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Abstract 

Problem/Purpose 

Many organisations present their work with sustainability in reports where stakeholders and 

other authorities can take part of what they are doing in these matters. However there can 

exist a discrepancy between what is beeing presented and what is really going on inside the 

organisation. In Volkswagen AG that could have been the case. They were presenting good 

reports on their cars amount of carbon dioxide emissions but when it reached the surface that 

the reports where false the scandal was a fact.  
 

In the case with Volkswagen AG the reason what caused this problem is not known. It may 

have been that the company’s management control systems and sustainability goals did not 

correlate, leading to steering against unachievable targets. Therefore we have to ask: who is 

responsible in linking together sustainability and management control system? Studies point 

in the direction that it is often the controller that should be responsible in these matters; 

though that is not always the case. For that reason this study aims to investigate how the role 

of the controller changes as more and more sustainability issues lands on their table.  
 

Method 

The study is taking a qualitative approach and is based on interviews with controllers on a 

company that is currently facing change. The later transcribed intreviews have thereafter been 

analysed through qualitative content analysis and more specifically a directed strategy.  
 

Conclusion 

In this study the role of the controller have been divided in two different functions. First, the 

accounting controller who works with classical accounting questions. Second the business 

partner who is more involved in business support an sustainability matters. There are some 

signs of institutional entrepreneurship but the organisational structure means that there is no 

need for this. 
 

Keywords 

Business controller, accounting controller, sustainable development, change, institutional 

entrepreneurship.
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras ämnet hållbar utveckling och controllerns roll i organisationen. 

Vidare diskuteras vilka teoretiska resonemang som ligger till grund för dessa antaganden och 

den problematik som kan uppstå. Detta mynnar sedan ut i de frågeställningar som ligger till 

grund för denna studie. 

 
Under hösten 2015 uppdagades en skandal där fordonskoncernen Volkswagen AG var 

involverat (di.se; dn.se). Det visade sig att den externa bild som företaget byggt upp inte alls 

var överensstämmande med vad som skedde inom företaget. Externt hade företaget 

presenterat siffror över hur mycket koldioxid deras bilar släpper ut, internt däremot visade det 

sig att dessa siffror var modifierade. 
 

Etiska frågor likt denna är något som har fått allt större utrymme i dagens företagssamhälle. 

Bishop (2013) hävdar att mycket av det etikarbete som sker är reaktivt, vilket kan vara ett 

tecken på att standarder saknas och att arbetet sker efter uppkomna negativa händelser. Inom 

exempelvis medicin och juridik finns det ett tydligt ramverk vad etik är, men inom 

management är etiken inte fullt lika tydlig varvid det blir allt viktigare att arbeta efter 

gemensamma normer. CSR (Corporate Social Responsibility) innebär enligt 

Europakommissionen (Green paper, 2001) att företag skall ta hänsyn till miljömässiga och 

sociala aspekter i sin verksamhet och i samverkan med intressenter. Detta skall även ske på 

frivillig basis. I likhet med många andra forskare inom området har Sprinkle & Maines (2010) 

anammat denna definition.  
 

Sprinkle & Maines (2010) lyfter sex punkter varför företag väljer att arbeta med CSR. För det 

första anser de att CSR helt enkelt ses som något bra, och i dagens företagsdiskurs ses som 

“det rätta” att göra. Vidare kan organisationer engagera sig i CSR för att skapa en bättre bild 

av företaget mot dess intressenter. Om detta endast görs för att belysa vissa delar av företagets 

CSR-arbete och flytta fokus från bristande delar av detta benämns det window dressing (Cai, 

Y., Jo, H., & Pan, C., 2010; Sprinkle & Maines, 2010). En andra aspekt varför företag väljer 

att engagera sig i CSR är att det attraherar nya medarbetare och kan för det tredje ha en 

positiv påverkan på befintliga medarbetare. För det fjärde anser Sprinkle & Maines att det 

stärker relationerna med befintliga kunder då de har en tendens att hellre välja att samarbeta 

med företag som har en tydlig CSR-profil. En femte aspekt är att det kan bidra till lägre 

kostnader, vilket exempelvis visar sig genom ett aktivt arbete mot reducering av utsläpp 
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genom exempelvis effektivisering av transporter. Den sjätte punkten de väljer att nämna är att 

CSR fungerar som riskreducering, det förebygger incidenter som annars kunde ha lett till en 

sämre bild av företaget och med det potentiellt minskade intäkter.  
 

Genom en sammanvägning av dessa aspekter finner vi att arbetet med CSR kan fungera som 

konkurrensfördel för företag. Denna konkurrensfördel fungerar i våra ögon som en viktig del i 

varför företagen väljer att anamma detta och integrera det i sitt företag. Detta leder inte bara 

till ekonomisk vinning; företagen bidrar genom detta även till en hållbar utveckling. En 

återkommande definition av hållbar utveckling är att företag ska ta hänsyn till sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter (Smith, 2003; Brennan & Cotgrave, 2014; Mistry, 

Sharma & Low, 2014). 
 

Gond, Grubnic, Herzig & Moon (2012) påstår att det finns ett växande samförstånd kring att 

det inte finns något alternativ till hållbar utveckling. Detta för att det råder allt större oro över 

människans roll i klimatförändringar, men också för att det behövs nya sätt att frambringa 

konkurrensfördelar. Hållbar utveckling har beforskats på flera olika sätt, från mätning och 

beräkning av hållbarhet (Elkington, 1999; Sprinkle & Maines, 2010; Milne & Gray, 2013) till 

integration av hållbarhet i företags ekonomistyrsystem (Gond et al. 2012; Arjaliés & Mundy, 

2013; Kerr & Rousse, 2015). Gemensamt för dessa forskare är att de undersöker hur företag 

kan påverkas mot att ta ett större samhälleligt ansvar och att detta inte alltid sker effektivt. 

 

1.1 Problematisering 

Gond et al. skriver i sin artikel från 2012 att företag idag ofta har anammat en 

hållbarhetsretorik i företagsdiskursen, exempelvis genom extern hållbarhetsrapportering. 

Däremot hävdar de att lite är känt om de processer, inom företaget, som skall länka samman 

företags generella strategi med deras hållbarhetsstrategi. I likhet med detta påvisar Durden 

(2008) brister i detta arbete, varvid han ämnar undersöka hur hållbarhet kan sammanfogas 

med företags ekonomistyrsystem för att lösa detta problem. I Volkswagen AG kan fallet varit 

att företagets ekonomistyrsystem och hållbarhetsmål inte korrelerade vilket lett till styrning 

mot mål som inte varit möjliga att nå. 
 

I fallet Volkswagen AG har de, som nämnt, visat upp en felaktig bild av företaget gentemot 

dess intressenter. Användandet av hållbarhetsredovisning i detta syfte, att endast påverka den 

externa bilden av företaget och för att blidka dess intressenter, påvisar likheter med window 
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dressing. För att undvika att detta fenomen uppstår krävs det att hållbarhetsarbetet är något 

som genomsyrar organisationen. Ett lyckosamt hållbarhetsarbete bör vara något som grundar 

sig i organisationens förutsättningar likväl som att det integreras på ett sätt som styr 

medarbetarna mot att uppnå dessa mål påpekar Sprinkle & Maines (2010). Arjaliés & Mundy 

(2013) har studerat integrationen av hållbarhet i företags affärsstrategier. Studien bidrar enligt 

dem med bevis som föreslår att ett ekonomistyrsystem har potential att stötta 

transformationen av företagets organisatoriska förändring mot mer hållbara processer. Detta 

ter sig bland annat genom förenkling av innovation, kommunikation och rapportering. 

Integrering av hållbarhet i ekonomistyrsystem sker sällan helt smärtfritt eller kommer helt 

utan komplikationer vilket Mistry et al. (2014) upptäckt då de intervjuat controllers angående 

motsättningar vid förändring mot ett mer hållbart företagande. De intervjuade anser att 

konceptet hållbar utveckling är svårt att implementera i ett företags organisationsstruktur. 

Detta diskuterar även Durden i sin studie från 2008 vilken presenteras nedan. 
 

För att möjliggöra integreringen av hållbarhet i ett ekonomistyrsystem krävs det, enligt 

Durden (2008), att företags hållbarhetsmål och intressenternas krav på företaget är 

kongruenta. Uppfylls inte detta finns det risk att en implementering av hållbarhetsmål blir 

ineffektiv. Durden har genomfört en fallstudie på ett Nya Zeeländskt företag varefter han 

utformat ett ramverk utifrån det empiriska material som samlats in. Ramverket bidrar med att 

belysa kopplingen mellan ekonomistyrsystem och CSR. Vid fallstudien fokuserades CSR från 

företagets egna perspektiv snarare än från intressenternas, Durden benämner det som en 

envägsprocess där målen utformades utan inverkan från intressenterna. Ramverket 

förespråkar en tvåvägskommunikation mellan företaget och vad intressenterna efterfrågar vid 

utformningen av hållbarhetsmål. Sedan skall dessa mål, och hur de sammanlänkas med 

intressenterna, integreras i företagets ekonomistyrsystem. Steget symboliserar hur företag kan 

översätta hållbarhetsmål till en genomförbar komponent av sitt ekonomistyrsystem. Här krävs 

det en tydlig och målmedveten styrning för att säkerställa att ett mått och mätsystem 

konstrueras som fångar information angående dessa mål.  
 

En svaghet i fallföretaget som Durden (2008) lyfter i samband med utformat ramverk är att 

identifieringen av intressentgrupper inte var tydlig nog och utformningen av hållbarhetsmål 

var bristande. Dessa brister hävdar Durden hindrar integration av hållbarhet i 

ekonomistyrsystemet. Utan denna integration riskeras att ansvariga inom företaget förbiser 

hållbarhetsaspekter eller upplever att dessa endast är relevanta ur ett imageperspektiv. Att 
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intressenter är av vikt är något även Lozano (2013) kommenterar. Lozano hävdar att företag 

som engagerat sig i hållbar utveckling främst gjort det på initiativ från ledningsgruppen vilka 

förbisett inomorganisatoriska skillnader samt misslyckats med att inbegripa organisatoriska 

system i förändringen. För att hantera dessa problem har olika typer av teorier föreslagits, 

däribland organisatoriskt lärande och förändringsteori. Den senare beskriver Arroyo (2012) 

delar av då hon analyserar ett företag i förändring. 
 

Arroyo (2012) beskriver till en början de två teorierna gammal institutionell ekonomi samt ny 

institutionell teori vilka bidrar till att förklara förändring inom organisationer. Dessa teorier 

ligger bakom begreppet institutionellt entreprenörskap, vilket kan ses som en drivkraft för 

förändring. En institutionell entreprenör kan förklaras som en inomorganisatorisk aktör som 

bidrar till avinstitutionalisering av rådande praxis och institutionalisering av ny (Arroyo, 

2012; Sharma, Lawrence & Lowe, 2014). Detta innebär att denne måste utföra meningsfulla 

aktiviteter som bidrar till att skapa och upprätthålla den förändring de förespråkar. Den 

institutionella entreprenörens arbete grundar sig ofta i en förhandling mellan organisationen 

och dess intressenter varvid dessa förhandlingar utmynnar i nya organisatoriska strategier 

hävdar Arroyo (2012). Likt detta anser, som nämnt, Durden (2008) att företags hållbarhetsmål 

till mångt och mycket formuleras efter influenser från intressenterna. En eller flera personer 

fungerar då som institutionella entreprenörer vilka ska sammanfoga dessa två påtryckningar 

för förändringar till en för företaget anpassad förändringsmodell. Denna teori används för att 

beskriva hur förändring i organisationer kan uppkomma och institutionella entreprenörer har 

beskrivits som aktörer intresserade av att bidra till förändring skapad från sitt eget inre 

(Arroyo, 2012; Sharma et al. 2014). Sharma et al. (2014) använder denna teori för att beskriva 

controllerns roll vid förändring i ett statligt telekomföretag. Detta i syfte att förklara hur 

controllern fungerar som institutionell entreprenör och hur denne försöker bryta sig ur så 

kallad institutionell inbäddning. Med institutionell inbäddning menar Sharma et al. att även 

om person är en institutionell entreprenör kan den vara allt för fast i det beteendemönster som 

råder inom institutionen denne verkar i. Teorin om institutionella entreprenörer lyfter även 

Mistry et al. (2014) då de undersöker en organisation i förändring mot mer hållbar utveckling.  
 

Som nämnt beskriver Mistry et al. (2014) controllerns roll vid integration av hållbarhet i 

organisationens styrsystem. Detta dels genom deras traditionella roll vid ekonomisk 

redovisning och rapportering men även hur denna roll troligtvis håller på att förändras på 

grund av nya frågor gällande miljöhantering och social påverkan hävdar de. Även Lindvall 
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(2009) påpekar controllerns betydelse i förändringsfrågor inom organisationen. Detta då 

controllern har en viktig funktion i styrfrågor och informationshantering. Likt detta skrev 

Wilmshurst & Frost (2001) att controllern kan komma att ha en viktig roll i organisationers 

hållbarhetsarbete men att det kan råda ett begränsat deltagande i detta då det saknas 

motivation och intresse för denna typ av frågor hos controllern. Detta är en av slutsatserna de 

drar i sin studie. De påstår även att detta kan reflektera en, inom organisationen, begränsad 

förståelse för vilken roll controllern kan spela vid en förändring mot ett mer hållbar 

utveckling. Likt Wilmshurst & Frost argumenterar Mistry et al. (2014) även för varför 

controllers bör engagera sig i organisationens hållbarhetsarbete. Detta dels på grund av att 

deras ansvarsområden håller på att utökas mot att inkludera hållbar utveckling men även på 

grund av att det skett sociala förändringar som påverkat samhällets syn på företags 

hållbarhetsarbete (ibid.). Båda dessa studier (Wilmshurst & Frost, 2001; Mistry et al., 2014) 

bygger på enkätundersökningar och i den senare även semistrukturerade intervjuer för att 

styrka svaren från enkäterna. Kontentan av dessa studier är att controllern bör ha en roll i 

företags hållbarhetsarbete men att motivation, intresse och bristande kunskap möjligen saknas 

varvid engagemanget uteblir. Här blir det således intressant att undersöka om controllern 

engageras, eller engagerar sig, i detta arbete. Detta blir ytterligare intressant då Rothenberg 

(2007) påvisar, i detta fall vid två produktionsanläggningar, att det var företagets 

miljöavdelning som var drivande i projekt för att stärka företagets hållbarhet och inte 

controllern. Detta får Rothenberg reda på genom intervjuer med controllers på berörda 

anläggningar.   
 

För att sammanfatta ovanstående stycken ser vi att det finns motsättningar inom presenterad 

teori gällande controllerns medverkande i företags hållbarhetsarbete och dennes potentiella 

roll i arbetet vid förändring mot ett mer hållbart företagande. Det har lyfts att controllern inte 

är en aktör i företags hållbarhetsarbete på grund av bristande motivation, intresse och 

kunskap, vilket inte stämmer överens med den positiva bild tidigare forskning skapat av 

controllerns potentiella roll i detta arbete. Det framkommer även att controllern möjligen kan 

agera som institutionell entreprenör om dennes intressen inte korrelerar med vad 

organisationen står för. Med dessa reflektioner i åtanke blir det således intressant att 

undersöka hur controllern upplever sin roll i dessa frågor. Från detta kommer vi fram till 

följande frågeställningar: 
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• Hur påverkas controllerns roll vid förändring mot en mer hållbar utveckling? 

• Framträder tecken på ett institutionellt entreprenörskap och hur yttrar det sig? 

 

1.2 Syfte 

Genom intervjuer med controllers angående deras roll vid arbete mot hållbar utveckling vill vi 

bidra till att identifiera och beskriva controllerns roll i dessa frågor. Vi ämnar även undersöka 

hur ett potentiellt institutionellt entreprenörskap yttrar sig. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som utgör grunden i studien. Ett antal teoretiska begrepp 

läggs fram och sammanfattas slutligen framlagd teori till den modell som ligger till grund för 

analysarbetet. Inledningsvis beskrivs controllerns roll.  

 

2.1 Controllerns roll 

Klassiskt brukar det ofta vara så att controllern räknas till “de med siffrorna” och snarare ses 

som en kontrollant än en samarbetspartner menar Myreteg & Abrahamsson (2013). Detta är 

något som Stockenstrand & Nilsson (2013) menar fortfarande stämmer. Dock hävdar de att, 

för att kunna hantera de informationssystem som existerar inom organisationen, en 

uppdelning av arbetsuppgifterna ofta sker. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att vara 

accounting controller med fokus på externredovisning eller business controller med fokus på 

ekonomistyrning. Denna uppdelning beskriver Olve (2013) likt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdelningen, eller utvecklingen inom styrområdet, menar Lindvall (2009) pekar på att 

kommunikation och pedagogik blir mer väsentligt för en business controller till skillnad från 

en accounting controller där förmågan till rent ekonomiskt kalkylerande är av större vikt. 

Arbete med att skapa sammanhang och mening blir såldes ett inslag i business controllerns 

vardag hävdar Lindvall. Likt detta påstår Olve (2013) att fokus på analys och kommunikation 

är vad som krävs för att bli en bra business controller. Denna uppdelning är även någonting 

som eftersöks av företag menar Lindvall (2009). Han menar att det i dagsläget är för få som 

arbetar med en framåtsträvande styrning inom företagen.  
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Den mer moderna controllerns roll, det vill säga business controller, kan variera men handlar 

till mångt och mycket om att bidra med stöd till beslutsfattare. Detta stöd framkommer på 

flera olika sätt; nedan presenteras ett antal essentiella uppgifter: 

• Anpassa styrsystemet till organisatoriska förändringar (Samuelsson, 2013). 

• Projektstyrning i form av affärsprojekt, utvecklingsprojekt och förändringsprojekt 

(Söderlund & Magnusson, 2013). 

• Medverka i utformning av ansvars- och styrprocesser samt arbeta med underlag för 

investeringar (Segelod, 2013). 

• Beslutsstöd via analys av såväl intern kostnadsorientering som extern 

marknadsinriktning (Bengtsson & Skärvad, 2013).  

Dessa är bara några av de uppgifter en business controller kan stöta på i sin vardag. Utifrån 

dessa punkter diskuterar Lindvall (2009) vikten av att den business controllern agerar vid rätt 

tillfälle. Genom ett agerande i rätt tid, exempelvis vid en förändringssituation där medhåll 

från ledningen krävs, kan en förändring ge mycket tillbaka. Med detta menar Lindvall att en 

kompetent business controller bör har en känsla för när det är rätt tillfälle att lägga fram sitt 

förslag. Detta motiverar Lindvall med att controllern ska ha ett professionellt öga för hela 

verksamheten och på så sätt kunna avgöra när tillfället är det rätta. Då en förändring kan 

resultera i att nya kostnader uppstår nämner Mistry et al. (2014) att en svårighet blir att 

övertyga ledningen att anta en kostnad som bryter mot organisationens normala 

kostnadsmönster. En viktig del i business controllerns arbete för att få extra resurser blir då 

enligt Lindvall (2009) att, i företagets styrsystem, synliggöra vilken effekt ett införande skulle 

leda till för att på så sätt motivera förändringen.  
 

Business controllern bör även se till att den operativa styrningens modeller ligger i linje med 

vad organisationen vill uppnå hävdar Samuelsson (2013). Har organisationen uttalade 

hållbarhetsmål bör business controllern vara den som ser till att dessa inkorporeras i 

styrningen. Detta likväl som controllern enligt Samuelson skall hålla sig à jour med nya idéer 

och utifrån organisationens förutsättningar införliva dessa i olika utsträckning. Genom hög 

närvaro vid de olika verksamhetsdelarna och dialog med individer kan både business 

controllerns och andra individers verksamhetsförståelse förbättras och bidra till ett större 

samförstånd de olika organisatoriska delarna emellan. Detta i sin tur kan förbättra 

verksamhetsutvecklingen hävdar Myreteg & Abrahamsson (2013). Dock kan detta, påstår de, 
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vara en tidskrävande process och det är inte ovanligt att controllern stöter på motstånd och ett 

ointresse för förändring hos individerna. 

Likt att Samuelsson (2013) hävdar att business controllern ska se till att den operativa 

styrningens modeller anpassas till organisationens mål lyfter Frostensson (2013) vikten av att 

business controllern är engagerad i rådande hållbarhetsdebatt och i företagets 

hållbarhetsarbete. Detta då hållbarhet kommit att närma sig en överlevnadsfråga. Frostenssons 

resonemang kring detta beskrivs mer ingående i kommande avsnitt. 
 

2.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innefattar, som tidigare nämnt, ekonomiska, sociala och miljömässiga 

faktorer (Smith, 2003; Brennan & Cotgrave, 2014; Mistry, Sharma & Low, 2014). Att räkna 

på dessa faktorer är något som däremot är svårare. Frostensson (2013) diskuterar att de 

ekonomiska modeller som används ofta har svårt att integrera andra delar än de ekonomiska. 

Då dagens kravbild på organisationer innefattar mer än bara ett ekonomiskt tryck uppstår en 

viss problematik för ansvarig inom detta område. Mistry et al. (2014) hävdar i sin studie att 

det externa trycket på företaget är en drivande faktor för att arbeta med hållbar utveckling och 

genom detta legitimera sina handlingar gentemot dess intressenter. Det krävs utöver detta 

också att dessa idéer får fäste hos de anställda varvid det handlar om att förklara syftet med de 

förändringar som krävs (Kasurinen, 2002). I detta fall för att gå mot en mer hållbar 

utveckling.  

 

Både Frostensson (2013) och Mistry et al. (2014) diskuterar att det påvisas ett allt mer 

konkretiserande av etik och ansvarstagande i företags styrprocesser. Detta tar sig bland annat 

uttryck i att allt fler företag i Sverige rapporterar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting 

Initiative (GRI) (Finansdepartementet, 2011). GRI är en världsomspännande icke-

vinstdrivande organisation som arbetar med att utforma standarder för hållbarhetsrapportering 

(globalreporting.org). Att rapportera enligt givna standarder är dock inte det enda sättet att 

arbeta för hållbar utveckling. Arjaliés & Mundy (2013) hävdar att integrering av 

hållbarhetsaspekter i företags ekonomistyrsystem kan bidra till att förenkla organisatoriska 

förändringar för hållbar utveckling. 

 

För arbetet inom hållbar utveckling lyfter Frostensson (2013) två ansatser. Dels kan ett 

defensivt förhållningssätt nyttjas vilket innebär att företaget arbetar mot att enbart dess största 
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kritiker inom detta område skall blidkas genom ett användande av befintliga metoder. En 

offensiv hållning innebär att företaget ligger i framkanten och själva definierar vad som är 

viktigt och bör belysas inom hållbarhetsarbetet. Mistry et al. (2014) nämner att en av de 

vanligaste delarna av hållbar utveckling som controllers väljer att integrera i affärssystem är 

att företaget arbetar för att vara resurseffektiva. Ett stöd till den mer defensiva hållningen kan 

vara den allt större grad av standardisering vilken Frostensson (2013) anser ske inom 

hållbarhetsarbetet. 

 

Mistry et al. (2014) lyfter att controllers inom mindre till medelstora företag ofta väntar på att 

exempelvis en CSR-engagerad organisation agerar, vilket då skulle utlösa en reaktion från 

företaget. Däremot kommer de fram till att controllers i större företag måste påvisa ett 

engagemang i hållbarhetsarbetet och inte kan vänta på att externa aktörer påvisar hur de kan 

agera i sitt hållbarhetsarbete. Detta menar Mistry et al. går hand i hand med att mindre till 

medelstora företag ofta saknar tydligt formulerade mål för att uppnå en hållbar utveckling. 

 

Hållbarhetsarbete bör enligt Frostensson (2013) utgå från tre frågeställningar. Den första 

frågeställningen är varför ett engagemang inom hållbarhet ska finnas. Den andra 

frågeställningen vilken bör lyftas är hur detta arbete skall utförs. Detta mynnar ut i den tredje 

frågeställningen vad det är som skall utföras. Frostensson lyfter även tre olika instrument 

vilka kan användas vid CSR-styrning. För det första diskuteras styrning med hjälp av formella 

metoder. Dessa innefattar ofta koder, föreskrifter och regler. För det andra nämns en 

informell metod vilken innebär att företaget har ett antal grundvärden vilka de anställdas kan 

antas arbeta utefter. Slutligen, för det tredje, nämner Frostensson en informativ metod vilken 

innebär ett mer kommunikativt förhållningssätt. Inom denna metod används bland annat 

utbildning och informationsspridning inom företaget.   

 

Till skillnad från vad som mäts ekonomiskt kan de sociala- och miljömässiga målen vara mer 

diffusa att mäta. De ekonomiska målen består ofta av så kallade hårda tal såsom räntabilitet 

eller nettovinst. Gällande de miljömässiga målen lyfter Frostensson (2013) bland annat 

minskad energianvändning vid produktion, större grad av återvinningsbart material och 

utsläppsreducering. Beträffande de sociala målen nämns minskad sjukfrånvaro, en strävan 

efter ökad jämställdhet samt kompetenshöjande internutbildning. I detta fall kan det däremot 

föreligga en konflikt mellan de ekonomiska kontra de sociala och miljömässiga målen. Mistry 

et al. (2014) lyfter att mål relaterade till hållbar utveckling ofta är förknippade med kortsiktiga 
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kostnader som genererar intäkter först på lång sikt. Detta måste även ställas mot vad Mistry et 

al. poängterar; företag ämnar ofta vinstmaximera på kort sikt vilket visar på en problematik 

med företagens hållbarhetsarbete rörande tidsperspektivet. Däremot menar Grankvist (2012) 

att en satsning på hållbar utveckling exempelvis genom minskad resursförbrukning kan ge 

ekonomiska fördelar på kortare sikt. 
 

Att företag allt mer arbetar mot hållbar utveckling kan ses som en förändringsprocess. För att 

förstå hur och varför controllern agerar som den gör i en förändringsprocess måste 

bakomliggande faktorer till detta förklaras. En stor del av den teori som beskriver hur 

organisationer förändras tar avstamp i institutionell teori vilket i kommande avsnitt beskrivs. 

Detta innefattar även ett antal faktorer som påverkar hur en förändringsprocess uppkommer 

och fortskrider. 

 

2.3 Organisationen som institution 

Institutioner består av formella och informella regler, beteendenormer, uppförandekoder och 

rutiner för att hantera dessa (North, 1997; Campbell, 2004). Dessa aspekter skapar en identitet 

vilken blir starkare desto tydligare tillämpningen är. Hur utfallet av tillämpningen blir beror 

på styrkan i beteendenormerna och uppförandekoderna, premier för att utföra dessa samt vad 

som krävs genom formella regler eller lagstiftning hävdar North (1997). Institutioner grundar 

sig alltså i formella- och informella regler samt kontroll- och utförandemekanismer. Denna 

uppsättning begrepp beskriver hur personer tänker och agerar vilket vid en förening skapar en 

institution. North beskriver institutionen som “spelets regler” varvid organisationer kan sägas 

vara “spelarna”. Med detta menar North att organisationen är de fysiska delar organisationen 

består av och institutionen definierar hur organisationen kommer se ut. 
 

Dillard, Rigsby & Goodman (2004) och Eriksson-Zetterquist (2009) hävdar, likt ovan, att 

institutioner förklarar varför organisationer uppför sig och agerar på ett visst sätt. Fördelen 

med dessa institutioner är enligt Campbell (2004) att de skapar en trygghet för organisationen 

där problem och svårigheter motverkas och medarbetarna inom organisationen vet hur de ska 

agera och uppföra sig i olika situationer. Dessa institutioner befinner sig i ständig förändring, 

där denna förändring kan ske i stor skala vid uppkomna radikala händelser, eller i mindre 

skala vilket kan ses som en mer naturlig utveckling. För att bringa klarhet i begreppet 

beskrivs, i kommande stycken, teorins grundpelare gammal institutionell ekonomi och ny 

institutionell sociologi. 
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2.3.1 Gammal institutionell ekonomi (GIE) 

Gammal institutionell teori grundade sig från början i vad som sker inom organisationer vid 

förändring. Burns & Scapens (2000) lyfter att en vanligt förekommande definition som 

används inom institutionell forskning. Denna lyder, fritt översatt från engelska: en samling 

tankar och handlingar som förekommer, är varaktiga, och inbäddade i personers vanor. 

Institutionalisering innebär den transformationsprocess som sker när exempelvis en ny rutin 

går från att vara en okänd handling till dess att den utförs undermedvetet av en person i 

organisationen. Burns & Scapens belyser vidare hur en institutionalisering kan delas in i fyra 

underprocesser, vilka beskrivs nedan. 
 

Den första underprocessen innebär enligt Burns & Scapens (2000) att institutionella principer 

översätts till regler och rutiner i organisationer. Med detta menas att de existerande rutinerna 

ger uttryck åt de institutionella principerna vilka skapar nya regler som i sin tur bidrar till 

omformandet av de rådande rutinerna hävdar Burns & Scapens. Arroyo (2012) beskriver 

institutionella principer som regler, rutiner eller antaganden som har blivit vana eller något 

som tas för givet inom organisationen. Den andra underprocessen innebär att organisationens 

aktörer börjar nyttja dessa omformade rutiner. Här kan dock enligt Burns & Scapens (2000) 

ett motstånd uppstå vid anammandet av de nya rutinerna om de utmanar den rådande 

organisationskontexten i för stor utsträckning. Med detta motstånd åsyftas att när det saknas 

externa drivkrafter för förändring, exempelvis lagändringar eller teknisk utveckling, motstår 

de rådande rutinerna förändringen i större utsträckning. Den tredje processen som sker är att 

vid tillräckligt många upprepningar av en rutin kommer denna reproduceras och ses som 

given i organisationen. Graden av möjlig förändring i detta fall handlar om hur mycket de 

befintliga rutinerna ifrågasätts av företagsaktörerna samt hur många av aktörerna som är med 

och ifrågasätter dessa rutiner. För det fjärde och sista, när en rutin har slutat bli ifrågasatt av 

företagsaktörerna och fungerar som en normalt moment hos företaget anser Burns & Scapens 

att institutionalisering av denna har skett. 
 

Resonemanget med dessa fyra steg i institutionaliseringsprocessen mynnar ut i att de nya 

rutinerna vid förändring, för att lättare vinna gehör, bör ligga nära de rådande rutinerna och 

inte ifrågasätta och utmana dessa i för stor utsträckning (Kasurinen, 2002; Arroyo, 2012). 

Lindvall (2009) lyfter ett exempel att om controllern vill hantera ny information som strider 

mot organisationens världsbild kommer controllern få kämpa mot det rådande grupptänkandet 
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som finns inom organisationen. Det är således av vikt att kunna förstå institutionen och dess 

rådande kontext innan en förändring kan genomdrivas på ett lyckosamt sätt.  
 

Sammanfattningsvis kan sägas att GIE beskriver förändringsprocessen inom en organisation 

som relativ trögföränderlig på grund av konservativt ledarskap och en oförståelse för 

ytterligare ekonomisk information. Dock tar teorin ej hänsyn till den roll externa faktorer 

såsom sociala, politiska eller ekonomiska kan ha vid organisatorisk förändring påstår Arroyo 

(2012). Ur denna tankegång har ny institutionell teori vuxit fram.  

2.3.2 Ny institutionell sociologi (NIS) 

De nya institutionella analyserna grundar sig i att under den senare delen av 1900-talet 

började organisationer uppvisa ett beteende där de inte alltid gjorde de mest ekonomiskt 

rationella valen (Campbell, 2004). Till skillnad från GIE tar NIS ett makroperspektiv. Arroyo 

(2012) beskriver det som att aktörer inom ett organisatoriskt fält utvecklar samstämmiga 

åsikter som speglar dessa organisationers syn på verkligheten. Enligt Arroyo kan då NIS 

liknas vid en upprepning av beteenden som skapar normer för hur organisationer skall agera. 

Genom att efterleva denna verklighetssyn påstår Carruthers (1995) att NIS kan sägas vara en 

metod som legitimerar företag och organisationer utifrån omvärldens krav. Likt Carruthers 

(1995) diskuterar Dillard et al. (2004) att inom NIS tas hänsyn till hur den sociala omvärlden 

är uppbyggd och uppfattad av dess aktörer. Aktörer som agerar i denna värld anses handla 

undermedvetet och ta rutiner och strukturer för givet (Carruthers, 1995; Crossan, Lane & 

White, 1999; Seo & Creed, 2002; Dillard et al., 2004). Genom att ta denna tankegång i 

beaktning kan sägas att NIS används för att förstå hur organisationer och företag fungerar och 

vilken influens den sociala omvärlden har på dem. 

 

En risk med NIS är att det råder en diskrepans mellan vad företagen står för utåt och vad de 

egentligen gör hävdar Carruthers (1995). Företagen kan ha goda formella strukturer utåt sett, 

men vid en djupare granskning kan det utläsas att dessa inte alls är kongruenta med vad som 

de facto sker internt hos företaget menar Carruthers. Det blir således av vikt att kunna skilja 

på de formella och informella strukturerna. Detta då företagen i praktiken sällan följer de 

formella strukturerna, utan dessa är som Dillard et al. (2004) benämner det, frikopplade från 

den verkligt tillämpade företagsstrukturen. Här aktualiseras återigen problemet med window 

dressing, om den formella strukturen som påvisas utåt sett döljer en informell struktur, vilken 

inte är i linje med omvärldens opinion. För att undvika window dressing hävdar Carruthers 
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(1995) att företagets interna handlingsmönster måste influera vad som verkligen utförs av 

företagets medarbetare; organisationen måste finna vägar att försäkra sig om att det som sägs 

utförs rent praktiskt av dess anställda. 
 

Då GIE och NIS beskriver olika aspekter av förändring har ingen av dessa kommit att ses som 

något självklart. Istället har Arroyo (2012) kombinerat dessa två för att skapa en vidare bild 

av institutionell teori och dess bidrag till organisationer i förändring. 

2.3.3 En sammanslagning av GIE och NIS 

Vare sig GIE eller NIS kan ses som någon sanning vid en analyssituation av en organisation. 

Arroyo (2012) väljer därför att presentera för- och nackdelar med respektive teori för att 

sedan lägga fram en syntes av teorierna. Bland annat nämns att GIE inte tar hänsyn till 

omvärldens påverkan på företagets kontext i tillräcklig utsträckning. Detta på så vis att GIE 

har svårt att identifiera vad sociala-, politiska- och ekonomiska faktorers påverkan på 

företagen leder till. Därför ses denna teori, som tidigare nämnt, mer likt något som studerar 

företagens interna processer skriver Arroyo. NIS, å sin sida, menar Arroyo förklarar varför 

organisatoriska handlingar skiljer sig åt, eller ser liknande ut, mellan organisationer men att 

teorin har svårt att förklara hur detta i praktiken utvecklas och ter sig.  
 

Vidare diskuterar Arroyo (2012) att NIS behöver utvecklas och ta med faktorer såsom 

barriärer för förändring, maktförhållanden samt intressekonflikter. Dessutom diskuteras 

huruvida en kombination av dessa båda teorier i en syntes kan nyttjas för bästa resultat. 

Diskussionen kring teoriernas brister och möjligheter att komplettera varandra mynnar ut i 

begreppet institutionellt entreprenörskap. 
 

2.4 Institutionellt entreprenörskap 

Förändringsprocessen startas av aktörer som ämnar påverka, eller försöker påverka, vilken 

riktning, på vilket sätt och vad förändringen skall innefatta. Arroyo (2012) beskriver denna 

aktör som en institutionell entreprenör vilken genom strategiska syften och egna intressen 

ämnar förändra organisationen. Dessa syften och intressen kan förklaras med stöd av GIE och 

NIS menar Rothenberg (2007). En institutionell entreprenör skapar således egna intressen 

utifrån externa tankar och idéer och ser potential i att kunna applicera dessa inom sin egen 

organisation. Då organisationer kan lida av en inre trögföränderlighet i form av barriärer mot 

förändring och ett konservativt ledarskap krävs det att något, eller någon, skapar utlösande 
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händelser för att få till stånd en förändring hävdar Arroyo (2012). Arroyo påstår även att den 

institutionella entreprenören måste skapa mening i dessa utlösande händelser för att bidra till 

avinstitutionalisering av rådande rutiner och regler i organisationen. För att de nya idéerna 

sedan skall få fäste i organisationen krävs det att aktören medverkar i skapandet och 

implementationen av dessa rutiner och regler vidhåller Arroyo. 

 

Vem som helst inom en organisation kan agera som institutionell entreprenör, men beroende 

av formell position och möjlighet att mobilisera resurser för en förändring kommer denne 

begränsas. Desto högre formell position i organisationen bidrar till större möjlighet att 

förändra skriver Arroyo (2012). En ytterligare begränsning för den institutionella 

entreprenören är frågan: hur kan denne förändra en organisations rutiner och regler om dennes 

uppfattningar och handlingar är begränsade av just existerande rutiner och regler (Seo & 

Creed, 2002; Rothenberg, 2007; Arroyo, 2012). Detta problem vid förändring benämner 

Englund, Gerdin och Abrahamsson (2013) som embedded agency och kan till viss del ses som 

en barriär mot förändring. Ytterligare barriärer och sätt att hantera dessa presenteras i senare 

avsnitt.  
 

Likt Seo & Creed (2002) menar Arroyo (2012) att det är motsättningen mellan det sociala 

arrangemanget, institutionen, och entreprenörens egna intressen och behov som skapar ett 

missnöje hos entreprenören. Seo & Creed (2002) lägger fram ett antal motsättningar vilka kan 

ses som en väckarklocka för en institutionell entreprenör: 

• Legitimitet som underminerar funktionell effektivitet. 

Med detta menar de att organisationer anpassar sig utifrån den institutionella praxis de verkar 

efter för att uppnå legitimitet. Genom att följa denna praxis kan dock företagets effektivitet bli 

lidande då detta nödvändigtvis inte är det optimala tillvägagångsättet. 

• Anpassning som hämmar långsiktig anpassningsförmåga. 

Organisationen kan göra anpassningar vilka är relevanta på kort sikt för att skapa legitimitet 

men kan däremot på längre sikt skapa svårigheter för organisationen att utvecklas optimalt; de 

tidigare legitimitetskapande invanda handlingarna kan fungera som ett motstånd för en 

framtida förändring. 

• Inominstitutionell konformitet som skapar institutionell inkompabilitet. 
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Om ett liknande tillvägagångsätt används inom hela organisationen kan det bidra till att de 

olika organisationsdelarna missgynnas. Detta då den centrala logik som råder inte alltid har 

anpassats efter de olika förutsättningar som råder vid respektive organisationsdel. 

• Isomorfism som strider mot olika intressen. 

Individer med stort inflytande på organisationen driver ofta en linje vilken tar fäste. Detta 

leder då till att organisationen utvecklas på ett sätt likt de inflytelserika individerna önskar och 

de mindre inflytelserika individernas intressen negligeras. 
 

Då den institutionella entreprenören försöker förändra en organisations rutiner och regler 

föreslår Arroyo (2012) att det bör göras i en fortlöpande process och inte som en separat 

händelse. Arroyo förespråkar även att den institutionella entreprenören bör närma sig de nya 

rutinerna likt en lärandeprocess för att kunna överföra sina tankar på andra aktörer inom 

organisationen. 
 

För att förstå den institutionella entreprenören krävs även en förståelse för dennes roll 

förklarad genom sociala relationer och position inom givna institutioner (Campbell, 2004). 

Genom en förståelse för entreprenörens roll kan det förklaras varför, eller varför inte, denne 

tar initiativ. Vidare diskuterar Campbell i anknytning till detta om att det ger en förståelse för 

om förändringen är evolutionär eller revolutionär. Sircar, Nerur & Mahapatra (2001) 

tydliggör detta med på så vis att en förändring kan ses som evolutionär om den påverkar 

organisationens komponenter, där relationerna mellan dessa lämnas oförändrade, och 

revolutionär om den påverkar organisationens arkitektur och därmed relationerna mellan 

komponenterna. 
 

Då Arroyo (2012) föreslagit att den institutionella entreprenören bör närma sig organisatorisk 

förändring likt en lärandeprocess måste detta beskrivas. Under denna förändrings- och 

lärandeprocess uppstår det ofta även ett antal barriärer vilka kan påverka förändringen 

negativt menar Kasurinen (2002). Kommande avsnitt hanterar dessa frågor samt sätt att bryta 

de barriärer som kan uppstå. 
 

2.5 Organisatoriskt lärande och barriärer för förändring 

Crossan et al. (1999) hävdar att en ung organisation inte kan ses som en institution på samma 

sätt som en mer mogen dito. I ett initialt skede finns inte något organisatoriskt minne gällande 
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rutiner och strukturer i organisationen. I detta fall hävdar Crossan et al. istället att 

organisationen sammanlänkas genom gemensamma intressen som finns bland medarbetarna. 

När organisationens aktörer sedan faller in i ett mönster av handlande och tänkande kan 

organisationen ses som mer mogen och liknas vid en institution (Burns & Scapens, 2000). 

Under denna tid börjar ett organisatoriskt lärande växa fram hävdar Crossan et al. (1999). Då 

en organisation börjat mogna och fastställa regler och rutiner kan organisationen fastna i detta 

läge och upphöra att förändras (ibid.) I detta läge nämner Billet (2001) att en kritisk faktor är 

hur mycket de anställda stöds och uppmuntras att engagera sig i lärandeprocessen. Om de 

anställda inte uppmuntras att vara delaktiga i processen riskeras att de anställda inte vill 

engagera sig till att ta det extra ansvar som kan krävas vid en förändring menar Kasurinen 

(2002). Att extra ansvar kan komma att krävas vid en förändringssituation är inte någonting 

som är beroende av vilken position som innehas i en organisation; snarare beror det på hur 

defensiv till förändring varje individ är varvid det blir lika viktigt att skapa engagemang på 

alla nivåer (ibid.). 
  
När det organisatoriska lärandet framträtt inom organisationen kan spår lämnas av tidigare 

medarbetare där deras tillvägagångssätt anammas av andra aktörer inom organisationen 

(Crossan et al., 1999). Således betyder det att exempelvis en nyanställd kan påverkas av dess 

tidigare jämlikar vilket kan ses ur både positiv och negativ bemärkelse (ibid.). Den 

nyanställde ges då inte möjlighet att agera fullt ut efter sitt eget handlingssätt då den kan 

komma att hämmas av rådande rutiner och strukturer samt tidigare definition av rollen 

(Crossan et al, 1999; Kasurinen, 2002; Lindvall, 2009). I detta läge kan det då uppstå barriärer 

som förhindrar förändring vilket då blir kontraproduktivt om förändring är just vad som 

eftersträvas. Genom att då införa delar i organisationens kontrollsystem, som kan bidra till att 

förklara och legitimera de förändringar som önskas genomföras från ledningen, kan denna 

barriär hanteras hävdar Kasurinen (2002).  
 

Vidare nämner Crossan et al. (1999) att organisatoriskt lärande finns på olika nivåer; individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Crossan et al. påstår också att vid en förändringsöversättning 

från exempelvis organisationsnivå till individnivå kan rutiner, om denna process blir för 

tidskrävande, redan ha fallit ur organisationens kontext och således vara inaktuella vid ett 

realiserande. Detta menar Billet (2001) beror på att individer uppvisar ett individuellt 

beteende trots att företaget strävar efter en enhetlig identitet, vilket i sin tur gör att 

förändringen tar tid. Barriärer likt dessa påstår Kasurinen (2002) bryts genom att chefer, 
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drivande i förändringen, arbetar för att övertyga dessa individer att acceptera denna 

förändring. 
 

Vid en förändringssituation är det som beskrivits flera interna faktorer som påverkar hur väl 

förändringen faller ut. Däremot är det inte alltid interna krafter som driver och påverkar 

förändring. Dillard et al. (2004) lyfter hur de externa krafterna påverkar företaget. Är trycket 

stort från omvärlden att genomdriva förändringen är det mer troligt att denna förändring 

genomdrivs inom organisationen. Dillard et al. förklarar vidare att organisationers 

institutionaliseringsprocess kan hämma förändringar i vissa fall medan i andra fall kan denna 

process göra att organisationer är mer mottagliga för förändringar. Detta beror till viss del på, 

som tidigare nämnt, om förändringen ligger nära de rutiner och regler som råder inom 

organisationen (Kasurinen, 2002; Arroyo, 2012). 
 

I och med den ständiga förändring som pågår i omvärlden lyfter Crossan et al. (1999) 

utmaningen som åligger företagen gällande det organisatoriska minne som finns i 

organisationen. Återigen nämns risken med att inlärda rutiner är trögföränderliga och hämmar 

företagens möjlighet att förändras i takt med omvärlden. Om en organisation lider av 

trögföränderlighet finns det risk att mottagligheten för förändring begränsas vilket kan leda 

till att organisationen inte kan förändras i takt med omvärldens ändrade krav på dem. En 

aspekt av omvärldens förändrade krav på är, likt tidigare diskuterat, de ökade kraven på att 

arbeta med hållbar utveckling (Frostensson, 2013). Mistry et al. (2014) påvisar i sin studie att 

den största uppfattade barriären bland controllers är implementeringen av hållbarhetspraktiker 

i ekonomisystemen och organisationsstrukturen. Detta kan dels bero på bristande kunskaper 

inom ämnet hållbarhet (Milne & Gray, 2013) och i vissa fall på en oförståelse för fenomenet 

men även till viss del ett bristande engagemang från ledningens sida (Kasurinen, 2002). I 

anslutning till detta nämner Mistry et al. (2014) att controllers måste jobba aktivt för att nå en 

acceptans hos ledningen även fast controllern är mer involverad i arbetet med hållbar 

utveckling. Lindvall (2009) menar även på att förtroende inte bara måste finnas från 

ledningens sida utan att alla som påverkas av förändringen bör ha ett förtroende för 

“budbäraren”, i detta fall controllern. Om ett sådant förtroende inte finns menar Lindvall att 

styrarbetet för controllern försvåras.  Kasurinen (2002) nämner en förklaring till detta i att det 

kan finnas en ovilja att helt ge upp en struktur som en gång har visat sig vara effektiv, vilket 

kan relateras till tidigare nämnd trögföränderlighet i organisationer. 
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I anslutning till att controllern har en roll i förändringar av styrsystem, vilket diskuterats ovan, 

ses ibland controllern som styrsystemets väktare påstår Lindvall (2009). Detta kan göra dem 

rigida och mindre flexibla då controllern, utifrån ett traditionellt perspektiv, lägger mycket 

vikt vid hårda tal. Denne kan då enligt Lindvall visa en ovilja att ta risker och förändra vid en 

situation då ett projekt inte genomförts och där hög osäkerhet råder. Den traditionella 

controllern ser snarare redovisningen som en hygienfaktor i sådana fall menar Lindvall. 

Kasurinen (2002) lyfter likt detta även en ovilja till förändring om denna skulle leda till en 

högre exponering mot en överordnad, varvid de berörda kan se en förändring likt denna som 

ett hot mot autonomiteten. 
 

När förändringar ska appliceras på de anställda måste hänsyn tas till att alla individer tar åt sig 

förändring på olika sätt. Dillard et al. (2004) diskuterar begreppen innovatörer och late 

adopters i samband med en organisatorisk förändring. I detta fall menas med innovatörer 

individer som utvecklar nya organisatoriska rutiner, givet att de rör sig inom ramen för 

företagets kontext. Med late adopters menas de personer inom organisationen som anammar 

rutinerna som är skapade av innovatörerna, utan att själva vara en bidragande faktor i 

utvecklandet av dem (ibid.). Dock poängterar Dillard et al. att det föreligger en risk att late 

adopters frikopplar dessa nya organisationsrutiner. Med det menat att de anammar denna i sin 

organisationsprocess men att de inte tillämpar den till fullo i sitt dagliga arbete. När dessa 

rutiner når en acceptans bland företagets late adopters lyfter Dillard et al. den snöbollseffekt 

som uppstår vilken uppmuntrar andra late adopters i organisationen att ta efter detta beteende. 

 

2.6 Syn på teoretisk referensram 

Organisationen som institution kan sägas vara den grundpelare som förändringsteori bygger 

på och kontexten vi rör oss inom. Under avsnittet organisationen som institution förekommer 

ett antal grundantaganden angående hur en organisation växer fram, agerar och förändras. I 

dessa steg kan riktningen som organisationen tar påverkas. Detta beroende av interna, likt 

GIE, och externa, likt NIS, förändringsdrivare. Inom organisationen som institution 

förekommer även barriärer för förändring och organisatoriskt lärande. Dessa faktorer ligger 

även till grund för hur förändring tar sig uttryck. Dessa begrepp ser vi som den kontext vilken 

företaget agerar inom. Således fungerar cirkeln som kontexten, det vill säga organisationen 

som institution. Därför bör dessa faktorer tas i beaktning när en analys sker av hur hållbar 

utveckling och controllerns roll förändras. 
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Hållbar utveckling och controllerns roll figurerar inom kontexten och påverkar i sin tur 

varandra. Under hållbar utveckling finner vi olika begrepp som berör strategier, mätning och 

hur dessa tillämpas inom organisationen. Under controllerns roll finner vi en organisatorisk 

uppdelning i två typer av controllers samt huruvida det kan skönjas några drag av 

institutionellt entreprenörskap. Hur organisationen som institution, hållbar utveckling och 

controllerns roll förhåller sig till, och påverkar varandra diskuteras även. Huvudsakligen är 

det dock hur controllerns roll påverkas av hållbar utveckling som undersöks, därav det 

samband som illustreras dessa två emellan. 

 

Modellen är inte något som kommer återkopplas till i slutsatsen utan fungerar snarare som en 

modell över hur vi ser på den teori som lagts fram. 

 

 

 

 

 

  
         

  

Figur 1 – Grafisk modell över syn på teoretisk referensram, egen konstruktion. 
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3. Metod 

Under detta avsnitt redogörs för de metodologiska avväganden som gjorts under arbetets 

gång. Dessa avväganden fungerar som stöd vid empiriinsamling och analys av detta material. 

 

Studien utgår från befintlig teori inom ämnesområdet som sammanställts och diskuterats. Ur 

teorin har sedan härletts ett par undersökningsfrågor vilka sedan testats empiriskt. Detta 

tillvägagångssätt är det vanligaste bland samhällsvetenskaplig forskning och benämns som en 

deduktiv ansats (Garcia & Gluesing, 2011; Bryman & Bell, 2013). Då vi ämnar skapa en 

förståelse för controllerns roll och eventuella agerande som institutionell entreprenör har en 

kvalitativ utgångspunkt tagits i studien. Detta för att bättre fånga deltagarnas åsikter och 

synpunkter angående vad de tycker är betydelsefullt än vad som kan göras vid kvantitativ 

forskning (Hennink, Hutter & Bailey, 2011; Bryman & Bell, 2013). Garcia & Gluesing 

(2013) instämmer i detta i en litteraturöversiktsstudie de gjort. Där argumenterar de för varför 

kvalitativa forskningsmetoder bör användas vid just undersökningar gällande organisatorisk 

förändring. De menar att olika typer av kvalitativa forskningsmetoder har förutsättningar för 

att fånga unik karaktäristiska för specifika grupper, skapa nyanserade bilder av en särskild 

kontext samt att generera insikt i nya fenomen. Detta blir särskilt intressant då vår 

undersökning har karaktär av en fallstudie. Den vanligaste definieringen av en fallstudie är att 

den detaljerat och ingående undersöker ett enda fall (Bryman & Bell, 2013). Med fall menas 

ofta inom företagsekonomin att ett specifikt företag eller en särskild händelse inom ett företag 

undersöks.  

 

3.1 Urval 

Personerna som intervjuats har valts på premisserna att de först och främst har erfarenhet av 

att arbeta som någon form av controller. Detta då det är kärnan i undersökningen; att ta reda 

på hur controllerns roll och inställning till förändring mot hållbar utveckling ser ut. Sedan 

valdes de också på premissen att de arbetar på ett företag där det just nu pågår en 

förändringsprocess. Fallföretag kom vi i kontakt med genom en kontakt på Örebro universitet 

som hade kännedom om detta företag. Då företaget passade för vår studie blev det då enkelt 

att välja detta företag. Att det är just två intervjupersoner beror på att båda verkar inom en 

snarlik kontext. Båda har erfarenhet av controllerrollen likväl som att de båda är företagets 

representanter inom hållbarshetsengagemanget Sustainability Circle. I och med dessa likheter 
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kan vi tydligare åskådliggöra och gå in mer på djupet av hur de arbetar med förändring inom 

hållbar utveckling samt controllerrollen när kontexten för båda personerna är liknande. 

Ytterligare intressant blir det då personerna tidigare haft liknande roller inom företaget men 

nu gått åt olika håll i sina roller. Urvalet av företag och respondenter kan liknas vid både ett 

bekvämlighets- samt ett snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013). Företaget valde bekvämt då vi 

blev förmedlade en mailadress till en person på företaget. Respondenter som snöbollsurval då 

vi fick tag i den ena då det var denne som var engagerad i Sustainability Circle samt att denne 

tipsade om sin kollega vilken också var engagerad i detta projekt. 

 

3.2 Kontextens betydelse 

I linje med vad Bryman (2011) diskuterar i stycket ovan ämnar vi skapa ett underlag för hur 

vi ser på den kontext där våra respondenter verkar. Detta gör vi för att kontexten kan skapa en 

förståelse för varför, eller varför inte, våra respondenter agerar som de gör. Som tidigare 

diskuterat blir kontexten av betydelse vid analysen då vi påvisar vår syn av fenomenet, vilket 

även är en del av utgångspunkten vid analysen. Vidare nämner Bryman att vi som forskare 

inte kan förstå ett beteende om vi inte tar hänsyn till den sociala miljö som respondenterna 

befinner sig i. I och med att den institutionella entreprenören påverkas av sin omgivning, som 

diskuterats i den teoretiska referensramen, blir kontexten av särskild vikt för studien. Ett 

exempel som lyfts av Bryman är att ett beteende som kan ses som irrationellt i ett 

sammanhang kan te sig logiskt i ett annat. I vårt fall ledde kontextens betydelse till att vi 

stannade vid två intervjuobjekt. Om vi hade valt att intervjua fler personer fanns risken att vi 

hamnat utanför den centrala kontexten. Således kan det även ses som att en form av empirisk 

mättnad (Bryman & Bell, 2013) uppnåtts då det inte fanns fler intervjuobjekt inom given 

kontext.  
 

3.3 Intervju 

Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer används 

för att låta intervjuobjekten röra sig fritt kring ämnet och inte begränsa dennes svar. För att 

hålla oss inom ramen vid intervjuerna har en intervjuguide tagits fram. Denna ligger till grund 

för de frågor som ställs vid intervjuerna. En semistrukturerad intervjuguide behöver inte vara 

alls lika specifik som vid en strukturerad intervju. Intervjuguiden ses snarare som en 

minneslista över vilka ämnen som ska täckas in under intervjun hävdar Bryman & Bell 

(2013). Viktigt att tänka på är dock att det ska finnas en viss ordning i ämnena och hur 
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frågorna ställs, inte använda sig av ledande frågor samt att ställa frågorna på ett sätt som 

passar intervjupersonen. Intervjuguiden (se bilaga 1) har delats in i olika teman. Vi har i detta 

fall utgått och grupperat in frågorna i följande teman och ur kronologisk ordning: 

bakgrundsfrågor, rollen som controller, hållbarhets- och förändringsfrågor, kärnfrågor samt 

avslutande frågor. Samtliga intervjufrågor har vi diskuterat samt motiverat dess existens i 

intervjuguiden i likhet med vad Bryman (2011) föreslår. Bakgrundsfrågor används dels för att 

få en mjukstart på intervjun samtidigt som det även innefattar relevanta frågor som möjliggör 

att sätta respondenten i ett sammanhang. Inom övriga teman har vi utgått från vår teoretiska 

referensram för att ringa in de mest centrala områdena för att på så sätt kunna besvara vår 

frågeställning (Hennink et al., 2011). De olika teman och frågor som förekom gav oss en viss 

frihet att växla mellan dem beroende på hur intervjun fortlöpte. Detta är något som Bryman 

(2011) argumenterar för, att intervjuguiden ska fungera som ett stöd, och där ordningsföljden 

på intet sätt skall begränsa oss som intervjuare att följa en viss ordningsföljd. 

 

Det är även viktigt att intervjun genomförs på en lugn och ostörd plats, dels för att 

intervjupersonen ska känna sig trygg men även för den praktiska detaljen att mikrofoner är 

känsliga mot buller och störande ljud (Hennink et al., 2011; Bryman & Bell, 2013). Inför 

intervjun har vi även introducerat intervjupersonerna övergripande angående vad vår studie 

behandlar. Genom detta har vi gett dem möjlighet att ta ställning till studiens seriositet och 

trovärdighet och utifrån detta bestämma om de velat deltaga eller ej.  

 

Då fokus inte ligger på specifika frågor kan intervjuerna sägas vara flexibla vilket Bryman & 

Bell (2013) påstår bidrar till att framhäva hur intervjupersonerna uppfattar och förstår de 

frågor som ställs. Detta ger även oss som intervjuare möjlighet att följa upp resonemanget 

med följdfrågor om så krävs. Att på detta vis låta intervjupersonen gå djupare in på vissa 

områden som kan vara relevanta för forskningsområdet beskriver Bryman & Bell som att 

intervjun är flexibel.  
 

3.4 Intervjuförfarande och trovärdighet 

Inför den första kontakten med företaget hade vi tagit del av dokument och information som 

publicerats på företagets hemsida. Företaget var även engagerade i ett projekt utanför deras 

ordinarie arbetsuppgifter där frågor om hållbar utveckling diskuterades. Genom att ta del av 

information framförallt innan intervjuerna fick vi ett större djup i våra frågor samtidigt som vi 
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undvek att respondenten behövde lägga tid på att förklara vad en del av deras sysslor 

innefattade. Ett tillvägagångssätt likt detta kan även liknas med vad Bryman (2011) benämner 

triangulering. Att stärka sin empiriinsamling med mer än en källa skapar även enligt Bryman 

en större tillförlitlighet för de resultat som denna studie i ett senare skede kommer presentera. 

En fördel som denna metod medför är att vi kan verifiera antaganden eller resultat dels med 

hjälp av att respondenten kan styrka dessa, eller att vi via offentliga dokument från företaget 

kan bekräfta dennes svar. 
 

Intervjuerna spelades in var och en för sig och transkriberades sedan efter samtycke av 

respondenterna. Inget material har publicerats innan respondenterna fått ta del av och 

godkänna materialet. Fördelarna med att spela in och transkribera är många och ses nästan 

som obligatoriskt vid intervjuer hävdar Bryman & Bell (2013). Bland annat underlättar detta 

en noggrann analys av vad intervjupersonerna sagt och gör att materialet kan gås igenom flera 

gånger. Då det inte går att vara fullständigt objektiv vid samhällelig forskning bidrar 

inspelning och transkribering enligt Bryman & Bell även till konfirmering, eller bekräftelse, 

av att forskaren handlat i god tro och inte låtit personliga värderingar eller åsikter påverka 

utförandet av intervjuer eller analysen av materialet. Under intervjuerna har båda författarna 

till detta arbete varit närvarande och kan till lika grad ses ha varit delaktiga. Intervjuerna som 

genomförts skedde vid deras anläggning i Stenungsund. 
 

För att öka trovärdigheten i vår studie erbjöds våra respondenter möjligheten att dels ta del av 

transkriberingen likväl som materialet vi slutligen använt oss av i vår studie. Genom att göra 

detta ökar tillförlitligheten då respondenten haft möjlighet att kommentera om det materialet 

vi lyft fram är korrekt. Bryman (2011) menar att respondentvalidering är särskilt populärt 

inom kvalitativ forskning då vi som forskare kan bekräfta vår syn och uppfattning av vad 

respondenten sagt är överensstämmande med vad denne velat förmedla.  
 

Då kvalitativ forskning ofta är unik och studerar enskilda tidpunkter eller individer minskar 

möjligheten till överförbarhet. Bryman & Bell (2013) menar att genom täta skildringar av 

detaljer skapas en form av databas vilken kommande forskare kan ha nytta av för att sedan 

bedöma till vilken grad denna är överförbar till en annan studie. För att styrka detta beskriver 

vi den kontext vi undersöker, vilka vi intervjuat samt hur vi gått tillväga under intervjuerna.  
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3.5 Analysmetod 

Till hjälp för vår analys har vi använt oss utav innehållsanalys. Denna metod är enligt Hsieh 

& Shannon (2005) vanligt förekommande vid kvalitativa undersökningar. De menar att 

kvalitativ innehållsanalys används för att det är en flexibel metod som har möjlighet att 

klassificera stora mängder text till användbara kategorier. Målet med innehållsanalys är att 

skapa förståelse för och kunskap om fenomenet som studeras (ibid.). För att gå vidare med en 

innehållsanalys nämner Hsieh & Shannon tre olika tekniker att använda sig utav vid 

innehållsanalysen. Den första tekniken innebär att utifrån texten skapa och härleda 

kodningskategorier. Den andra tekniken innebär att kodningskategorier skapas från en 

teoretisk utgångspunkt som sedan används som en guide för kodning. Den tredje och sista 

innebär att nyckelord räknas och sedan jämförs med varandra för att slutligen göra en tolkning 

av det underliggande budskapet för detta. 

 

Vi använder oss av den andra av de presenterade teknikerna, vilken Hsieh & Shannon (2005) 

benämner som riktad strategi vid innehållsanalys. Detta innebär att det redan finns kunskap 

om vad som eftersöks i empirin. Att använda en riktad strategi vid innehållsanalys hjälper till 

att fokusera forskningsfrågan då existerade teori ligger till grund för utformningen av 

kodningskategorier (ibid.). Detta val motiveras med att vi har en tydlig frågeställning där vi 

sökt efter särskilda fenomen utifrån sammanställd teori. Den huvudsakliga styrkan med en 

riktad strategi vid innehållsanalys menar Hsieh & Shannon är att existerande teori både kan 

stödjas eller utvecklas. Då en riktad strategi används sorteras även materialet efter de 

kategorier som framtagits från den teoretiska referensramen. Detta är bidragande till att 

empiri, vilken inte är relevant för studien, rensas bort och leder till att endast relevant empiri 

tas upp i analysen. Därmed minskar risken att fokus flyttas från kärnan av studien. 
 

När intervjuerna transkriberats började vi koda intervjuerna enligt förutbestämda 

kodningskategorier (tabell 2) vilka, i stort sett, följer den teoretiska referensramen. 

Kodningsförfarandet skedde så att transkriberingen lästes löpande och under tiden 

kategoriserades materialet i de olika kategorierna. Transkriberingen lästes av oss var för sig 

för att inte påverka den andres syn på berörda fenomen. Exempel på kodningar finns i bilaga 

2. 
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Då materialet analyseras finns även inslag av så kallad narrativ analys vilket innebär att 

empiri fungerar som en drivande kraft i att föra analysen framåt. Intervjuer kan sägas vara 

narrativ då de kan uppfattas som historier vilka kan fungera som råmaterial i 

forskningsstudier menar Bryman & Bell (2013). Att använda narrativ vid presentation av 

empiri och i samband med analys hjälper till att förklara och lyfta ut kärnan ur det insamlade 

materialet (Hsieh & Shannon, 2005; Hennink et al., 2011). I vår studie sker analys och 

presentation av empiri successivt och sammanflätat. Detta för att skapa dynamik och 

sammanhang i den berättelse vi lägger fram. 
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4. Empiri och analys 

I detta kapitel följer presentation av empiri tillsammans med analys av denna. För att sätta 

empiri och analys i en kontext inleds kapitlet med en beskrivning av företaget samt de 

intervjuade personerna. Sedan fortsätter vi med att analysera empiri i förhållande till de 

teoretiska resonemang som förts. 

 

4.1 Borealis Group 

Borealis Group är verksamma inom branschen för polyolefiner (råvara i plasttillverkning), 

baskemikalier och konstgödsel (Borealis Group, 2015-1). Borealis bistår samhället med 

infrastruktur genom rörsystem samt höljen till kraft- och kommunikationskablar. Vidare bistår 

de fordonsindustrin med produkter likväl som att de arbetar med avancerade förpackningar. 

De har i dagsläget kunder i mer än 120 länder. Borealis Group har har sitt huvudsäte i Wien, 

Österrike. De ägs till 64% av The International Petroleum Investment Company (IPIC) of 

Abu Dhabi och till resterande del av OMV Group (Borelis Group, 2015-2). Under 2014 hade 

de nettointäkter om 8,3 miljarder euro och en nettovinst om 571 miljoner euro. Borealis är 

inte börsnoterat. 
 

År 1960 initierades planerna om en anläggning i Stenungsund vilken stod klar till 1963 

(Borealis Group, 2015-3). Idag är Borealis Stenungsunds största arbetsgivare inom 

industrisegmentet med sina knappt tusen anställda (Borealis Group, 2015-4). Anläggningen i 

Stenungsund består av en krackerfabrik, tre stycken polyetenfabriker samt ett 

innovationscentrum.  Till stöd för anläggningen har de anlagt en hamn, vilken räknas till en 

av de största industrihamnarna i Sverige där årligen 500 fartyg passerar. 
 

4.2 Borealis och CSR 

Borealis visar på ett engagemang inom CSR på sin hemsida. De är medvetna om att deras 

verksamhet både påverkar inre och yttre miljöfrågor (Borealis Group, 2015-5). De lyfter 

vidare att om de inte kan genomföra en uppgift säkert kommer de avstå från att genomföra 

den. Borealis anser att genom sin roll som en god arbetsgivare skall deras olika engagemang 

bidra till att företaget skall ses vara ett självklart val för den som söker arbete. De har även 

ambitionen att de produkter som de tillverkar skall vara resurseffektiva och bidra till att 

minska dess påverkan på miljön. Produkterna som Borealis tillverkar skall underlätta 
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vardagen för dess användare och produktionen av dessa skall kännetecknas av omsorg under 

hela produktionskedjan. Grunden för allt arbete som görs inom Borealis Group skall präglas 

av hälsa, miljö och säkerhet (HMS), var än i världen de verkar. För att visa på detta lyfts på 

deras hemsida flera konkreta punkter hur detta genomförs (Borealis Group, 2015-5): 
 

• Vi ska aktivt driva en hållbar utveckling inom alla led och prioritera innovativa 

lösningar som skapar mervärde i enlighet med principerna för produktomsorg (Product 

Stewardship). 

• Vi anser att HMS-resultat i världsklass är grunden för en ledande position inom Ansvar 

& Omsorg. 

• Vi har ett ledningssystem för Ansvar & Omsorg som bygger på ständiga förbättringar 

och uppföljning av resultat. 

• Vi är fast beslutna att uppfylla myndighetskrav och även överträffa dessa när de inte 

möter våra interna krav. 

• Vi har en öppen dialog om frågor kring Ansvar & Omsorg med våra intressenter för att 

öka medvetenheten kring Hälsa, Miljö och Säkerhet och för att spara energi i hela 

värdekedjan. 

 

Dessa punkter beskriver till viss del vad Borealis externt sett står för i sitt hållbarhetsarbete. 

För att utveckla detta arbete är de även engagerade i tankesmedjan Sustainability Circle.  

 

4.3 Sustainability Circle 

Sustainability Circle är en ekonomisk förening, grundad 2011, vilken involverar ett femtiotal 

medlemsföretag och totalt 150-200 personer (Sustainability Circle, 2015). De har ett dussintal 

projekt vilka verkar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. En kärnfråga som 

nämns är identifikation av områden som har blivit eftersatta och outnyttjad potential, vilken 

kan tillvaratas med relativt små resurser, har identifierats. Bland de personer som är aktiva i 

initiativet avsätts arbetstid för att engagera sig i något av de pågående projekten. Inom de 

olika projekten diskuteras sedan olika erfarenheter, idéer och möjligheter och vid regelbundna 

interaktioner bjuds samtliga medlemmar in att delta för att konferera kring detta. Genom 

engagemanget från medlemmarna hoppas initiativet uppnå sitt syfte; att öka medlemmarnas 

långsiktiga konkurrenskraft genom att sprida idéer, kunskap och kontakter inom området 

hållbar utveckling. 
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4.4 Respondenterna på Borealis 
 
Respondent ett (R1) har arbetat på företaget i sex år vilket motsvarar större delen av R1s 

yrkeskarriär. R1 är utbildad civilekonom och anställdes till en början som controller. Idag 

arbetar R1 som avdelningschef och rollen har utvecklats till att bistå ledningen med support 

och rådgivning. R1 är engagerad i Sustainability Circle och i det dagliga arbetet ingår 

uppgifter som kan kopplas till hållbar utveckling. 

Respondent två (R2) har en gedigen bakgrund inom företaget och har under årens lopp haft 

flera olika roller inom företaget och varit involverad i olika projekt. Idag har R2 en roll som 

ekonomichef, men tidigare har R2 arbetat som controller inom företaget. R2 är engagerad i 

Sustainability Circle och även om hållbar utveckling inte är integrerat i det dagliga arbetet har 

R2 genom engagemanget inom Sustainability Circle samt tidigare utförda uppgifter insamlat 

god kunskap inom området hållbar utveckling. Även R2 är utbildad civilekonom. 

Utifrån ovan presentation av företaget samt beskrivning av intervjupersonerna fortskrider nu 

analysen av insamlad empiri. Inledningsvis hanteras controllerns roll. 
 

4.5 Controllerns roll 

Controllern har tidigare beskrivits benämns de ibland som “en av de med siffrorna” snarare än 

en samarbetspartner hävdar Myreteg & Abrahamsson (2013). Dock hävdar de att controllerns 

roll håller på att förändras mot en mer öppen roll; mer åt att vara en samarbetspartner än 

tidigare. Detta visar sig då vi samtalar med R1 som beskriver hur controllerrollen har 

förändrats inom Borealis:   
 

“Man kan ju säga det, jag och våran VD här, vi drev det för ett par år sen, ett koncernprojekt 

där vi egentligen utvecklar, eller så att säga formaliserar [...] den här resan från bean 

counter till business partner” 
 

En uppdelning bland ekonomerna på företaget gjordes, där vissa tog en roll mer lik vad som 

beskrivs som den traditionella controllerrollen vilken i exemplet ovan benämns “bean 

counting” eller som Olve (2013) benämner det, accounting controller, medan andra fungerade 

mer som ett stöd för ledningen vilket kommit att kallas business partnering. Den senare typen 

kan liknas vid en business controller (ibid.). Företaget såg således ett värde i hur båda rollerna 

kunde användas och tas tillvara. De som motiverades mer av att arbeta med klassisk 
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redovisning och hårda tal fick göra det medan de som ville arbeta mer affärsnära och med 

mjuka tal fick göra det. R1 menar att den klassiska typen av ekonomer med ansvar för att 

sköta räkenskaperna i företag finns kvar, men att i Borealis har de delat rollerna för att skapa 

ett bättre fokus på de olika rollernas huvudsakliga uppgifter. R1 förklarar det på följande sätt: 
 

“Just som vi säger, [...] man ska jobba med ett affärsstöd, ett verksamhetsstöd, och skilja det 

från, som du säger ”number crunching” eller ”bean counting”, det får 

redovisningsavdelningen göra. Ingenting ont mot dom, dom för ju också ett syfte men [...] 

dom som är duktiga på redovisning och trivs med det är oftast inte rätt material för att ha på 

en business controller funktion” 
 

Även R2 instämmer i att det är ett steg i rätt riktning att renodla de olika ekonomrollerna 

inom Borealis. R2 beskriver att alla ekonomer inte alltid är lämpade för att arbeta med den 

mer modernare controllerrollen:  
 

“Då blir man mycket siffror, och då blir man relativt inåtvänd, det är ju i och för sig inget fel 

med det, man är ju hemskt duktigt på det, men kanske har svårt att förmedla det.” 
 

Denna förändring av controllerns roll kan, likt Samuelsson (2013) beskriver det, vara 

förmånlig då controllern ofta deltar i att anpassa den operativa styrningens modeller till vad 

organisationen vill uppnå. Har då inte vissa controllers en förståelse för detta bör de inte 

arbeta med dessa frågor. Denna uppdelning har som Lindvall (2009) och Olve (2013) 

förklarat det bidragit till att skilja på de som har rätt egenskaper för att hantera analytiska 

frågor och en god kommunikativ förmåga från de som är mer kalkylerande i sin personlighet. 

I Borealis fall har den uppdelning som gjorts möjligen bidragit till att få rätt person på rätt 

plats. R1 visar karaktäristiska drag av att vara den typ av controller som vill arbeta likt en 

business partner. Detta tar sig uttryck då R1 beskriver hur arbetet likt en business partner ser 

ut: 
 

“Alltså en business partner är ju egentligen [...] man kan koka ner det till att du har ju två 

funktioner. Challenge and support, ibland utmanar du, bråkar lite och ifrågasätter och ibland 

så är du ett stöd, då är du oftast ett stöd till den som har det exekutiva beslutet i den frågan 

då.” 
 

Samt när R1 beskriver syftet med att utföra analyser som beslutsstöd: 
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“Ska vi dit [rör händerna från ena sidan till andra] ska vi dit, ja eller nej och om då nästa steg, 

om du ska vara riktig business partner, vad får det för konsekvenser om du säger ja eller nej, 

[...] vad har vi för alternativ, vad får det för operationella, taktiska eller strategiska ringar på 

vattnet beroende på vilken nivå man är controller på då.” 
 

Just att en modern controller bör agera som ett stöd till högre uppsatta befattningshavare eller 

ledning är något som eftersträvas av organisationer (Lindvall, 2009; Bengtsson & Skärvad, 

2013). En accounting controller kan också utföra analyser men har inte en roll där de ska 

använda dessa analyser. Användningen och tolkningen av analyserna som utförs inom 

organisationen kan ses som ett karaktäristiskt drag hos en modern controller, eller som de 

benämns i Borealis, business partners. R1 beskriver det liknande och när R1 gör skillnad i 

rollerna sammanfattas det likt följande: 
 

“Så det är ju lite var man är någonstans, vad business partnering är beror ju på var man är i 

organisationen men att du inte gör analysen för sakens skull utan är ett verktyg för mjuka tal. 

Det kan man sammanfatta det som.” 
 

Även R2, som kan ses mer likt en accounting controller, påpekar den uppdelning som skett 

och vad den egentligen innebär. Den numer renodlade rollen som business partner kallas till 

och med formellt för decision support förklarar R2: 
 

“Och vi kallar ju delen med controllers, decision support, och där ingår också att beskriva 

verksamheten och vad ska vi göra åt den.“ 
 

Att det finns en förståelse de olika rollerna emellan inom Borealis tyder på att det finns en 

god verksamhetsförståelse. Detta är något som Myreteg & Abrahamsson (2013) beskriver 

som positivt då ett samförstånd de olika organisatoriska delarna emellan kan bidra till 

verksamhetsutveckling. Detta tycks även vara ett medvetet drag av ledningen i Borealis då de 

avsiktligen gjort uppdelningen för att skapa business partners. De har därigenom haft 

inställningen att skapa samarbetspartners för att få en närmre inblick i företagets operativa 

delar genom ökat verksamhets- och affärsstöd. 
 

Då controllern ofta ses som ledningens förlängda arm ut i verksamheten kan den också ses 

som hierarkiskt underordnad ledningen snarare än en medarbetare till ledningen (Myreteg & 

Abrahamsson, 2013). Detta skapar en beroendeställning till ledningen där stöd från 
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ledningens sida krävs för att controllern ska kunna genomdriva idéer. Detta kan gestalta sig 

genom att en idé eller ett projekt från controllerns sida, där kostnader som uppstår står utanför 

företagets normala kostnadsmönster, kräver ett godkännande från ledningen. För att ha större 

möjlighet att genomdriva sin tanke menar Lindvall (2009) att det är av vikt att controllern 

agerar vid rätt tillfälle. Att det är av vikt att agera vid rätt tidpunkt är även något R1 lyfter 

under intervjun: 
 

“Då förankrar du kanske innan då att, du ger de en bakgrund, ett framework och en analys 

och ger dom då argumenten. Sen kan det också vara så att du spelar lite ett spel, jag kommer 

trycka på i den här frågan. Ibland är det så att det uppkommer i the heat of the moment i ett 

beslutsforum eller i ett möte.” 
 

Detta tyder på att R1 har en förmåga att känna av när det är läge att lyfta vissa frågor. Ska det 

läggas fram tidigt som förslag eller bör det lyftas under mötes- eller beslutssituationer. 

Lindvall (2009) menar att detta, att ha ett öga för verksamheten, är en egenskap som krävs för 

att lyckas i rollen som controller. Att ha förmåga att bedöma om tillfället är det rätta för att ta 

upp vissa frågor är någonting som är aktuellt exempelvis när det gäller investeringar. 

Investeringar inom Borealis vilka R1 ansvarar för innefattar underhåll av maskiner och 

uppgradering av dessa till att bli mer hållbara. Detta diskuteras vidare i nästa avsnitt.  
 

4.6 Hållbar utveckling 
Att ett engagemang i hållbarhetsarbetet krävs från Borealis sida kan ses som en självklarhet 

då de är ett petrokemiföretag och deras produktion bygger på förädling av fossilt bränsle. En 

medvetenhet kring att produkter som härrör från fossila bränslen ses som “smutsiga” hos 

gemene man finns i företaget beskriver R1 men menar att det är en något snäv bild av vad 

hållbarhet egentligen är. R1 beskriver att Borealis produkter fyller ett hållbarhetssyfte även 

fast de är tillverkade av fossila bränslen. R1 beskriver att produktionsprocessen präglas av 

hållbarhet likväl som ändamålet med produkterna anses vara främjande för hållbar utveckling.  
 

“Istället för att elda upp oljan så gör vi produkter av det i form av högspänningskablar som 

gör att du får bättre ledningsförmåga och inte tappar en massa effekt [...]. Vi gör mat- och 

medicinförpackningar som är helt sterila så att du kan transportera mycket längre och 

behöver inte slänga mat.” 
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Detta kan tolkas likt vad Mistry et al. (2014) beskriver som att ett av controllers huvudsakliga 

bidrag till hållbar utveckling är att vara resurseffektiva. I detta fall då inte i Borealis utan hos 

deras kunder. Kunderna vill ha produkter som håller länge och uppfyller deras krav på 

hållbara produkter. Att ett externt tryck föreligger ställer krav på Borealis att producera 

produkter som är högkvalitativa och hållbara. Detta menar Mistry et al. är en faktor för att 

legitimera produktionen hos sina intressenter. R1 nämner att företag A (företag som ej nämns 

vid namn) vill ha vad de kallar “grön plast” (miljövänlig) varvid Borealis måste kunna 

tillhandahålla detta. I likhet med detta vill företag B ha en plast som är helt kemiskt ren då 

den är i kontakt med livsmedel. För att kunna sälja sina produkter måste Borealis uppfylla 

dessa krav. Det externa trycket ligger inte alltid direkt på Borealis, men de upplever det 

genom att deras kunder är exponerade för detta och då eftersöker produkter av en viss kvalitet 

eller karaktär. 
 

En annan aspekt av Borealis hållbarhetsarbete är att de säljer sina produkter på premissen att 

de har en lång hållbarhet rent tekniskt sett. R1 beskriver att hållbarhetsarbetet då blir en 

konkurrensfördel samtidigt som det fortfarande finns en bakomliggande hållbarhetstanke med 

produkterna.  
 

“Sen är det ju också så att det är en konkurrensfördel för oss, om vi ska sälja en 

högspänningskabel att lägga ned mellan Norge och Irland så säljer ju inte vi den på att det är 

miljövänlig plast i den, vi säljer ju den på att den är hållbar rent tekniskt. [...] Det för oss är 

vår primära hållbarhet. Det vi säljer ska hålla länge så att man inte behöver byta ut det och 

slita på resurser i onödan.” 
 

Detta är även någonting som R2 lyfter då vi diskuterar hållbarhet med honom. 
 

“Att man skapar nytta på lång sikt för kunden. Men vi lägger ju in aspekten också, inte bara 

miljö. Miljö är ju ofta den som är en stor del. Men vi tittar ju på saker som att utrustningen 

ska hålla länge och med det sliter man mindre på miljön och resurser som finns.” 
 

Det blir således lättare att argumentera för hållbarhetsarbete i företaget då konkreta 

ekonomiska fördelar kan uppvisas. Lindvall (2009) menar att ett sätt för controllern att kunna 

bli mer lyckosam att driva förändring mot hållbar utveckling är att kunna synliggöra det 

positiva utfall som förändringen kan komma att leda till. Ett konkretiserade av företags 
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ansvarstagande i dess styrprocesser är även något som Frostensson (2013) och Mistry et al. 

(2014) beskriver som allt mer förekommande. Möjligen påverkas då Borealis av det externa 

tryck de utsätts för från dess kunder till att konkretisera sitt hållbarhetsarbete i 

styrprocesserna. Detta framkommer då R2 beskriver en smärre ändring i marknadsföringen av 

företagets produkter. R2 menar att de haft en hållbarhetsaspekt tidigare men att de inte kallat 

det så. 
 

“Vi har ett exempel gällande vår marknadsföring och vårt sätt att jobba emot kund inom 

vissa produktområden, och då har vi alltid haft en hållbarhetstanke, fast vi har inte kallat det 

så, vi kallade det att göra kundnytta på lång sikt. Bara ändra rubriken så är det samma 

saker.” 
 

Detta visar på att det i organisationen sedan tidigare finns likheter med ett hållbarhetstänk, 

med skillnaden att det etiketterats annorlunda vid marknadsföring. En ändring likt denna, 

vilken låg nära hur det tidigare såg ut, kan enligt Kasurinen (2002) och Arroyo (2012) bidra 

till att förändringen enklare genomförts.  
 

En annan del av Borealis hållbarhetsarbete som lyfts är de resurser som läggs ned inom 

området för underhåll. R2 menar att det krävs då Borealis fabriker i Stenungsund är gamla, 

stora och behöver uppdateras. Arbetet inom underhållsverksamheten kom att ta ett ytterligare 

steg då Borealis vice president (VP) för underhåll stötte på projektet Sustainability Circle. Att 

delta i detta projekt föll på R1 och R2s lott och båda visade ett intresse för att fördjupa sig 

inom projektet. Inom projektet utbyts idéer angående hur de deltagande företagen kan 

förbättra sin underhållsverksamhet. Detta kan ses som ett indikation på att Borealis är drivna i 

att ta sitt hållbarhetsarbete ett steg längre. Dock säger R1 att det ofta är Borealis som kommer 

med nya idéer och att de är de som ligger i framkant snarare än att idéer kommer från 

initiativet. 
 

“Det är ofta så att när vi jobbar med dom här frågorna [hållbarhetsfrågorna] (vår 

anmärkning) så får vi bekräftat att det vi gör ligger i framkant och att det tyvärr inte finns 

någon annan där ute att kopiera rätt av.[...] Jag och mina kollegor upplever att det är väldigt 

ofta vi får en bekräftelse att det vi gör är det som är the state of the heart [menar troligen state 

of the art]. Vi ligger väldigt långt fram, de andra tar inspiration av oss” 
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Att Borealis arbetar med hållbarhet och kan ses vara i framkant går att liknas vid vad 

Frostensson (2013) beskriver som ett offensivt förhållningssätt vid ett utvecklande av 

hållbarhetsstrategier. Genom att ha en strategi likt denna har, enligt Frostensson, företaget och 

våra respondenter möjlighet att själva definiera och belysa vad som är viktigt just i deras 

bransch. Att inte helt grunda sitt hållbarhetsarbete efter redan satta hållbarhetsstandarder 

minskar även risken för att fokus flyttas från delar som brister till delar som endast anses 

relevanta att hantera. Detta, samt att själv vara med och påverka utvecklingen inom hållbar 

utveckling, kan påvisa att hållbarhetsarbetet är något som genomsyrar hela organisationen. 

Detta kan vara en indikation på att företagets arbete inte kan liknas vid “window dressing” 

hävdar Sprinkle & Maines (2010). Att flytta fokus från ett externt legitimitetsskapande, vilket 

standarder till viss del kan ses om, till ett mer internt perspektiv, kan ses som att inte 

underminera funktionell effektivitet. Underminering av funktionell effektivitet har Seo & 

Creed (2002) nämnt som en väckarklocka för institutionellt entreprenörskap vilket i detta fall 

då inte existerar.  
 

Istället för att, som ovan diskuterat, arbeta med uppgifter som inte är verksamhetsförbättrande 

lägger Borealis resurser på att identifiera brister i sitt hållbarhetsarbete. Detta gör de bland 

annat genom ett riskregister som används för att bedöma och jämföra investeringar. Registret 

innebär att ekonomiska siffror jämkas mot hållbarhetsaspekter. Exempelvis kan en 

procentuell vinstutveckling av en investering ses som lika viktigt som att du får en säkrare 

fabrik eller en reduktion av utsläpp. R1 utvecklar resonemanget:  
 

“Genom vårt riskregister jämkar vi hårda ekonomiska siffror som att om du byter ut den till 

den kan du göra exempelvis mer procent varje år och det blir så mycket pengar. Men också 

att jämka det med att gör du så här så får du en säkrare fabrik, ett mindre utsläpp eller 

förbrukar mindre el. Då får den lika tyngd. Det är ett sätt att undvika att man bara gör det 

som går att räkna på.” 
 

Genom att nyttja ett verktyg likt detta riskregister för att utvärdera investeringar hanterar 

Borealis problemet med att de sociala och miljömässiga målen är mer diffusa att mäta än de 

ekonomiska. Det blir även ett sätt att inte bara fokusera på de ekonomiska rapporterna. 

Verktyget kan även användas av controllern för att motivera att det inte alltid är de 

ekonomiskt mest lönsamma investeringarna som är de investeringar som bör prioriteras. Detta 

då det kan användas för att undvika problematiken, vilken Mistry et al. (2014) lyfter, gällande 
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att det kortsiktiga ekonomiska resultatet inte rimmar överens med långsiktiga investeringar i 

hållbar utveckling som genererar lönsamhet först på lång sikt. Genom detta verktyg samt, 

vilket R2 lyfter, att företagets ägare har en långsiktig investeringshorisont finns en möjlighet 

att driva en hållbar linje för företagets controllers.  
 

“Vi har inom Borealis förmånen att ha rätt så långsiktiga ägare, men vi har en konjunktur 

däremot, där världsmarknaden går upp och ner. Och då kan man säga att vill man vara med 

på den här marknaden måste man ha ett långsiktigt tänk för annars kommer man aldrig klara 

av det, och man måste ha ägare som tänker så med.”  
 

Dock fortsätter R2 resonemanget kring detta och införandet av en intern prislista, vilken 

används för att sätta ett värde på hållbarhetsrelaterade kostnader som annars kan vara svårt att 

mäta. R2 menar att det inte bara är positivt utan kan leda till att denna lista kan upplevas 

omotiverad och istället skapa ett motstånd mot detta. 
 

“Motståndet kommer från, vem har hittat på de här priserna? Vem är det som säger det? Och 

när man vet att man har en uppfattning och det här verkar vara helt på tok från det och här 

har man gjort en inbördes rankning som jag inte tycker är okej. Och då tror jag att man kan 

säga att det här tycker jag inte är bra.” 
 

Att förbise negativa sociala och miljömässiga aspekter vid investeringsvärderingar kan 

däremot liknas vid att ignorera uppenbara risker påstår Tsoutsoura (2004). Tsoutsoura menar 

även att om detta tas i beaktning redan i ett initialt skede vid investeringar minskar även 

risken för att företaget skulle bli involverad i företeelser uppkomna på grund av ett bristande 

hänsynstagande till hållbarhet. Borealis långsiktighet verkar vara någonting som även deras 

kunder värderar då de är beroende av dess fortsatta existens, vilket R1 beskriver på följande 

sätt. 
 

“Vi har ju kunder som trycker på för lång sikt och hållbarhet. [...] de kalibrerar ju hela sina 

fabriker efter den kemiska sammansättningen vi har på våran plast här. Så för de är det ju 

viktigt att vi finns kvar också. [...] Vi har tryck därifrån men inte från att leva upp till 

kvartalsrapporter.”  
 

Som R1 beskriver det så har Borealis inte ett tryck att leverera profitstinna kvartalsrapporter, 

vilket kan bero på att de inte är ett börsnoterat företag och deras ägarförhållande. Hur 
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förändringen mot en mer hållbar utveckling har påverkats av vilken typ av organisation det är 

samt hur organisationen ser ut diskuteras i kommande avsnitt. Då förändring inom 

organisationer sker påverkas de och kan ta olika riktning beroende av vad som händer inom 

och utanför organisationen under processen. I Borealis har både controllerns roll samt 

engagemanget i, och arbetet med, hållbar utveckling förändrats. I kommande avsnitt beskrivs 

ett antal bakomliggande faktorer till detta. 

 

4.7 Organisationen som institution 

De förändringar som skett inom Borealis kan ses som att de påverkats delvis av vad som 

händer utanför organisationen. Debatten angående hållbar utveckling samt kraven från 

intressenter har gjort att Borealis behövt ta hänsyn till dessa. I deras fall inte direkt, utan 

indirekt via sina kunder. Carruthers (1995) och Dillard et al. (2004) diskuterar denna aspekt 

av förändring likt ett sätt att undermedvetet anpassa sig till den influens organisationens 

omvärld har på den. Det blir ett sätt att legitimera sig mot sina intressenter. Borealis har, som 

tidigare nämnt, tryck på sig från sina intressenter att agera långsiktigt och lägga resurser på 

hållbarhet. Att Borealis inte är börsnoterat kan liknas vid att de, som Arroyo (2012) beskriver 

det, befinner sig inom ett annat organisatoriskt fält än noterade företag.  R1 för ett 

resonemang angående hur detta påverkat den riktning hållbarhetsarbetet tagit samt 

skillnaderna i hur det läggs fram i börsnoterade företag kontra Borealis. 
  
“Det är fortfarande många företag om jobbar med GRI, och det är ju bättre än ingenting men 

vi anser att det är för mycket, lite hårt men green washing1 nästan. Det kanske kommer mer 

naturligt om man ligger på börsen och är ett publikt företag, då är ju GRI ett väldigt kraftigt 

kommunikationsverktyg. Vi har ju inte direkt det perspektivet lika naturligt då vi inte är ett 

publikt företag och inte jobbar med konsumentprodukter.” 
 

Då GRI kan anses vara en välanvänd och vedertagen standard som utformats för att täcka in 

relevanta aspekter av hållbarhet kan diskuteras varför detta inte passar Borealis. Finns det 

möjligen aspekter av GRI som inte kan uppfyllas av organisationen och det inte är ett krav att 

följa GRI blir det således enkelt att välja bort. Dock verkar Borealis arbeta på ett något 

annorlunda sätt med sitt hållbarhetsarbete. R1 motiverar det frånvarande användandet av GRI 

på grund av att det är mer av ett kommunikationsverktyg än ett aktivt arbete med hållbarhet. 
																																								 																					
1	Genom att framhäva osubstantiella delar av hållbarhetsarbete tvättar företag sitt rykte med hjälp av att dölja sämre delar av 
detta (Jahdi & Acikdilli, 2009; Walker & Wan, 2012).	
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R1 nämner även ett talesätt som uppkommit i Sustainability Circle, “Sustainability eller 

sustainababbel”, vilket R1 kommenterar. 
 

“Att man pratar om hållbarhet eller att man gör hållbarhet. Vi försöker jobba med det från 

ett internt styrmekanismperspektiv hellre än att vi ska ha en massa fina flashiga 

hållbarhetsrapporter till vårt bokslut. Det är ju också viktigt men det är lätt att det blir ett 

kommunikationsverktyg och inte ett internt styrverktyg.” 
 

Det tillvägagångssätt Borealis tagit i sitt hållbarhetsarbete bygger till stor del på att, genom 

underhåll, skapa mer hållbara fabriker för att kunna förbättra produktionsprocesserna samt 

förbättra deras resurseffektivitet. Detta är ett klassiskt tillvägagångssätt för controllers att 

bidra till en hållbar utveckling påstår Mistry et al. (2014). Detta kan även ses som relativt 

enkelt att, vilket är något som föredras bland ekonomer, räkna på berättar R1 och beskriver 

även hur investeringar över en och en halv miljon euro måste godkännas ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Mistry et al. påtalar även att den största uppfattade barriären mot 

hållbar utveckling bland controllers är implementeringen av hållbarhetspraktiker i 

ekonomistyrsystem. I Borealis har, som tidigare beskrivits, ett riskregister tagits fram. 

Riskregistret kan ses som ett verktyg där tanken är att det ska vara enklare att jämföra 

ekonomiska fördelar med hållbarhetsfaktorer samt som R1 benämner det: 
 

“Det är ett sätt att undvika att man bara gör det som går att räkna på.” 
 

Svårigheter med implementeringen av hållbarhetspraktiker kan, som nämnts, bero på att det är 

svåra aspekter att räkna på men Milne & Gray (2013) lyfter även faktorn att en nackdel kan 

vara att det inte finns ett intresse eller kunskap inom ämnet hållbarhet. Detta tycks dock inte 

vara fallet i Borealis. Delvis på grund av riskregistret och investeringsgodkännandet men även 

på grund av engagemanget i Sustainability Circle.  
 

Då hållbarhet ska implementeras i företags ekonomisystem påstår Kasurinen (2002) att det 

kan finnas ett motstånd från ledningen då kostnader för ökad hållbarhet ofta ses som 

kostnader snarare än investeringar. För att överbrygga det hindret arbetar R1 aktivt genom att 

kontinuerligt diskutera dessa frågor med sina chefer. 
 

“Hur mycket vi än tycker att det är en bra idé så ska det ju säljas in internt också, längre upp 

till nån som har längre slips än vad jag och [R2] (vår korrigering) har. [...] vi ser ju till att vi 
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har möten med vår vice president för plant ability and turn around och att vi har vår CFO 

informerad om vad vi jobbar med och planterar lite, krattar i manegen kan man säga.“ 
 

Ett motstånd kan även komma från individer som påverkas operativt av förändringen. R2 

diskuterar motstånd som kan ses från annat håll än ledningen vid ett införande av tidigare 

nämnda riskregister: 
 

Motstånden kan ju vara det att det kan bli krångligare, mer byråkrati, för att man måste svara 

på mer frågor innan man kan få okej. Det kan jag tänka mig är ett motstånd mot det. Ett 

annat är att det är så mycket osäkerhet i det här så varför håller vi på och gissar om de här 

sakerna, det är väl ingen som vet vad som händer om 10 år? 
 

För att överbrygga ett motstånd likt vad R2 diskuterar nämner Kasurinen (2002) vikten av att 

förklara syftet med förändringen för de som berörs. Att skapa delaktighet och ett engagemang 

vid förändringen menar Kasurinen är essentiellt för att motverka ett defensivt förhållningssätt 

mot förändring inom organisationen. Genom R2s praktiska exempel på uppfattade motstånd 

kan tecken på den ändrade kravbild som finns på controllern skönjas. Då det ofta är 

controllern som får till uppgift att införa verktyg i företagets styrsystem för att anpassa detta 

till organisatoriska förändringar. Därefter måste denne ta det extra ansvar som kan krävas vid 

en förändringssituation samt hantera de motstånd som uppstår vid en förändring (Kasurinen, 

2002; Samuelsson, 2013). För att hantera detta kommer en mer modern controllerroll 

behövas. Denna roll kan ses ha anammats inom Borealis då R1 påvisar erfarenhet av att ha 

stött på dessa motstånd samt förklarar hur dessa upplevs. 
 

“Alla förändringsprocesser kräver att du alltid måste ha respekt för att alla individer kommer 

gå igenom samma förändringsprocess och samma delar i en förändringskurva. Vissa går 

igenom den så [knäpper med fingrarna för att visa att det går fort] och är i andra ändan och 

tycker det är skitbra, andra kanske är jättelänge i vissa faser. Så det gäller att ha förståelse 

för det. När vi jobbat fram det här konceptet business partner så hade vi ju jobbat med det 

länge och gått igenom de olika faserna i en acceptanskurva för förändringar. [...] Om man 

tabbar sig där och inte har med sig det i vartenda förändringsbeslut man tar, att alla ska gå 

igenom samma steg och det tar olika lång tid och kommer befinna sig på olika steg, när nån 

är här kanske en annan är där, då går det oftast åt helvete.”  
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En aspekt som däremot underlättat för förändringar inom Borealis är vem som initierade 

kontakten med Sustainability Circle. R1 beskriver det nedan: 
 

“Våran vice president för underhåll är norrman och brinner mycket för hållbarhet och hade 

varit på ett föredrag med ordförande i Sustainability Circle och tyckte det lät jättebra. 20 

minuter senare kom det ett mail till mig, “det här ska du kolla på Gustav, det här är 

kanoners”, och sen så kidnappade jag även [R2] (vår anmärkning) också.” 
 

Att det är någon högre befattningshavare som påvisar ett engagemang i förändring mot en mer 

hållbar utveckling är positivt enligt Kasurinen (2002). Detta då det är deras uppgift att vara 

drivande i förändringen och legitimera denna för de anställda. Att Borealis deltar i 

Sustainability Circle samt arbetar med en aktiv strategi att förbättra företagets underhåll låter 

bra. Dock hävdar Carruthers (1995) att organisationer har både formella och informella 

strukturer. Utåt sett kan de formella strukturerna se bra ut, likt Sustainability Circle och de 

värdeord som vi tidigare presenterat att Borealis står för. Däremot kan det finnas problem 

med att de formella strukturerna inte översätts och används internt; det kan finnas en 

informell struktur eller ett invant sätt att arbeta. För att undvika att de formella och informella 

strukturerna skiljer sig åt måste det skapas vägar som leder till att det som sägs verkligen 

utförs. Detta kan göras med hjälp av ekonomisystem som motiverar och legitimerar 

förändringen menar Kasurinen (2002). I Borealis kan riskregistret ses som en del av detta.  
 

Borealis användande av ett riskregister vid projektutvärdering kan liknas vid att de inte gör de 

mest ekonomiskt rationella valen. Att en utsläppsreduktion värderas lika med en ökad 

avkastning är ett exempelvis ett icke ekonomiskt rationellt val i Campbells (2004) mening. 

Däremot kan det ses som ett rationellt val inom företaget då det är vad som krävs för att 

upprätthålla dess existensberättigande. Att ha rutiner likt denna påvisar ett 

hållbarhetsengagemang från företagets sida vilket sträcker sig längre än till direkt ekonomisk 

vinning. Detta då hållbarhetsarbetet utvecklats och kan ses vara något som genomsyrar 

organisationen; inte bara vara något som står som en riktlinje att uppfylla. De informella 

reglerna tar sig uttryck i att Borealis har starka värderingar och värdegrunder. R1 säger att på 

Borealis lever man som man lär. När R1 resonerar kring de värdeord som företaget står för 

väger de tungt:  
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“Klart att det alltid är så, men Borealis har väldigt starka värderingar eller värdegrunder. 

Det är det första företaget jag har jobbat på där man verkligen lever som man lär, det är inte 

bara en fin tavla i receptionen. Det är verkligen så.“ 
 

Genom det resonemang som lyfts ovan kan hållbarhetsarbetet anses vara något som har 

sammanlänkats genom de gemensamma intressen som finns bland organisationens 

medarbetare. Att falla in i ett mönster och utföra liknande handlingar menar Burns & Scapens 

(2000) påvisar att organisationen har tydliga drag av att ha utvecklats till en institution. Billet 

(2001) har lyft att i detta läge är en kritisk faktor att stödja medarbetarna för att få dessa nya 

regler och rutiner att fastna för att som i detta fall få hållbarhetsarbetet till en viktig aspekt i 

det dagliga arbetet. Just i denna förändringsprocess mot ett hållbart företagande får 

controllern och respondenterna i denna intervju en framträdande roll. R2 diskuterar att de 

måste ha belägg för sitt arbete bland annat genom att använda vetenskapliga teorier som 

skapar ett ramverk för hållbarhetsarbetet. 
 

“Det är verktygen. Sen har vi Borealis nuvarande verksamhetsstyrningsmodeller, det är 

också en del vi har i vårt projekt. Hur kan vi anpassa de här olika världarna med varandra, 

och kommer det fungera?”  
 

Det är i denna fas av arbetet som många av svårigheter uppstår för den som arbetar med 

förändringen. Att hantera och överbrygga barriärer vid en förändring är ett problem som 

controllern ofta ställs inför vilket citatet ovan indikerar. Hur dessa hanteras diskuteras,  i 

nästkommande avsnitt, ur controllerns perspektiv där vi ställer likheter och olikheter mellan 

förändringen av controllerrollen och hur Borealis arbete med hållbar utveckling utvecklats. 

Det ställs också mot organisatoriska aspekter vilka antingen främjar eller stävjar ett beteende 

likt en institutionell entreprenör. 
 

4.8 Institutionellt entreprenörskap? 

En institutionell entreprenör kan som nämnt kännetecknas genom att denne utifrån egna 

intressen och strategiska objektiv ämnar förändra en organisation (Rothenberg, 2007). För att 

få till stånd en förändring måste den institutionella entreprenören först avinstitutionalisera 

rådande rutiner och regler för att sedan skapa mening i den förändring som komma skall 

menar Arroyo (2012). Ett första tecken på institutionellt entreprenörskap inom Borealis kan 

skönjas då deras VP för underhåll introducerade R1 och R2 för Sustainability Circle. Något 
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som talar emot att Borealis VP för underhåll kan liknas vid en institutionell entreprenör är 

känslan av att engagemanget i Sustainability Circle lämnats över till R1 och R2. Att initiera 

förändring är ett karaktäristiskt drag för en institutionell entreprenör men för att vara det krävs 

det även ett deltagande i förändringen (ibid.), vilket i detta fall inte förekommit.  
 

Att det var just R1 som kontaktades i denna fråga berodde på att denne tidigare visat intresse i 

hållbarhets- och utvecklingsfrågor. Det var också så att när tjänsten söktes var Borealis ute 

efter någon med ett driv att utveckla och förbättra verksamheten. R1 beskriver hur detta 

upplevdes:  
 

“Då anställdes jag som business controller, och det har jag förstått i efterhand, att min 

konkurrensfördel kontra de andra två slutkandidaterna var ju att jag visade ett intresse för 

och en förståelse för konceptet business partnering. En vilja att utveckla 

controllerfunktionen.”  
 

Arroyo (2012) beskriver att företag kan lida av trögföränderlighet vilket kan bero på ett 

konservativt ledarskap. Ett konservativt ledarskap kan skapa barriärer för förändring vilka kan 

bidra till att ett institutionellt entreprenörskap kan visa sig då denne eftersträvar just 

förändring (ibid.) Då Borealis sökte en person med ett intresse och en vilja att utveckla 

controllerrollen kan det ses som att organisationen inte lider av så kallad trögföränderlighet. I 

detta fall kan ledarskapet snarare ses som progressivt och framåtblickande, vilket då inte 

skapar denna barriär och behovet av ett institutionellt entreprenörskap inte fordras. 
 

Aspekten intresse är också denna relevant vid en diskussion om institutionellt 

entreprenörskap, detta då det är en av de kännetecknande faktorerna som Arroyo (2012) 

lyfter. Då vi frågade R1 var intresset för hållbarhets- och utvecklingsfrågor kommer från 

svarade R1:  
 

“Det kom ju från utbildningen och den inriktningen man gjorde där och den uppsats man 

skrev och den erfarenhet man haft från tidigare jobb.” 
 

Här visar sig att ett intresse för, och kunskap i, den här typen av frågor finns hos R1. Dock 

behöver inte detta ses som någonting vilket indikerar ett institutionellt entreprenörskap. Det 

kan snarare ses som en indikation på en utvecklad controllerroll. Wilmshurst & Frost (2001) 

beskriver att saknat intresse och motivation är faktorer som bidragit till att controllers inte 
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deltagit i företags hållbarhetsarbete. I den utvecklade rollen är detta någonting som bör finnas, 

och på grund av att omvärlden förändras, också kommer att krävas (Wilmshurst & Frost, 

2001; Mistry et al., 2014). Rollen som R1 har kan, som nämnt, även liknas vid vad vad Olve 

(2013) benämner som en business controller. Intresse och motivation från controllerns sida 

kan bidra till ett ökat deltagande i organisationens hållbarhetsarbete. Detta kan även komma 

att bidra till att hållbarhet lättare kan integreras i organisationens styrsystem då business 

controllern ofta är involverad i utformning, förändring och förbättring av detta (Samuelsson, 

2013; Segelod, 2013; Söderlund & Magnusson, 2013).  
 

R2 som arbetat längre inom organisationen och även är engagerad i Sustainability Circle kan 

ses som intresserad i ämnet vilket kan vara ett tecken på att denne inte är negativ inför 

förändring mot hållbar utveckling. Dock kan, som R2 beskriver sina vardagliga arbetssysslor, 

uppfattas mer likt en traditionell accounting controller än en business controller.  
 

“Det är mycket inriktning på administration och kontakter med myndigheter, med andra 

industrier i orten här, om ekonomiska och administrativa saker, inte så mycket inne i 

verksamheten då det gäller affärssidan längre.” 
 

Att det finns ett behov av mer traditionella ekonomiroller likt R2s ses då denne fortfarande 

utgör en viktig del av Borealis. Däremot finns ett ökat behov av business partners och en 

förståelse för det konceptet då det enligt R1 var något som värdesattes vid dennes anställning. 

Lindvall (2009) menar att det efter några års arbete kan vara svårt att ställa om till en annan 

roll med andra förväntningar och ansvarsområden. Att bara kliva in i den nya yrkesrollen som 

ett modernt controllerarbete likt business partnering kräver, inte kan förväntas av samtliga 

ekonomer inom organisationen. Lindvall poängterar även att en ovilja att förändras kan bero 

på ålder och erfarenhet, vilket så kan ha varit fallet med R2 då denne tagit en mer traditionell 

ekonomisk roll.  
 

Att Borealis värderar egenskaper som passar in i konceptet business partnering redan i 

rekryteringsprocessen visar på att det finns ett samförstånd att vilja utveckla controllerns roll i 

en speciell riktning och att det finns en förståelse för hur detta kan göras. Trots att den 

moderna controllerrollen ibland innebär förändring kan det ändå inte sägas vara samma som 

ett institutionellt entreprenörskap då individen inte behöver överbrygga rådande strukturer och 

regler inom Borealis. En högre acceptans för konceptet business partnering borde finnas inom 
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organisationen då detta arbetssätt till viss del värderas av kollegorna vilket även det förenklar 

en förändring. Att det finns en acceptans för denna roll kan även bero på att förändringarna 

skett stegvis, inkrementellt eller evolutionär. R1 beskriver detta som följer: 

 

”Det sker ju anpassningar hela tiden, det är ju inte så att… den 23 mars en tisdag det är då 

det händer. […] Det är ju en dynamisk levande organism som hela tiden absorberar detta så 

det är klart att det förekommer att det tas in anammas och arbetas med men det är svårt att 

veta… då implementerade vi det här frameworket.” 

 

I citatet ovan beskriver R1 sin känsla över hur förändringen skett och denna beskrivning kan 

liknas vid en evolutionär förändring (Sircar et al., 2001). För att bedriva en förändring på 

detta vis krävs det att någon är drivande i förändringen vilket vi får känslan av att R1 är då 

denne beskriver uppstarten av en förändring eller ett projekt. R1 berättar att det alltid finns 

individer som antingen antar en idé i ett tidigt skede eller ställer sig mer skeptiska. Ett första 

steg för den institutionella entreprenören är att i ett tidigt skede arbeta för att få med sig rätt 

medarbetare; de som är positiva till förändringar. Detta visar sig genom att aktivt arbeta för att 

påverka vilka som skall vara bidragande i förändringen istället för att bli tilldelad en 

projektgrupp av ledningen. Genom att ta med personer som kan stödja förändringen och skapa 

ett värde för denna kan ett institutionellt entreprenörskap visa sig genom att kunna komponera 

en grupp av individer som har en förmåga att kunna överföra sina tankar på andra aktörer 

inom organisationen. Att kunna överföra sina tankar och idéer till andra aktörer inom 

organisationen är enligt Arroyo (2012) grundläggande för ett institutionellt entreprenörskap. 

R2 lyfter hur de arbetat med detta i Borealis: 
 

“Borealis har jobbat mycket med behavioural ambassadors, det vill säga att i hemlighet få 

lite utbildning i att etablera nya goda beteenden, och då få beteendet att sprida sig som 

ringar på vattnet, och då ta med sig några som man vet kommer tycka det är bra och få med 

de på tåget. Då får du ju en skjuts av de, det är ju ingen idé att ta med ett gäng laggers som 

motstånd då, utan skapa ambassadörer och använd dom så får du en hävstång i din 

förändringskurva.” 
 

R1 beskriver även vad denne tycker är den viktigaste aspekten vid detta arbete: 
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“Jag brukar säga det att politik och power point är våran key business [...] alla tycker ju om 

att få reda på nånting i förväg, på det viset kan man skapa sig goda sponsorer och 

ambassadörer som kan dra organisationen i den här förändringsprocessen genom beslut som 

tar den i rätt riktning.” 
 

Att arbeta med behavioural ambassadors kan även vara ett sätt för Borealis att bryta ett 

möjligt individuellt beteende och påskynda en förändring samt få den att fästa i företaget. 

Detta kan också vara en idé från ledningen vilken blir förmånlig för att undvika problemet 

med det begrepp Seo & Creed (2002) benämner som isoformism som strider mot olika 

intressen, alltså möjliggöra att den förändring som önskas legitimeras längre ned i 

organisationen.  
 

Seo & Creed (2002) och Arroyo (2012) diskuterar att motsättningar mellan rådande strukturer 

och egna intressen kan vara en utlösande faktor för en institutionell entreprenör att träda fram. 

R2 exemplifierar däremot hur motståndet yttrar sig: 
 

“Man slåss mot strukturer, mot invanda sätt att jobba. Så det är ju en lång process [...] men 

det är först när det är någon däruppe som ser “aha” det här ska vi jobba med som det händer 

någonting.” 
 

Då det gäller Borealis hållbarhetsarbete känns det dock inte som att den struktur som finns 

inom företaget hämmar en förändring. Detta visade sig då, som nämnt när det var Borealis VP 

för underhåll introducerade R1 och R2 för Sustainability Circle. Detta kan bero på att en 

högre formell position är något som förenklar förändringar beskriver Arroyo (2012). Att 

genomdriva en förändring kan då ses som lättare om förändringen inte inbegriper en person 

som formellt sett har en högre hierarkisk position. Därav har inte R1 och R2, i detta fall, 

någon formellt högre uppsatt befattningshavare vilken de behöver få ett godkännande från. 

Att det var denna VP som introducerade detta engagemang för organisationen kan dock liknas 

vid att inflytelserika individer i en organisation ofta tenderar att påverka organisationen i den 

riktning de själva önskar och inte ta hänsyn till vad mindre inflytelserika individer önskar 

(Seo & Creed, 2002).  
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5. Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattar vi analysen och ställer den mot de undersökningsfrågor som 

ställdes i den inledande delen av arbetet. Avsnittet läggs fram på så vis att de två 

frågeställningarna besvaras var för sig. 

	

5.1 Hur påverkas controllerns roll vid förändring mot en mer hållbar utveckling? 

Ur den teori som presenteras i arbetet lyfts två sätt att definiera en controller. Dels finns den 

klassiska ekonomrollen, accounting controller, och en mer modern roll, business controller. 

Framlagd teori menar på att kravbilden på dagens controllers har ändrats vilket även är något 

vi denna studie har kunnat se indikationer på. Inom Borealis har det utvecklats en 

controllerroll som fungerar allt mer som ett beslutsstöd till ledningen i vilken det ses många 

likheter med teorins business controller. Detta ställer krav på controllern att inte bara kunna 

få fram siffror och tolka dessa utan att även kunna ha en förståelse för dess konsekvenser. 

Däremot finns det inom företaget fortfarande ett behov av uppgifter som sköts av accounting 

controllers, men det finns en tydlig uppdelning mellan dessa två roller. 
 

Att som controller ha förståelse och ett intresse för den mer moderna rollen framträder som 

något positivt i fallföretaget. Att i en förändring mot ett mer hållbart företagande våga kliva ur 

den klassiska rollen och istället vara drivande för att utveckla metoder att räkna på 

investeringar och objekt som inte kan kvantifieras i kronor är en egenskap som tas tillvara. 

Inom Borealis sker mycket av arbetet med hållbar utveckling proaktivt vilket för controllers 

innebär att de ofta hamnar i nya situationer där de exponeras för osäkerhet. En central 

förmåga hos controllern, för att lyckas genomdriva sina idéer, blir att ha en god 

verksamhetsförståelse och kunna presentera sina idéer vid rätt tillfälle och med en god 

förankring i organisationskontexten. 
 

Sammanfattningsvis kan det sägas att uppdelningen av controllerrollen har bidragit till att 

förtydliga arbetsuppgifter vilket i fallföretaget leder till en större effektivitet i controllerrollen. 

Den moderna controllerrollen har fått en mer framträdande roll vid förändringsarbetet mot 

hållbar utveckling. 
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5.2 Framträder några tecken på institutionellt entreprenörskap? 

Borealis är själva drivande i förändringen mot hållbar utveckling vilket bidragit till att det 

inom organisationen skapats en acceptans för nya arbetsmetoder inom området. Detta då 

metoderna har anpassats specifikt efter hur organisationen är uppbyggd genom fokus på 

hållbart underhåll och organisationens riskregister. Organisationen upplevs därmed 

anpassningsbar för förändring, i detta fall mot hållbar utveckling. Denna anpassningsbarhet 

för förändring upplevs vara institutionaliserad. Att en anpassningsbarhet upplevs 

institutionaliserad visar sig hos våra respondenter på så vis att det inte råder något missnöje 

mot rådande strukturer och regler. Därav finns inga utlösande faktorer för institutionellt 

entreprenörskap ur detta hänseende.  
 

Ett institutionellt entreprenörskap visar sig däremot genom ett agerande likt en informell 

ledare. Att vara deltagande, påverka vilka individer som ska vara delaktiga i förändringsarbete 

samt påvisa en vilja att bidra till förändring från egna intressen blir därav ett tecken på 

institutionellt entreprenörskap i denna studie. Både R1 och R2 påvisar detta genom 

engagemanget i Sustainability Circle och genom viljan att överföra och översätta idéer från 

detta till sin egen organisation. Däremot kan det diskuteras om respondenterna snarare kan ses 

som förändrings- eller evolutionsdrivande i den naturliga utvecklingen snarare än 

institutionella entreprenörer.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel reflekteras över teoretiska delar vilka funnits intressanta men som inte direkt 

varit kopplade till studiens syfte samt huruvida detta forskningsområde kan tas vidare. Vi 

diskuterar även hur vi gått tillväga och vilka metodologiska val som gjorts samt hur dessa 

hade kunnat styrkas och utifall de borde hanterats på annorlunda sätt. 

	

6.1 Bidrag till befintlig teori 

Det empiriska materialet bekräftar den uppdelning i controllerrollen som Lindvall (2009), 

Olve (2013) samt Stockenstrand & Nilsson (2013) diskuterat kring. De egenskaper som dessa 

roller karaktäriseras av var även detta någonting som syntes då respondenterna beskrev den 

uppdelning som skett inom Borealis samt då de beskrev sina arbetsuppgifter. Även om både 

teori och empiri pekar på att den mer moderna varianten av controllerrollen eftersöks, fyller 

den mer traditionella rollen fortfarande en viktig funktion i det studerade företaget och inga 

indikationer ses i empirin om att så inte heller skulle vara fallet framdeles. 
 

En intressant aspekt som nämns under intervjuerna är hur Borealis håller på att konstruera ett 

utvärderingsverktyg för att integrera hållbarhetsaspekter vid utvärdering av olika projekt och 

investeringar. Något som Frostensson (2013) nämner är just svårigheten att räkna på och 

integrera hållbarhetsmått i ekonomiska modeller. Det framkommer under intervjuerna att 

Borealis försöker jämka de ekonomiska siffrorna mot hållbarhetsaspekter med hjälp av ett 

index. Detta index är ett sätt för Borealis att integrera hållbarhet i sitt ekonomistyrsystem 

likväl som att det motiverar och konkretiserar hållbara beslut. 
 

Att det finns formella strukturer och att en organisation institutionaliserats på ett speciellt vis 

blir i detta fall positivt avseende hållbar utveckling. I denna studie upptäcktes att nya 

medarbetare påverkas positivt av den institutionen som råder. I detta fall kan organisationens 

arbetssätt kring hållbar utveckling inkorporeras hos den nya medarbetaren då en repetition av 

regler och rutiner enligt teorin leder till institutionalisering. De individer som finns i 

organisationen gör undermedvetna val vilka främjar hållbar utveckling. Skulle så vara fallet 

att någon ur organisationen byter arbetsplats finns även en möjlighet att denne för dessa 

tankar vidare. Och existerar dessa inte i den nya organisationen finns möjligheten för 

personen att agera som institutionell entreprenör för att överföra dessa idéer dit. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

En intressant aspekt som vi i detta arbete inte har studerat närmare är hur controllerns 

möjligheter vid hållbarhetsarbete skiljer sig åt om företaget är börsnoterat eller ej. Det vi i 

denna studie fått indikationer på är att om ett företag är börsnoterat kan ägarna kräva resultat 

på kort sikt där ett långsiktigt hållbarhetsarbete kan påverkas negativt. Vad innebär då detta 

för controllern och hur skiljer det sig från ett företag som inte är börsnoterat eller som har 

förutsättningar att arbeta med förändring över en längre tidshorisont? 
 

Huruvida organisationer väljer att använda sig utav standarder likt GRI eller inte är också 

intressant att undersöka vidare. Då en av respondenterna i vår studie beskrivit GRIs funktion 

som ett effektivt kommunikationsverktyg snarare än det mest optimala sättet att arbeta med 

hållbarhet ställer vi oss frågan vilken typ av organisationer detta passar och om det är ett 

något snävt sätt att hantera hållbarhetsfrågor? 
 

Under arbetets gång har vi stött på problematiken med huruvida hållbar utveckling går att 

räkna på samt hur detta ska värderas mot de ekonomiska siffror som förekommer. Det blir 

därför av intresse när det framkom under intervjuerna att just detta är något som Borealis 

försöker konstruera en modell kring. Vidare forskning kring hur detta kan göras och hur det 

skiljer sig mellan olika företag ser vi som ett intressant område att kunna fördjupa sig inom.  

	

6.3 Metodreflektion 

Under studiens gång har vi reflekterat över vad som kunnat och möjligen borde gjorts på ett 

annorlunda sätt. För det första hade ökat antal intervjuer kunnat bidra till att styrka, eller 

bestrida, de slutsatser som dragits vilket kunnat bidra till en ökad trovärdighet i studien. För 

det andra hade det möjligen varit givande att intervjua individer, om än inte med samma djup, 

som inte är deltagande i drivandet av denna förändring men ändå påverkas av förändringen 

hade kunnat bidra med fler och intressanta aspekter i denna förändring. Det vi är osäkra på är 

om respondenter utanför den kontextuella situationen möjligen gjort att vi förlorat fokus från 

våra kärnfrågor.  
 

Då intervjuer genomförs finns också risken att de som utför intervjuerna styr respondenterna i 

den riktning de själva önskar. Detta kan vara en bidragande orsak till att vi som utfört 

intervjuerna fastnar i vissa tankegångar och går miste om värdefull information. Likt detta 

problem kan det då vid användande av en riktad strategi inom innehållsanalys hända att vi 
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som forskare endast hittar det vi letar efter; att vi blir något förblindade av befintlig teori och 

tar inte hänsyn till vad som egentligen sägs i intervjuerna. Objektiviteten i studien kan då bli 

lidande. 

 

Studien som genomförts ämnade undersöka ett företag som delvis befinner sig i ett stadie av 

förändring och delvis där en förändring tidigare skett. Då vi endast skapat oss en 

ögonblicksbild av hur respondenterna ser på denna förändring kan det longitudinella 

perspektivet bli lidande. Däremot anser vi att de frågor som studien tar avstamp i har kunnat 

besvaras med hjälp av denna ögonblicksbild.  

 

När kvalitativa studier genomförs är det av vikt att vara transparenta, det vill säga att insamlat 

material presenteras utförligt och tillvägagångssätt vid analys är svårt att redogöra till fullo 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie har inte all empiri presenteras varvid transparensen 

blivit lidande. Att all empiri ej presenterats grundar sig i att en innehållsanalys utförts och 

genom detta har endast empiri, vilken varit relevant för att driva analysen framåt, presenterats. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Initial information, har skett dels via den första kontakten per mail men även vid 

intervjusituationen.  

Vi studerar vid Örebro universitet, civilekonomprogrammet, som vi avslutar med ett 

examensarbete under höstterminen. Syftet med intervjun är att utifrån din roll som controller 

studera hur ni arbetar med förändring mot en mer hållbar utveckling. Detta vill vi göra för att 

skapa en ökad förståelse för just controllerns roll vid förändringssituationer. 

Vi skulle gärna vilja spela in intervjun om det är okej för dig. Vi skickar sedan intervjun 

transkriberad för att få ditt godkännande att använda materialet till vår undersökning. Vi 

återkopplar gärna per mail så att vi uppfattat dig korrekt under intervjun.  

 

Bakgrundsfrågor 

Vem är du? Hur ser du på ditt yrke? Bakgrund? Hur länge har du arbetat inom 

företaget? 

Koppla till controllerns roll och hur rollen har förändrats samt hur dennes förutsättningar 

ser ut. 

• Vad lägger du mycket tid på under din arbetsdag?  

Hur stor frihet i arbetsuppgifter. 

• Vet du något om din företrädare, är din roll lik dennes? Anställdes du för en 

befintlig roll eller fick du en ny? 

Ta reda på om respondenten hade en tydligt utstakad roll eller om den skapades i 

stunden. 

Kan du berätta lite om företaget?  

Få en inblick om hur personen ser på företaget 

• Vilken typ av företagsstruktur råder? 



	

För att reflektera över möjligheter/ barriärer med dessa utifrån litteraturen. 

• Top-down eller bottom up? 

Till vilken grad fungerar ledningen som en barriär och eller möjlighet. 

Rollen som controller 

• När du sökte tjänsten på Borealis vad såg du framför dig då? Har denna bild 

förändrats? 

• Ni har beskrivit er roll som controller likt en business partner, vad är det för dig? 

Hållbarhets- och förändringsfrågor 

Hur skulle du kortfattat beskriva företagets hållbarhetsarbete?  

På er hemsida skriver ni:  

“Vi ska aktivt driva en hållbar utveckling inom alla led och prioritera innovativa 

lösningar som skapar mervärde i enlighet med principerna för produktomsorg (Product 

Stewardship).” 

• På vilket sätt är ni aktiva i att driva hållbar utveckling?  

Inkrementell förändring? Påtryckningar utifrån?  

• Hur utvecklar ni ert hållbarhetsarbete? Utvecklar ni nya mål och principer 

själva eller tar ni till er av till exempel GRI eller andra rekommendationer? 

Defensiv eller offensiv approach till hållbar utveckling. Interna eller externa grunder 

som driver den kontinuerliga utvecklingen (förändringen)? 

• Då ni arbetar med hållbar utveckling antar vi att ni sätter upp mål i ett relativt 

långsiktigt perspektiv. Hur förhåller sig dessa mål till något mer kortsiktiga 

finansiella mål? Hur hanteras detta?  

Problematiken med att hållbar utveckling sker på lång sikt och att det förmodligen 

finns påtryckningar om kortsiktiga resultatmål. 

• Vad driver företaget att engagera sig i hållbar utveckling?  

Varför engagerar sig företaget i hållbarhet? Interna drivkrafter eller externt tryck? 



	

Kärnfrågor 

Engagemanget i Sustainability Circle, hur initierades det? När och varför? Vem tog det 

första steget? 

• Varför kommer det sig att det är just du som är engagerad i detta? 

• Vem har drivit din rollförändring? 

Om svaret ej kommit i frågan ovan. 

• Till vilken grad kan ett engagemang från ledningen påvisas? Skiljer sig detta 

något mellan den initiala fasen, löpande eller den eventuellt avslutande fasen?  

Vikten av att ledningen engagerar sig i frågan vilket lyfts av presenterad litteratur. 

• Hur långt gångna i processen är ni? Ser ni något slut i processen? 

• Har det skett några förändringar i verksamhetsstyrningen på grund av ert 

arbete mot mer hållbart företagande?  

Hur arbetar du som controller med hållbarhetsfrågor inom företaget? Begränsas du av 

din roll eller öppnas möjligheter? 

Controllern som den institutionella entreprenören. 

• Hur ser du på din roll som controller i detta? Möjligheter/begränsningar?  

• Vilka kunskaper besitter du som exempelvis en renodlad roll som 

hållbarhetsansvarige kanske inte besitter? 

Controllern som hållbarhetsansvarig, varför/varför inte skall denne engageras. 

• På vilket sätt tar ni till er vad era intressenter tycker ni ska göra/inte göra i ert 

hållbarhetsarbete? Om ja, hur? Om nej, varför? 

Undersöker Durdens påstående gällande att utformning av hållbarhetsmål bör ske 

med hjälp av en dialog med intressenter (tvåvägskommunikation). 

• Hur arbetar du för att överföra din kunskap inom det här ämnet till andra inom 

organisationen?  

Informativt, informellt 



	

Vad anser du vara viktigt att tänka på vid en uppenbar förändringssituation? 

Institutionalisering/ avinstitutionalisering - hur ser personen på detta. 

• Hur får du dina idéer att fästa i företaget? 

Avslutande frågor (om tid finns) 

Finns det skillnader hur arbetet sker mot ekonomiska, miljömässiga och sociala mål? 

Skillnader på hur mål sätts upp? 

Litteraturen har påvisat att arbetet mot miljömässiga och sociala mål kan vara mer diffust än 

att arbeta mot mer “traditionella” ekonomiska mål. Hur ser respondenten på detta? 

Vilka mål inom hållbarhet är för er de viktigaste? Hur mäter ni dessa? Problematik 

med mätning och går dem jämföra över tid? 

Mätproblematiken med CSR och har företaget som mål att engagera sig inom de områden där 

de har som störst möjlighet att påverka? 

• Vilka medarbetare berörs av ert hållbarhetsarbete och hur sker uppföljning av 

arbetet med hållbar utveckling mot berörda? Sker någon form avstämning längs 

vägen för “kontroll” av att målen kan nås? 

Undersöker de anställdas engagemang och hur denna försäkras. 

• Ni skriver på er hemsida att ni är ledande inom hälsa, miljö och säkerhet. På 

vilket sätt yttrar det här sig för dig som controller? 

 

  



	

Bilaga 2 – Kodningsmall, exempel på kodade citat 
	

	

	

 

 

Controllerns roll

Just som vi säger där, challenge and support, att man ska jobba med ett affärsstöd, ett 
verksamhetsstöd, och skilja det från, som du säger number crunching eller bean counting då, 
räkna bönor liksom, det får redovisningsavdelningen göra. (R1)

Alltså en business partner är ju egentligen, det är ju, man kan koka ner det till att du har ju 
två funktioner. Challenge and support, ibland utmanar du, bråkar lite och ifrågasätter och 
ibland så är du ett stöd, då är du oftast ett stöd till den som har det exekutiva beslutet i den 
frågan då. (R1)

Du breddar frågan, analysen är inte självändamålet, analysen är verktyget för att utöva den 
support du behöver göra då. (R1)

Jo men man såg den här förändringen från traditionell ekonomroll från mycket redovisning 
till att bli mer support till beslutsfattarna.  Och vi kallar ju delen med controllers, decision 
support, och där ingår också att beskriva verksamheten och vad ska vi göra åt den. (R2)

Hållbar utveckling

Att man skapar en nytta på lång sikt för kunden. Men vi lägger ju in aspekten också, inte 
bara miljö. Miljö är ju ofta den som är en stor del. Men vi tittar ju på saker som att 
utrustningen ska hålla länge och med det sliter man mindre på miljön och resurser som 
finns. (R1)
Jag och mina kollegor upplever att det är väldigt ofta vi får en bekräftelse att det vi gör är 
det som är the state of the heart. Vi ligger väldigt långt fram, de andra tar inspiration av oss 
(R1)

Vi har inom Borealis förmånen att ha rätt så långsiktiga ägare, men vi har en konjunktur 
däremot, där världsmarknaden går upp och ner. Och då kan man säga att vill man vara med 
på den här marknaden måste man ha ett långsiktigt tänk för annars kommer man aldrig klara 
av det, och man måste ha ägare som tänker så med. (R2)

Genom vårt riskregister jämkar vi hårda ekonomiska siffror som att om du byter ut den till 
den kan du göra exempelvis mer procent varje år och det blir så mycket pengar. Men också 
att jämka det med att gör du så här så får du en säkrare fabrik, ett mindre utsläpp eller 
förbrukar mindre el. (R1)

Organisationen som institution

Att man pratar om hållbarhet eller att man gör hållbarhet. Vi försöker jobba med det från ett 
internt styrmekanismperspektiv hellre än att vi ska ha en massa fina flashiga 
hållbarhetsrapporter till vårt bokslut. Det är ju också viktigt men det är lätt att det blir ett 
kommunikationsverktyg och inte ett internt styrverktyg. (R1)

Hur mycket vi än tycker att det är en bra idé så ska det ju säljas in internt också, längre upp 
till nån som har längre slips än vad jag och [R2] (vår korrigering) har. (R1)
Det är verktygen. Sen har vi Borealis nuvarande verksamhetsstyrningsmodeller, det är också 
en del vi har i vårt projekt. Hur kan vi anpassa de här olika världarna med varandra, och 
kommer det fungera? (R2)

Klart att det alltid är så, men Borealis har väldigt starka värderingar eller värdegrunder. Det 
är det första företaget jag har jobbat på där man verkligen lever som man lär, det är inte bara 
en fin tavla i receptionen. Det är verkligen så. (R1)

Institutionellt entreprenörskap

Man slåss mot strukturer, mot invanda sätt att jobba. Så det är ju en lång process [...] men 
det är först när det är någon däruppe som ser “aha” det här ska vi jobba med som det händer 
någonting. (R2)

Jag brukar säga det att politik och power point är våran key business [...] alla tycker ju om 
att få reda på nånting i förväg, på det viset kan man skapa sig goda sponsorer och 
ambassadörer som kan dra organisationen i den här förändringsprocessen genom beslut som 
tar den i rätt riktning. (R1)

Borealis har jobbat mycket med behavioural ambassadors, det vill säga att i hemlighet få lite 
utbildning i att etablera nya goda beteenden, och då få beteendet att sprida sig som ringar på 
vattnet. (R1)

Då anställdes jag som business controller, och det har jag förstått i efterhand, att min 
konkurrensfördel kontra de andra två slutkandidaterna var ju att jag visade ett intresse för 
och en förståelse för konceptet business partnering. En vilja att utveckla 
controllerfunktionen. (R1)


