board of Directors has issued the Code of Conduct to summarize and to clarify SAS’s stated 

priorities, promises, policies and other regulations. The Code applies for all employees regardless 

of employment. 

Diagnostiska 

system 
Mäta - SAS’s total CO2 emissions may increase but compared with 2005 the total CO2 emissions has 

been reduced by 1.5% and the production measured in tonne kilometer increased by 21.3%.  

  Uppföljning - SAS monitors relevant sustainability key performance indicators (KPI) on an ongoing basis. SAS 

use various parts of the LEAN methodology and follow-up of these KPIs are conducted within 
the management system and reported weekly, monthly, quarterly or annually according to specific 

needs. 
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3.4 Intervjumetod 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer en av de vanligaste metoderna. Tidigare forskning som 

studerar MCS har tillämpat kvalitativa intervjuer (se exempelvis: Crutzén et al., 2017; Hosoda 

& Suzuki, 2015; Mundy, 2010; Simons, 1994). Det finns huvudsakligen två tillvägagångssätt 

att använda sig av vid genomförandet av en kvalitativ intervju: semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer. Den största skillnaden är att i en semistrukturerad intervju använder 

sig forskaren av en lista som berör specifika teman i form av en intervjuguide, där 

intervjupersonen kan utforma svaren fritt och möjligheten finns att ställa följdfrågor. I motsats 

till en semistrukturerad intervju liknar en ostrukturerad intervju ofta ett vanligt samtal där 

forskaren har lösa anteckningar och kanske bara ställer en fråga under intervjun, där 

intervjupersonen får associera fritt. (Bryman & Bell, 2013; Fisher, 2010.) I denna studie har 

semistrukturerade intervjuer använts. Semistrukturerade intervjuer var mest passande eftersom 

det var essentiellt att ha en viss struktur samtidigt som det var nödvändigt att kunna ställa 

följdfrågor för att få en djupare förståelse för respondenternas svar. Således stärker både 

tidigare forskning och metodlitteratur studiens valda metod.   

 

Vidare kan en intervju genomföras på två olika sätt: antingen genom en besöksintervju eller en 

telefonintervju. Denna studie bygger på telefonintervjuer, där fördelen är att denna typ av metod 

både är mindre tidskrävande och kostsam till skillnad från en besöksintervju (Bryman & Bell, 

2013). Det hade varit mer passande att göra en besöksintervju om det var ett företag som befann 

sig i närheten av Örebro, men i detta fall var studiens syfte att intervjua SAS som har sitt 

huvudkontor beläget i Stockholm, varför det underlättade med telefonintervjuer. En annan 

fördel med att genomföra telefonintervjuer är att tillgängligheten hos respondenten kan ha ökat 

eftersom telefonintervjuer inte kräver lika mycket tid eller planering jämfört med en 

besöksintervju. En nackdel med att genomföra telefonintervjuer till skillnad från 

besöksintervjuer är att intervjuaren inte kan se hur respondenten reagerar på en viss fråga 

(Bryman & Bell, 2013). Utifrån studiens syfte hade detta inte någon betydande inverkan 

eftersom respondentens reaktioner, attityd eller personliga inställning inte studeras utan 

användningen av styrsystemet. Således är telefonintervjuer en bra metod för denna typ av 

undersökning trots de svagheter som metoden innebär. 

3.5 Urval av intervjurespondenter 

Vid val av respondenter till intervjuerna fanns vissa kriterier som skulle vara uppfyllda för att 

de skulle få ingå i urvalet. Det var viktigt att de jobbade på SAS och att de hade en koppling till 

företagets CSR-arbete, specifikt miljöaspekten, samt användningen av styrsystemet. Dessa 

kriterier var viktiga i relation till studiens syfte eftersom användningen av styrsystemet, 

miljöaspekten av CSR och SAS är det centrala i studien, men också för att studien kräver 

respondenter med kunskap inom dessa områden. Det var även av värde om intervjupersonerna 

hade flera års erfarenhet av bolaget, specifikt av den anledningen att studien studerar 

användningen över tid. För att få en helhetsbild av användningen av styrsystemet i företaget 

fanns det även relevans att inkludera personer med olika befattningar. Ett sådant urval kan 

likställas med det Bryman och Bell (2013) benämner som ett målstyrt urval, vilket innebär att 

respondenter väljs ut efter deras relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställning. 



 

 

21 

Dock finns det en nackdel med målstyrt urval och andra icke-sannolikhetsurval eftersom 

resultatet inte kan generaliseras (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har emellertid inte 

påverkats av detta eftersom studien inte avser att säga något om hela branschen utan endast 

studerar ett enskilt företag. 

 

En första kontakt för att finna respondenter till studien togs via mejl. De personer som mejlades 

hittades genom en sökning efter personer som ansågs vara passande för studien på SAS egen 

hemsida. Eftersom få kontaktpersoner presenterades på hemsidan kompletterades sökningen 

genom Linkedin där information om vilken yrkesroll, vilka arbetsuppgifter och antal 

verksamma år på SAS framgick. Totalt kontaktades fem anställda på SAS via mejl. I mejlet 

presenterades studiens forskningsområde för att säkerställa att rätt personer med rätt kompetens 

som uppfyllde urvalets kriterier deltog i studien. För att uppfylla ett etiskt förhållningssätt och 

öka sannolikheten till medverkan i en intervju informerades mottagaren av mejlet om intervjuns 

uppskattade längd och erbjöds anonymitet.  

 

På mejlet svarade tre personer. En av dessa var inte passande för studien men vidarebefordrade 

mejlet till hela organisationen för att rätt personer skulle kunna medverka. Två personer som 

var passande för studien besvarade mejlet och var villiga att medverka. Intervjurespondenterna 

frågade vidare efter studiens intervjufrågor för att få en ökad förståelse om studien för att i sin 

tur kunna ge förslag på andra relevanta respondenter till studien. Detta kan liknas med det 

Bryman och Bell (2013) beskriver som snöbollsurval där forskaren genom en respondent får 

kontakt med ytterligare respondenter. I studien valdes att ha fler intervjupersoner med olika 

befattningar och olika yrkesår inom SAS snarare än att bara ha en intervjuperson trots att 

studien endast studerar ett företag. Detta för att minska risken att endast erhålla en persons 

upplevelser och vinkling av användningen av styrsystemet, och för att på så vis få en mer 

rättvisande bild och öka studiens tillförlitlighet. 

 

Tabell 2. Intervjuobjekt 

Intervjuobjekt Yrkesår inom SAS Tidsåtgång Datum 

1. 15 år 63 min 19-11-18 

2. 4 år 55 min 30-11-18 

3. 19 år 65 min 04-12-18 

4. 21 år 58 min 07-12-18 

5.  9 år 49 min 10-12-18 

6. 10 år 52 min 10-12-18 

 

Totalt deltog sex intervjupersoner i studien (se Tabell 2) och alla var relevanta för denna studie 

i linje med de krav som presenterades ovan. Samtliga intervjupersoner önskade att få vara 

anonyma i studien, varför inga namn eller befattningar presenteras i tabellen. Eftersom det inte 

framkom några skillnader i hur de olika respondenterna ansåg att styrsystemet används och 

studien inte heller ämnade att studera det baserades empirin på SAS och inte enskilda åsikter. 
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Som framgår av tabellen hade vardera intervju en tidsåtgång om cirka en timme. Då studiens 

syfte var att få en djupare förståelse var det av värde att ha färre långa intervjuer snarare än att 

prioritera flera korta intervjuer. Många och korta intervjuer hade istället bidragit med en bred 

men ytlig förståelse, vilket inte hade varit i linje med studiens syfte. Det finns en risk med att 

de intervjupersoner som bara har jobbat på SAS under några år eller de som har bytt befattning 

kanske inte hade en insikt i somliga frågor eftersom frågorna bygger på en tidsaspekt. 

Majoriteten av respondenterna kunde dock svara på alla frågor. Intervjuperson två som inte 

hade lika lång erfarenhet av SAS bidrog till studien ändå då respondenten kunde svara på 

majoriteten av frågorna och gav insikt i hur styrsystemet har använts på senare år. Vidare har 

inte bytet av befattningar påverkat studien i hög grad eftersom alla intervjurespondenter genom 

åren har haft en befattning som är kopplad till hållbarhet eller styrsystemet. 

3.6 Intervjuguide 

Det är lämpligt att konstruera en intervjuguide innan en semistrukturerad intervju genomförs 

(Bryman & Bell, 2013). Innan intervjuerna genomfördes läste två personer igenom frågorna – 

en som är insatt inom området ekonomistyrning och en som har vana av att hålla intervjuer – 

för att säkerhetsställa att frågorna var relevanta och begripliga. Den feedback som genererades 

var att frågorna var begripliga och att det var bra att intervjuguiden bestod av många följdfrågor. 

Intervjuguiden (se Bilaga 1) bygger främst på den insamlade empirin från 

hållbarhetsrapporterna, som utgick från LOC-ramen. Det står i likhet med Mundy och Arjiales 

(2013) studie som också baserade intervjufrågor på en analys av sekundärdatan.  Syftet var att 

få en djupare förståelse genom intervjuerna utifrån den förförståelse som genererats av 

hållbarhetsrapporterna (se Tabell 1 i avsnitt 3.3). Information som varit till nytta från 

hållbarhetsrapporterna som användes i intervjuguiden var främst händelser som varit 

intressanta att fördjupa sig i. Sådana händelser baserade sig på förändringar, visioner, 

miljöstatistik, rapportering, riskhantering, självbedömningar och strategisk 

hållbarhetskommunikation med intressenter. Eftersom en händelse inte nödvändigtvis är 

kopplad till en nyckelprocess var det viktigt att inte ha ett upplägg där frågor inklusive 

följdfrågor om enbart en nyckelprocess i LOC-ramen kom först och frågor om en annan 

nyckelprocess kom sen, utan en fråga behandlade därför i vissa fall flera nyckelprocesser 

samtidigt.  

 

I de fall mer information krävdes om styrsystemet och viss information ej framgick i 

hållbarhetsrapporterna tillkom fråga 1, 5, 9 och 10 i intervjuguiden. Dessa frågor inspirerades 

av Simons (1994) LOC-ram för att kunna identifiera i vilken utsträckning de fyra 

nyckelprocesserna värdebaserade, gränssättande, diagnostiska och interaktiva system används 

och integreras för att uppnå miljömässig hållbarhet. När en studie har olika teman skapas 

frågorna utifrån dessa för att i sin tur kunna besvara studiens syfte och frågeställning (Bell & 

Waters, 2016). Samtliga frågor i intervjuguiden berör därför de fyra nyckelprocesserna på ett 

eller annat sätt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Syftet med frågorna var 

att fånga in fakta om hur SAS använder styrsystemet för att uppnå miljömässig hållbarhet 

snarare än individernas åsikter och uppfattningar. Därför utgår frågorna från SAS som företag 

istället för att vara formade utifrån individen med frågor som “Vad tror du?” eller “Vad är din 

åsikt?”.  
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Ett bra sätt att få längre svar av respondenterna är att använda sig av öppna frågor (Esaisson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). I allmänhet byggde intervjuguiden på öppna 

frågor för att respondenten skulle få tala så mycket som möjligt i syfte att erhålla mer 

information.  Till varje fråga upprättades även följdfrågor (se Bilaga 1) som skulle frambringa 

mer information om styrsystemets användning och byggde därför på LOC-ramen. Många 

följdfrågor börjar med hur och varför och behandlar tidsaspekten för att besvara studiens syfte 

och frågeställning. Om respondenterna ansetts sväva ut för mycket från studiens 

forskningsområde har även följdfrågor ställts för att leda tillbaka respondenten till 

forskningsfrågan. Däremot har ledande frågor uteslutits för att inte leda in intervjurespondenter 

på vad de ska svara eftersom det kan bidra till ett svar som intervjuaren efterfrågar och i sin tur 

vinkla studien och påverka dess tillförlitlighet (Bell & Waters, 2016). När några intervjuer hade 

utförts genererades en bättre bild av vad som vidare var nödvändigt att fråga efter, varför det 

successivt tillkom fler följdfrågor i intervjuerna. Enligt Mundy (2010) kan det vara relevant att 

anpassa intervjuguiden vid behov efter intervjurespondenten. Därför låg utgångspunkten i 

intervjuguiden (se Bilaga 1) som sedan ändrades i viss mån under intervjuns gång för att 

anpassa följdfrågorna efter samtalet för att generera mer information.  

 

Utöver detta består intervjuguiden av inledande samt avslutande frågor. Innan de inledande 

frågorna presenterades framfördes en kort presentation om oss själva och om studiens syfte så 

att alla respondenter var medvetna om vad intervjun skulle handla om. Därefter informerades 

respondenten om intervjuns upplägg. Esaisson et al. (2017) menar att det är av vikt eftersom 

det skapar en god stämning och kontakt. De inledande frågorna användes för att få en 

bakgrundsbeskrivning och mer information om intervjurespondenten och dennes roll i 

verksamheten. Genom att erhålla information om respondentens roll gavs en bättre kännedom 

om vilka kunskaper personen besitter, vilket var till hjälp för att veta vilka följdfrågor som 

kunde ställas. De avslutande frågorna användes i syfte att respondenten skulle ha möjlighet att 

komma med ytterligare information, exempelvis om det var något som inte hade berörts under 

intervjun som var av värde att nämna angående SAS styrning, eller om det var något annat de 

ville tillägga. 

3.7 Analysmetod intervjuer 

Datamaterialet transkriberades efter varje intervju med hjälp av inspelningar under 

intervjuernas gång, vilket samtliga respondenter godkände. Att transkribera intervjuer är väldigt 

tidskrävande (Bryman & Bell, 2013), men eftersom detta var nödvändigt för att inte viktig 

information skulle gå förlorad och för att få en djupare förståelse valdes intervjuerna ändå att 

transkriberas. Vidare var fördelen med inspelningarna att fokus kunde riktas på intervjun och 

vilka frågor samt följdfrågor som skulle ställas istället för att fokus skulle ligga på att anteckna 

allt intervjurespondenten berättade. Dock finns det en nackdel med att spela in en intervju 

eftersom intervjurespondenten kan känna sig obekväm i att uttrycka sig fullt ut på grund av att 

de vet att det den säger spelas in. (Jacobsen, 2017.) Genom att anonymitet erbjöds och 

intervjurespondenten fick välja om intervjun skulle spelas in samt att denne var medveten om i 

vilket syfte materialet skulle användas, anses inspelningen inte ha haft någon påverkan på 

empirin eftersom relevant information erhölls från intervjuerna. Således stärkte både 
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transkriberingen och inspelningen studiens tillförlitlighet eftersom det minskar risken för att 

viktig information går förlorad.  

 

Tillförlitligheten stärktes också under intervjuns gång genom att säkerställa att varje fråga 

uppfattades korrekt genom att repetera vad intervjurespondenten sagt och därefter fick denne 

medge om det var korrekt uppfattat eller inte. Ett sådant tillvägagångssätt brukar kallas för 

dialogisk validering, vilket enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) stärker studiens 

tillförlitlighet eftersom eventuella missförstånd och felaktiga uppfattningar kan motverkas. Ett 

annat tillvägagångssätt är att låta intervjurespondenten ta del av hela intervjun för att rätta till 

eventuella missförstånd och felaktiga uppfattningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). När 

empirin var sammanställd fick intervjurespondenterna ta del av den för att säkerhetsställa att 

informationen var korrekt uppfattad. Detta är även något som Bryman och Bell (2013) menar 

är av vikt för att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet.  

 

Datan som genererades utifrån intervjuerna efter transkriberingen lästes igenom flertalet gånger 

för att skapa en översikt över vad som kommit fram ur datan. En dataanalys bör enligt Hsieh 

och Shannon (2005) inledas med att läsa datan flera gånger för att få en förståelse och en bredare 

bild av datan. I nästa steg påbörjades en kodning av materialet. Att koda och tolka det material 

som har samlats in från intervjuer är en form av kvalitativ innehållsanalys och en vanligt 

förekommande metod vid analys av exempelvis intervjuer. Denna metod används för att 

generera en djupare förståelse och kunskap om undersökningsobjektet. (Graneheim & 

Lundman, 2004.) Att få en djupare förståelse går i linje med denna studies syfte, varför detta 

var en lämplig metod för studien. 

 

Från det insamlade materialet skapades meningsenheter. Meningsenheterna bygger på 

meningar och stycken som slagits samman om de innefattat liknande begrepp och uttryck. 

Därefter komprimerades meningsenheterna ned till kondenserade meningsenheter och utifrån 

dessa skapades koder. För att inte gå miste om viktiga idéer som uppkom rörande datan under 

förloppets gång fördes även anteckningar. Kodningen underlättade att avgöra vilken kategori 

materialet relaterade till i teorin om LOC-ramen. Därefter placerades dessa kategorier under 

teman som utgår från LOC-ramens fyra nyckelprocesser. Efter att materialet sorterats in i olika 

teman utifrån LOC-ramens nyckelprocesser analyserades tidsaspekten för materialet genom att 

forma en tidslinje (se Bilaga 2) utifrån händelser i styrsystemet under åren 2008–2017. Denna 

tidslinje skapades både med hjälp av intervjuerna och hållbarhetsrapporterna. 

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys kan vara manifest 

eller latent. Är den manifest analyseras endast det synliga och uppenbara innehållet medan om 

den är latent analyseras och tolkas den bakomliggande meningen i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna studie har datan analyserats både manifest och latent. 

Meningsenheterna för analysen som kodades ner har analyserats manifest medan när de kodats 

till kategorier och teman har de analyserats av en mer latent karaktär. Detta tillvägagångssätt 

stöds av Graneheim och Lundman (2004) som hävdar att det är vanligt att ta utgångspunkt 

utifrån det manifesta innehållet och sedan fördjupa sig i materialet och tolka det latenta 

innehållet. 
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Tabell 3. Innehållsanalys av intervjuer 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori Tema 

Sustainability kommit till som 

kärnvärdering över tid. Vi har jobbat med 

det i många men det har blivit mycket 

större. Sedan år 2016 ligger sustainability 

till grund för allt vi gör och det gjorde det 

inte tidigare. Utvecklingen kopplad till 

sustainability blir bara större och större. 

Att det har blivit mer fokus på miljön på 

alla avdelningar och att sustainability som 

kärnvärdering är tillagt relativt nyligen har 

att göra med den omvärld vi lever i just nu 

men påverkas också av kunders och andra 

intressenters krav på oss. 

Sustainability har 

tillkommit som 

kärnvärdering på senare år 

och blivit allt mer, viktig, 

speciellt miljön i och med 

den omvärld vi lever i och 

de krav som intressenter 

ställer.   

Miljöaspekten av 

sustainability har 

blivit en 

kärnvärdering på 

senare år. 

Värderingar Värden 

När flygplan tankas släpps mest 

koldioxidutsläpp ut. Piloterna som har 

störst utsläppspåverkan. De har strikta 

regler för vilka vägar de ska flyga på och 

de ska ta den bästa vägen utifrån 

förutsättningarna. Piloterna har ansvar för 

vikten. De får inte tanka flygplanen med 

mer bränsle än vad som behövs. Piloterna 

får ha med sig så mycket bränsle att de kan 

ta sig från A till B. Piloterna ska försöka 

minimera påverkan på 

koldioxidutsläppen. 

Piloterna har störst 

utsläppspåverkan varför de 

har strikta regler för hur de 

ska flyga och hur mycket 

bränsle de får ta med sig. 

Piloter har strikta 

regler. 
Regler Gränser 

Vi följer upp organisationen ständigt. Vi 

har gått från att rapportera miljöstatistiken 

en gång om året, till att rapportera mer 

frekvent. Vi vill ha mer kontroll på hur det 

går för att kunna agera i. Kunder och även 

omvärlden ställer högre och högre krav 

vad gäller hållbarhet. 

SAS rapporterar statistik 

frekvent och följer upp 

ständigt för att få kontroll 

och för att kunder och 

omvärld kräver det. 

Uppföljning sker 

ständigt. 
Uppföljning Diagnostiskt 

Något som kan bidra till en minskning av 

koldioxidutsläppen är biobränsle. Tyvärr 

finns det inte så mycket biobränslen på 

marknaden än. Biobränsle är extremt dyrt 

men vi köper så mycket vi kan. Ensam är 

inte stark. Vi samarbetar med andra 

aktörer för att få tag i biobränslen. Genom 

samarbeten kan vi få tag i biobränslen. 

SAS kan minska 

koldioxidutsläppen genom 

biobränslen men det är 

svårt att få tag i 

biobränslen, varför SAS 

samarbetar med andra 

aktörer. 

Genom 

samarbeten får 

SAS tag i 

biobränslen som 

minskar 

utsläppen. 

Samarbeten Interaktivt 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras initialt studieobjektet SAS, därefter presenteras 

sammanställningen av det empiriska materialet som erhållits från telefonintervjuerna och 

hållbarhetsrapporterna. 

4.1 SAS 

SAS grundades år 1946 genom en sammanslagning av tre nationella flygbolag och är idag 

Skandinaviens ledande flygbolag (NE, u.å.). SAS är det flygbolag som är bäst på hållbarhet i 

branschen enligt Sustainable Brand Index och har arbetat med hållbarhetsfrågor under en lång 

tid (SAS, 2012; Sustainable Brand Index, 2018). Under flera decennier har SAS arbetat med att 

minska sin miljöpåverkan och de ser koldioxidutsläppen som sitt viktigaste uppdrag. (SAS, 

2017; SAS, u.å.). Som ett försök att hantera sin klimatpåverkan vill de minska 

koldioxidutsläppen med 20 procent till och med år 2020 jämfört med år 2010 genom att 

investera i fler nya flygplan och alternativa hållbara flygbränslen samt utöka användningen av 

biobränslen. SAS avser även att vara en del av det framtida långsiktiga hållbara samhället och 

stödja IATA:s långsiktiga vision, som de antog år 2009, om att det ska vara möjligt att flyga 

utan växthusgasutsläpp år 2050. (SAS, 2017) 

4.2 Vision, kärnvärderingar och uppdrag 

SAS övergripande strategi bygger på att vara ett hållbart flygbolag och utifrån miljöaspekten 

handlar det om att minska koldioxidutsläppen. Den övergripande strategin trattas sedan ner till 

olika aktiviteter i avdelningarna och vad som ska göras för att nå dit. SAS förklarar att varje 

avdelning tar fram egna mål tillsammans med SAS stabsfunktion för miljö och CSR för hur de 

ska nå upp till SAS övergripliga mål. SAS mål är kopplade till Sustainability Development 

Goals (SDG-målen) som FN:n tagit fram. Det är 17 mål FN har enats om att man ska jobba 

efter och SAS antog dessa mål år 2015. Däremot väljer alla företag att jobba med dessa mål 

mer eller mindre beroende på vilka som träffar företaget. SAS har gjort en analys på vilka mål 

som främst träffar de gällande miljön och då är det nummer 12 och 13. Nummer 13 som 

behandlar “climate action” är allra viktigast för SAS eftersom de är ett flygbolag som arbetar 

med att minska utsläppen. Vidare behandlar nummer 12 “responsible consumption” som är 

viktigt för SAS där de exempelvis arbetar med att endast ta med det som är nödvändigt ombord 

för att undvika spill. Därför försöker SAS fokusera på SDG-målen och då är det främst miljön 

som utgör en stor del. 99,5 procent av SAS utsläpp kommer från den flygoperativa 

verksamheten, varför SAS jobbar mycket med att de ska minska.    

 

När man pratar om kärnvärderingar så har alltid säkerhet kommit först, därefter punktlighet och sen 

care eftersom vi är ett flygbolag. Det som har förändrats över tid är att sustainability kom till som 

en kärnvärdering år 2016. Även om vi har jobbat med det i många år så är det något som har blivit 

mycket större och som nu också ligger som en grund för allt vi gör och det gjorde det ju inte tidigare 

eftersom man inte hade kunskap för 10 år sedan på samma sätt som idag. Utvecklingen kopplad till 

sustainability blir bara större och större. Att det har blivit mer fokus på miljön på alla avdelningar 

och att sustainability som kärnvärdering är tillagt relativt nyligen har att göra med den omvärld vi 

lever i just nu men påverkas också av kunders och andra intressenters krav som blir allt större på 

SAS som flygbolag. 
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En viktig del för SAS är att förmedla visionen till anställda inom organisationen för att alla ska 

veta vad organisationens mål är. Först och främst ger de ut sin hållbarhetsrapport en gång om 

året och deras kvartalsrapport. SAS beskriver att de har skärmar som lyser på väggarna på flera 

ställen runt om kontoren där deras vision kommuniceras ut och det kommer upp viktig 

information. Där framgår det exempelvis att SAS är ISO 14001-certifierad1, vilket hela 

verksamheten blev år 2010, dock påbörjades arbetet redan år 2007 om att bli ISO 14001 

certifierad. SAS menar att arbetet med ISO 14001 gav dem mer struktur och fokus samt att 

certifieringen skulle visa även utåt att de var seriösa och faktiskt arbetade mot en hållbar 

utveckling. Vidare har varje ledare ett ansvar att förmedla SAS mål. Utöver skärmarna 

förmedlas SAS vision och annan information på SAS egen hemsida, intranätet och ledarna 

skickar även ut månadsbrev och informerar om förändringar och hur SAS ska arbeta. SAS har 

även en egen facebookgrupp men framförallt är det skärmarna som lyser överallt som kan 

inspirera och informera alla medarbetare. Men att kommunicera ut till sina kunder om vad det 

gör är något som SAS menar att de kan bli bättre på. 

 

IATA:s vision kom ut år 2007 och sedan SAS antog visionen år 2009 om att vara utsläppsfria 

år 2050 har verksamheten anpassats för att nå upp till visionen. SAS anpassar löpande sin 

luftflotta, utöver detta har viktreducering alltid varit centralt. SAS har alltid försökt hitta 

alternativa jetbränslen genom potentiella samarbetspartners men det är inte förens år 2017 som 

SAS har kunnat realisera användning av biobränslen eftersom biobränslen är extremt svårt att 

få tag i och är dyrt. SAS använde sig av 100 ton biobränslen för flygningar mellan Oslo och 

Bergen under år 2017 och jobbar ständigt för att få tag i mer biobränslen eftersom det är 

avgörande för deras vision om att vara utsläppsfria år 2050. De samarbeten som görs för att ta 

fram alternativa bränslen knyter an till IATA:s vision. Vidare är IATA:s vision om att minska 

utsläppen med 20 procent till och med år 2020 en viktig del, och för att uppnå till detta delmål 

är nya flygplan där viktreducering tas i beaktning centralt. 

4.3 Riktlinjer, policy, regler och uppförandekod 

I SAS skiljer man mellan direkta och indirekta miljöaspekter. Direkta miljöaspekter är den 

miljöpåverkan som SAS koncernen har direkt kontroll över, medan de indirekta aspekterna är 

de som endast kan påverkas i större eller mindre grad. De kontrollerbara effekterna styrs genom 

riktlinjer och policyer, medan en indirekt miljöaspekt regleras genom inköp, avtal, 

samarbetsavtal. De direkta effekterna styrs främst av formella dokument i form av miljöpolicys 

som de anställda ska förhålla sig till. Dessa policys formas efter vad som är centralt i 

verksamheten. SAS vill jobba med miljö och därför har de miljöpolicys i organisationen. Många 

av dessa policys ligger på personnivå. SAS beskriver att inköpsfunktionen år 2010 inledde en 

översyn av kontrakt med leverantörer som ansågs ha en betydande påverkan på miljön och 

samhälle och under 2011 utvecklades ett verktyg för att utvärdera befintliga och potentiella 

leverantörer. Detta säkerhetsställs genom SAS uppförandekod som skrivs på av inköpsansvarig 

                                                 
1 ISO 14001 är ett miljöledningssystem och en certifiering innebär att företagets miljöledningssystem och 

miljöarbete sköts på ett effektivt sätt enligt kraven.  
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och leverantör, där inköparen säkerhetsställer att leverantörerna har ett miljöledningssystem 

och aktivt jobbar med att minska sina utsläpp.  SAS menar att det är viktigt att leverantörerna 

jobbar med miljöaspekter eftersom det är leverantörerna som är med och driver arbetet framåt 

och som kan hjälpa SAS att bli bättre. SAS menar att detta är en riktlinje eftersom de enbart 

handlar med leverantörer som är hållbara. De avtal som SAS upprättar med leverantörerna 

beskriver de är ett sätt att reglera de indirekta miljöaspekterna. 

 

SAS är generellt tydliga med att gå ut till anställda och säga detta är vårt mål och ert mål, och det 

du gör påverkar utsläppen. Man vet att man slänger flaskor på ett ställe och alla bäckar små leder 

till det stora målet och sen är det inte så stor påverkan på vissa grejer. Men piloterna som har störst 

utsläppspåverkan har strikta regler för vilka vägar de ska flyga på och de ska ta den bästa vägen 

utifrån förutsättningarna. De får ha med sig så mycket bränsle att de kan ta sig från A till B men inte 

mer, sen så ska de försöka minimera den påverkan som det ger. En annan arbetsroll som har en stor 

inverkan är interiör som ansvarar för inredningen i flygplanen eftersom de har ju stor påverkan för 

vad dem köper in. Ju mer vikt man lägger på i flygplanet, desto mer väger flygplanet, desto mer 

bränsle måste man ta med sig och desto mer bränsle släpper man ut. Man strävar hela tiden att ta 

med sig så lite som möjligt. 

 

När det gäller regler är det EU-regler och säkerhetsregler det som är ytterst viktigt för SAS. 

Varje gång det kommer in en ny lag eller regel som träffar SAS tar organisationen hänsyn till 

det. SAS menar dock att alla regler eller lagar inte har lika stor påverkan på dem eftersom de 

har kommit långt vad det gäller hållbarhet. SAS förklarar att alla som är ansvariga på 

avdelningarna ska säkerhetsställa att de följer de lagar och regler som finns. En extern händelse 

som Parisavtalet förklarar SAS inte har påverkat dem eftersom de redan har ett stort 

miljöengagemang och ständigt arbetar med att förbättra sin miljöpåverkan. 

4.4 Mätning och rapportering 

Måtten i organisationen beskriver SAS som ett sätt för dem att mäta hur de ligger till för att i 

sin tur nå sitt övergripliga mål: att vara utsläppsfria år 2050. Detta mål är sedan uppdelat i 

delmål för att minska utsläppen för år 2020 och 2030. SAS nämner att deras främsta mått för 

detta är det som mäter deras totala koldioxidutsläpp, vilket de alltid sett som viktigt att ha, men 

de har även börjat basera sådan statistik på passagerarkilometer sedan år 2010 eftersom ett 

sådant mått anses ge en mer rättvisande bild över hur arbetet med att minska koldioxidutsläppen 

faktiskt ser ut. Detta menar SAS beror på att om det är fler som flyger med dem kommer 

troligtvis de totala utsläppen att öka i statistiken för de totala utsläppen men om de mäter per 

passagerarkilometer innebär det att de totala utsläppen delas per passagerare och kan visa att 

de faktiskt lyckats minska utsläppen. Däremot menar de att det totala måttet som beskriver ett 

absolut tal är det viktigaste för det övergripande målet. År 2010 blev hela SAS organisation 

ISO 14001 certifierade och efter det har SAS blivit granskade kontinuerligt av interna och 

externa revisorer för att se om de fortfarande uppfyller kraven. Till följd av arbetet med ISO 

14001 blev det tydligt i hela organisationen vilka mål och KPI:er som var av mest vikt att hålla 

fokus på. De satte då samma år upp två typer av KPI:er relaterade till miljö vilka är 

måluppfyllelse-KPI:er och resultat-KPI:er.  

 



 

 

29 

Miljöstatistiken förklarar SAS att de framställer i sina hållbarhetsrapporter och runt om i 

verksamheten som alla kan ta del av men de beskriver vidare att de även har annan statistik de 

ständigt arbetar med internt i organisationen för att ta beslut. En statistik som är av stor 

betydelse för koldioxidutsläppen är viktreducering. Ju mer ett flygplan väger desto mer bränsle 

kommer det att förbruka vilket leder till större koldioxidutsläpp. Däremot förklarar SAS att de 

inte har några mått för varje avdelning för hur mycket just dem har minskat utsläppen för deras 

största påverkan - jetbränslet. Detta menar SAS beror på att det är svårt att veta vad och hur 

mycket varje avdelning har bidragit med. Däremot använder de avdelningar som kan påverka 

vikten en viktkalkylator för att beräkna hur mycket utsläppen minskar för varje kilo. Hur 

organisationen som helhet ska minska vikten ser olika ut för varje avdelning menar SAS 

eftersom samtliga avdelningar arbetar med olika saker och därför också kommer att arbeta med 

olika saker för att reducera vikten. Avdelningar som arbetar med interiör på flygplan försöker 

minska vikten genom att inreda flygplan med lättare material medan de som arbetar med mat 

på flygen fokuserar på att inte ta med mer mat än vad som behövs och i vilken mån det går att 

använda matbehållare av andra material som väger mindre. Piloternas ansvar för vikten handlar 

om att inte tanka flygplanen med mer bränsle än vad som behövs för flygrutten. Att ta med 

bränsle väger vilket innebär att desto mer bränsle som tas med i flygplanet desto högre blir 

också bränsleförbrukningen och utsläppen. 

 

Varenda plan rapporterar startvikten för en flygning eftersom det gör att de kan räkna ut exakt 

hur mycket bränsle som flygningen dragit. Däremot går det inte att veta vart allt kommer ifrån 

menar SAS för att har de en perfekt flygning med medvind och ett lätt plan är det mindre utsläpp 

medan om det är motvind och ett tyngre flyg kommer det ha mer utsläpp. Men de avdelningar 

som kan påverka vikten har som mål att minska vikten men det är inte uttalat om att en 

avdelning ska minska si eller så mycket. Därför har SAS måluppfyllelse-KPI:er för 

koldioxidutsläppen från jetbränslen. Dock är någon form av resultatmått för detta något som 

SAS arbetar med att försöka få fram i dagsläget men har ännu inte hittat någon lösning. Miljö 

och CSR staben på SAS har fått i uppgift att till det kommande året (år 2019) utveckla ett sådant 

mått. Men eftersom de inte har något sådant mått i dagsläget är det endast det övergripande 

koldioxidutsläppsmåttet som de mäter för jetbränsle – deras största koldioxidbov.  

 

Vidare nämner SAS att det är lättare att mäta och ha mått på koldioxidutsläpp för det som sker 

på marken än för jetbränsle. Vissa avdelningar har då resultat-KPI:er för “markbränsle”, det 

vill säga transportmedel som åker till flyget och runt omkring på flygplatsen. Vidare mäter de 

också resultat på utsläpp från faciliteter i energi- och vattenförbrukning och kan då mäta faktisk 

förbrukning. Här har varje avdelning en maxgräns för förbrukningen. SAS förklarar att 

miljöstatistiken som de har kan se olika ut för varje avdelning utifrån vad de kan bidra med 

men att samtliga mål ska leda upp till det övergripliga målet.  

 

SAS har gått från att innan år 2010 endast rapportera miljöstatistiken en gång om året och har 

efter år 2010 börjat rapportera mer frekvent: års-, kvartals och månadsvis, till att från år 2015 

rapportera årsvis, kvartalsvis, månadsvis och veckovis. Detta menar SAS beror främst på att de 

själva vill ha mer kontroll på hur det går för att sedan kunna agera och leda verksamheten i rätt 

riktning. En bidragande faktor till detta förklarar SAS är att kunder och även omvärlden ställer 
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högre och högre krav vad gäller hållbarhet. Samtidigt förklarar de att även myndigheter kräver 

mer statistik och rapportering kring utsläppen varför de rapporterar mer frekvent. SAS förklarar 

sedan att det är resultat-KPI:erna som mäts varje vecka medan mål-KPI:erna mäts månadsvis. 

SAS förklarar att de arbetar med att göra väsentlighetsanalyser en gång varje år som en grundlig 

självbedömning av måtten och målen men också för att erhålla information om vad 

intressenterna anser som mest viktigt för SAS. Utifrån denna erhåller de information om vad 

som är viktigt för dem att fokusera på och vad som har störst påverkan, vilket i SAS fall har 

varit koldioxidutsläppen. I sin tur formar de även KPI:er utefter detta. Självbedömningarna görs 

på varje avdelning och där bedöms vad varje avdelning kan göra för att påverka arbetet mot 

SAS mål. 

4.5 Möten 

Möten är något som SAS beskriver som en viktig del i verksamheten men förklarar att de inte 

har några specifika möten rörande just miljön utan att det är ett ständigt genomgående tema i 

organisationen som de tar upp hela tiden på varje möte, speciellt de senaste två åren. De 

beskriver att miljön är något de arbetar mot hela tiden för att minska sina avtryck vad gäller 

koldioxidutsläpp och vilka resurser de använder. SAS har tavelmöten i varje avdelning där 

avdelningschefer och underordnade bland annat utvärderar sin miljöstatistik. Tavlorna sitter 

uppe på många platser och används för att informera hur det går för avdelningen. På mötena 

lyfter underordnade upp frågor och alla kommer med idéer och synpunkter beskriver SAS och 

menar att det är en organisation där man inte är rädd för sin chef. SAS förklarar att man börjat 

arbeta mycket med Lean production sedan 2015 vilket har resulterat i att man arbetar mer med 

dessa tavlor där det framgår hur det går för avledningarna och sedan har möten och pratar om 

det. Vidare beskriver SAS att det är de senaste två åren (sedan 2016) som miljön blivit något 

som chefer talar om på varje möte och är något som ligger i baktanken i varje del av arbetet. 

Detta skiljer sig från tidigare år då miljön inte varit lika central. På möten diskuteras måtten och 

förbättringsarbeten. Exempelvis utvärderar chefspiloten avdelningens statistik och involverar 

piloterna för att försöka komma fram till smartare sätt att flyga på för att bränna så lite bränsle 

som möjligt. 

 

De flesta möten på SAS är avdelningsmöten men de nämner att de även har ett möte där alla 

ledare och avdelningschefer i organisationen träffas och utvärderar verksamheten. På dessa 

möten redovisar varje avdelningschef hur det går för SAS KPI:er. Vidare nämner SAS att det 

också finns andra möten där det inte endast är chefer med på mötena: 

  

Det kan vara så att cheferna har möten med varandra och att dem har egna möten med sina anställda. 

Vi försöker att inte jobba i CEO:s, utan vi har även det som kallas VCB (values chain board). Där 

är det representanter från respektive avdelning för att vi inte ska sätta käppar i hjulen för varandra. 

Representanten kan vara både en chef eller en anställd. Det beror vad som passar för dagen. Då går 

man igenom en process och inte en arbetsuppgift. Då är det en arbetsprocess från A-Ö så vi får fram 

det bästa alternativet. […] Man har väldigt många såna möten runt om i koncernen där många 

avdelningar är inblandade för att man inte ska råka göra en förändring som ska förstöra för varandra. 
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4.6 Uppföljning och budget 

I stort sätt beskriver SAS att alla i organisationen har ansvar för att visionen uppfylls eftersom 

alla arbetar mot samma mål men VD:n är den person som har det yttersta ansvaret för att SAS 

vision uppfylls. VD:n får hjälp av företagets ledning och hållbarhetschef att ansvara och för att 

sätta upp rimliga mål som alla i organisationen ska sträva efter. Målen fördelas sedan ner på 

avdelningsnivå där avdelningarna själva formar mål efter vad de kan bidra med. Detta gör 

avdelningscheferna tillsammans med sina underordnade och miljö och CSR staben. Sedan är 

det avdelningschefen som har ansvaret för att dessa mål uppfylls och att de speglar de 

övergripande SAS-målen.  

 

SAS förklarar att de ständigt mäter de olika prestationerna i organisationen. För hela företaget 

och för varje avdelning. Uppföljning sker på olika nivåer utifrån ansvarsfördelningen vilket 

innebär att avdelningscheferna har uppföljning på sina avdelningar. Avdelningscheferna 

sammanställer en rapport med statistiken och målen till staben för miljö och CSR som 

sammanställer hela organisationens resultat och vidarebefordrar det till ledningen som följer 

upp hela organisationen. Uppföljningar görs genom så kallade reviews där de på sina möten tar 

upp hur går det med att minska utsläppen, vilket mäts i mått och index. Informationen når dock 

fram till alla på sätt och vis via exempelvis avdelningsmöten, på mejl, på skärmar men också i 

den årliga hållbarhetsrapporten. Sedan organisationen införde Lean de senaste åren och satte 

upp fler tavlor överallt som framhåller statistiken har uppföljningen blivit mer kontinuerlig 

eftersom den blivit mer synlig för alla.  

 

De tavlor som finns i alla lokaler har staplar som illustrerar hur det går för SAS att minska sina 

koldioxidutsläpp men också hur det går för den enskilde avdelningen, i de fall en avdelning har 

egna mått för koldioxidutsläpp. Från dessa staplar menar SAS att de framgår tydligt hur det går 

för organisationen och avdelningen och om det är rött på tavlor visar det att målen inte är 

uppfyllda. Har avdelningen inte nått upp till sin KPI:er går man tillsammans igenom vad detta 

beror på och vad för åtgärder som är nödvändiga. SAS hävdar dock att det är svårt att ha 

uppföljning på de totala utsläppen för varje avdelning eftersom man inte vet vad det är som har 

bidragit med att minska utsläppen. Däremot har man uppföljning på de totala måtten och går 

igenom vad de som avdelning kan göra för att förbättra det resultatet. En löpande uppföljning 

sker även vid varje nytt beslut beskriver SAS. Om de exempelvis ska köpa in nya flygplan så 

tar inköpsansvarig fram förslag i ett business case som sedan tas vidare till ledningen som fattar 

sista besluten om de går i linje mot vart de vill. 

  

SAS anser att det är viktigt att analysera statistiken både om den går upp eller ner för att försöka 

förstå vad som påverkat att den blivit bättre eller sämre. Om en kurva går år fel håll menar SAS 

vidare att det är viktigt att agera på det genom att genomföra förbättringsåtgärder. SAS har en 

stabsfunktion som jobbar med Lean och som hoppar in på många olika avdelningar och ser över 

förbättringsåtgärder. Därefter är det viktigt att följa upp förbättringsarbetena för att säkerställa 

att de går åt rätt håll. Efter uppföljning kan det vidare komma fram att SAS är på god väg att nå 

sina mål i förtid och då uppdaterar de sina miljömål. Exempel på detta är år 2011 när de höjde 

målet att de skulle minska sina utsläpp med 20% till och med år 2020 i jämförelse med år 2005 
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till att istället minska dem med 20% till och med år 2015. Dock nådde inte SAS målet år 2015 

varför de fick justera målet och ha som mål att uppnå en minskning av koldioxidutsläppen med 

20% år 2020 jämfört med 2010.  

  

Alla i organisationen sitter inte med ett budgetansvar eftersom vissa funktioner fungerar som 

stabsfunktioner. Däremot menar SAS att pengar är en viktig fråga trots att de vill bidra till 

hållbarheten så mycket de kan: 

  

Nu är miljöaspekten så stark så att det är inte några jätterestriktioner men samtidigt som vi försöker 

göra stora investeringar för miljön i form av nya flygplan och biobränslen kollar man ju hela tiden 

på vad det kostar eftersom vi inte är gjorda av pengar. Oftast är det två alternativ man väger mellan 

och väljer man det alternativet som är billigare eftersom budgeten inte tillåter det andra alternativet 

och om leverantören för den produkten inte har det bästa miljöresultatet så lägger vi in i avtalet att 

vi vill arbeta upp mot disciplin och att de förbättrar sin disciplin och så följer vi upp på det. 

4.7 Belöningssystem 

SAS har inga belöningar eller bonus som är kopplade till miljön.  

 

Det är för att säkerhet kommer först. Vi vill inte mäta på individnivå för då tror vi att säkerheten kan 

ta skada och det är vi inte villiga att ta. Skulle vi ha tävling för vem som flyger smartast så skulle 

kanske den som är mest riskbenägen som är den som kommer vinna och det vill vi inte vara med 

om. Men det är klart att gör man ett bra resultat så får belöning genom uppskattning, men samtidigt 

är vi inte kända för att vara ett företag som låter alla åka till alperna i en vecka liksom. 

4.8 Riskhantering 

SAS förklarar att hantering av hållbarhetsrelaterade risker är integrerade i den omfattande 

riskhanteringen. När ett projekt startas upp finns det risker med det projektet och då tas faktorer 

i beaktning såsom exempelvis miljö och vikt och hur det kan påverka projektet eller om det 

utgör en risk. Det görs riskbedömningar i alla projekt. Riskerna identifieras genom tavelmöten 

där ett kapitel behandlar “finns det några risker?” och där lyser det rött för de risker som har 

identifierats och när dessa risker har korrigerats lyser det en grönt för den som är ansvarig för 

den processen. När risken har korrigerats kan den efter några veckor eventuellt bli röd igen 

varför dessa risker inte plockas bort från tavlan när de är gröna.  

 

Risker identifieras också genom VCB (values chain board) vi har varje månad, där det är 

representanter från respektive avdelning som deltar och diskuterar en hel process och inte bara en 

arbetsuppgift. Så fort man startar upp ett projekt kan det finnas risker. Kan man hitta risker tidigare, 

när ett projekt startas upp, så är det ju bättre än när det är försent. Men förändringar görs också hela 

tiden allt eftersom man kommer på bättre saker. 

 

För att sätta igång kreativiteten internt exemplifieras olika förbättringar till anställda där risker 

eller möjligheter har identifierats. Ett exempel är att flygplanen nu tvättas betydligt mer 

miljövänligt än tidigare där vattenmängden har minskats med 95 procent. Förutom att SAS 

diskuterar sina risker och möjligheter internt får de även råd från externa parter. SAS gör 

grundliga självbedömningar en gång om året. De analyserar själva sin verksamhet samt frågar 

medarbetare på alla olika enheter, dotterbolag, ägare, kunder, intressenter och staten för att se 
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vart SAS ligger och hur dem klassas i både vad dessa tycker och tänker jämfört med riktig 

statistik.  

 
För det är ju en sak vissa kan uppfatta oss som något men så säger statistiken något annat så det är 

intressant att göra en så stor undersökning på sig själv. Det var många som sa att de uppfattar SAS 

som ett hållbart företag men de har ingen aning om vad vi gör så att något måste vi göra rätt eftersom 

vi ändå uppfattas som ett hållbart företag för intressenterna litar på att vi gör det vi ska men de vet 

inte vad. Den information som framkommer från självbedömningen används sedan för att förbättra 

verksamheten, som i detta fall behöver vi ha större kommunikation på vad vi gör. 

 

Intressenter hjälper SAS att identifiera risker eller strategiska osäkerheter genom möten med 

intressenter såsom flygplatshållarna, flygplansverket och naturvårdsverket som kommer med 

råd. SAS menar att även andra intressenter såsom kunder kan komma med värdefull feedback. 

Kunder har påpekat varför SAS har tre kilo tidningar i varje stolsficka och det tas gånger 180 

säten så är det ganska mycket vikt, och ju tyngre flyget är desto mer koldioxidutsläpp leder det 

till. Utifrån de risker som identifieras blir det restriktioner på verksamheten. Utifrån exemplet 

kan det handla om att SAS inte ska lasta på många tidningar i varje stolsficka eller ta med sig 

onödigt mycket bränsle eller mat till passagerare, utan att endast det som är nödvändigt ska tas 

med under flygresan. Lean utgör också en viktig del i riskhanteringsprocessen där man tittar på 

vad som kan göras bättre och tar handling. Genom att Lean har blivit mer centralt i 

verksamheten är riskhanteringen mer synlig i form av tavlor och dokument. Utöver Lean har 

även ISO 14001 påverkat riskhanteringsprocesserna: 

 

Riskhanteringsprocessen har alltid funnits där men nu är den mer dokumenterad i och med att vi är 

ISO 14001 certifierade och med nya standarden som vi antagit från 2015 har risker och möjligheter 

blivit ett mycket större kapitel. Det har blivit bättre dokumenterat men vi har alltid jobbat med det 

men däremot finns det dokumenterat på ett mycket bättre sätt sedan ett år tillbaka då man måste ha 

det dokumenterat enligt det ISO-kravet. 

4.9 Samarbeten med intressenter 

SAS förklarar att de engagerar sig i strategisk hållbarhetskommunikation med relevanta 

intressenter. Något som SAS nämner kan bidra till en minskning av koldioxidutsläppen är att 

använda sig av biobränsle. Tyvärr finns det inte så mycket biobränslen på marknaden än och 

det är extremt dyrt men SAS köper så mycket de kan köpa. SAS menar däremot att de 

tillsammans är starkare, varför de samarbetar med andra aktörer för att få tag i biobränslen. 

 

Förra året gjorde SAS ett samarbete med en intressent som knyter an till målet 2050 där vi ska ha 

noll koldioxidutsläpp. Vi har även samtal med leverantörer ute i världen för att få köpa mer 

biobränsle. För biobränsle gör att vi kan minska våra utsläpp med ungefär 80 procent jämfört med 

ett traditionellt jetbränsle. Vi har gjort ett annat samarbete med svenska skidlandslaget som köper 

biobränsle och där var ju en sån kommunikation som vi gick ut med att både vi och dem kan prata 

om varandra och om att vi har biobränsle tillsammans. Båda parter har något att vinna, för att vi får 

tag i mer biobränsle och dem flyger med oss för att dem får flyga på biobränsle. 

 

Det är ett kontinuerligt samarbete SAS har men sina intressenter. Kommunicerar de ut till 

intressenter att det är viktigt att minska koldioxidutsläppen inte minst för SAS utan även andra 

aktörer kan de få hjälp av sina intressenter och då kanske även dem försöker jobba med att vara 
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mer miljövänliga och minska sina utsläpp. SAS menar att alla jobbar mot samma mål i 

slutändan och tillsammans utgör alla framtiden. En annan viktig del i samarbetet är att sprida 

information om att kunden är viktig i sammanhanget för att tydliggöra att det finns en 

efterfrågan på att SAS behöver använda sig av flygbränsle. De förklarar att ju mer intresserad 

kunden är av att flyga miljövänligt, desto mer är aktörerna som kan vara potentiella 

samarbetspartners villiga att producera och desto mer biobränsle kan SAS i sin tur köpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

35 

5. Analys 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Kapitlet är uppdelat efter LOC-ramens fyra nyckelprocesser där en analys förs 

kring varje del avseende användningen över tid. Slutligen sammanfattas och tydliggörs 

styrsystemets interaktion och utveckling över tid följt av en diskussion.  

5.1 Värdebaserade system 

SAS antog IATA:s vision år 2009 om att vara utsläppsfria år 2050. Utifrån empirin kan det 

konstateras att SAS använder sitt värdebaserade system genom att kommunicera ut en 

gemensam vision för sitt arbete med miljön och organisationens värderingar till sina anställda 

i syfte att förena anställda över ett gemensamt mål. Visionen används även för att säkerställa 

att alla anställda vet vad organisationens övergripande mål är. Det är avdelningschefen som har 

ansvaret att förmedla SAS mål. Varje avdelning tar fram egna mål tillsammans med SAS 

stabsfunktion för miljö och CSR för hur de ska nå upp till SAS övergripande mål. Detta står i 

likhet med vad Mundy och Arjaliés (2013) studie som kommit fram till att CSR-avdelningar 

fungerar som stöd och att användningen av värdebaserade system framkommer genom 

uttryckliga intentioner med avseende på CSR och sammanhängande värderingar där anställda 

främjas att söka efter möjligheter. Anställda i detta fall söker möjligheter genom att det är 

avdelningarna själva som utformar målen. 

 

Simons (1994) menar att värdebaserade system kommuniceras ut genom formella dokument 

och redogörelser för ändamål men också genom audiovisuella material och nyhetsbrev. På 

liknande sätt förmedlar SAS sina visioner, värderingar och uppdrag för miljö genom deras 

hemsida samt i hållbarhetsrapporter och kvartalsrapporter. Internt förmedlas dessa tre genom 

tavlor och skärmar där även annan viktig information om eventuella förändringar framgår. 

Vidare framförs visionen och värderingar även genom intranätet, Facebookgrupper och 

månadsbrev om hur de ska jobba. Ur empirin går att utläsa att SAS kommunicerar ut visioner, 

värderingar och uppdrag till såväl sina intressenter som anställda. Resultatet skiljer sig från 

tidigare forskning som menar att värdebaserade system handlar om att kommunicera ut till sina 

anställda (Mundy & Arjaliés; Simons 1995). Att SAS väljer att förmedla värden till intressenter 

kan vara kopplat till att de jobbar väldigt nära sina intressenter och att det blir viktigt att de 

håller sig uppdaterade om vilka visioner, värderingar och uppdrag SAS har. Det kan även tänkas 

att det blir viktig för SAS eftersom de står i en beroendeställning till sina intressenter för att de 

ska lyckas med att nå sitt övergripande mål, varför även intressenterna bör inspireras till att 

arbeta mot en hållbar utveckling. Således använder SAS sitt styrsystem för att kommunicera ut 

sina värden till såväl anställda som intressenter.  

 

Över tid har SAS alltid haft säkerhet, punktlighet och care som centrala kärnvärderingar på 

grund av den bransch de verkar i, där säkerheten alltid kommer först. Simons (1995) hävdar att 

en användning av värdebaserade system för att införa nya kärnvärden eller prioriteringar kan 

bidra med en organisatorisk förändring. Resultatet stämmer överens med detta då en stor 

förändring över tid är att sustainability har tillkommit som en kärnvärdering sedan år 2016. 

SAS menar att även om de har jobbat med hållbarhet i många år är det på senare tid som 
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hållbarheten kommit att bli något som ligger till grund i allt de gör. Att utvecklingen av 

sustainability har blivit större är kopplat till att samma kunskap inte fanns för tio år sedan, men 

främst att marknaden och omvärlden kräver det, såsom kunder och andra intressenter som 

ställer allt högre krav. I sin tur har det bidragit till att SDG-mål och kärnvärderingen 

sustainability implementerats. Detta kan förklaras med Dahlsurds (2006) resonemang om att 

CSR är olika konstruerat i olika sammanhang och företagens strategier kommer att utvecklas 

utefter vilka företagets intressenter är och vad de efterfrågar.  

 

SAS mål kopplade till miljön som de började arbeta med år 2015 är SDG-målen som FN tog 

fram. Simons (1994) menar att formella system används av chefer i syfte att definiera, förstärka 

och kommunicera de grundläggande värderingarna, syftet och riktningen för organisationen. 

Således kan det tolkas som att både SDG-målen och kärnvärderingen implementeras och 

används i syfte att tydliggöra för organisationen i vilken riktning SAS ska jobba mot eftersom 

det kan tänkas att visionen inte var tillräcklig. Att sustainability tillkom år 2016 kan bero på att 

SDG-målen antogs året innan, eftersom det kan tänkas att det blir svårt att jobba efter ett centralt 

mål i verksamheten utan att ha en kärnvärdering som är kopplad till målet. Samma år som 

sustainability infördes som kärnvärdering upplevde SAS att VD:n började prata mer om 

hållbarhet på varje möte. Detta kan ses som ett sätt att försöka tydliggöra och kommunicera ut 

värderingen till anställda. Detta ger Mundy och Arjaliés (2013) stöd för och menar att MCS 

används för att mobilisera värdebaserade system, vilket bidrar till att budskapen förstärks kring 

CSR-strategin till en större mängd anställda. Detta har i sin tur bidragit till att miljön ligger till 

grund för allt de gör likaväl som säkerheten är självklar i allt SAS gör. Anledningen till att det 

har tagit sju år för SAS att få verksamheten att genomsyras av miljö sedan de antog IATA:s 

vision kan vara kopplat till att en organisation inte kan genomsyras av miljö förrän miljön blir 

ett vedertaget element - kärnvärdering. 

5.2 Gränssättande system 

SAS riktlinjer som är kopplade till koldioxidutsläpp består främst av miljöpolicys, vilka finns 

synliga på SAS hemsida. Dessa policys formas efter vad som är centralt och viktigt i 

verksamheten. SAS vill jobba med miljö och därför har de miljöpolicys i organisationen som 

anställda måste följa. I likhet med detta menar Simons (1994) att gränssättande system är till 

för att chefer ska fastställa riktlinjer och gränser som de anställda måste förhålla sig till. Många 

av dessa policys ligger på personnivå. Det är exempelvis inköparens ansvar att säkerhetsställa 

att leverantörerna har ett miljöledningssystem och aktivt jobbar med att minska sina utsläpp. 

Detta säkerhetsställs genom SAS uppförandekod som skrivs på av inköpsansvarig och 

leverantör. Resultatet stämmer överens med Mundy och Arjaliés (2013) som hävdar att företag 

försöker skydda sig från risker i försörjningskedjan genom att kontrollera leverantörer via etiska 

koder eller revisioner. För SAS är det viktigt att följa upp att leverantörerna jobbar med 

miljöaspekter eftersom det är leverantörerna som är med och driver arbetet framåt och som kan 

hjälpa SAS att bli bättre. Detta är en riktlinje som upprättades år 2010. Simons (1994) 

framhäver att de risker som identifieras för att nå upp till de uppsatta målen påverkar hur 

utformningen av det gränssättande systemet kommer att se ut för att undvika dessa risker. 

Således kan det tänkas att SAS genom sina riskhanteringsprocesser har identifierat att de är 

beroende av sina leverantörer, varför de ser det som en extern risk om de inte jobbar med att 
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förbättra miljön eftersom det kan försvåra för SAS att nå visionen: att vara utsläppsfria år 2050. 

I likhet menar Simons (1994) att gränssättande system kan behöva justeras efter lärande av den 

interaktiva kontrollen, som i detta fall är riskhanteringsprocessen.  

 

SAS har sedan år 2010 varit ISO 14001-certifierade och menar att riskhanteringsprocesser alltid 

har varit centralt i verksamheten sedan dess, men att dessa har blivit mer dokumenterade sedan 

den nya standarden av ISO 14001 kom år 2015 eftersom den satte krav på att 

riskhanteringsprocesserna måste vara mer dokumenterade. På så vis kan ISO 14001 ses som en 

del av gränssättande systemet eftersom den skapar restriktioner på hur verksamheten ska styras. 

Dessutom granskas SAS löpande av interna och externa revisorer att de följer ISO-kraven. 

Vidare har SAS strikta regler för hur piloter får flyga. De måste alltid ta den bästa vägen utifrån 

förutsättningarna samtidigt som de ska försöka minska den miljömässiga påverkan det ger och 

inte ta med sig mer bränsle än vad som behövs för flygsträckan. I likhet med detta menar 

Schaltegger och Buritt (2010) att chefer använder gränser för att förmedla till anställda om 

aktiviteter som är acceptabla och inte, i syfte att de anställda inte ska slösa bort resurserna. Ju 

mer bränsle piloterna tar med desto tyngre blir flygplanet och desto mer koldioxidutsläpp bidrar 

det till, varför detta är kopplat till målet om att vara utsläppsfria. Resultatet stöds av Simon 

(1994) som menar att det är av vikt för en organisation att identifiera risker för att nå upp till 

mål. Att SAS väljer att ha somliga policys på personnivå kan ha att göra med att de vill göra 

personer ansvariga för viktiga arbetsuppgifter och gör dem fel kan de gå på personnivå. Det blir 

exempelvis svårt att göra hela organisationen ansvarig om piloterna inte sköter sig eftersom alla 

inte kan påverka hur piloterna väljer att flyga, varför det blir mer passande att lägga ansvaret 

på piloten. På så vis används gränssättande system som ett sätt att förhindra att den anställde 

agerar på att missgynnande sätt för organisationen, vilket står i likhet med Simons (1994) om 

att gränssättande system används i syfte begränsa anställda. 

 

Utöver lagstiftning är säkerhetsregler och EU-regler de regler SAS framhäver vara viktigast för 

dem. Mundy och Arjaliés (2013) nämner att företag inte alltid kan förlita sig på att den 

lagstiftning som finns förhindrar att anställda uppträder på ett olämpligt sätt, vilket kan förklara 

varför säkerhetsregler och miljöpolicy är av vikt för SAS. SAS nämner dock att säkerhetsregler 

alltid kommer att komma först och är något som ska tas hänsyn till i varje steg. Det finns regler 

för vilka sträckor de ska flyga i syfte att flyga miljövänligt utan att äventyra säkerheten och 

piloten får inte välja andra sträckor som den kanske skulle tycka är miljövänligare eftersom det 

kan äventyra säkerheten. Detta tyder på att säkerheten alltid kommer först och att säkerheten 

kan hämma miljöutvecklingen i viss mån. Detta står i likhet med Mundy och Arjaliés (2013) 

som menar att riskhantering kan bidra till att innovation hämmas. I detta fall är säkerheten en 

riskhantering och det kan urskiljas att det är en nödvändighet att säkerheten kommer först 

eftersom SAS är ett flygbolag och alla flygbolag kräver en hög säkerhet. Som helhet indikerar 

resultatet att MCS används för att hantera interna risker genom uppförandekoder för såväl 

anställda som leverantörer, vilket står i likhet med tidigare forskning (Mundy & Arjaliés, 2013). 

5.3 Diagnostiska system 

Ur empirin framgår att företagets VD är den som har det yttersta ansvaret för att SAS vision 

uppfylls, men ansvaret har fördelats på olika nivåer genom att avdelningscheferna får ansvar 
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för sin avdelning så att målen går i linje med SAS övergripande mål och att målen uppfylls. I 

SAS är det endast resultat-KPI:er som mäts på avdelningsnivå. Energi- och vattenförbrukning 

på faciliteter är exempel på sådana mått. SAS använder sitt diagnostiska system för att följa upp 

måtten, där avdelningar kan ha olika maxgränser för vad som är tillåtet att förbruka. Mundy 

och Arjaliés (2013) beskriver att diagnostiska processer används för att de anställda ska uppnå 

organisationens strategiska mål genom att processerna synliggör de konkreta aktiviteter som 

anställda måste genomföra. De gränser och mål som sätts upp för varje avdelning framförs på 

tavlor i SAS och på så vis vet varje avdelning vad de ska göra för att arbeta mot organisationens 

mål. Utöver målen och de totala måtten för koldioxidutsläpp illustreras även risker på tavlorna 

med gröna och röda prickar och staplar över hur verksamheten går. Tavlorna ger medarbetarna 

det som Simons (1994) kallar för formell feedback som används för att övervaka resultat i 

organisationen och följa upp avvikelser och prestanda. SAS förklarar att de sedan år 2015 börjat 

arbeta mer med dessa tavlor där det framgår hur det går för avledningarna. Sedan dess har 

uppföljningen blivit mer kontinuerlig eftersom den har blivit mer synlig för alla. I SAS sker det 

uppföljning kring risker, mål och mått på tavelmöten varje vecka som avdelningschefen håller 

i. Därefter rapporterar avdelningscheferna resultatet till stabsfunktionen för miljö och CSR som 

i sin tur sammanställer statistiken och förmedlar den till ledningen som i sin tur följer upp 

statistiken. Detta tyder på att ledningen vill ha kontroll över att verksamheten faktiskt arbetar 

med att minska utsläppen. 

 

Ur empirin går att utläsa att SAS under de senaste 10 åren successivt har ökat uppföljningen av 

sina KPI:er genom att rapportera mer frekvent. Det beror dels på att intressenter och även 

omvärlden ställer allt högre krav på hållbarhet. Det gäller även myndigheter som kräver mer 

statistik och rapportering kring utsläppen. Det innebär således att information som SAS erhåller 

från intressenter genom en interaktiv process kan påverka hur det diagnostiska systemet ser ut 

vilket stämmer överens med Simons (1994) studie som kom fram till att interaktiva processer 

kan förändra de diagnostiska. En allt mer frekvent användning av att det diagnostiska systemet 

beror också på att SAS vill ha mer kontroll över hur det går för att sedan kunna agera och leda 

verksamheten i rätt riktning. Detta ger såväl Mundy och Arjaliés (2013), Tuomela (2005) och 

Simons (1995) stöd för eftersom de menar att diagnostiska system karaktäriseras av kontroll. 

Enligt Mundy och Arjaliés (2013) är det när chefer ställer prestanda och mål mot varandra och 

identifierar avvikelser som diagnostisk användning uppstår. När en avvikelse identifieras är det 

viktigt för SAS att försöka förstå vad som orsakat avvikelsen. Detta gäller vare sig det är en 

positiv eller negativ avvikelse. Detta står i likhet med Tuomela (2005) som menar att måtten 

används för att utvärdera prestationer som antingen indikerar framgång eller signalerar varning. 

Vidare är det viktigt för SAS att vidta åtgärder om statistiken är negativ genom att bedriva 

förbättringsaktiviteter som följs upp. Förutom att SAS följer upp intern statistik följer de även 

upp statistik från sina leverantörer för att försäkra att de följer avtalet och arbetar för en 

miljömässig hållbarhet.  

  

Utöver resultat-KPI:er följs SAS övergripande mått för de totala utsläppen upp av 

avdelningarna genom måluppfyllelse-KPI:er. Om resultatet för målet går åt fel håll går 

avdelningschefen igenom med sina medarbetare vad de kan förbättra för att resultatet ska gå åt 

rätt håll. Att avdelningar följer upp SAS totala utsläpp för flygplanen istället för avdelningens 
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prestation till utsläppen beror på att de i dagsläget inte har möjligheten att mäta varje avdelnings 

prestation. Detta försvårar det diagnostiska systemets syfte, som Simons (1994) hävdar är att 

spåra avvikelser som är uppsatta efter mål. Trots att viktreducering på flygplanet är en faktor 

som är mycket viktig för att minska utsläppen, och många avdelningar arbetar med att just 

reducera vikten, finns det faktorer de inte kan påverka vid beräkningarna för utsläppen. En 

sådan är vinden, som försvårar möjligheten att mäta vad som har bidragit till att utsläppen har 

minskat eller ökat. Därmed har SAS i dagsläget inte prestationsmått för avdelningarna vad 

gäller koldioxidutsläpp från flygverksamheten, varför det inte är möjligt att ställa en 

avdelningschef ansvarig för exempelvis hur mycket av vikten dennes avdelning ska reducera. 

Således kan det konstateras att det diagnostiska systemet är mycket begränsat eftersom de totala 

måtten för verksamhetens koldioxidutsläpp inte kan fördelas ner på avdelningsnivå vilket gör 

att de inte går att decentralisera ansvaret. Därav råder i dagsläget endast en svag diagnostisk 

kontroll vilken omfattas av de få resultat-KPI:er som finns. 

 

Utifrån empirin framgår dock att SAS vill utveckla sina resultat-KPI:er till att kunna mäta 

viktreduceringen för varje avdelning men att de inte har lyckats att utveckla det på grund av 

tidsbrist. Däremot har deras stabsfunktion för miljö och CSR har fått i uppdrag att utveckla ett 

sådant mått under år 2019. Det går då att ställa frågan varför de inte har prioriterat det tidigare. 

Enligt Mundy (2010) kommer diagnostiska systemets anpassas efter det värdebaserade 

systemet. Vidare för Mundy och Arjaliés (2013) ett resonemang kring att diagnostiska processer 

är centrala för att nå upp till de CSR-mål organisationen har eftersom CSR-aktiviteter kan 

komma att förbises om de inte följs upp med mått. Således kan det förmodas att när 

sustainability, där miljö är centralt, implementerades som kärnvärdering år 2016 har SAS känt 

ett större behov av att ha möjligheten att mäta prestationer för viktreducering, som är en central 

del i att minska koldioxidutsläppen, för att anställda ska förhålla sig till CSR-aktiviteter i en 

större utsträckning. Men eftersom det finns en svårighet att mäta prestationen för varje 

avdelning kan det tänkas vara förklaringen till att det tar tid att utveckla måttet.  

  

I SAS verksamhet sker en ständig avvägning för beslut som ska tas. De använder sig av business 

case där de exempelvis värderar hur stor viktreducering ett byte av en vara på flygplanen kan 

medföra i minskning av koldioxidutsläpp. I ett business case värderas det hållbaraste 

alternativet samtidigt som det finns en begränsning eftersom priset också är avgörande. SAS 

vill köpa så mycket biobränsle de kan men det är mycket dyrt och de har finansiellt sett inte 

möjlighet att köpa hur mycket som helst. Det råder således en kostnadsmedvetenhet hos de 

anställda och någon form av budget som skapar restriktioner för hur mycket de kan köpa. 

Resultatet visar att ledningen har det främsta budgetansvaret och fattar besluten om business 

caset går i riktning mot vart de vill, men det verkar inte finnas någon budget för 

miljöinvesteringar på de enskilda avdelningarna. Detta kan bero på de svårigheter som finns 

med att mäta vad det är som bidrar till de faktiska utsläppen mest, vilket kan förklaras av Mundy 

och Arjaliés (2013) som hävdar att det kan finnas svårigheter för budgetplanering eftersom det 

kan vara svårt att mäta avkastningen för CSR-investeringar. Eftersom det inte går att mäta vad 

som genererar störst bidrag till utsläppsreducering blir det även svårt att sätta upp någon budget 

på avdelningsnivå gällande miljöinvesteringar.  
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Enligt Mundy och Arjaliés (2013) kan belöningssystem vara av vikt för att främja och 

uppmuntras av att bedriva CSR-aktiviteter. Ur empirin framgår däremot att belöningssystem 

inte är något som SAS använder sig av, vilket beror på att de inte vill äventyra säkerheten. 

Skulle en pilot få friheten att vara innovativ i flygningen för att försöka flyga bränslesnålt och 

det blir en tävling mellan piloterna skulle säkerheten kunna gå förlorad, vilket skulle motsätta 

SAS högsta kärnvärdering – säkerheten. Vidare har SAS svårigheter med att fördela mått för 

varje avdelning utifrån de totala måtten på koldioxidutsläppen, varför det blir svårt att basera 

kompensation på det. Detta går i linje med Mundy och Arjaliés (2013) som hävdar att 

ofullständigheten av diagnostiska system försvårar för företag att implementera 

kompensationssystem för chefer baserade på CSR. Dock kan det anses positivt att utesluta 

belöningssystem eftersom chefer kan komma att värdera miljö som ett vedertaget element i 

företagets aktiviteter (Mundy & Arjaliés, 2013). I SAS fall har de aldrig haft något 

belöningssystem kopplat till miljön men det har inte setts som ett vedertaget element i 

organisationen förrän kärnvärderingen sustainability implementerades år 2016, då det framgår 

ur empirin att det var efter detta som miljön låg till grund i allt de gör. 

5.4 Interaktiva system 

Inför varje nytt projekt som SAS startar upp finns det risker med projektet, varför faktorer 

såsom miljön i allmänhet eller vikt tas i beaktning genom diskussioner medarbetare emellan, 

för att avgöra hur det kan påverka projektet eller om det utgör en osäkerhet. För SAS är det av 

vikt att identifiera riskerna tidigt innan det är försent. Resultatet stämmer överens med såväl 

Mundy (2010) som Simons (1994) som kommit fram till att en förändring eller ett nytt projekt 

bör starta med interaktiva processer som skapar en debatt kring tillvägagångssättet för att 

upptäcka osäkerheter eller möjligheter. Ur empirin framgår att risker också identifieras löpande 

och förändringar genomförs allt eftersom man kommer på bättre lösningar eftersom man inte 

hade samma kunskap när verksamheten grundades eller för tio år sedan. Risker identifieras 

genom att representanter från respektive avdelning månadsvis diskuterar en hel process och inte 

bara en arbetsuppgift. Genom att SAS involverar fler personer kan riskerna identifieras på ett 

bättre sätt eftersom en eller två personer inte har kunskap om hela processen. I linje med detta 

menar Simons (1994) att det är av värde att använda interaktiva processer kontinuerligt för att 

uppmuntra diskussion och finna nya strategiska osäkerheter och eventuella möjligheter. Utifrån 

identifiering av risker som sker via tavlor, vilket diskuterades i avsnitt 5.3, används den 

interaktiva processen för att finna lösningar. Detta står i likhet med Mundy (2010) som menar 

att diagnostiska processer används för att upptäcka problem medan interaktiva processer 

används för att lösa eventuella problem.  

  

Utöver att SAS tar lärdom från varandra i organisationen visar resultatet att de även interagerar 

med relevanta intressenter. Sedan SAS antog IATA:s vision år 2009 har de försökt påskynda 

utvecklingen genom att ständigt samarbeta med intressenter för att få tag i och utveckla 

biobränslen. I likhet med detta menar Mundy och Arjaliés, (2013) att det är av vikt att föra 

diskussioner med intressenter för att i sin tur kunna identifiera innovationer eller möjligheter 

att forma sin strategi genom. Det är inte förrän år 2017 som SAS har kunnat realisera en 

småskalig användning av biobränslen. De arbetar ständigt för att få tag i mer biobränslen 

eftersom det är avgörande för deras vision om att vara utsläppsfria år 2050. Osäkerheter hotar 
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antaganden som ligger till grund för strategin, dock kan det interaktiva systemet användas för 

att hantera strategiska osäkerheter (Simons, 1995). I och med att SAS framhäver att det är 

väldigt svårt att ta fram biobränslen eftersom det inte finns mycket på marknaden och är väldigt 

dyrt är detta en strategisk osäkerhet. Emellertid råder det en medvetenhet hos SAS att detta är 

en strategisk osäkerhet eftersom de framhäver att de är beroende av sina intressenter för att nå 

upp till det övergripande målet. SAS använder således sitt interaktiva system för att upptäcka 

strategiska osäkerheter och för att hantera de genom att interagera med nuvarande och 

potentiella intressenter för att i sin tur realisera visionen.  

 

Enligt Mundy och Arjaliés (2013) kan chefer genom att använda interaktiva system för att 

integrera med företagets intressenter generera deras åsikter om företagets CSR-aktiviteter och 

på så vis utveckla sin CSR-strategi. SAS har sedan 2010 gjort väsentlighetsanalyser en gång 

om året för att få en grundlig självbedömning av måtten och målen men också för att erhålla 

information om vad intressenterna anser vara mest viktigt för SAS. Enligt tidigare 

väsentlighetsanalyser framkommer att miljö bör vara SAS viktigaste prioritering. Denna 

interaktiva process kan således ha bidragit till att SAS sedan 2016 har sustainability som 

kärnvärdering. Därför har interaktiva processer en betydande roll i företagets 

hållbarhetsutveckling (Mundy & Arjaliés, 2013).  

 

SAS har avdelningsmöten minst en gång i veckan. På mötena inkluderar avdelningschefen 

underordnade som lyfter frågor och kommer med idéer och synpunkter. Detta indikerar hur det 

interaktiva systemet används, vilket Simons (1994) beskriver syftar till att väcka 

uppmärksamhet och tvinga fram dialog och lärande genom hela organisationen, och enligt 

Tessier och Otley (2012) framträder det när det finns frekvent personlig kommunikation mellan 

över- och underordnade. SAS vill inte bara arbeta chefer emellan och har därför som tidigare 

nämnts VCB:n där representanter från hela verksamheten, både chef och anställd, medverkar. 

Där har de möjlighet att dra lärdom av varandra för att förstå respektive avdelning. På så vis 

skapas lärande över hela organisationen. På möten diskuteras även måtten och 

förbättringsarbeten. Exempelvis utvärderar chefspiloten avdelningens statistik och involverar 

piloterna för att försöka komma fram till smartare sätt att flyga på för att bränna så lite bränsle 

som möjligt. Detta exempel framhäver också hur chefer använder det interaktiva systemet 

genom att involvera underordnade i beslut för att lära sig av varandra.  

 

Vidare indikerar empirin att det nya kärnvärderingen som tillkom år 2016 bidrog till att miljön 

är en grundsten i alla diskussioner och möten. Medarbetarna upplever en skillnad i att VD:n 

börjat prata mer om miljö sedan kärnvärderingen kom till, vilket kan vara förklaringen till 

varför miljön ligger till grund i allt SAS gör idag då VD:n tvingat fram en dialog och i sin tur 

ett lärande i organisationen genom att prata om miljön på alla möten (Simons, 1994; Tessier & 

Otley, 2012). Som helhet kan det konstateras att SAS använder sitt interaktiva system genom 

att involvera såväl medarbetare som intressenter i processer där diskussioner och debatter förs 

för att i sin tur lära av varandra.  
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5.5 Styrsystemets utveckling över tid 

SAS börjar varje projekt som tidigare nämnt med att undersöka vilka risker och möjligheter 

som finns med projektet, vilket kan ses som en interaktiv process. Såväl Mundy (2010) som 

Simons (1994) menar att det är mer troligt att en förändring kan leda till ett gott resultat innan 

värdebaserade, gränssättande och diagnostiska system är satta, varför det blir av vikt att börja 

med den interaktiva processen. Både innan den övergripande visionen sattes och innan den nya 

kärnvärderingen implementerades kunde det urskiljas att SAS började med en interaktiv 

process. Innan visionen antogs år 2009 hade SAS börjat med den interaktiva processen redan 

2008 och börjat analysera hur de skulle gå tillväga för att anpassa organisationen till att arbeta 

mot den nya visionen. Till följd av detta började man kommunicera ut den nya visionen och 

samtidigt påbörjades vägen mot en ISO 14001-certifiering, vilken realiserades för hela 

organisationen år 2010.  

  

SAS hävdar att de genom att bli certifierade har fått mer struktur och fokus, samtidigt som de 

har kunnat bevisa att deras miljöarbete inte är till för att skapa legitimitet utan att de faktiskt 

arbetar mot en hållbar utveckling. När SAS antog IATA:s vision år 2009, om att bli 

koldioxidutsläppsfria till och med år 2050, började SAS kommunicera ut visionen till sina 

anställda genom bildskärmar, månadsmejl och intranät för att organisationen skulle veta vad de 

skulle arbeta mot. Året därpå kan det urskiljas ur empirin att SAS har börjat balansera sin vision 

med gränssättande system. Att de började arbeta med ISO 14001 kan ses som ett gränssättande 

system eftersom den föreskriver hur organisationen ska arbeta. SAS blir även granskade av 

externa och interna revisorer som ser till att de gör det de ska för att få vara certifierade. Den 

tydligaste i gränssättande systemet som går att urskilja är deras miljöpolicy för deras 

leverantörer som de upprättade samma år. Med hjälp av sitt gränssättande system hanterar och 

sätter SAS gränser även för sina leverantörer genom avtal som styr deras beteende till att arbeta 

mot en hållbar miljö. Leverantörskontroller blev ett gränssättande styrsystem år 2010 efter att 

SAS antagit IATA:s vision och insett att de inte kan uppnå en miljömässig hållbarhet såvida 

inte deras leverantörer arbetar med det, eftersom SAS är beroende av sina leverantörer. Således 

är den stora förändringen över tid i det gränssättande systemet att SAS har gått från att använda 

sitt styrsystem till att sätta gränser för anställda till att också begränsa andra aktörer i 

värdekedjan. SAS använder alltså gränssättande system för att begränsa både anställda och 

andra i värdekedjan till att inte agera på ett sätt som går emot organisationens värden. 

 

År 2010 var ett händelserikt år för SAS styrsystem. Förutom att organisationen började 

utvärdera sina leverantörer satte SAS upp två olika miljö-KPI:er för att generera mer kontroll 

över verksamheten: resultat-KPI:er och måluppfyllelse-KPI:er. Resultat-KPI:erna är mått som 

används för att mäta och spåra den exakta förbrukningen av koldioxidutsläpp. Måluppfyllelse-

KPI:er är istället mål som används för att mäta SAS totala utsläpp, eftersom det inte går att 

spåra den exakta koldioxidutsläppsreduceringen längre ner i organisationen. Således 

upprättades ett diagnostiskt system efter att organisationens värdebaserade och gränssättande 

system sattes. Däremot blev det diagnostiska systemet mycket begränsat eftersom de största 

utsläppen inte går att decentralisera längre ner i organisationen. Således stäms hela 



 

 

43 

verksamheten av om den ligger i fas med miljömålen och den diagnostiska kontrollen som finns 

är enbart för resultat-KPI:erna.  

 

Utöver ett gränssättande och ett diagnostiskt system påbörjades löpande självbedömningar 

samma år (2010) för att utvärdera verksamheten och för att få återkoppling från såväl anställda 

som intressenter om hur de uppfattar verksamheten. I samband med självbedömningen fördes 

även löpande riskhantering för att uppmärksamma risker. Detta är exempel på hur SAS började 

använda sig av en löpande interaktiv process för att upptäcka risker och balansera sitt 

styrsystem. Den interaktiva processen används även genom att skapa ett lärande mellan 

anställda över tid genom kontinuerliga möten där anställda frambringar åsikter och idéer. 

Utöver de anställda interagerar SAS ständigt med intressenter för att bidra till en hållbar 

utveckling. Således används det interaktiva systemet för att interagera med såväl anställda som 

intressenter, eftersom dessa utgör en viktig del för att SAS ska kunna nå målet – att bli 

koldioxidutsläppsfria år 2050. Genom att utvärdera verksamheten har SAS både justerat 

organisationens värdebaserade system och sitt diagnostiska system. År 2011 inser SAS att de 

är på god väg att nå sitt delmål med att minska sina utsläpp med 20 procent till och med år 2020 

och justerar därför målet till att de ska minska de totala utsläppen med 20 procent till och med 

år 2015. År 2012 påbörjar SAS en mer frekvent rapportering av sina KPI:er. Organisationen 

går då från att endast rapportera en gång om året till att rapportera både kvartals- och månadsvis, 

vilket är en följd av påtryckningar från omvärlden och ett behov för SAS att skapa bättre 

kontroll över hur verksamheten går.  

 

År 2015 antog SAS SDG-målen och samma år började SAS rapportera även veckovis. Således 

kan det tänkas att påtryckningarna från intressenter och omvärlden blev större, varför det fanns 

ett behov av att anta målen och rapportera mer frekvent. Riskhanteringsprocesserna blev även 

mer synliga och dokumenterade till följd av den nya standarden för ISO 14001 år 2015, vilket 

bidrog till att systemets interaktiva del kopplat till riskhanteringsprocesser blev mer central. Att 

hållbarhet över tid har blivit ett vedertaget element i samhället bidrar till att det blir enklare att 

prata om hållbarhet idag och att förstå sig på miljöpåverkans allvarliga konsekvenser. Detta 

leder i sin tur till att en ny kärnvärdering, sustainability, och nya mål såsom SDG-mål formas i 

organisationen på grund av påtryckningar från omvärlden, och eftersom det blir enklare att prata 

om hållbarhet underlättar det för SAS att förmedla organisationens nya kärnvärdering och nya 

mål. Den största förändringen över tid framträder när SDG-målen antogs år 2015, och året därpå 

implementerades kärnvärderingen sustainability. Således användes styrsystemet för att 

genomföra en organisatorisk förändring och kommunicera ut det nya målet och den nya 

kärnvärderingen till företagets anställda. I sin tur har detta bidragit till att SAS upplever att hela 

organisationen genomsyras av miljö sedan år 2017, vilket inte var fallet när de antog IATA:s 

vision år 2009 trots att de redan då arbetade med hållbarhet. Således fyller kärnvärderingen 

sustainability en viktig funktion för att uppnå miljömässig hållbarhet eftersom det är inte förrän 

det blir en kärnvärdering och ledningen börjar kommunicera ut denna som hållbarhet kan ses 

som ett vedertaget element i verksamheten, i samma grad som företagets resterande 

kärnvärderingar.  
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I samband med detta och allt större påtryckningar från omvärlden föreligger sedan dess även 

ett behov av starkare kontroll och därmed ett mer omfattande diagnostiskt system med fler mått 

i form av resultat-KPI:er för de olika avdelningarna. Detta beror på att ett styrsystem behöver 

vara balanserat, och om systemet har starka värdebaserade system och gränssättande system 

men ett svagt diagnostiskt system kan SAS inte uppnå miljömässig hållbarhet. Dessutom är det 

interaktiva systemet begränsat trots att SAS interagerar med både anställda och intressenter 

eftersom den del av det interaktiva systemet som är beroende av det diagnostiska inte är fullt 

utvecklat, då det diagnostiska systemet är begränsat. Enligt Mundy (2010) och Widener (2007) 

bör de fyra styrspakarna kombineras och balanseras för att nå full potential och underlätta 

uppnåendet av organisationens strategiska mål. Under 2008–2017 har det kunnat urskiljas en 

mognad i SAS styrsystem i och med att samtliga nyckelprocesser har utvecklats över tid. 

Emellertid befinner sig styrsystemet fortfarande i en mognadsprocess i dagsläget eftersom SAS 

ännu inte har något balanserat styrsystem, i och med att alla delar inte har utvecklats i samma 

utsträckning och därför inte fyller en lika viktig funktion. 

5.6 Diskussion 

Analysen indikerar att SAS tidigare har haft ambitionen att organisationen ska bidra till 

miljömässig hållbarhet, men har inte nått någon särskild framgång i det arbetet förrän 2016 när 

kärnvärderingen sustainability implementerades. Således genomsyrades verksamheten inte av 

miljö innan 2016, varför det kan ses som en form av greenwashing tidigare år. Trots att SAS 

ville arbeta med miljö verkar miljöarbetet inte ha tagits på allvar i hela organisationen i samma 

utsträckning som efter 2015. Visserligen har SAS under tidigare år en vision, satt upp gränser 

för såväl anställda som leverantörer och börjat forma ett begränsat diagnostiskt system med få 

KPI:er för koldioxidutsläpp samt rapporterat miljöstatistik mer frekvent. Däremot ligger ingen 

stor vikt på miljön innan 2016 eftersom SAS hävdar att organisationen inte har genomsyrats av 

miljön tidigare år.  

 

Trots att man kan se att något hände i styrsystemet år 2015 och SAS menar att verksamheten 

har genomsyrats av hållbarhet sedan kärnvärderingen kom till år 2016 kan detta ifrågasättas. 

Vid beslut är det andra storheter som fortfarande är avgörande, såsom säkerhet och ekonomi, 

varför miljön kan komma att prioriteras bort. Dock kan det urskiljas att värdebaserade system 

har blivit allt mer centralt över tid och att SAS begränsar och interagerar med såväl anställda 

som intressenter för att uppnå miljömässig hållbarhet. Däremot föreligger inte ett fullständigt 

styrsystem för miljö i dagsläget, eftersom det diagnostiska systemet är begränsat i och med att 

det övergripande målet inte går att bryta ned till avdelningarna. Detta bidrar även till en 

avsaknad av ett fullständigt interaktivt system eftersom den interaktiva kontrollen är beroende 

av den diagnostiska kontrollen då dessa två samverkar med varandra. Värdebaserade och 

gränssättande system dominerar och således är styrsystemet inte balanserat, vilket är avgörande 

för att det ska nå sin fulla potential och för att SAS i sin tur ska kunna styra mot en miljömässig 

hållbarhet.  
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6. Slutsats 

I kapitlet presenteras studiens slutsats genom att besvara undersökningens frågeställning och 

på så sätt uppfylla studiens syfte.  

 

Syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse för hur styrsystem används i relation till 

CSR genom att undersöka hur SAS styrsystem används över tid för att uppnå miljömässig 

hållbarhet. Studien undersöker den miljömässiga aspekten av CSR i och med de utmaningar 

som företaget står inför gällande koldioxidutsläpp och de påtryckningar som finns från 

omvärlden. Genom en granskning av tio hållbarhetsrapporter från SAS mellan åren 2008 och 

2017, samt sex kvalitativa intervjuer med anställda hos SAS, genereras i denna studie en 

djupare förståelse för hur och varför användningen av företagets styrsystem förändras och 

utvecklas över tid i syfte att uppnå miljömässig hållbarhet samt vilka konsekvenser det bidrar 

till internt. För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställning besvarats:  

 

▪ Hur använder SAS sitt styrsystem över tid för att uppnå miljömässig hållbarhet?  

 

SAS värdebaserade system har utvecklats och växt mest över tid. De har gått från att enbart 

använda en vision till att ha fler mål och utveckla en kärnvärdering för miljön. Det 

värdebaserade systemet är väldigt betydelsefullt för deras styrsystem eftersom den största 

förändringen över tid och det som gav ett genomslag i organisationen var när sustainability 

implementerades som en kärnvärdering år 2016. Detta bidrog i sin tur till att miljö blev ett 

vedertaget element, vilket det inte var tidigare då miljön endast var en vision inom 

organisationen. Över tid har värdebaserade system använts för att såväl anställda som 

intressenter ska veta i vilken riktning organisationen ska arbeta mot. Gränssättande system 

används för att balansera värdebaserade system och för att begränsa såväl intressenters som 

anställdas beteende till att gå i linje med organisationens värden genom främst miljöpolicys 

utöver lagar och regler. Ett viktigt år för utvecklingen av det gränssättande systemet var 2010, 

året efter miljövisionen var satt, då SAS blev ISO 14001-certifierade och utökade sina 

miljöpolicys med leverantörskontroller. Att SAS väljer att interagera sina intressenter i 

styrsystemet genom att kommunicera ut till och begränsa dem är för att även intressenterna 

utgör en viktig del för att SAS ska kunna nå upp till sitt övergripande mål – att bli 

koldioxidutsläppsfria.  

 

Ett svagt diagnostiskt system implementerades efter att värdebaserade och gränssättande 

systemen var satta år 2010, vilket innefattade en kontroll på avdelningsnivå genom resultat-

KPI:er för koldioxidutsläpp på marken. Därefter har små förändringar av det diagnostiska 

systemet ägt rum över tid genom att rapporteringen har skett mer frekvent, vilket har berott på 

att SAS har behövt mer kontroll eftersom omvärlden har efterfrågat det. SAS diagnostiska 

system är dock begränsat eftersom målen inte går att bryta ned på avdelningsnivå varför 

kontrollen, som det diagnostiska systemet karaktäriseras av, går förlorad. Detta försvårar för 

SAS att uppnå miljömässig hållbarhet eftersom det inte finns någon balans i styrsystemet, vilket 

är nödvändigt för att styrsystemet ska uppnå sin fulla potential och på så vis införliva strategin. 
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Emellertid har SAS, sedan kärnvärdet sustainability implementerades år 2016, ett behov av att 

få bättre kontroll genom att utforma fler resultatmått för koldioxidutsläpp på avdelningsnivå, 

till följd av den obalans som råder i styrsystemet. Det interaktiva systemet har utvecklats över 

tid i och med att SAS har insett att det är av vikt att föra en dialog med såväl intressenter som 

över- och underordnade för att uppnå en miljömässig hållbarhet. Den förändring som går att 

urskilja i det interaktiva systemet under tioårsperioden var år 2010 när SAS började göra 

självbedömningar, vilket bidrog till SAS sedan dess använt systemet för att få mer återkoppling 

från intressenter. Vidare har det interaktiva systemet använts kontinuerligt och justerat andra 

delar av styrsystemet genom lärandet från interaktionen med både anställda och intressenter. 

Däremot har utvecklingen av det interaktiva systemet hämmats eftersom SAS inte har ett 

utvecklat diagnostiskt system och det interaktiva och diagnostiska systemet samverkar med 

varandra. 

 

Sammanfattningsvis är det inte är förrän hållbarhet blir en grundsten i organisationen och 

värdebaserade system balanseras upp av gränssättande system – vilket i sin tur sätter fart på det 

diagnostiska och interaktiva systemet – som en organisation är på god väg att använda sitt 

styrsystem för att uppnå miljömässig hållbarhet. Således är en bra början mot att uppnå 

miljömässig hållbarhet att ha en kärnvärdering i organisationen som är kopplad till det 

övergripande miljömålet företaget vill uppnå, som de andra delarna av i styrsystemet i sin tur 

anpassas efter.  
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7. Förslag till vidare forskning 

I följande kapitel förs en diskussion om förslag till vidare forskning utifrån det resultat som 

studien visar och alternativa undersökningsmetoder som kan studeras.  

 

Tidigare studier inom MCS relaterat till CSR har studerat användningen av styrsystem (se 

Crutzen et al., 2017; Mundy & Arjaliés, 2013; Hosoda & Suzuki, 2015). Denna studie skiljer 

sig från dessa med hänsyn till att tidigare studier inte har studerat användningen av styrsystemet 

över tid. Genom att studera tidsaspekten har det kunnat urskiljas hur styrsystemets användning 

förändras och utvecklas över tid för att uppnå miljömässig hållbarhet. Denna studie tar 

utgångspunkt i ett enskilt företag varför resultatet inte kan generaliseras. Dock har en djupare 

förståelse kunnat genereras till skillnad från om fler företag hade studerats, vilket i sin tur hade 

försvårat att studera tidsaspekten. Således bidrar studien med en ökad förståelse för hur 

styrsystemet kan användas för att uppnå miljömässig hållbarhet. 

 

Företaget som har studerats, SAS, är ett bolag som anses vara ledande i branschen inom 

hållbarhet och det är en bransch som står inför stora utmaningar gällande miljömässig 

hållbarhet, varför andra företag inom flygbranschen kan dra nytta av studiens resultat om hur 

SAS använder sitt styrsystem för att uppnå en miljömässig hållbarhet. Eftersom denna studie 

är den första att studera styrsystemets användning utifrån CSR över tid, finns ett behov av fler 

studier som studerar styrsystemet med hänsyn till tidsaspekten. Ett förslag till vidare forskning 

utifrån detta skulle kunna vara att studera en annan bransch som också står inför miljömässiga 

utmaningar, såsom tillverkningsindustrin. Denna studie visar att det inte är förrän hållbarhet 

blir en grundsten i organisationen och värdebaserade system balanseras upp av gränssättande 

system – vilket i sin tur sätter fart på det diagnostiska och interaktiva systemet – som en 

organisation är på god väg att använda sitt styrsystem för att uppnå miljömässig hållbarhet. 

Således är en bra början mot att uppnå miljömässig hållbarhet att ha en kärnvärdering i 

organisationen som är kopplad till det övergripande miljömålet företaget vill uppnå, som de 

andra delarna av i styrsystemet i sin tur anpassas efter. Denna studies resultat kan dock inte 

generaliseras eftersom studien baserar sig på ett enskilt företag, varför ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka resultatet vidare.   

 

Föreliggande studie har studerat miljöaspekten av CSR, men framtida studier kan även studera 

andra aspekter av CSR, såsom den sociala aspekten. Då en annan aspekt studeras kan det vara 

relevant att utgå från ett företag som står inför utmaningar kopplat till den aspekten. För den 

sociala aspekten kan det exempelvis vara klädindustrin eftersom tillverkningen ofta sker i 

utvecklingsländer med dåliga arbetsförhållanden. Det kan även vara intressant att studera fler 

aspekter av CSR samtidigt eller att jämföra olika branscher med varandra för att se om det finns 

några skillnader i hur styrsystemet används för att uppnå hållbarhet. Denna studie har även 

baserat sig på ett företag som anses vara ledande i branschen på hållbarhet, varför förslag till 

vidare forskning är att undersöka ett företag som inte är ledande, alternativt att jämföra ett 

sådant företags styrsystem med ett annat företag som är ledande i branschen för att se eventuella 

likheter och skillnader. 
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Vidare finns möjlighet att fortsätta studera SAS styrsystem framåt i tiden, eftersom studiens 

resultat visar att en kärnvärdering bidrar till ett ökat behov av ett mer utvecklat diagnostiskt 

system med fler mått för att generera bättre kontroll över verksamheten. Dessa mått hade SAS 

som mål att utveckla till och med år 2019. Det skulle därav vara av intresse för framtida studier 

att se om det faktiskt har genomförts samt studera om det realiserats en balans mellan de fyra 

styrspakarna i styrsystemet. Då denna studie studerar SAS över tid utifrån ett historiskt 

perspektiv, eftersom det inte var möjligt att studera företaget framåt i tiden, kan det hända att 

vissa förändringar i styrsystemet inte har upptäckts. Det kan därför vara av värde för framtida 

forskning att göra en longitudinell studie där man följer företaget framåt i tiden eftersom fler 

förändringar eventuellt skulle kunna urskiljas när forskaren kan följa upp processen mer 

frekvent, vilket inte var möjligt i denna studie.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

• Kan du ge en kort presentation om dig själv och din yrkesroll på SAS? Hur länge har 

du haft den? 

• Hur länge har du arbetat inom SAS? 

• Arbetar ni i team och varför/varför inte? Om ja, kan du beskriva ditt team?  

 

Huvudfrågor: 

1. Vilka är era kärnvärderingar som är kopplade till miljön? Hur används de inom verksamheten 

för att uppnå en miljömässig hållbarhet? 

• Hur formas dessa? 

• Har kärnvärderingarna förändrats över tid och isåfall varför eller varför inte? 

 

2. År 2007 formulerade IATA en vision om att år 2020 skulle de totala utsläppen ha reducerats 

med 20 % och 2050 skulle utsläppen från flygindustrin vara noll. SAS har förklarat att man 

löpande anpassar sin luftflotta, men har ni tagit några andra åtgärder under de senaste 10 åren?  

• Vilka pågående projekt har ni?  

• Samarbetar ni med intressenter eller andra aktörer för att realisera visionen? Vilka? 

Varför? 

• Vem i organisationen är det som ansvarar för att visionen uppfylls?  

• Sker det löpande uppföljning? På vilket sätt? 

• Hur påverkas den operativa verksamheten? 

• Hur påverkas den dagliga verksamheten? 

• Blir det några restriktioner på verksamheten för att ni jobbar mot de här miljömålen 

och vilka är dessa? 

• Hur används restriktionerna? 

• Hur har arbetet förändrats från år 2007 till nu? 

• Hur framförs visionen inom organisationen? (visuella uttryck) 

 

3. SAS rapporterade miljöstatistik två gånger om året fram till år 2010 och gick sedan till att 

rapportera miljöstatistik en gång om året och vidare år 2012 till att rapportera månadsvis, 

kvartalsvis och årsvis till att även rapportera veckovis år 2015. Vad berodde dessa förändringar 

på?  

• Hur har det påverkat verksamheten? 

• Är det samma information som rapporteras vid varje tidpunkt eller olika? 

• Hur används statistiken? Vilka tar del av den? 

• Finns det målsättningar för miljöstatistiken? Hur skiljer målen sig beroende på 

tidsaspekten? 

 



 

 

4. Vi har förstått att avdelningar och bolag i koncernen rapporterar till en miljöenhet som 

sammanställer och rapporterar miljöstatistiken till ledningen. Men används miljöstatistik för 

hållbarhet även internt i koncernen? I vilka sammanhang isåfall?  

• Vad gör koncernledningen med den här informationen? 

• Finns det miljömål och mått med i budgeten? På vilken nivå isåfall?  

• Sker uppföljning?  

• Om ja, Hur används informationen? Om nej, varför inte? 

 

5. Har ni möten rörande miljömässig hållbarhet? Vad är isåfall syftet med mötena? 

• Vad tas upp på dessa möten? 

• Hur ser dessa möten ut och vilka är inkluderade på mötena? möten med anställda? 

• Finns det några hierarkiska nivåer för vilka som deltar på möten kopplade till 

miljömässig hållbarhet? 

• Har dessa möten alltid sett ut på samma sätt? Varför/varför inte? 

 

6. SAS förklarar att hantering av hållbarhetsrelaterade risker är integrerade i den omfattande 

riskhanteringen. Hur identifieras dessa risker och strategiska osäkerheter?  

• Hur används riskhanteringen i verksamheten? 

• Blir det några restriktioner på verksamheten till följd av dessa identifierade risker? 

Varför/ varför inte? 

• Sker det några andra förändringar? 

• Har ni alltid haft samma riskhantering eller har den förändrats? Har ni alltid nyttjat 

den på samma sätt? Varför/varför inte?  

 

7. SAS förklarar att ni engagerar er i strategisk hållbarhetskommunikation med relevanta 

intressenter. Hur används denna strategiska hållbarhetskommunikation inom verksamheten? 

• Vilka intressenter är relevanta. Varför?  

• Påverkar intressenterna ert hållbarhetsarbete? Om ja, hur? 

• Har ni alltid haft en strategisk hållbarhetskommunikation med intressenter. Har det 

förändrats under åren? Varför/varför inte? 

 

8. SAS beskriver att de varje år genomför en grundlig självbedömning i hela SAS koncernen. 

Hur använder ni den information ni erhåller? 

• Har ni alltid arbetet på det sättet? Varför/varför inte? 

• Arbetar ni fortfarande på det sättet? Om inte, varför?  

 

9. Har SAS belöningar eller bonus som är kopplade till miljön på något sätt?  

• Varför? Vad grundas belöningen på? / Varför inte? 

• Hur används det i verksamheten?  

 

10. Vad har SAS för riktlinjer, regler och/eller uppförandekoder kopplade till koldioxidutsläpp? 

• Hur formas dessa? 

• Hur används dem i verksamheten? 

• Har de förändrats över tid och isåfall varför eller varför inte? 



 

 

 

11. År 2016 i november trädde Parisavtalet i kraft. Hur påverkade det SAS? 

• Blev det några restriktioner på verksamheten till följd av detta? Varför, varför inte? 

• Om ja, hur används restriktionerna i verksamheten? 

• Skedde det några andra förändringar? 

 

Avslutande frågor: 

12. Har ni några planer kring styrningen kopplat till koldioxidutsläpp de närmaste åren? 

 

13. Finns det något kring styrningen i koldioxidutsläpps-arbetet du vill tillägga? 

 

14. Är det något mer du vill tillägga?  

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Tidslinje 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

 - Påbörjar arbete 

mot att anta IATA:s 

vision

 - Antar IATAS:s 

nollvision

 - Blir ISO 14001-

certifierade 

 - Påbörjar arbete 

mot ISO 14001-

certifiering

 - Inleder översyn över 

sina leverantörer

 - Formar resultat- och 

måluppfyllelse-KPI:er

 - Börjar med 

självbedömningar

2014* 2015 2016 2017 2019**

 - Börjar rapportera 

miljöstatistik även 

veckovis

 - Sustainability 

implementeras som 

kärnvärdering

 - Hela organisationen 

ser miljö som ett 

vedertaget element

 - Har som mål att 

skapa fler resultat-

KPI:er

 - Ny ISO 14001 standars 

leder till mer synliga 

och dokumenterade 

riskhanteringsprocesser

 - Chefen börjar 

kommunicera mer om 

miljö

 - Antar SDG-målen

 

 - Sätter upp högre 

delmål: 20% till år 2015 

jmf med år 2005 istället 

för år 2020. 

 - Börjar rapportera 

miljöstatistik års- 

kvartals- och 

månadsvis. 

**År 2019 avser framtiden.

* Inga centrala händelser har kunnat urskiljas åren 2013 och 2014.
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