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SAMMANFATTNING 
 
Företag påverkar med sin verksamhet det samhälle där de verkar. Därför är det viktigt att 
de tar ansvar och arbetar för en hållbar utveckling. Genom att integrera hållbarhet i sin 
strategi blir det en naturlig del av verksamheten. Den här studien har undersökt hur företag 
genom olika kontrollsystem kan integrera hållbarhet i sin strategi med stöd av 
ekonomistyrning. 
 
Studien motiveras av att tidigare forskning inte bidragit till att ge en djupare förståelse 
för hur hållbarhet kan integreras i företagets strategi eftersom forskningen inom området 
främst har varit av kvantitativ art. 
 
För att kunna genomföra studien har en huvudsaklig forskningsfråga formulerats: 
 

• Hur integreras hållbarhet i företagets strategi?  
 
För att besvara huvudfrågan har den kompletterats med två delfrågor: 

  
• Hur har företagets hållbarhetsstrategi utvecklats med hjälp av olika 

kontrollsystem? 
•  Hur följs hållbarhetsstrategin upp med hjälp av diagnostiska kontrollsystem och 

hur har detta förändrats över tid? 
 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur hållbarhet integreras i 
företagets strategi samt hur detta arbete kan stödjas av ekonomistyrning.  
 
Studien är en kvalitativ fallstudie med ett longitudinellt inslag och har ett deduktivt 
angreppssätt. Vidare är den ontologiska ståndpunkten subjektivism och den 
epistemologiska utgångspunkten är ett tolkande perspektiv. 
 
Den teoretiska referensramen består av två modeller. Den första är Simons (1995) Levers 
of control och den andra är en modell av Gond et al. (2012) som beskriver olika 
utvecklingsfaser i arbetet med att integrera hållbarhet i företagsstrategin.  
 
Studien genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med fem respondenter 
på tre olika företag i Umeå. Urvalet är ett subjektivt icke-sannolikhetsurval i syfte att nå 
ett explorativt urval. I studien har en innehållsanalys samt en narrativ analys genomförts. 
 
Resultatet visar att företagen använder sig av olika kontrollsystem för att integrera 
hållbarhet i sin strategi. Alla företag har i detta arbete haft stöd av ekonomistyrning. 
Vidare har vi kommit fram till att alla tre företag befinner sig i olika stadier av utveckling 
i arbetet med att integrera hållbarhet i sin strategi. Att företagen befinner sig i olika 
utvecklingsfaser kan vara en orsak till att de använder sig av olika kontrollsystem när de 
ska integrera hållbarhet.  
 
Nyckelord: hållbarhet, strategi, ekonomistyrning, interaktiva kontrollsystem, 
diagnostiska kontrollsystem, management control systems, sustainability control systems 
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1.	Inledning	
I inledningskapitlet motiveras först studiens ämnesval. Sedan presenteras en 
problembakgrund samt tidigare forskning inom ämnet. Därefter formuleras studiens 
forskningsfråga och syfte. Avslutningsvis redogörs för de avgränsningar som har varit 
nödvändiga för studiens genomförande samt definitioner. 

1.1	Val	av	ämne		

Vår värld är under ständig förändring och de rådande klimatförändringarna påverkar de 
befintliga miljöförhållandena såsom vatten, mark och andra ekologiska system (Leach et 
al., 2010, s. 1). Dagens teknologi utvecklas snabbt vilket bidrar till globaliseringen och 
att information om princip det mesta är lättillgängligt. Det har även blivit lättare att göra 
investeringar världen över. De sociala förhållandena har också förändrats genom bland 
annat tillväxt av befolkningen samt urbanisering (Leach et al., 2010, s. 1). Enligt FN 
(2017) är det viktigt att samordna ekonomisk tillväxt, social integration samt miljöskydd 
för att nå hållbar utveckling. Dessa faktorer är sammankopplade och är alla avgörande för 
välbefinnandet hos individer och samhällen.  
 
Vi som författare till den här studien studerar Civilekonomprogrammet på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi har på avancerad nivå studerat olika 
inriktningar inom finansiering samt redovisning och revision, men finner ett gemensamt 
intresse för hållbarhetsarbete i företag. Vi har också från en tidigare kurs inom 
ekonomistyrning funnit inspiration till ämnesvalet genom förslag på artiklar som kan vara 
användbara vid examensarbete. Av dessa förslag fann vi några artiklar som behandlade 
strategi och hållbarhetsarbete som vi senare i denna studie har haft användning av. Genom 
vårt eget intresse för ämnena samt ovanstående indikationer på aktualiteten gör att ämnet 
hållbarhet känns intressant och rätt i tiden. Därför kändes valet att studien skulle behandla 
hållbarhet ur ett företagsperspektiv enkelt. 

1.2	Problembakgrund	och	tidigare	forskning	

EU (2011) definierar Corporate Social Responsibility (CSR) som “the responsibility of 
enterprises for their impacts on society”. För att ett företag ska uppfylla sitt sociala ansvar 
i enlighet med EU:s definition av CSR, bör de ha en strategi för att integrera sociala, 
miljömässiga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sin 
verksamhet. Denna strategi kan utvecklas i samarbete med företagets intressenter (EU, 
2011). 
 
Det har tillkommit nya regler i Årsredovisningslagen (1995:1554) som börjar gälla med 
start från räkenskapsåret som inleds efter 31 december 2016. Dessa regler handlar om att 
företag av en viss storlek är tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport (FAR, 2017, s. 3). 
Lagen är baserad på ett EU-direktiv. Innehållet i hållbarhetsrapporterna ska omfatta 
information på följande områden “miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption” (FAR, 2017, s. 3). EU:s definition 
av CSR vittnar om vikten av att företagen tar ansvar för samhället där det verkar. Vidare 
menar vi att den nya lagstiftningen i Sverige förstärker intrycket samtidigt som det också 
tyder på att hållbarhet är ett aktuellt ämne och att det skulle kunna indikera att fler företag 
kommer att få redovisa hur de arbetar med hållbarhet. 
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Betydelsen av hållbarhet ur ett företagsperspektiv innebär att balansera kort- och 
långsiktiga sociala, miljömässiga och finansiella mål (Blocher et al., 2013, s. 14). Dessa 
mål nås enligt Blocher et al. (2013, s. 14) genom att identifiera och implementera 
strategier som reducerar kostnader och ökar intäkterna samtidigt som sociala och 
miljömässiga regleringar och förväntningar efterföljs. Förändrade omständigheter 
världen över har medfört att nya krav ställs på företags sociala, ekonomiska samt 
miljömässiga resultat, dessa tre kallas även triple bottom line (Blocher et al., 2013, s. 48). 
Blocher et al. (2013, s. 48) beskriver att ekonomiska resultat mäts traditionellt, det sociala 
ansvaret avser hälsa och säkerhet för anställda och andra intressenter och det 
miljömässiga ansvaret är relaterat till hur företaget påverkar miljön genom sin 
verksamhet. Det finns företag som har implementerat hållbarhet för att öka vinsten och 
forskning visar att en majoritet av verkställande chefer anser att hållbarhet har en viktig 
roll i företagets strategiska plan (Blocher et al., 2013, s. 49). Undersökningar visar även 
att de fem vanligaste anledningarna att integrera hållbarhet i företagets strategi är att 
förbättra varumärkets rykte, öka konkurrensfördelar, få tillgång till nya marknader, öka 
marginaler eller marknadsandelar samt reducera kostnader till följd av energieffektivitet 
(Blocher et al., 2013, s. 49). 
 
Ett företag behöver implementera en strategi med en plan för hur resurser ska användas 
för att nå hållbara mål inom en konkurrensutsatt miljö för att bli framgångsrikt (Blocher 
et al., 2013, s. 15). För att hitta en strategi behöver företaget fastställa syftet med 
verksamheten samt en långsiktig riktning och därigenom företagets mission. Enligt 
Blocher et al. (2013, s. 15) kan företaget genom ekonomistyrning ta fram information 
som sedan kan användas som stöd för att nå de strategiska målen. Utan strategisk 
information finns det risk att företaget avviker från sin konkurrenssituation (Blocher et 
al., 2013 s. 16).  
 
Nationalencyklopedin (2017) definierar ekonomistyrning på följande sätt 
“Ekonomistyrning omfattar dels planering med hänsyn till förväntade förhållanden och 
parering mot oväntade händelser, dels uppföljning och utvärdering med rapporter. Som 
ekonomiska styrmedel kan priser, belöningar och intern konkurrens utnyttjas”. 
Ekonomistyrningen i ett företag förändras med tiden och några faktorer som påverkar 
förändringen är hur företaget har ändrats över tid, ledningen i företaget, andra företag 
samt det samhälle verksamheten verkar i (Nilsson & Olve, 2013, s. 30). Vidare menar de 
att olika styrmetoderna kan sprida sig emellan företag. Enligt Nilsson & Olve (2013, s. 
70) ska ekonomistyrningen ses som ett stöd i strategiarbetet och främst vara till för de 
som fattar besluten inom företaget. Strategin tar uttryck i finansiella och icke-finansiella 
mål som sedan följs upp med hjälp av ekonomistyrningen (Nilsson & Olve, 2013, s. 41). 
 
I den litteratur och tidigare forskning som studerats framkommer det flertalet gånger att 
det råder brist på forskning och kunskap om hur hållbarhet kan integreras i ett företags 
strategi och ekonomistyrning (Arjaliès & Mundy, 2013; Gond et al., 2012; Maas et al., 
2016). Studier av dessa författare har ämnat att undersöka hur hållbarhet kan integreras i 
ekonomistyrning och hur ekonomistyrning kan användas i hanteringen av 
hållbarhetsfrågor. Forskningen har mestadels varit av kvantitativ art eller baserad på 
teorier. Arjaliès & Mundy (2013, s. 298) har i sin studie samlat in data genom 
frågeformulär vilket de beskriver som användbart för att identifiera och utforska vikten 
av Management Control Systems (MCS) för ett företags hållbarhetsstrategi men samtidigt 
utesluter detta en djupare förståelse för hur processen ser ut i individuella företag. 
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Battaglia et al. (2016) har genomfört en longitudinell studie över hur Sustainability 
Control Systems (SCS) kan främja integrationen av hållbarhet i ett företags strategi. 
Däremot har vi inte funnit någon forskning om hur olika företags strategi och 
ekonomistyrningen förändrats och utvecklats över tid med hänsyn till hållbarhet. Vi har 
heller inte funnit någon utförligare studie av kvalitativ art som ger en djupare förståelse 
om hur företag faktiskt integrerar hållbarhet i sin strategi med stöd av ekonomistyrning.  
 
EU:s (2011) definition av hållbarhet samt de nya reglerna i Årsredovisningslagen 
(1995:1554) vittnar om att hållbarhet är ett aktuellt ämne samt att det är viktigt att företag 
tar ansvar för sin påverkan på omgivningen där de är verksamma. Som nämnts ovan 
behöver företag balansera sociala, miljömässiga och finansiella mål för att arbeta hållbart. 
För att lyckas med detta behöver dessa tre aspekter implementeras i företagets strategi 
(Blocher et al., 2013, s. 14). I processen med att integrera hållbarhet i företagets strategi 
kan ekonomistyrning fungera som ett stöd (Blocher et al., 2013, s. 15). Därför vill vi i 
denna studie undersöka hur företag arbetar med att integrera hållbarhet i sin strategi samt 
hur ekonomistyrningen kan fungera som ett stöd i detta arbete.  
 
För att undersöka detta kommer vi att utgå från Simons (1995) modell Levers of Control. 
Modellen består av fyra kontrollsystem som kan användas för att implementera strategier. 
Kontrollsystemen hanterar olika områden som måste analyseras och förstås för att 
implementeringen av en strategi ska lyckas (Simons, 1995, s. 6). De fyra områdena är 
kärnvärderingar, risker att undvika, kritiska faktorer samt strategiska osäkerheter. Dessa 
respektive områden hanteras av värderingssystem, begränsningssystem, diagnostiska 
kontrollsystem samt interaktiva kontrollsystem. Simons (1995) modell skiljer sig från den 
klassiska modellen balanserat styrkort. Ett balanserat styrkort används i företagets 
strategiarbete och fokuserar på mätbara faktorer inom fyra olika områden. De fyra 
områdena är finansiella perspektiv, kundperspektiv, interna processer samt utveckling av 
verksamheten (Blocher et al., 2013, s. 11). Dessa mått är klassiska mått inom 
ekonomistyrning. En jämförelse mellan Levers of Control och balanserat styrkort visar 
att diagnostiska kontrollsystem kan sägas motsvara ett balanserat styrkort. Simons (1995) 
modell tar via de fyra olika kontrollsystem hänsyn till fler områden än endast mätbara 
faktorer i arbetet med att implementera en strategi. Vidare kommer studien även baseras 
på en modell av Gond et al. (2012) som har Simons (1995) Levers of Control som 
utgångspunkt. I studien undersöks hur hållbarhet kan integreras i företagets strategi via 
diagnostiska och interaktiva kontrollsystem. Gond et al. (2012) presenterar i sin artikel 
åtta olika faser av utveckling i arbetet med att integrera hållbarhet i företagets strategi. 

1.3	Forskningsfrågan		

För att kunna genomföra en sådan studie har följande huvudsakliga forskningsfråga 
formulerats:  
 

• Hur integreras hållbarhet i företagets strategi?  
 
För att kunna besvara huvudfrågan har den kompletterats med två delfrågor: 

  
• Hur har företagets hållbarhetsstrategi utvecklats med hjälp av olika 

kontrollsystem? 
•  Hur följs hållbarhetsstrategin upp med hjälp av diagnostiska kontrollsystem och 

hur har detta förändrats över tid? 
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1.4	Syfte	

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur hållbarhet integreras i 
företagets strategi samt hur detta arbete kan stödjas med hjälp av företagets 
ekonomistyrning. För att uppnå detta syfte ämnar vi att analysera och skapa en förståelse 
för hur och varför företagets hållbarhetsstrategi har utvecklats över tid. Vi ämnar sedan 
att undersöka om och hur utvecklingen av hållbarhetsstrategin stöttats av företagets 
ekonomistyrning samt hur ekonomistyrningen har utvecklats av företagets arbete med 
hållbarhet.  

1.5	Avgränsningar	

För att kunna genomföra denna studie har vissa avgränsningar varit nödvändiga att göra 
eftersom vi är begränsade av både tid och resurser. På grund av tidsbegränsningen är vi 
tvungna att avgränsa ämnesområdet som ska undersökas. I denna studie har vi valt att 
fokusera på hur hållbarhet kan integreras i olika företags strategi. Vidare måste vi 
avgränsa antalet företag som ingår i studien för att ha möjlighet att göra en väl genomförd 
undersökning av det data som ska samlas in. Vi strävar efter att nå respondenter på en så 
hög nivå som möjligt inom företagen och har därför valt att avgränsa oss till att genomföra 
intervjuer på företag som har sitt säte i Umeå. Vi tror att genom att nå respondenter på en 
hög nivå inom företagen kommer vi i större utsträckning få tillgång till betydelsefulla 
data för studien. Att vi väljer företag i Umeå beror också på att vi är begränsade av tid 
och resurser och har inte möjlighet att resa för att träffa respondenter. Ytterligare en 
avgränsning är att vi i studien utgår från företagets perspektiv eftersom vårt data kommer 
vara baserat på information som vi får av företagen.  

1.6	Definitioner	

Diagnostiska kontrollsystem – Diagnostiska kontrollsystem är system för återkoppling 
och är utformade för att säkerställa förbestämda prestationer (Simons, 1995, s. 59). 
 
Interaktiva kontrollsystem – Ett interaktivt kontrollsystem fokuserar på strategiska 
osäkerheter och hur företag kan förnya sin strategi (Simons, 1995, s. 93). 
 
Management control system (MCS) – formella, informationsbaserade rutiner och 
tillvägagångssätt som ledningen använder för att bibehålla och utveckla företagets 
verksamhet (Simons, 1995, s. 5). 
 
Sustainability control system (SCS) – Rutiner och tillvägagångssätt som ledningen 
använder för att bibehålla och utveckla företagets arbete med hållbarhet. 
 
Triple bottom line – Sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat (Blocher et al., 2013, 
s. 48). 
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2.	TEORETISK	METOD	
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den förförståelse som finns hos oss författare 
och de värderingar som kan påverka studien. Därefter presenteras de teoretiska 
metodologiska val som ligger till grund för studien. Avslutningsvis förs en diskussion 
kring studiens litteratursök och källkritik. 

2.1	Förförståelse	

Förförståelse är enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 101) den kunskap som forskaren har 
inom det ämne som ska undersökas. Med förförståelse menas forskarens personliga 
erfarenheter som är relevanta för studien. Att redogöra för förförståelsen är viktigt då det 
ger en utgångspunkt för tolkningen av studien. Forskarens objektivitet får inte påverkas 
av förförståelsen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). 
 
Vi som författare till denna studie har sedan 2013 studerat på Civilekonomprogrammet 
på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi har kunskaper på grundläggande nivå 
inom företagsekonomiska ämnen och på C-nivå har vi båda studerat redovisning. På 
avancerad nivå har vi studerat olika ämnen och erhållit kunskap inom finansiering 
respektive redovisning och revision. En av oss har också studerat en termin utomlands 
där ytterligare kurser inom finansiering och redovisning studerades. Med denna teoretiska 
bakgrund inom både redovisning och finansiering får vi anse att vi har både en teoretisk 
bas och bredd inom ämnet företagsekonomi samtidigt som de inriktningar vi studerat på 
avancerad nivå har gett oss en fördjupad kunskap inom dessa ämnen som är lämpliga för 
ämnesvalet i denna studie. Däremot är vår kunskap och förförståelse för det specifika 
ämnet och tillhörande teorier begränsade. 
 
Den teoretiska förförståelsen vi har är begränsad till den kunskap vi erhållit genom 
studier, främst på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Det kan påverka oss i val av 
teorier och vi inser att detta också kan påverka vår objektivitet när vi söker och går igenom 
teorier samt vid utformandet av studien. Det är därför viktigt att vi har ett kritiskt 
förhållningssätt i vårt arbete och att vi hela tiden ifrågasätter och analyserar våra val för 
att största möjliga mån behålla ett objektivt synsätt. 
 
Vidare har vi som författare till studien en begränsad praktisk förförståelse. Genom 
tidigare arbete har en av oss fått insyn i hur ett företag kan lägga upp strategier och hur 
de använder ekonomistyrning. Däremot har vi inte någon praktisk erfarenhet om hur 
företag kan arbeta med hållbarhet eller hur de kan göra för att integrera hållbarhet i sin 
strategi. 

2.2	Värderingar	

Enligt Bryman (2008, s. 43) påverkas den samhällsvetenskapliga forskningen av olika 
faktorer och värderingar är en av dem. Värderingar speglar forskarens egna känslor och 
åsikter och kan ses som en form av förutfattade meningar. Forskare bör försöka att ha 
sina värderingar under kontroll medan de forskar men det finns idag en medvetenhet om 
att det inte är möjligt att ha sina värderingar under full kontroll. Värderingarna kan därför 
komma att spegla forskningen i bland annat ämnesvalet, utformningen av 
forskningsfrågan, metodologiska val, datainsamling samt i analys och slutsats (Bryman, 
2008, s. 43-44). 
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Vi som författare till studien är medvetna om att våra värderingar kring hållbarhet, 
strategiarbete och ekonomistyrning kan påverka utformningen av studien exempelvis 
genom hur vi formulerar de frågor vi kommer ställa till deltagarna, under 
sammanställningen och i analysen av det insamlat data. Genom att i studien utgå från 
befintlig teori när vi utformar intervjufrågor samt när vi analyserar data ökar vi chanserna 
för att studien utgår ifrån vetenskap och vedertagen kunskap. Därmed minskar risken för 
att våra värderingar kan komma att påverka studien och hjälper till att bidra till vår 
objektivitet. Vi är medvetna om att de respondenter som vi intervjuar också kan ha vissa 
värderingar samt att de kanske inte vill dela med sig av all information om företaget som 
de har vilket kan komma att påverka utfallet av studien.  

2.3	Forskningsfilosofi	

Under hela forskningsprocessen görs antaganden av forskaren (Saunders et al., 2012, 
s.128). Den forskningsfilosofin som antas speglar författarens antaganden om hur denne 
ser på sin omvärld. Dessa antaganden ligger till grund för forskningsstrategin samt de 
metoder som sedan väljs baserat på denna strategi. Vad författaren anser vara godtagbar 
kunskap och processen för hur den kunskapen utvecklats anses ha störst påverkan på valet 
av forskningsfilosofi. Vidare menar Saunders et al. (2012, s. 129) att det är fel att tro att 
en forskningsfilosofi är bättre än en annan eftersom olika forskningsfilosofier är lämpade 
för att uppnå olika saker beroende på vilken forskningsfråga som studien har. Det är 
fördelaktigt för studien att forskaren har en förståelse för vilka antaganden denne har om 
hur världen fungerar. Om forskaren förstår detta kan denne pröva sina antaganden, 
utvärdera lämpligheten av antaganden och kanske ändra dem. Det finns två huvudsakliga 
forskningsfilosofiska ståndpunkter, epistemologi och ontologi (Saunders et al., 2012, s. 
129). 
 
2.3.1	Ontologisk	ståndpunkt	
 
Ontologi handlar enligt Saunders et al. (2012, s. 130) om hur forskarens syn på 
verkligheten är och hur den verkar. Det finns två olika aspekter inom ontologin och de 
benämns som objektivism och subjektivism. Om den ontologiska ståndpunkten är 
objektivism utgår forskaren från att verkligheten fungerar som den gör utan att sociala 
aktörer kan påverka. Det spelar exempelvis ingen roll om alla människor byts ut på ett 
företag, det kommer ändå fungera som innan bytet (Saunders et al., 2012, s. 131). Den 
andra ontologiska ståndpunkten kallas subjektivism och i den utgår forskaren istället från 
att verkligheten är en social konstruktion och att den är under konstant förändring 
(Saunders et al., 2012, s. 132). En utgångspunkt för detta synsätt är att verkligheten 
påverkas av interaktioner mellan sociala aktörer och hur de ser på saker. Det är forskarens 
roll att förstå hur de sociala aktörerna uppfattar verkligheten för att förstå varför 
handlingarna ser ut som de gör. 
 
I denna studie utgår vi ifrån en subjektivistisk ontologisk ståndpunkt. Det gör vi eftersom 
att vi tror att företagens sätt att arbeta påverkas av anställda men även av externa faktorer 
så som lagar och regler samt förväntningar från samhället. Detta är faktorer som förändras 
hela tiden och därför måste företagen anpassa sig efter dessa för att kunna bedriva sin 
verksamhet. Studien ämnar undersöka hur hållbarhet kan integreras i företagets strategi 
och vi utgår från att det arbetet påverkas av sociala faktorer. En objektivistisk ontologisk 
ståndpunkt är inte lämplig då företag är under konstant utveckling och detta beror på att 
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de måste anpassa sig efter olika intressenters förväntningar och krav.  Det går därför inte 
att säga att företag inte påverkas av sociala aktörer. 
 
2.3.2	Epistemologi	
 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 132) handlar epistemologi om vad som kan anses vara 
acceptabel kunskap inom ett ämnesområde. En positivistisk epistemologisk inriktning 
innebär användning av naturvetenskapliga metoder vid studerande av den sociala 
verkligheten (Bryman, 2008, s. 30). Enligt Saunders et al. (2012, s. 134) kan insamling 
av trovärdiga data endast ske genom fenomen som går att observera. Vidare menar 
Bryman (2008, s. 30) att det bara är händelser som kan bekräftas genom sinnen som ska 
betraktas som riktig kunskap. Avsikten med positivismen är att genom teorier formulera 
hypoteser som sedan kan prövas. Genom att samla in fakta uppnås kunskap. Enligt 
positivismen ska forskningen vara objektiv och fri från värderingar (Bryman, 2008, s. 
30). Ett tolkande perspektiv är motsatsen till positivismen (Patel & Davidsson, 2011, s. 
28) och är en epistemologisk inriktning som menar att genom att vara en del av samhället 
är det viktigt att förstå skillnader mellan människor (Saunders et al., 2012, s. 137). Vidare 
menar Saunders et al. (2012, s. 137) att utmaningen med ett tolkande synsätt är att förstå 
världen ur forskningsobjektets synvinkel. Att vara tolkande är passande vid studier av 
kvalitativ art där forskaren har ett subjektivt synsätt och försöker tyda och få en djupare 
förståelse för forskningsobjektet (Patel & Davidsson, 2011, s. 29). Vid undersökande av 
företag och ledning är ett tolkande perspektiv lämpligt och däribland särskilt när forskaren 
vill undersöka organisatoriskt beteende (Saunders et al., 2012, s. 137). 
 
Eftersom vi i vår studie söker en djupare förståelse för hur företag integrerar hållbarhet i 
sin strategi är det lämpligt att vi har ett tolkande perspektiv. Deltagarna i vår studie är 
olika människor som representerar olika företag. Det är viktigt att vi som författare har 
en förståelse för att både deltagarna och de företag som de representerar är olika och vi 
försöker se omvärlden ur deras synvinkel. Som nämnts tidigare är ett tolkande perspektiv 
lämpligt vid kvalitativa studier. Ett positivistiskt perspektiv hade varit svårt att ha då vi 
ska samla data genom intervjuer och sedan sammanställa ett resultat genom att tolka data. 
Ett positivistiskt perspektiv hade inte gett oss möjligheten att besvara vår forskningsfråga 
då den forskningsmetod som vi valt kräver att vi tolkar och analyserar vårt insamlade 
data. 

2.4	Forskningsmetod	

Olsson och Sörensen (2011, s. 18) beskriver två olika metoder på hur en studie kan 
genomföras, kvalitativt eller kvantitativt. För att särskilja dessa två metoder beskrivs 
kvalitativ som den metod där insamlat data är icke-numerisk, såsom ord och bilder, vilket 
forskaren kan samla in genom exempelvis intervjuer (Saunders et al., 2012, s. 161). Om 
forskare använder sig av kvantitativ metod samlas istället numeriska data in genom 
exempelvis frågeformulär. Karaktären av kvantitativ metod är att undersöka olika 
variabler och relationen mellan dem (Saunders et al., 2012, s. 162). Dessa variabler mäts 
och analyseras genom olika statistiska tekniker. Som nämnts tidigare kan data samlas in 
genom ett frågeformulär och det är viktigt att frågorna är välformulerade för att alla 
respondenter ska uppfatta dem på samma sätt (Saunders et al., 2012, s. 163). Denna metod 
är bra då forskarna vill kunna generalisera de resultat de får fram. Karaktären av kvalitativ 
metod är att studera deltagarnas uppfattning om det aktuella ämnet och hur de ser på det. 
Vid ett sammanställande av insamlat data kan forskaren under analysen försöka se 
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mönster och kategorisera data (Saunders et al., 2012, s. 163). Vidare beskriver Olsson & 
Sörensen (2011, s. 19) att vid kvalitativ metod deltar forskaren oftast då datainsamlingen 
sker. Genom detta kommer forskaren nära deltagaren och får en närhet till det problem 
som ska undersökas. 
 
Då vi med denna studie ämnar få en djupare förståelse för hur hållbarhet kan integreras i 
företagets strategi kommer en kvalitativ metod att användas. För att lyckas besvara 
forskningsfrågan samt uppfylla syftet med studien behöver vi komma nära 
forskningsobjekten och därför är en kvalitativ metod lämplig att använda. Hade vi istället 
valt att undersöka om företag använder sig av hållbarhet och dess variabler då i 
utformandet av sina strategier hade en kvantitativ metod passat bättre.  

2.5	Forskningsansats	

Saunders et al., (2012, s. 143-145) presenterar tre olika forskningsansatser som används 
inom samhällsvetenskapen, deduktion, induktion eller abduktion. Enligt Bryman (2008, 
s. 26) är utgångspunkten i den deduktiva ansatsen befintlig teori. Utifrån teorin formuleras 
hypoteser som sedan prövas. För att kunna testa de uppställda hypoteserna genomförs en 
datainsamling som sedan sammanställs till ett resultat. Baserat på resultatet kan 
hypoteserna bekräftas eller förkastas (Bryman, 2008, s. 26). Enligt Olsson & Sörensen 
(2011, s. 48) används oftast en kvantitativ metod när forskningsansatsen är deduktiv. Vid 
en induktiv forskningsansats börjar forskaren att samla in data exempelvis genom att 
observera och utforska det aktuella fenomenet Saunders et al., 2012, s. 145). Baserat på 
de resultat som datainsamlingen ger genereras sedan teorier (Olsson & Sörensen, 2011, 
s. 48; Saunders et al., 2012, s. 145). Vidare menar Olsson & Sörensen (2011, s. 48) att en 
induktiv forskningsansats är vanligast när forskningsmetoden är kvalitativ. Den tredje 
forskningsansatsen, abduktion, är en blandning av de två föregående angreppssätten 
(Patel & Davidson, 2011, s. 24). Inledningsvis börjar forskaren med den induktiva 
ansatsen. Där utformas det från ett specifikt fall hypoteser och en teoretisk djupstruktur 
ges som förslag. Därefter tar den deduktiva ansatsen vid och de framtagna hypoteserna 
prövas för att sedan förkastas eller bekräftas. (Patel & Davidson, 2011, s. 24) 
 
Syftet med vår studie är att undersöka och få en förståelse för hur företag integrerar 
hållbarhet i sin strategi. I vår studie utgår vi ifrån teori vilket innebär att vi har en deduktiv 
forskningsansats. Datainsamlingen till studien kommer ske genom intervjuer, 
forskningsmetoden är alltså kvalitativ. Som nämnts tidigare är det vanligare att använda 
en induktiv forskningsansats när en kvalitativ metod används. Yin (2013, s. 97) menar 
dock att det går att använda sig av en deduktiv forskningsansats vid kvalitativ forskning.  

2.6	Forskningsdesign	

Saunders et al. (2012, s. 171-172) beskriver tre olika sätt på hur en studien design kan se 
ut, utforskande, beskrivande eller förklarande. En utforskande design är lämplig att 
använda när forskaren vill klargöra sin förståelse för ett problem (Saunders et al., 2012, 
s. 171). En utforskande studie kan utföras på många sätt, exempelvis genom intervjuer 
med experter inom ett område, djupintervjuer eller gruppintervjuer. Vid utförandet av 
dessa intervjuer kan öppna frågor ställas för att undersöka det som är intressant inom 
ämnesområdet. Genom att genomföra relativt ostrukturerade intervjuer menar Saunders 
et al. (2012, s. 171) att forskaren hoppas att deltagaren kan guida och hjälpa till med att 
förstå forskningsområdet. Vidare beskriver Blumberg et al. (2011, s. 150) att denna 
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utformning är användbar då forskaren inte har en klar bild av problemet. Vanligtvis är 
kvalitativ metod passande vid en utforskande studie men kvantitativ metod kan också 
användas (Blumberg et al., 2011, s. 151). I en studie med beskrivande design vill 
forskaren ta reda på något mer specifikt och det är nödvändigt att det finns en klar bild av 
vad som ska undersökas samt hur forskaren ska kunna samla in data (Saunders et al., 
2012, s. 171). Enligt Blumberg et al. (2011, s. 153) är skillnaden mellan en utforskande 
och beskrivande design att den beskrivande är mer strukturerad med tydliga frågor eller 
hypoteser. Vid en beskrivande design finns tidigare kunskap inom ämnet och därför är 
det viktigt att göra vissa avgränsningar för att beskriva det som ska undersökas på ett 
grundligt och detaljerat sätt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 45). Ett forskningsmål kan vara 
att beskriva egenskaper eller händelser såsom vem, vad, när, hur och var (Blumberg et 
al., 2011, s. 153). Ett annat kan vara att se hur olika variabler står mot varandra och ett 
sätt att göra detta är genom statistiska test och hypotesprövning. Den sista designen 
beskriven av Saunders et al. (2012, s. 172) är den förklarande studien. Vid en studie av 
förklarande utformning studeras det aktuella problemet eller situationen för att sedan 
kunna beskriva relationen mellan valda variabler. Denna design kan användas vid både 
kvalitativ och kvantitativ metod. Vid kvantitativ metod kan statistiska test utföras där 
aktuella variabler ställs mot varandra och testas genom exempelvis se om de korrelerar. 
Vid en kvalitativ metod kan data samlas in om forskaren vill veta varför deltagarna beter 
sig och gör som de gör (Saunders et al., 2012, s. 172). 
 
Då syftet med den här studien är att skapa en förståelse för hur hållbarhet kan integreras 
i företagets strategi passar en beskrivande design in på denna studie. Vi behöver beskriva 
de företag som deltagit i studien. Vidare ämnar vi undersöka hur företagen integrerar 
hållbarhet i sin strategi. För att göra detta kommer vi att genomföra intervjuer med 
respondenter på företagen som är experter på det ämne vi valt studera. Därför menar vi 
att en utforskande design är lämplig att använda. Vi kommer inte undersöka varför 
företagen gjort vissa val i arbetet med att integrera hållbarhet i sin strategi utan istället 
hur de har gjort och därför är inte en förklarande design passande att använda i studien.  

2.7	Forskningsstrategi	

Forskningsstrategi kan ses som en plan för tillvägagångssättet för att besvara 
forskningsfrågan i en studie (Saunders et al., 2012, s. 173). Valet av forskningsstrategi är 
viktigt för att studien ska vara sammanhängande med forskningsfilosofin för att kunna 
svara på forskningsfrågan samt för att nå målen med studien. Därför kommer studiens 
forskningsfråga, mål och sambandet mellan dessa och forskningsfilosofin, 
forskningsansatsen, studiens syfte men också studiens begränsade resurser såsom tid och 
tillgång till deltagare i studien att påverka valet av forskningsstrategi (Saunders et al., 
2012, s. 173).  
 
Vid en fallstudie önskar forskaren att få en djupare förståelse för forskningsobjektet 
genom att detaljerat och ingående studera detta fall (Bryman, 2008, s. 73). Med ett fall i 
en fallstudie menas ofta en typ av plats, som till exempel ett samhälle eller en organisation 
(Bryman, 2008, s. 74). Söker studien svar på frågor som “varför?”, “vad?” och “hur?” har 
fallstudien som forskningsstrategi en stor möjlighet ge svar på dessa menar Saunders et 
al., (2012, s. 179).  En fallstudie är lämplig att använda vid förklarande och utforskande 
forskning (Saunders et al., 2012, s. 179). Genom vår studie vill vi få en djupare förståelse 
för hur företag integrerar hållbarhet i sin strategi och det är därför lämpligt att genomföra 
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en fallstudie. Vidare är en fallstudie passande för vår studie då vi har vi valt en 
utforskande forskningsdesign. 
 
Genom en longitudinell studie kan förändring och utveckling undersökas samtidigt som 
det ger ett mått av kontroll över några av de variabler som undersöks i studien (Saunders 
et al., 2012, 190). Vidare menar Saunders et al. (2012, s. 191) att även om studien är 
tidsbegränsad är det möjligt att genomföra en longitudinell studie. Har en studien 
longitudinell design argumenterar Bryman (2008, s. 69) för att studiens urval ska studeras 
vid minst två tillfällen. Eftersom vi i denna studie har som delmål att undersöka hur 
företagets hållbarhetsstrategi har utvecklats över tid samt hur detta har bidragit till 
utvecklingen av ekonomistyrningen är det lämpligt att i tillägg till att genomföra en 
fallstudie även ha ett longitudinellt inslag. Då vi är begränsade av tid har vi inte möjlighet 
att genomföra en studie där vi jämför hur företagets nuvarande situation ser ut med en 
situation i framtiden. Istället kommer vi att vid våra intervjuer fråga om hur förändringen 
sett ut över tid fram till idag.  

2.8	Litteratursök	och	val	av	teorier	

Innan studien genomfördes gick vi igenom befintlig litteratur och forskning. Detta menar 
Bryman & Bell (2013, s. 111) att forskare bör göra för att få uppfattning om tidigare 
forskning inom ämnet och för att forskaren inte ska genomföra en studie som redan gjorts. 
Syftet med att gå igenom tidigare litteratur är bland annat att ta reda på vad som finns 
inom ämnesområdet, relevanta teorier, vilka metoder och strategier som tidigare 
forskning använt sig av, om några motsättningar finns samt om det finns obesvarade 
frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 111). Genom tidigare forskning har vi funnit ett intressant 
ämnesval och även identifierat ett forskningsgap som motiverar ämnesvalet i studien. 
Olsson & Sörensen (2011, s. 26) menar att basen för ett arbete är en väl utförd genomgång 
av litteratur. 
 
Vid informationssökning och insamling av teorier och vetenskapliga artiklar har vi främst 
använt oss av Business Source Premier (EBSCO), Google Scholar, Google.se, Umeå 
universitetsbiblioteks hemsida och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Där har vi 
samlat in vetenskapliga artiklar, böcker samt tidigare uppsatser. Vid våra sökningar har 
vi använt oss av följande sökord: sustainability, management accounting, management 
control, sustainable development, management control systems, sustainable control 
systems, levers of control, corporate social responsibility. Vi har även genom vissa 
vetenskapliga artiklar funnit andra artiklar som har varit till nytta för studien. 
 
Vid val av teorier har vi haft två befintliga teorier som utgångspunkter. Den första teorin 
är Simons (1995) Levers of control och den har vi främst använt oss av då vi skulle ta 
fram frågor till intervjuerna som genomfördes på respondenterna. Den beskriver hur 
företag kan använda sig av olika kontrollsystem för att följa upp och förnya valda 
strategier. Vidare har vi haft en vetenskaplig artikel skriven av Gond et al. (2012) för att 
beskriva hur två olika kontrollsystem, MSC och SCS, kan användas och integreras med 
varandra då det kommer till integrationen av hållbarhet. Artikeln har i huvudsak används 
i analysen. Då syftet med den här studien är att undersöka hur hållbarhet integreras i 
företagets strategi är Gond et al. (2012) artikel användbar eftersom den beskriver hur 
företagen kan befinna sig i olika utvecklingsstadier i detta arbete. Vidare utgår artikeln 
från Simons (1995) modell Levers of control vilket bidrar till att vi anser att artikeln är 
lämplig att använda i studien. 
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2.9	Källkritik	

Thurén (2013, s. 4) beskriver källkritik som “en samling metodregler för att ta reda på 
vad som är sant”. Vidare nämns fyra olika kriterier inom de källkritiska principerna, 
äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7-8). 
Äkthetskriteriet handlar om källan är det som den utger sig att vara. Tidssambandet 
handlar om tiden mellan den information som källan uppger och när händelse skett och 
att det kan uppstå tvivel om källan kom ihåg rätt (Thurén, 2013, s. 7). Oberoendekriteriet 
innebär att källan inte ska vara beroende av någon annan källa (Thurén, 2013, s. 8). 
Exempelvis ska källor med information som gått i flera led undvikas. Vidare bör det 
säkerställas att källan inte är eller varit utsatt för yttre påverkan. Det sista kriteriet är 
tendensfrihet och det handlar om källan inte förvränger sanningen i det den uppger för 
egen vinning (Thurén, 2013, s. 8). Med hjälp av ovannämnda kriterier har vi gått igenom 
våra källor och granskat dem och deras trovärdighet. I första hand har vi använt oss av 
primära källor. Har detta inte varit möjligt har vi använt oss av sekundära källor. I dessa 
fall har vi granskat extra noga vem författaren är samt vilket förlag som gett ut artikel 
eller boken. Under studiens gång har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och vid dessa 
har vi undersökt om de har blivit peer reviewed. Olsson & Sörensen (2011, s. 73) skriver 
att peer review innebär att artikeln har blivit granskad av någon som är insatt i ämnet och 
som är i oberoende ställning till författaren. 
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3.	Teoretisk	referensram	
I det här kapitlet presenteras de valda teorier och modeller som ligger till grund för 
studien. Inledningsvis argumenteras för valda teorier. Därefter behandlas hållbarhet i 
korthet. Vidare presenteras Simons (1995) Levers of Control som handlar om olika 
kontrollsystem ledningen kan använda för att styra verksamheten och implementera 
strategier. Avslutningsvis presenteras en modell framtagen av Gond et al. (2012) med 
åtta olika stadier av utveckling i arbetet med att integrera hållbarhet i företagets strategi. 
 
Inledande i det här kapitlet har vi ett hållbarhetsavsnitt för att få en uppfattning om vad 
hållbarhet och hållbar utveckling innebär. Vi har dock inte någon avsikt att i studien 
definiera hållbarhet för våra respondenter utan vill att de själva ska beskriva vad 
hållbarhet och hållbar utveckling innebär för dem. Därför är denna del mer en 
presentation för vad den allmänna uppfattningen om hållbarhet och hållbar utveckling 
innebär och något som vi kommer ha med i våra tankar när vi genomför studien. 
 
Den första teoretiska modell som presenteras i detta avsnitt är Simons (1995) Levers of 
Control som består av fyra olika områden som är centrala för att en organisation ska 
lyckas med en implementering av en strategi. För att besvara vår forskningsfråga och för 
att uppfylla syftet med denna studie kommer vi att utgå från denna modell när vi 
undersöker hur företag med hjälp av olika kontrollsystem integrerar hållbarhet i sin 
strategi. För att undersöka hur kommuniceringen sker i företagen om bland annat 
organisationens syfte och värderingar gällande hållbarhet kommer vi att utgå från Simons 
(1995) värderingssystem. Vi vill undersöka hur våra respondenter upplever 
medvetenheten hos de anställda om företagens eventuella hållbarhetsstrategi och hur 
ledningen använder sig av olika kommuniceringsmedel för att förmedla nuvarande 
strategier och eventuella förändringar i dessa strategier. Begräsningssystem som är en del 
i Simons (1995) modell används för att undersöka om det finns något som begränsar 
företaget i sitt arbete med att integrera hållbarhet i sin strategi och vilka dessa 
begränsningar i så fall är och hur de tar uttryck. Diagnostiska kontrollsystem används 
sedan i syfte att undersöka hur företaget sätter mål inom hållbarhet, uppföljning av dessa 
mål samt hur de hanterar avvikelser som uppstår då målen inte nås. Vidare undersöker vi 
hur diagnostiska kontrollsystem fungerar som stöd i arbetet med att integrera hållbarhet i 
företagets strategi samt om de diagnostiska kontrollsystemen har utvecklats till följd av 
att företagets hållbarhetsstrategi har utvecklats. Den del av modellen som behandlar 
interaktiva kontrollsystem används för att undersöka hur företagen i studien hanterar och 
tar lärdom av hållbarhetsstrategiska osäkerheter och insamlad information om hållbarhet 
i syfte att integrera hållbarhet i företagets nuvarande och framtida strategi. Genom att 
använda sig av interaktiva kontrollsystem kan företaget göra hela organisationen 
medvetna om hur de ska arbeta för att integrera hållbarhet i företagets strategi. Vidare kan 
interaktiva kontrollsystem användas för att samla in all information om hållbarhet i 
organisationen för att hantera osäkerheter och utveckla strategin.  
 
För att sedan väva samman dessa två ämnen, hållbarhet och strategiarbete, har vi valt att 
utgå från en artikel skriven av Gond et al. (2012). Utgångspunkten i artikeln är Simons 
(1995) Levers of Control. I artikeln presenteras åtta olika utvecklingsfaser som företag 
kan befinna sig i, i arbetet med att integrera hållbarhet i sin strategi. De åtta faserna 
behandlar hur företagen använder sig av MCS samt SCS och hur dessa integreras med 
varandra. Denna artikel kommer vi att använda oss av i analysen av vår empiri vilket vi 
anser är ett lämpligt underlag för att undersöka hur hållbarhet integreras i företagets 
strategi. Modellen kommer ge oss en förståelse för hur denna utveckling sett ut över tid 
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och hur företagen med hjälp av olika kontrollsystem har utvecklats, och kan därmed 
hjälpa oss att besvara studiens forskningsfråga. 

3.1	Hållbarhet		

Alla organisationer bidrar med både positiva och negativa effekter mot målet om en 
hållbar utveckling genom sina aktiviteter och relationer (GRI, 2016, s. 3). Målet om en 
hållbar utveckling finns definierat i Brundtlandrapporten från 1987 som ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin, 2017). 
 
Enligt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering (GRI 2013, s. 48) berör de ekonomiska 
aspekterna av hållbarhet en organisations påverkan på intressenters ekonomiska situation 
men också ekonomiska system på lokal, nationell och global nivå. Organisationens 
påverkan på levande och icke levande naturliga system såsom land, luft, vatten och 
ekosystem är de miljömässiga aspekterna av hållbarhet (GRI, 2013, s. 52). De 
miljömässiga aspekterna omfattar effekterna vid insatser, som till exempel energi och 
vatten, samt vid utgångarna så som utsläpp och avfall. Vidare berör riktlinjerna biologisk 
mångfald, transport samt effekter relaterade till produkter och service men även 
miljömässig samstämmighet och utgifter (GRI, 2013, s. 52). De sociala aspekterna inom 
hållbarhet berör de effekter som organisationens har på de sociala sammanhangen som 
de verkar i. Det inkluderar även anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga 
rättigheter, samhälle och produktansvar (GRI, 2013, s. 64). 

3.2	Levers	of	Control	

Simons (1995, s. 5) utgår i sin bok från de informativa aspekterna av MCS, det vill säga 
de system som ledningen har för att kontrollera verksamheten, och vilka verktyg som 
ledningen använder för att sprida och bearbeta information inom verksamheten. Simons 
(1995, s. 5) definierar MCS som de formella, informationsbaserade rutinerna och 
tillvägagångssätten som ledningen använder för att bibehålla och utveckla företagets 
verksamhet. Kärnan i det ramverk, Levers of Control, som Simons (1995) presenterar i 
sin bok är företagets strategi, det vill säga hur ett företag konkurrerar och positionerar sig 
i förhållande till sina konkurrenter.  Den andra nivån av ramverket består av fyra viktiga 
områden som måste analyseras och förstås för att implementeringen av en strategi ska 
vara lyckad. De fyra områdena handlar om kärnvärderingar, risker att undvika, kritiska 
faktorer samt strategiska osäkerheter (Simons, 1995, s. 6). Varje område kontrolleras av 
olika verktyg. Kärnvärderingar kontrolleras av värderingssystem vilket används för att 
inspirera och ge riktning för sökandet efter nya möjligheter (Simons, 1995, s. 7). 
Begränsningssystem kontrollerar de risker som ska undvikas genom att sätta gränser för 
möjlighetssökande beteende. De kritiska faktorerna kontrolleras av diagnostiska 
kontrollsystem vilket används för att motivera och övervaka uppsatta strategiska mål samt 
att belöna när dessa mål uppnås. De strategiska osäkerheter som ett företag möter 
kontrolleras av interaktiva kontrollsystem som används för att stimulera lärande inom 
organisationen samt nya idéer och strategier som växer fram. Dessa fyra verktyg som 
används för att kontrollera de olika områdena skapar motverkande krafter. I detta fall är 
värderingssystem och interaktiva kontrollsystem positiva och inspirerande krafter medan 
begränsningssystem och diagnostiska kontrollsystem skapar begränsningar och 
säkerställer direktiv (Simons, 1995, s. 7-8). 
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INTERAKTIVA                          DIAGNOSTISKA 
KONTROLL -  KONTROLL- 
SYSTEM   SYSTEM 
Figur 1. Nyckelvariabler för att analysera ett företags strategi 
Källa: Simons (1995, s. 7) 
 
3.2.1	Värderingssystem	
 
Simons (1995, s. 34) beskriver att ett värderingssystem är en uppsättning av 
organisatoriska definitioner som ledningen formellt kommunicerar och förstärker 
systematiskt för att ge organisationen grundläggande värderingar, syfte och riktning. 
Dessa definitioner omfattar de värderingar och den riktning som ledningen vill att de som 
arbetar inom organisationen ska anta och det är sammankopplat med organisationens 
strategi. Organisationen skapar och kommunicerar sitt värderingssystem genom 
dokument som redogör syftet med organisationen. Enligt Simons (1995, s. 34, 36) 
försöker organisationen med hjälp av värderingssystem förmedla information om sina 
kärnvärderingar vilket innefattar hur organisationen skapar värde, den önskade 
prestationsnivån samt hur individer förväntas hantera både interna och externa relationer. 
När de dokument som redogör för organisationens syfte är formella, 
informationsbaserade och används av ledningen i syfte att bibehålla eller förändra 
mönster i organisationens aktiviteter kan de sägas vara en del av ett system (Simons, 
1995, s. 36).  
 
Det huvudsakliga syftet med ett värderingssystem är enligt Simons (1995, s. 36) att 
inspirera och vägleda sökning och upptäckter inom organisationen. Dessa system är till 
hjälp när en organisation har problem med att implementera en strategi genom att 
identifiera vilka typer av problem som ska hanteras och vilka lösningar som finns. När 
det inte finns några problem kan värderingssystem motivera individer att finna nya 
tillvägagångssätt för att skapa värde (Simons, 1995, s. 36). De flesta fördelarna av ett 
värderingssystem kommer inte från de dokument som redogör organisationens syfte utan 
från den diskussions som krävs för att kommunicera och förstå organisationens 
kärnvärderingar (Simons, 1995, s. 37).  
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Kritiska 
faktorer för 
prestation 
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3.2.2	Begränsningssystem	
 
Med begränsningssystem kan området för aktiviteter avgränsas för de som arbetar inom 
organisationen (Simons, 1995, s. 39). Detta sker genom att begränsningar för 
möjlighetssökande upprättas baserat på organisationens definierade affärsrisker. När 
individer inom en organisation förses med ny information börjar de söka efter sätt att 
skapa värde eller överkomma hinder. I de allra flesta organisationer är det omöjligt för 
ledningen att vara medveten om alla problem, lösningar och möjligheter som det anställda 
möter (Simons, 1995, s. 39-40). Därför menar Simons (1995, s. 40) att ledningen inte bör 
bestämma vilka specifika möjligheter de anställda ska söka efter. Istället sätter de gränser 
för vad anställda inte bör göra och litar istället på att de anställda finner sätt att skapa 
värde inom dessa gränser. Begränsningssystem anges vanligtvis i negativa termer eller 
som minimikrav (Simons, 1995, s. 40). Vidare menar Simons (1995, s. 41) att genom ett 
begränsningssystem kan ledningen delegera beslutsfattande och på så sätt kan 
organisationen uppnå maximal flexibilitet och kreativitet. 
 
De formella systemen upprättar två olika typer av begränsningar, affärsetiska 
begränsningar och strategiska begränsningar. Båda bestäms genom att analysera de risker 
som finns kopplade till specifika affärsstrategier (Simons, 1995, s. 42). Affärsetiska 
begränsningar anger ofta vad som är förbjudet och kan bland annat behandla 
intressekonflikter, aktiviteter som strider mot konkurrenslagstiftning och handlingar som 
kan sätta affärshemligheter eller konfidentiell information på spel (Simons, 1995, s. 42-
43). Dessa typer av aktiviteter kan enligt Simons (1995, s. 43) utsätta en organisation för 
potentiella förluster av tillgångar, förlorat anseende eller rättsligt ansvar och därmed 
riskera en organisations välbefinnande. De strategiska begränsningarna är koncentrerade 
till möjlighetssökande beteende i syfte att stötta organisationens uttalade strategi (Simons, 
1995, s. 47). Enligt Simons (1995, s. 48) används strategisk planering ofta för att begränsa 
sökaktiviteter genom att ange vilka typer av aktiviteter som inte är acceptabla eller som 
bör eftersträvas. Ledningen kan också specificera områden och aktiviteter där de inte vill 
att organisationen ska förbruka resurser (Simons, 1995, s. 48).  
 
3.2.3	Diagnostiska	Kontrollsystem	
 
Diagnostiska kontrollsystem är system för återkoppling och är utformade för att 
säkerställa förbestämda prestationer (Simons, 1995, s. 59). Verksamhetens komplexitet 
och det stora antal beslut som dagligen måste fattas i ett företag tvingar anställda att fatta 
många beslut på egen hand. Företagets ledning behöver försäkra sig om att dessa beslut 
överensstämmer med företagets mål. För att göra detta använder ledningen diagnostiska 
kontrollsystem, de formella informationssystemen som övervakar verksamhetens utfall 
och korrigerar avvikelser från förbestämda prestationsstandarder. Det finns tre funktioner 
som kännetecknar diagnostiska kontrollsystem; förmågan att mäta utfall av en process, 
förekomsten av förbestämda standarder som de faktiska resultaten sedan kan jämföras 
med samt förmågan att korrigera avvikelser från dessa standarder (Simons, 1995, s. 59). 
Vidare redogör Simons (1995, s. 60) för att insatser som arbetskraft, information, material 
och energi tillförs i arbetsprocesser som sedan omvandlas till värdeutfall. Både 
kvantitativa och kvalitativa utfall mäts regelbundet och jämförs med förbestämda mål. 
Återkoppling av avvikande information ger företaget möjlighet att justera insatserna eller 
arbetsprocessen så att utfallen i framtiden kan stämma bättre överens med de förbestämda 
målen. Dessa mål kan ibland justeras, exempelvis om utfallen genomgående är högre än 
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vad som förväntas (Simons, 1995, s. 60). De mest framträdande diagnostiska 
kontrollsystemen är enligt Simons (1995, s. 61) resultatplanering och budgetering.  
 
De målsättningar som finns i de formella planerna för avsedda strategier används för att 
övervaka hur väl verksamheten stämmer överens med företagets strategi. Därför menar 
Simons (1995, s. 63) att diagnostiska kontrollsystem, som övervakar företagets utfall, är 
betydelsefulla verktyg för att implementera avsedda strategier. För att försöka mäta 
utfallsfaktorer som är viktiga för den valda strategin används diagnostiska 
kontrollsystem. Dessa utfallsfaktorer är kritiska och måste uppnås eller implementeras 
med ett gott resultat för att företaget ska lyckas med sin planerade strategi. Kritiska 
faktorer kan hittas genom att föreställa sig att en strategi misslyckas och därigenom 
identifiera vad som orsakar misslyckandet (Simons, 1995, s. 63). Genom att analysera 
företagets avsedda strategi och de specifika mål som är kopplade till strategin kan kritiska 
faktorer identifieras och när de är bestämda kan företaget utveckla mått för dessa (Simons, 
1995, s. 66). Olika strategier har olika kritiska faktorer och olika diagnostiska 
kontrollsystem. 
 
Diagnostiska kontrollsystem kräver inte konstant tillsyn av ledningen utan systemet 
tillåter att företaget kan nå uppsatta mål ändå (Simons, 1995, s. 70). Genom att använda 
detta system kan ledningen styra företaget med management-by-exception. Det innebär 
att i praktiken spenderar ledningen lite tid på att direkt engagera sig i diagnostiska 
kontrollsystem. Istället kan de ägna tiden till att övervaka och kontrollera 
produktionsprocesser, delmål, personliga mål samt planering och budget på ett effektivt 
sätt. Vidare ger diagnostiska kontrollsystem de som arbetar inom organisationen stor 
självständighet och frihet att välja hur de utför arbetsuppgifterna samtidigt som de själva 
ansvarar för sina resultat. Simons (1995, s. 70) menar att detta gör att ledningen kan lita 
på att personalen arbetar mot organisationens mål samtidigt som återkopplingssystem 
försäkrar ledningen om att arbetet utförs i rätt riktning och därmed behöver de inte ägna 
sig åt att ständigt övervaka systemet. För att diagnostiska kontrollsystem ska kunna 
fungera som beskrivits ovan behöver ledningen koncentrera sig på tre saker (Simons, 
1995, s. 70).  

1. Sätta upp och förhandla om mål. Chefer behöver förhandla med sina anställda 
om resultatmål för att försäkra sig om att företagets strategier uppnås. Det är 
cheferna som bestämmer om målen är lämpliga samt svårhetsgraden på målen. 
De måste också hitta belöningar och incitament relaterade till de mål som sätts 
upp (Simons, 1995, s. 70-71). 

2. Ta emot uppdateringar och rapporter om måluppfyllelse. Som diagnostiska 
verktyg använder ledningen sig av uppdateringar och rapporter om förväntningar 
både månadsvis och kvartalsvis. Ledningen använder dessa rapporter för att 
försäkra sig om att de inte kommer stöta på överraskningar i framtiden. (Simons, 
1995, s. 71). 

3. Uppföljning av betydande måluppfyllelse. Om det visar sig att en kritisk faktor 
inte ser ut att uppnå de mål som finns behöver ledningen ägna både 
uppmärksamhet och resurser för att få den faktorn tillbaka på rätt spår. Syftet med 
att använda diagnostiska kontrollsystem är att övervaka om kritiska faktorer 
uppnår målen. Om dessa faktorer uppfyller de uppsatta målen krävs det lite 
uppmärksamhet av ledningen (Simons, 1995, s. 71). 

 
Simons (1995, s. 71) menar att det måste vara möjligt att utveckla förbestämda standarder 
och mål, mäta utfall samt korrigera avvikelser från standarden för att kunna använda 
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diagnostiska kontrollsystem. För att utveckla förbestämda standarder och mål måste 
ledningen på förhand veta vilka kvantiteter och vilka typer av utfall som eftersträvas 
(Simons, 1995, s. 71-72). Vaga begrepp såsom ”framgång” och ”förändringar i 
företagskulturen” är kritiska faktorer men de är svåra att mäta och det är därför olämpligt 
att försöka använda diagnostiska kontrollsystem för att göra det.  
 
Diagnostiska kontrollsystem är beroende av att företaget har formella mål och standarder 
som i sin tur förser verksamheten med fokus och motivation för att uppnå kritiska 
prestationsmål (Simons, 1995, s. 72). Potentiella problem blir lättare att identifiera om 
företaget har en målsättning. Simons (1995, s. 72) menar att negativa avvikelser från 
uppsatta mål framkallar avhjälpande handlingar och är till hjälp vid analysen av orsaker 
till det identifierade problemet. Ledningen behöver regelbundet se över den målsättning 
som finns för att försäkra sig om att möjlighetssökande beteende överensstämmer med 
organisatoriska mål. Genom att tvinga personalen att bestämma om tillräckligt med 
resurser finns tillgängliga för att uppfylla specifika mål och om dessa mål bidrar till 
företagets övergripande strategi bidrar målsättning till att underlätta samordningen av 
handlingsplaner på olika nivåer i företaget. Det huvudsakliga syftet med en diagnostisk 
målsättningsprocess är att de mål som sätts upp ska genomsyra hela organisationen samt 
att samordna de resurser som är nödvändiga för att implementera den önskade strategin 
(Simons, 1995, s. 72-73).  
 
Diagnostiska kontrollsystem mäter antingen kvantitativa eller kvalitativa utfall och 
jämför detta med en förbestämd mätskala (Simons, 1995, s. 75). Den diagnostiska 
mätningen riktar uppmärksamheten till misstag och brister i förhållande till uppsatta mål. 
Simons (1995, s. 76) menar att det huvudsakliga syftet med rapporter som behandlar 
diagnostiska kontroller är att de ska bekräfta att allt går som det ska. 
 
3.2.4	Interaktiva	kontrollsystem	
 
Ett interaktivt kontrollsystem fokuserar på strategiska osäkerheter och hur företag kan 
förnya sin strategi (Simons, 1995, s. 93). Strategiska osäkerheter är osäkerheter och 
oförutsedda händelser som kan hota eller upphäva företagets nuvarande strategi (Simons, 
1995, s. 94). Dessa osäkerheter kommer från ledningens uppfattning av kända och okända 
händelser som kan hota eller upphäva de antaganden som ligger till grund för företagets 
strategi. De strategiska osäkerheter som ett företag står inför är olika beroende på företag 
och är baserade på deras nuvarande strategi och ledningens vision för strategin. (Simons, 
1995, s. 94). 
 
Interaktiva kontrollsystem är formella informationssystem som ledningen använder för 
att engagera sig regelbundet och personligen i de anställdas beslutsprocess (Simons, 
1995, s. 95). Med hjälp av interaktiva kontrollsystem kan ledningen göra hela 
organisationen uppmärksam och bidra till att kommunikation uppstår (Simons, 1995, s. 
96). Systemen erbjuder också ramverk för diskussioner och ska motivera till att samla in 
information utanför de vanliga rutiner och informationskanaler som företaget har. Det 
finns flera typer kontrollsystem som kan användas interaktivt av högre chefer inom ett 
företag (Simons, 1995, s. 96). Ett interaktivt kontrollsystem har fyra kännetecken 
(Simons, 1995, s. 97): 
 

1. Informationen som genereras av systemen är viktig och behandlas 
återkommande av de högsta cheferna. 
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2. Interaktiva kontrollsystem kräver frekvent och regelbunden uppmärksamhet 
från driftschefer på alla nivåer i företaget. 

3. Data som genereras av systemen tolkas och diskuteras på fysiska möten 
mellan chefer, anställda och mellan kollegor. 

4. Systemen driver de ständiga utmaningarna och diskussionen av underliggande 
data, antaganden och handlingsplaner. 

 
Simons (1995, s. 97) menar att när alla har tillgång till samma data lär sig de anställda att 
informationen de får genom interaktiva kontrollsystem påverkar dem personligen. De 
anställda utmanas sedan att försöka förklara oförutsedda förändringar i deras verksamhet 
eller handlingsplan samt deras antaganden för analysen för sina chefer. För att kunna göra 
denna analys är det nödvändigt att tillsammans med kollegor försöka tolka förändrade 
mönster i data som genereras av interaktiva kontrollsystem. I denna process skapar de 
anställda ett eget informationssystem som visar dessa förändringar och som ger möjlighet 
att göra om den handlingsplan som finns (Simons, 1995, s. 97-98). Vidare menar Simons 
(1995, s. 98) att interaktiva kontrollsystem används i syfte att vägleda utvecklingen av ett 
företags strategi nedifrån och upp. På lång sikt kommer det att resultera i att företagets 
strategier förändras genom att ta tillvara på den kunskap som har skapats i processen 
(Simons, 1995, s. 98). 
 
 
  Chefers  

 vision 
 
 
 
 
 
 Inlärning    Val 
 
 
 
 

 
                    Signalering 

   
Figur 2. Användning av interaktiva kontrollsystem för att ta fram nya strategier genom ledningens vision 
Källa: Simons (1995, 102) 
 
I figuren illustrerar Simons (1995, s. 101-102) hur ledningens vision kan överföras till 
nya strategier genom interaktiva kontrollsystem. Ledningens vision om framtiden 
vägleder företagets strategi, planen för hur företaget ska konkurrera och positionera sig i 
förhållande till sina konkurrenter (Simons, 1995, s. 101). Osäkerheter och förändringar 
på marknaden kan göra det svårt för ledningen att förstå vilka förändringar som krävs för 
att förflytta sig från dagens konkurrensposition till en som är önskvärd för framtiden 
(Simons, 1995, s. 102). Ledningen kan signalera sina preferenser för sökning, fastställa 
viktiga beslut samt aktivera och upprätthålla övervakning över organisationen genom 
interaktiva kontrollsystem. Genom kommunikation, diskussion och inlärning som följer 
med processen för interaktiva kontrollsystem uppstår nya strategier (Simons, 1995, s. 
102). 
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Enligt Simons (1995, s. 108) finns det fem villkor som ett kontrollsystem bör uppfylla för 
att kunna användas på ett interaktivt sätt. 
 

1. Kontrollsystemet måste kräva att prognoser om framtiden görs om baserat på 
förändrad aktuell information. Genom att använda interaktiva kontrollsystem 
fokuserar ledningen på förändringar i befintliga mönster, vad som har förändrats 
och varför. För att förstå vad som förändras och varför, är det viktigt att 
fortlöpande göra om prognoserna för framtiden baserat på omvärdering av aktuell 
information. Resultat och förväntningar jämförs och vid betydande avvikelser 
framkallas ett sökande efter förståelse för dessa avvikelser. Uppenbara 
förändringar i data varnar användare av det interaktiva kontrollsystemet att 
förutse potentiella förändringar i framtida mönster. Genom förståelse för 
förändrade förhållanden kan användare av kontrollsystemet uppskatta potentiella 
effekter informationen kan ha på aktuella planer, mål och strategier och 
därigenom tvinga fram dialoger om de underliggande orsakerna (Simons, 1995, 
s. 108). 

2. Informationen från kontrollsystemet måste vara lätt att förstå. Genom att 
fokusera på anledningar till och konsekvenserna av informationen som finns i ett 
interaktivt kontrollsystem kan förståelse, lärande och nya handlingsplaner 
skapas. Ett exempel på data som är lätt att förstå är ett företags marknadsandel 
(Simons, 1995, s. 108). 

3. Kontrollsystemet måste användas av chefer på flera nivåer i företaget och inte 
bara av de högre cheferna. För att ett interaktivt kontrollsystem ska kunna driva 
sökaktiviteter måste systemet vara användbart och användas allmänt och brett 
inom organisationen (Simons, 1995, s. 108). 

4. Kontrollsystemet måste bidra till omarbetningen av handlingsplaner. När 
organisationen skapat sig en förståelse för vad som förändrats och varför 
förändringen skett, blir nästa steg att fundera på hur förändringen ska hanteras, 
hur eventuella hot ska besvaras eller om det finns omständigheter som kan nyttjas 
till företagets fördel. Det är viktigt sett ur företagets konkurrenssituation att 
prognoser om förändrade förhållanden bidrar till hur företagets strategi ska 
förändras för att vinna fördelar. Informationen är avgörande för företag som vill 
uppmuntra användare av interaktiva kontrollsystem att pröva nya idéer och 
strategier och på så sätt anpassa sig till konkurrensen på marknaden (Simons, 
1995, s. 109). 

5. Systemet måste samla in och generera information som är relaterat till effekter 
av strategiska osäkerheter som finns i företagets strategi. De strategiska 
osäkerheter som ett företag möter är unikt för varje bransch och den strategi som 
företaget valt och kommer därför att vara unika för varje enskilt företag (Simons, 
1995, s. 109).  

3.3	Integration	av	Management	Control	Systems	och	Sustainability	Control	
Systems	

Gond et al. (2012) har i en studie integrerat hållbarhet i Simons (1995) modell Levers of 
control. Studien presenterar åtta olika utvecklingsstadier, där de fyra första har en svag 
integration mellan MSC och SCS medan de fyra sista har en stark integration 
kontrollsystemen emellan. Vidare beskrivs även integrationen genom tre dimensioner, 
teknisk, organisatorisk samt kognitiv. De tar även upp triple bottom line vilket består av 
de miljömässiga, sociala samt ekonomiska perspektiven.  
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Enligt Simons (1990, refererat i Gond et al., 2012, s. 206) påverkas de strategiska 
processerna av de formella kontrollsystem, MCS, som organisationen har. Vidare menar 
Simons (2006, refererat i Gond et al., 2012 s. 206) att förnyelsen av strategin influeras av 
olika stadier i företagets livscykel samt hur ledningen påverkar det dagliga arbetet och 
dess strategier. De två olika sätten att använda MCS är genom ett interaktivt 
kontrollsystem eller ett diagnostiskt kontrollsystem (Gond et al., 2012, s. 207).  
 
MCS är framtaget för att anpassa strukturer inom företaget till ekonomiska mål för att få 
ett förbättrat resultat (Gond et al., 2012, s. 208). I en studie av Bhimani & Langfield-
Smith (2007, s. 24) presenteras att både finansiell och icke-finansiell information anses 
vara lika viktigt då det kommer till ett företags strategiska utveckling och spridning. 
Vidare i artikeln av Gond et al. (2012, s. 208) beskrivs det att utifrån de begränsningar 
som ett MCS har, har hållbarhetstekniker och redovisningssätt tagits fram och 
implementerats i organisationerna. Bonacchi och Rinaldi (2007, s. 470–471) beskriver att 
det finns förväntningar från intressenter på företagen om att de ska agera hållbart. Det 
räcker inte att utforma en extern rapport om hållbarhetsarbete utan företagen måste ta in 
det som en variabel i deras beslutsprocess. Därför måste de ha ett kontrollsystem som 
stöder hållbarhet i processen (Bonacchi & Rinaldi, 2007, 470–471).  
 
Vidare talar Gond et al. (2012, s. 209) om tre olika dimensioner som integrationen kan 
ske på. Den första är den tekniska dimensionen vilket handlar hur ett företag på ett 
metodiskt sätt integrerar hållbarhet inom ledningens styrning och kontroll då hållbarhet 
hanteras utanför MCS. Teknisk integration skulle kunna vara att integrera hållbarhet i 
företagets styrkort (Gond et al., 2012, s. 213). Nästa dimension Gond et al. (2012, s. 209) 
beskriver är den organisatoriska. Denna dimension avser hur företagets aktörer på olika 
organisatoriska nivåer i praktiken förhåller sig till företagets MCS och SCS. Sista 
dimensionen som nämns är den kognitiva och enligt Heidmann et al. (2008, refererat i 
Gond et al., 2012, s. 210) kan SCS anses vara en plattform för kommunikation inom 
företaget och detta kan leda till att företagets aktörer får en chans att tycka till och skapa 
diskussion kring ämnet hållbarhet. Vidare menar Gond et al. (2012, s. 210) att denna 
chans för att överkomma kognitiva gränser är lättare då möjlighet till diskussion och 
kunskapsutbyte finns inom företaget. De tar även upp att en fullständig överlappning 
mellan de två kontrollsystemen kommer leda till att det sker ett kunskapsutbyte bland 
ledningsgruppen som arbetar med hållbarhetsstrategin och den vanliga strategin (Gond et 
al., 2012, s. 210).  
 
3.3.1	Utvecklingsstadier	i	integrationen	av	MCS	och	SCS	
 
De fyra första utvecklingsstadierna har en svag koppling till varandra (Gond et al., 2012, 
s. 211. 
 
Dormant decoupled strategy är den första utvecklingsfasen av MCS och SCS och de 
fungerar i detta fall som två parallella system, dock är inte något av dem framtagna för 
att implementera någon slags strategi (Gond et al., 2012, s. 210). Organisationen har ingen 
klar vision för hur de ska arbeta för att utveckla strategier och hållbarhetsarbete, vilket 
hindrar företaget från att ta fram en strategi som är tydlig. MCS och SCS är utformade 
som diagnostiska kontrollsystem. Då ett företag inte har en klar vision beträffande 
hållbarhet och strategi menar Swanson (1999, refererat i Gond et al., 2012 s. 210) att den 
kognitiva integrationen mellan de två systemen är låg och att ledningen på företaget ser 
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det som två skilda system. Det kan också tyda på att integrationen mellan de tekniska och 
organisatoriska dimensionerna är låg vilket kan förhindra utvecklingen av 
sammankopplingen av systemen (Gond et al., 2012, s. 210). Det finns vissa fall då de här 
situationerna kan uppstå, exempelvis i ett byråkratiskt företag som har stora 
marknadsandelar men som minskar på grund av att konkurrenter som kommer in på 
marknaden är bättre. I detta fall kan traditionella styrmetoder och hållbarhetsarbetet ha 
utvecklats som separata diagnostiska system (Gond et al., 2012, s. 210). Gond et al. (2012, 
s. 211) beskriver att ett företag som saknar en tydlig strategi och som verkar inom ett 
konkurrenskraftigt område i längden kommer ha svårt att hålla verksamheten vid liv. 
Karaktären på företag som befinner sig i denna utvecklingsfas är att de troligtvis inte tar 
hänsyn till och förenar de miljömässiga, sociala och ekonomiska förhållandena (Gond et 
al., 2012, s. 211). 
 
För att gå från första utvecklingsfasen till den andra, Strategy emergence through 
sustainability, kan företaget ändra användningen av SCS (Gond et al., 2012, s. 211). SCS 
förändras från att användas som ett diagnostiskt verktyg till ett interaktivt och via detta 
kan företaget utveckla sin strategi genom hållbarhet. MCS och SCS är fortfarande inte 
integrerade med varandra men ledningen har tagit hänsyn till hållbarhet för att 
implementera en hållbarhetsstrategi (Simons, 1994, refererar i Gond et al., 2012, s. 211). 
Detta stadium av utveckling kan vara mindre sannolikt men ske genom exempelvis en ny 
dynamisk avdelning som arbetar med hållbarhetsutveckling eller CSR (Gond et al., 2012 
s. 211). Vidare beskriver Simons (1994, refererat i Gond et al., 2012 s. 212) att denna fas 
kan uppkomma om ledningen vill främja en ny strategi genom hållbarhet. Den kognitiva 
integrationen av MCS och SCS kan förhindras av att de som ska arbeta med det nya 
hållbarhetsarbetet har bakgrunder som skiljer sig från den dominerande styrningen av 
verksamheten. Den nya avdelningen kan också arbeta skilt från resten av företaget vilket 
kan begränsa integrationen på de tekniska och organisatoriska dimensionerna. Vidare 
menar Gond et al. (2012, s. 212) att denna utvecklingsfas kan inträffa i mogna och stabila 
industrier som är föremål för förändringar på grund av nya och framväxande 
hållbarhetsfrågor, exempelvis global uppvärmning. Även om motivet för att ett företag 
förnyar sin strategi genom att ändra användningen av SCS är ekonomiskt, kommer 
företaget troligtvis få kämpa för att långsiktigt förbättra sina finansiella resultat utan att 
inrikta sig på en bredare uppsättning av kontrollsystem då de i denna fas är mindre 
integrerad, detta kan medföra att triple bottom line bara tas till hänsyn på en medelnivå. 
Enligt Gond et al. (2012, s. 212) är detta stadium av utveckling medelstabil. 
 
Ett företag kan också ta sig från det första utvecklingsstadiet genom att förändra sitt sätt 
att använda MCS (Simons, 1991, 1994, 1995, refererat i Gond et al., 2012, s. 212). Då 
hamnar det i ett stadie som kallas Compliance driven sustainability strategy där hållbarhet 
får begränsat med uppmärksamhet parallellt med de dominerande MCS (Gond et al., 
2012, s. 212). MCS används på ett interaktivt sätt samtidigt som SCS används som ett 
diagnostiskt kontrollsystem (Gond et al., 2012, s. 211). SCS används för att hitta 
väsentliga avvikelser från planerna och för att visa, till exempel genom 
hållbarhetsrapportering, att organisationen har allting under kontroll (Gond et al., 2012, 
s. 212). Eftersom det är en låg nivå av teknisk och organisatorisk integration är den 
information om hållbarhet som företaget samlar in svår att använda in de interna 
styrprocesserna (Boxenbaum & Jonsson, 2008; Meyer & Rowan 1977, refererad i Gond 
et al., 2012, s. 212). På samma sätt kan ledningen när de konfronteras med 
hållbarhetsproblem ha svårt att relatera dem till kärnverksamheten menar Zheng (2010, 
refererad i Gond et al., 2012, s. 212) vilket tyder på låg kognitiv integration. 
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Organisationens kapacitet att förbättra triple bottom line är i detta stadium låg (Gond et 
al., 2012, s. 212). 
 
I Schizoid sustainability strategy används både MCS och SCS som interaktiva 
kontrollsystem (Gond et al., 2012, s. 211). Hållbarhetsstrategin och den traditionella 
strategin blir motsägelsefulla eftersom SCS och MCS är konstruerade som parallella 
system vilket leder till en låg teknisk, organisatorisk och kognitiv integration (Gond et 
al., 2012, s. 212). Fasen är ovanlig men enligt Gond et al. (2012, s. 212) finns det 
teoretiska och empiriska bevis för att den förekommer. Vidare beskriver Gond et al. 
(2012, s. 212-213) att utvecklingen av motstridiga kontrollsystem gör av att avvägningar 
och spänningar som inte lyckats hanteras av företagets ledning istället får hanteras av 
chefer på lägre nivå. Det kan också tyda på oenigheter i styrelsen om hur strategiska 
osäkerheter ska hanteras (Gond et al., 2012, s. 213). Båda dessa situationer kommer att 
bidra till en försämrad teknisk och organisatorisk integration samt förhindra en kognitiv 
integration av hållbarhetsstrategi. Utvecklingsfasen karaktäriseras av låg stabilitet. Det 
finns en förmåga att kortsiktigt förbättra de miljömässiga, sociala och ekonomiska 
resultaten men på lång sikt kan det komma att bli svårt (Gond et al., 2012, s. 213). 
 
I följande fyra utvecklingsstadier är MCS och SCS starkt integrerade med varandra (Gond 
et al., 2012, s. 211).   
 
Dormant integrated strategy är en utvecklingsfas där både MCS och SCS har utformats 
som diagnostiska kontrollsystem (Gond et al., 2012, s. 211). Enligt Gond et al. (2012, s. 
213) behöver det dock inte betyda att de är utvecklade för att utgöra någon typ av strategi. 
En situation då denna utvecklingsfas av kontrollsystemen kan uppstå är då företaget börjat 
att tekniskt integrera hållbarhet i exempelvis sitt styrkort. Denna fas liknar den första 
fasen, dormant decoupled strategy men kontrollsystemen är nu genom någon eller flera 
av dimensionerna tekniskt, organisatoriskt eller kognitivt integrerade med varandra 
(Gond et al., 2012, s. 213). Även om företaget saknar en strategisk vision är utsikten för 
hållbarhetsstrategin bättre i denna utvecklingsfas än i dormant decoupled strategy 
eftersom att ett interaktivt engagemang av ledningen i ett av kontrollsystemen kan vara 
tillräckligt för att gå mot ett annat utvecklingsstadium som har hög potential för att 
integrera hållbarhet (Gond et al., 2012, s. 213).  
 
Under Sustainability driven strategy används MCS som ett diagnostiskt kontrollsystem 
medan processen för skapande av strategier drivs av hållbarhet genom SCS som i detta 
fall används som ett interaktivt kontrollsystem (Gond et al., 2012, s. 211, 213). 
Situationen är möjlig i ett nystartat företag som fokuserar på hållbarhet och som är i början 
av sin utveckling och har därför inte hunnit utforma ett MCS som innefattas i processen 
för att skapa strategier. Eftersom att strategin innefattar hållbarhet menar Gond et al. 
(2012, s. 213) att behovet av att hantera hållbarhetsinformation är stort vilket leder till att 
företaget använder SCS som ett interaktivt kontrollsystem samtidigt som ett integrerat 
MCS utvecklas som en biprodukt. Detta är ofta ett tillfälligt steg i utvecklingen mot en 
hållbar organisation vilket gör att denna fas stabilitet ligger på en medelnivå (Gond et al., 
2012, s. 214). Gällande perspektiven av triple bottom line beskriver Gond et al. (2012, s. 
214) att företaget kan prestera bra sett till de miljömässiga och sociala aspekterna, men 
att de kan få det svårare att prestera bra ekonomiskt och därför blir prestationen för dessa 
tre sammantaget endast medelmåttigt. Gond et al. (2012, s. 213-214) nämner inget om 
hur de tekniska, organisatoriska och kognitiva dimensionerna ser ut i detta stadie.  
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I den tredje fasen av hög integration, Peripheral sustainability integration, används MCS 
som ett interaktivt kontrollsystem medan SCS används som ett diagnostiskt 
kontrollsystem (Gond et al., 2012, s. 214). Detta utvecklingsstadium är empiriskt möjligt 
då företaget har utgått ifrån befintliga MCS då de tagit fram deras hållbarhetssystem vilket 
förbättrar den tekniska och organisatoriska integrationen. Den kognitiva integrationen 
kommer vara låg då strategiska osäkerheter inte antas vara relaterade till hållbarhet (Gond 
et al., 2012, s. 214). Detta kan också uppstå då SCS skapas på grund av att företaget 
använder sig av rapporteringssystem uppbyggda för att stämma överens med externa krav 
och förväntningar. Vidare menar Gond et al. (2012, s. 214) att denna fas kan förväntas 
förekomma relativt ofta eftersom verksamhetens engagemang och arbete mot hållbarhet 
drivs av att en sådan överrensstämmelse anses vara viktig. Gond et al. (2012, s. 214) 
beskriver att triple bottom line i detta utvecklingsstadium befinner sig på en medelnivå. 
Företaget prioriterar de ekonomiska dimensionerna högre än de sociala och miljömässiga 
dimensionerna. 
 
I den sista fasen, Integrated sustainability strategy, som Gond et al. (2012, s. 211) 
beskriver används både MCS och SCS som interaktiva kontrollsystem och är starkt 
integrerade med varandra. Gond et al. (2012, s. 215) menar att denna utvecklingsfas 
motsvarar en ideal interaktiv användning av de integrerade systemen. I det här stadiet kan 
hållbarhetsstrategin utvecklas och förnyas genom att använda ett sammanhängande 
integrerat system eftersom hållbarhetsstrategin och företagets allmänna strategi nu helt 
överlappar varandra. Detta exemplifieras i Gond et al. (2012, s. 215) genom ett företag 
som översätter sina hållbarhetsåttaganden i mätbara mål som operativa chefer sedan 
kontrollerar och försöker uppnå. Genom att associera hållbarhetsmålen med finansiella 
mål kan företaget anta både en teknisk och en organisatorisk integration samtidigt som 
medarbetarna förväntas bli involverade i arbetet mot att uppnå dessa mål. I denna fas 
antas också en hög nivå av kognitiv integration vilket balanserar delarna i triple bottom 
line och arbetet för att uppnå en hög prestation (Gond et al., 2012, s. 215). 
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Tabell 1. Sammanställning av utvecklingsfaser och integrationen av MCS och SCS 
Källa: Gond et al., 2012, s. 211 
 
Tabell 1 visar modellen med de olika utvecklingsfaserna som ett företag kan befinna sig 
i under arbetet med att integrera hållbarhet i sin strategi. Modellen kommer att användas 
i analysen av empirin för att undersöka hur företagen i studien har utvecklats i sitt arbete 
med att integrera hållbarhet i sin strategi. 
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3.3.2	Möjlighet	till	förflyttning	mellan	utvecklingsfaser	
 
Förflyttningar mellan de olika utvecklingsfaserna kan ske antingen genom att gå från en 
låg till en hög nivå av integration mellan kontrollsystemen eller genom att gå från en hög 
nivå av integration till en låg (Gond et al., 2012, s. 216). Ett företag kan också förflytta 
sig mellan utvecklingsfaser genom att förändra sin användning av kontrollsystem, 
antingen genom att gå från ett diagnostiskt till ett interaktivt, eller genom att gå från ett 
interaktivt till ett diagnostiskt.  
 
För att implementera en ny strategi kan ett företag gå från att använda ett kontrollsystem 
diagnostiskt till att börja använda det interaktivt (Gond et al., 2012, s. 216). För att börja 
använda ett kontrollsystem interaktivt behöver ledningen fokusera på faktorer som är 
avgörande för att möjliggöra den nya strategin och skapa konkurrensfördelar. Vidare 
menar Gond et al. (2012, s. 216) att ett företag även kan förflytta sig mellan 
utvecklingsfaser genom att gå från att använda ett kontrollsystem interaktivt till att börja 
använda det diagnostiskt. Ett sådant steg kan ske medvetet, exempelvis genom att en chef 
väljer att minska betydelsen av ett kontrollsystem. Ett SCS som aktivt används som ett 
interaktivt kontrollsystem kan komma att hanteras diagnostiskt när företaget upplever att 
osäkerheter som rör hållbarhet är under kontroll (Gond et al., 2012, s. 216). 
 
Förflyttning mellan utvecklingsfaser kan också bero på en förbättrad eller förminskad 
integration mellan MCS och SCS som ett resultat av förändrad teknisk, organisatorisk 
eller kognitiv integration (Gond et al., 2012, s. 217). Den tekniska integrationen kan 
exempelvis förbättras genom ett datasystem som gör det möjligt att dela information från 
flera olika system vilket underlättar en systematisk integration.  Genom att göra 
förändringar inom en organisation kan förflyttning av människor mellan avdelningar 
underlättas vilket kan förbättra utbytet av information mellan de avdelningar som jobbar 
med hållbarhet och de som arbetar med MCS. På detta sätt kan den organisatoriska 
integrationen förbättras. Den kognitiva integrationen kan förbättras genom argumentation 
för hållbarhet relateras till en affärssituation (Gond et al., 2012, s. 217).  
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4.	Praktisk	metod	
Den första delen i detta kapitel presenterar vald metod för datainsamling, intervjutyp 
samt urval av respondenter. Därefter beskrivs intervjuprocessen i form av förberedelser, 
genomförande samt bearbetning av intervjuerna. Avslutningsvis beskrivs de etiska 
övervägandena som är vi tagit hänsyn till vid insamlingen av data.  

4.1	Datainsamling		

Saunders et al. (2012, s. 304) talar om två tillvägagångsätt vid insamling av data för att 
kunna besvara forskningsfrågan. När en studie ska genomföras bör forskaren börja med 
en genomgång av tillgänglig sekundärdata vilket är data som har samlats in i ett annat 
syfte och av andra personer än till den aktuella studien (Zikmund et al., 2013, s. 160). 
Vidare beskriver Saunders et al. (2012, s. 307) att det finns olika kategorier vid 
sekundärdata, det kan exempelvis utgöras av tidigare dokument, undersökningar samt 
sammanställningar från flera källor. Zikmund et al. (2013, s. 160-161) beskriver både för- 
och nackdelar med att använda sig av sekundärdata. Det är bland annat billigare att 
använda sekundärdata än att ta fram eget data (Saunders et al., 2012, s. 317; Zikmund et 
al., 2013, s. 160) samt mindre tidskrävande (Saunders et al., 2012, s. 317). Några 
nackdelar med att använda sekundärdata som framkommer i litteraturen är bland annat 
att sekundärdata är insamlat i ett annat syfte än till den aktuella forskningen (Saunders et 
al., 2012, s. 319; Zikmund et al., 2013, s. 160), att syftet från tidigare forskning kan ha 
påverkat hur resultatet är presenterats samt att accessen till sekundärdata kan vara svår 
(Saunders et al., 2012, s. 320).  
 
Vid sökandet efter sekundärdata har vi inte funnit någon tidigare data att utgå ifrån mer 
än det data som finns presenterat i tidigare forskning. Som nämnt ovan finns det både för- 
och nackdelar i användandet av sekundärdata, men då den befintliga forskningen varken 
räcker till eller kommer kunna bidra till att besvara vår frågeställning har vi valt att själva 
samla in primärdata att utgå ifrån. 
 
Observationer, olika typer av intervjuer samt enkäter är enligt Saunders et al. (2012, s. 
340, 372, 416) tre tillvägagångssätt för att samla in primärdata. Vid en observationsstudie 
studeras beteendemönster hos människor eller andra objekt under själva händelsen 
(Zikmund et al., 2013, s. 236). Ett annat sätt att samla in primärdata är att använda sig av 
intervjuer vilket beskrivs som ett samtal mellan två eller flera personer med ett visst syfte 
där frågor ställs som respondenten ska vara villig att svara på och som sedan kommer att 
sammanställas i rapport (Saunders et al., 2012, s. 372). De frågorna som ställs under 
intervjun kan vara till hjälp för att kunna besvara forskarens forskningsfråga men de kan 
även vara användbara om forskningsfrågan inte är formulerad från början (Saunders et 
al., 2012, s. 372). Ett annat sätt att samla in primärdata som Saunders et al. (2012, s. 416) 
beskriver är genom frågeformulär. Denna term innefattas av alla metoder där 
respondenterna får besvara exakt samma frågor i en förbestämd ordningsföljd (de Vaus, 
2002, refererat i Saunders et al., 2012, s. 416). Detta tillvägagångssätt är det vanligaste 
vid insamling av primärdata och eftersom att samma frågor ställs har forskaren möjlighet 
att ha ett stort sampel (Saunders et al., 2012, s 417).  
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För att genomföra denna studie har vi valt att utgå från primärdata. Detta för att tidigare 
forskning inte kan bidra till att besvara vår forskningsfråga. Det sätt vi valt för att samla 
in data till denna studie är genom intervjuer eftersom det enligt oss är det bästa sättet för 
att få tillgång till information som ska hjälpa oss att förstår hur integrationen av hållbarhet 
i ett företags strategi ser ut och hur detta har utvecklats. En fördel av att använda 
primärdata är att vi själva får ta fram den så att det är anpassat till vår studie och 
därigenom elimineras risken för att vi gör en tolkning på något som tidigare forskare 
redan har tolkat. En nackdel är att vi måste vara säkra på att de frågor vi använder oss 
faktiskt kommer kunna hjälpa oss att besvara forskningsfrågan men genom att utgå från 
befintliga teorier då vi tar fram frågorna minskar denna risk.  
 
4.1.1	Intervjutyper	
 
Det finns tre olika intervjutyper, strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade 
(Saunders et al., 2012, s 374; Denscombe, 2016, s. 266). Vidare beskriver Saunders et al 
(2012, s. 374) också att intervjuerna kan vara standardiserade eller icke-standardiserade 
och beroende på intervjutypen kommer intervjun vara utformad på ett visst sätt. Den 
första intervjutypen är den strukturerade och den brukar vara utformad som ett 
frågeformulär där frågorna är standardiserade och formulerade på ett identiskt sätt 
(Saunders et al., 2012, s. 374).  Denscombe (2016, s. 266) beskriver också denna typ av 
intervju som ett möte mellan forskaren och respondenten med syfte att besvara 
frågeformuläret och respondenten kan begränsas till ett visst antal svarsalternativ. För att 
undvika att forskningen ska bli snedvriden betonas vikten av att forskaren har samma 
tonläge då frågorna ställs (Saunders et al., 2012, s. 374) och att frågorna till 
respondenterna ska se exakt likadana ut (Blumberg et al., 2011, s. 265). De andra två 
intervjuteknikerna är semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer och båda icke-
standardiserade (Saunders et al., 2012, s. 374) och är ofta förknippade med kvalitativ 
forskning (King, 2004, refererat i Saunders et al., 2012, s. 374). Denscombe (2016, s. 
267) beskriver att vid användning av dessa två intervjutekniker kan frågorna utvecklas 
och förändras under forskningens gång baserat på vad forskaren fått ut av tidigare 
intervjuer. Under den semi-strukturerade intervjun brukar forskaren ha olika teman samt 
olika grundfrågor att utgå ifrån och under intervjun kan frågor utelämnas beroende på 
organisationens kontext (Saunders et al., 2012, s. 374).  Beroende på hur intervjun flyter 
på kan nya frågor ställas utifrån vad forskaren fått reda på samt att ordningsföljden av 
frågorna kan variera (Saunders et al., 2012, s. 374-375; Denscombe, 2016, s. 266). Under 
semi-strukturerade intervjuer kan forskaren också vara mer flexibel och respondenterna 
får själva chansen att kommentera och berätta mer ingående om forskarens ämnesval 
(Denscombe, 2016, s. 266). Den sista typen är den ostrukturerade intervjun och den 
genomförs oftast genom djupintervjuer och har en mer informell utformning (Saunders 
et al. 2012, s. 375). Vid användningen av denna intervjutyp menar Saunders et al. (2012, 
s. 375) att forskaren behöver ha en klar bild av vad som ska undersökas men det finns 
inga klara frågor att utgå ifrån. Forskaren inleder intervjun och därefter ska respondenten 
få tala fritt som möjligt, men någon diskussion ska inte eftersträvas (Denscombe, 2016, 
s. 266). Det ges utrymme för respondenten att tala fritt om ämnesvalet och det är alltså 
respondentens uppfattningar som styr inriktningen av intervjun (Saunders et al., 2012, s. 
375).  
 
Då denna studie grundar sig i en kvalitativ metod med beskrivande och utforskande 
design har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Saunders et al. (2012, 
s. 378) beskriver att om studien har en utforskande design passar det att använda sig av 
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semi-strukturerade intervjuer. Att vi har valt denna intervjutyp är också för att 
respondenterna ska kunna svara fritt utifrån angivna teman och den intervjumall som 
tagits fram utan att vi som forskare ska styra dem allt för mycket. Vi vill också under 
intervjun ha möjlighet att ställa fler frågor om något intressant dyker upp som är 
förknippat med ämnesvalet eller ställa följdfrågor om vi vill få utförligare svar. Beroende 
på intervju vill vi även kunna utelämna frågor som vi tycker redan besvarats samt att vi 
kan förändra ordningsföljden efter de svar som ges av respondenten.  
 
4.1.2	Urval	
 
Denscombe (2016, s. 63) beskriver två olika sätt att göra urval från 
undersökningspopulationen, antingen genom ett representativt urval eller ett explorativt 
urval. Representativa urval är vanliga att använda vid större studier som använder sig av 
kvalitativa data och utgör ett tvärsnitt av undersökningspopulationen. Vid 
urvalsprocessen tas hänsyn till att alla faktorer som är väsentliga för studien samt att 
urvalet överensstämmer med proportionerna i populationen. Denscombe (2016, s. 63) 
menar att genom ett representativt urval kan forskaren dra generella slutsatser om hur det 
ser ut i hela undersökningspopulationen. När forskningen bedrivs i mindre skala och 
datainsamlingen är kvalitativ kan explorativa urval göras. Denscombe (2016, s. 63-64) 
menar att explorativa urval är passande när forskaren vill undersöka outforskade områden 
och därigenom komma fram till nya idéer eller teorier. Syftet med explorativa urval är att 
ta fram information. Därför är det inte nödvändigt att urvalet är ett exakt tvärsnitt av 
undersökningspopulationen (Denscombe, 2016, s. 64). Vid explorativa urval ökar 
chanserna för observationer av intressanta, extrema eller ovanliga faktorer som kan belysa 
undersökningsområdet. Urvalet ur undersökningspopulationen kan ske genom ett 
sannolikhetsurval eller genom ett icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 
urvalet är slumpmässigt. Det bästa sättet för att nå ett representativt urval menar 
Denscombe (2016, s. 64) är genom att säkerställa att forskaren själv inte kan påverka 
valet av vilka eller vad som ska ingå i urvalet utan urvalet ska istället ske helt 
slumpmässigt ur undersökningspopulationen. Sannolikhetsurval är mest lämpade vid 
stora urval, där populationen är känd och används oftast vid stora kvalitativa studier. Om 
forskaren istället kan påverka urvalsprocessen genom att ta beslut används ett icke-
sannolikhetsurval vilket är lämpligt då forskaren tycker att sannolikhetsurval är svårt eller 
opassande att genomföra (Denscombe, 2016. s. 64). Anledningar till att forskaren anser 
att sannolikhetsurval inte är passande kan vara att det inte är möjligt att få ett tillräckligt 
stort urval, att det saknas information som krävs för att göra ett sannolikhetsurval eller att 
det genom traditionella tillvägagångssätt för sannolikhetsurval är svårt att nå urvalet 
(Denscombe 2016, s. 64-65). Denscombe (2016, s. 65) menar att icke-sannolikhetsurval 
är möjligt att använda både då målet är att få ett representativt urval eller explorativt urval. 
Vid ett icke-sannolikhetsurval i syfte att nå ett explorativt urval kan forskaren välja 
respondenter baserat på deras expertis, erfarenhet eller egenskaper som skiljer sig från 
normen (Denscombe, 2016, s. 65).  
 
Vi har valt att genomföra ett icke-sannolikhetsurval i syfte att nå ett explorativt urval. Vi 
ämnar inte undersöka ett tvärsnitt av populationen för att kunna generalisera resultatet av 
studien utan vi är istället intresserade av att undersöka och finna olikheter i hur olika 
företag integrerar hållbarhet i sin strategi. Vi är anser därför att ett explorativt urval är 
lämpligt för vår studie. Vidare menar vi att eftersom vi vill undersöka olikheter mellan 
företagen är det lämpligt att genomföra ett icke-sannolikhetsurval. Vi har då möjlighet att 
söka information och därefter välja företag som vi tror har de egenskaper vi söker. Vi vill 
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undersöka företag som har anställda som sitter på sådan expertis som är nödvändig för att 
besvara våra frågor, har olika arbetssätt gällande hållbarhet och att de har kommit olika 
långt med att integrera hållbarhet i företagets strategi. 
 
Det finns olika sätt att genomföra icke-sannolikhetsurval. Kvoturval genomförs genom 
att fastställa särskilda kategorier som anses vara nödvändiga att ha med i urvalet och det 
är forskaren själv som avgör vilka som ska ingå i dessa kategorier (Denscombe, 2016, s. 
73). Fördelen med kvoturval är att det kan garanteras att alla de viktiga kategorierna i 
urvalet representeras i förhållande till deras förekomst i populationen (Denscombe, 2016, 
s. 74). Ett teoretiskt urval innebär enligt Denscombe (2016, s. 76) att urvalet sker 
efterhand som teori utvecklas. Urvalet pågår fram till att forskaren har genererat 
tillräckligt med information för den teori som ska utvecklas. Ett icke-sannolikhetsurval 
kan också ske genom ett snöbollsurval vilket innebär att urvalet växer fram genom att en 
person som deltar i studien hänvisar till nästa person. Undersökningen består till en början 
av några få personer men växer sedan allt eftersom forskaren får förslag på nya personer 
som kan ingå i urvalet (Denscombe, 2016, s. 76). Om forskaren gör sitt urval genom att 
ta de första som finns till hands genomförs ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016, s. 
77). Enligt Denscombe (2016, s. 78) är kriterierna och fördelarna med ett 
bekvämlighetsurval att det är snabbt, billigt och enkelt. Det urval som vi kommer använda 
oss av i vår studie är ett subjektivt urval. Det innebär att urvalet baseras på relativt få 
personer som avsiktligt väljs ut där utgångspunkten är personernas kända kännetecken i 
syfte att få den bästa informationen. Kriterierna för de som handplockas till urvalet är 
enligt Denscombe (2016, s. 74) att de ska ha relevans för det ämne som undersöks samt 
att de ska kunskap om eller erfarenhet inom ämnet. Det är möjligt att använda ett 
subjektivt urval då forskaren har en viss kunskap om de företeelser eller personer som 
ska undersökas och genom detta välja ut några stycken eftersom forskaren bedömer att 
dessa kommer ge den mest värdefulla informationen (Denscombe, 2016, s. 74-75). 
Forskaren väljer ut studiens deltagare i ett särskilt syfte vilket motsvarar de speciella 
kvaliteter och relevansen för studien som deltagarna anses ha. Ett subjektivt urval är 
särskilt passande då forskaren vill skapa ett explorativt urval. Detta eftersom forskaren 
genom att välja de personer som med största sannolikhet har den kunskap och erfarenhet 
som kan ge kvalitativa och värdefulla insikter om ämnet vilket ger forskaren möjlighet 
att få den bästa informationen (Denscombe, 2016, s. 75).  
 
Som nämnt tidigare använder vi oss av ett icke-sannolikhetsurval i syfte att nå ett 
explorativt urval. Vidare kommer urvalet vara subjektivt. Vi anser att det är passande för 
vår studie eftersom vi planerat att ha ett relativt litet urval men som vi tror har de 
egenskaper och den expertis som krävs för att vi ska uppnå syftet med studien. Vi har 
handplockat de respondenter som vi anser är intressanta baserat på den information som 
vi har samlat om potentiellt intressanta företag. Som nämnts ovan är ett subjektivt urval 
lämpligt att använda för att skapa ett explorativt urval, vilket vi vill göra. 
 
Urval av respondenter är en mycket central del då det är deras utlåtanden som studiens 
resultat baseras på (Rowley, 2012, s. 264). En annan avgörande del är enligt (Rowely, 
2012, s. 264) tillgången till respondenter vilket främst påverkas av respondenternas 
villighet och tillgänglighet. Vi medvetna om att många företag nu under våren har mycket 
att göra då årsredovisningar ska in och annat arbete också ska skötas under den här tiden 
på året. Därför är villighet och tillgänglighet två avgörande faktorer för vår studie. När vi 
kontaktat företag har de flesta visat stor villighet i att ställa upp men det som varit det 
största problemet har varit tillgängligheten. Flera av de identifierade potentiella 
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respondenterna inte har tid för att bli intervjuade. När vi identifierat och valt ut vilka 
företag som var intressanta för vår studie utgick vi från vissa faktorer. En av dessa faktorer 
var att deras säte ska vara i Umeå för att få tillgång till högt uppsatta anställda. Det skulle 
också kunna vara möjligt vid val av annan stad, men då vi har begränsade resurser fick 
Umeå bli vår utgångspunkt. Att vi vill nå högt upp i företagen är för att nå personer med 
större insyn i företagets verksamhet men också för att vi vill intervjua personer med 
expertis inom ämnesområdet. Vidare vill vi också nå företag som vi uppfattar varit och 
är i olika stadier av att integrera hållbarhet i sin strategi.  

4.2	Intervjuprocessen	

Rowley (2012, s. 261) beskriver att intervjuprocessen sker i tre steg vilket innefattar att 
välja design och planera inför intervju, genomföra intervjuerna samt skapa mening av 
dem. Att välja design och planera inför intervjun handlar om att reflektera över varför 
intervjuer är det bästa sättet för att genomföra undersökningen, vilken intervjuteknik som 
passar studien, val av frågor, hur långa och hur många intervjuer som behövs samt vilka 
respondenter studien behöver för att kunna besvara forskningsfrågan (Rowley, 2012, s. 
261–265). Den andra delen i intervjuprocessen är genomförandet av intervjuerna och här 
bör forskaren se till att frågorna som ska ställas är formulerade så att respondenten förstår 
dem, ha en plan för hur intervjun ska komma igång och hur forskaren kan få respondenten 
engagerad under intervjun (Rowley, 2012, s. 265–267). Sista steget handlar om att skapa 
en mening av intervjuerna genom att analysera framtaget data, vilket som är det bästa 
sättet att analysera och hur presentationen av insamlat data ska se ut i empirin (Rowley, 
2012, s. 267–269).  
	
4.2.1	Förberedelser	
 
Som tidigare nämnt har vi valt att genomföra intervjuer för att kunna besvara studiens 
forskningsfråga. Vi menar att detta är det bästa sättet för att samla in information då 
forskningsdesignen är beskrivande och utforskande. Vi vill få en djupare förståelse och 
därigenom räcker det inte att samla in data genom frågeformulär.  Vidare beskriver 
Rowley (2012, s. 262) att om det är möjligt att identifiera nyckelpersonerna som ansvarar 
för det område studien ämnar undersöka och att de kan beskriva det valda 
undersöksfenomenet på detaljnivå är intervjuer att föredra, men också för att det är en 
stor chans att dessa nyckelpersoner inte kommer besvara ett frågeformulär. Som nämnt 
tidigare kommer vi att utgå från semi-strukturerad intervjuteknik. De frågor som ställs till 
respondenten ska vara utformade för att kunna besvara forskningsfrågan. Vidare beror 
valet av frågor också på om studien är induktiv eller deduktiv (Rowley, 2012, s. 263). Då 
vi har en deduktiv ansats kommer frågorna vara baserade på tidigare teori som 
presenterats i kapitel 3, Teoretisk metod. Beroende på studiens forskningsfråga och syfte 
kan antalet intervjuer variera (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Rowley (2012, s. 263) 
menar att cirka 12 respondenter med en ungefärlig intervjutid på 30 minuter per intervju 
är acceptabelt. Vid färre antal av intervjuer är sex till åtta också godkänt men då med en 
intervjutid på en timme per intervju. Det viktigaste är att intervjuerna kan bidra till studien 
(Rowley, 2012, s. 263). Vi har valt tre olika företag som alla har sitt säte i Umeå och 
genomfört 5 intervjuer. Vi har alltså intervjuat antingen en eller två personer på företagen. 
Anledningen till detta var att det på två av företagen inte fanns en person som kunde 
besvara frågor både om hållbarhetsstrategin och ekonomistyrningen. För att få tillgång 
till så bra intervjumaterial som möjligt valde vi därför att på dessa företag intervjua två 
personer, en som arbetar med hållbarhetsstrategi och miljöfrågor och en som arbetar med 
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företagets ekonomistyrning. För att vara väl förberedda inför varje intervju studerades 
företagets hemsida för att samla information och få en kunskap om företaget och dess 
strategi samt arbete med hållbarhet. Vidare läste vi också igenom års- och 
hållbarhetsredovisningar om det fanns att tillgå. Detta gjorde vi för att vi lättare skulle 
följa den information som uppgavs i samband med intervjuerna samt för att kunna ställa 
frågor som var relaterade till företaget som vi intervjuade. Det gav oss också en möjlighet 
att få en förståelse för företaget och hur dess utveckling har sett ut. 
 
4.2.2	Intervjuguide	
 
Dalen (2015, s. 35) menar att vid datainsamling som sker genom intervjuer behöver en 
intervjuguide tas fram. Det är särskilt viktigt då intervjuerna är semistrukturerade eller 
strukturerade. En intervjuguide ska omvandla studiens forskningsfråga till teman och 
underliggande frågor som ska svara på studiens viktigaste områden. De teman och frågor 
som formuleras måste vara av relevans för studiens forskningsfråga (Dalen, 2015, s. 35). 
Vid skapandet av intervjuguiden menar Dalen (2015, s. 35) och Denscombe (2016, s. 
277) att det är lämpligt att börja med frågor som inte är direkt kopplade till studiens mest 
centrala delar. De inledande frågorna bör vara utformade på ett sådant sätt att deltagarna 
känner sig trygga och avslappnade. Under intervjuns gång kommer sedan frågorna att bli 
mer fokuserade på studiens viktigaste områden för att mot slutet bli mer generella igen 
(Dalen, 2015, s. 35). Det som framkommer vid intervjun är det data som forskaren 
kommer att ha tillgång till och för att det ska vara så givande som möjligt är det viktigt 
att vara noggrann vid utformandet av intervjuguiden (Dalen, 2015, s. 35-36). Frågorna 
bör vara utformade på ett sätt som uppmuntrar deltagaren till att öppna upp sig och berätta 
fritt (Dalen, 2015, s. 36). Vid utformningen av frågorna bör forskaren fundera på om de 
är entydiga, ledande, om de kräver kunskap som deltagaren kanske inte har, om de är 
känsliga för deltagaren och om de ger utrymme för deltagaren att ha egna uppfattningar 
(Dalen, 2015, s. 36). Utöver detta menar Rowely (2012, s. 265) att frågorna inte bör bestå 
av två frågor i en eller att frågorna ska inbjuda deltagaren till att svara ja eller nej. Kvale 
& Brinkmann (2014, s. 173) menar att en bra intervjufråga ska bidra till insamlingen av 
kunskap samtidigt som den skapar bidrar till ett bra samspel mellan intervjuaren och 
intervjupersonen. 
 
När vi tog fram intervjuguiden som vi utgått ifrån under intervjuerna började vi med att 
ta fram en sammanställd intervjuguide, se appendix 2. Den innehåller alla de frågor som 
vi ville ställa till företagen. Inledningsvis ställs mer allmänna frågor om just den personen 
som vi intervjuade för att skapa ett bra och avslappnat samtal. Därefter ställde vi allmänna 
frågor som handlade om företagets strategi, beslutsorgan och hållbarhet för att försöka få 
en överblick över hur företaget bedriver sin verksamhet. Frågorna går sedan över till att 
behandla den teoretiska referensramen som främst berör Simons (1995) Levers of control. 
Vid frågor om företagens syfte, värderingar och kultur har vi utgått från 
värderingssystem. Frågorna kring företagets arbete med hållbarhetsstrategin och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter är baserade på den del som behandlar interaktiva 
kontrollsystem. Teoridelen som behandlar om begränsningssystem utgör grunden för de 
frågor som handlar om begränsningar för att implementera en hållbarhetsstrategi. De sista 
frågorna som handlar om hur företagets hållbarhetsstrategi påverkar ekonomistyrningen 
grundar sig i diagnostiska kontrollsystem. Avslutningsvis frågade vi om respondenterna 
ville tillägga något, om de hade några frågor till oss eller synpunkter på hur vi författare 
genomförande intervjun. Som nämnt tidigare genomförde vi på två av företagen två 
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intervjuer. För att intervjun skulle vara anpassad efter den vi intervjuande delade vi därför 
upp den första intervjuguiden i två delar, se appendix 3 och appendix 4. 
 
4.2.3	Genomförandet	av	intervjuerna	
 
Det finns olika sätt att intervjua valda respondenter, genom personliga intervjuer, 
gruppintervjuer eller fokusgrupper (Denscombe, 2016, s. 267-268). Den personliga 
intervjun är det vanligaste sättet och det innebär att forskaren och respondenten möts. 
Detta sätt är populärt då det oftast är enkelt att arrangera och kontrollera (Denscombe, 
2016, s. 267). Det är även en fördel att forskaren bara har en person att fokusera på, vilket 
även underlättar transkriberingen då det bara är en respondents röst att känna igen och att 
bara en person pratar i taget (Denscombe, 2016, s. 267). En annan fördel som Zikmund 
et al. (2013, s. 207) tar upp är att det är en liten chans att respondenten missuppfattar 
frågorna då forskaren är med på plats och kan förklara vad de menar. Nackdelar med 
personliga intervjuer är att de kan begränsa synpunkter och åsikter då forskaren endast 
intervjuar en person i taget (Denscombe, 2016, s. 267) och enligt Zikmund et al. (2013, 
s. 209) kan även den uteblivna anonymiteten hos respondenterna begränsa den 
informationen som uppges då ämnesområdet kan vara känsligt. Telefonintervjuer är 
också ett sätt att samla in kvalitativa data och det sättet kan jämföras med personliga 
intervjuer (Zikmund et al, 2013, s. 212). Det finns både för- och nackdelar med 
telefonintervjuer enligt Zikmund et al (2013, s. 213). Två fördelar är att det går snabbt att 
samla in data till studien och det är ett billigare alternativ till personliga intervjuer. Fler 
för- och nackdelar med telefonintervjuer kan vara att respondenten kan lättare ge ut 
information som kan anses som känslig. Det kan även uppstå missförstånd om 
respondenten behöver betänketid för att besvara en del frågor, men då forskaren befinner 
sig på andra sidan telefonen kan den uppfatta det som att respondenten har svarat klart 
och ställer därför nästa fråga (Zikmund et al., 2013 s. 213-214). 
 
Ett annat sätt att intervjua är genom gruppintervjuer och en fördel är att antalet 
respondenter ökar. Genom denna ökning kan forskaren troligtvis få tillgång till flera 
synpunkter och åsikter som berör forskningen (Denscombe, 2016, s. 267-268). 
Genomförandet av gruppintervjuer är utformat på samma sätt som den personliga 
intervjun, skillnaden är att frågorna får svar från fler respondenter och inte bara en såsom 
i den personliga intervjun (Denscombe, 2016, s. 268). Under en gruppintervju ligger 
ansvaret på forskaren att förklara syftet med intervjuerna och sedan uppmuntra 
respondenterna till diskussion som är styrd av forskaren, detta kan leda till nya viktiga 
insikter för forskaren (Saunders et al., 2012, s. 402) och dessa diskussioner kan belysa 
ämnet från flera perspektiv (Denscombe, 2016, s. 268).  
 
Fokusgrupper kan också vara ett alternativ för att samla in data från respondenter. Dessa 
grupper är sammansatta för att undersöka och diskutera attityder, idéer och känslor kring 
forskningsområdet (Denscombe, 2016, s. 268). Det finns olika uppfattningar om hur stora 
dessa grupper ska vara men det optimala är mellan sex och tolv personer (Denscombe, 
2016, s. 269; Neuman, 2011, s. 459; Zikmund et al., 2013, s. 63). Detta sätt går ut på att 
respondenterna kommer vara mer villiga att berätta saker om det sker under en 
gruppdiskussion (Zikmund et al., 2013, s. 63). Det som utmärker fokusgrupper från andra 
intervjutyper är tre egenskaper. Den första är fokus och det handlar om att gruppen har 
samlats för att diskutera ett specifikt forskningsområde eller ämnet. Den andra 
egenskapen handlar om forskarens roll som är att underlätta för respondenterna och inte 
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leda diskussionen. Den sista handlar om gruppdynamiken för att få tillgång till 
informationen som behövs (Denscombe, 2016, s. 269).  
 
I den här studien har personliga och telefonintervjuer genomförts för att kunna samla in 
data. Personliga intervjuer anser vi var mest lämpliga då vi kunde identifiera 
nyckelpersoner på de valda företagen för att kunna besvara vår forskningsfråga. Vidare 
genomfördes en telefonintervju eftersom att respondenten inte hade möjlighet att träffa 
oss personligen. Om vi istället hade undersökt hur personal och chefer hade upplevt 
förändringen av strategi och ekonomistyrning med hållbarhetsfaktorn hade 
gruppintervjuer alternativt fokusgrupper varit mer aktuellt.  
 

Företag Intervjuperson Arbetsroll Intervjutid Datum 

F1 
F1:1 Hållbarhetsstrateg 60 minuter 2017-03-30 
F1:2 Affärscontroller 20 minuter 2017-04-03 

F2 F2:1 Kommunikationschef 34 minuter 2017-04-04 

F3 
F3:1 Miljösamordnare 31 minuter 2017-04-06 
F3:2 Strateg 30 minuter 2017-04-12 

Tabell 2. Sammanställning av de genomförda intervjuerna 

Som framgår i tabell 2 genomfördes fem intervjuer med tre företag. Från företag ett (F1) 
intervjuades en hållbarhetsstrateg samt en affärscontroller. Båda intervjuerna skedde 
genom ett personligt möte på deras kontor. Vid dessa intervjuer utgick vi från två olika 
intervjuguider, se appendix 3 och 4. Vidare hade vi endast en intervju med en 
kommunikationschef på företag två (F2) och denna intervju genomfördes genom telefon. 
Att vi endast hade en intervju på F2 var för att den vi intervjuade har god insyn i företaget 
och därmed hade möjlighet att svara på alla de frågor som vi söker svar på. På företag tre 
(F3) intervjuade vi två personer och båda två genom personliga intervjuer på deras kontor. 
En av dessa var miljösamordnare och hade ansvar för företagets miljöfrågor och den andra 
var strateg och besvarade frågor om ekonomistyrningen i företaget.  
 
4.2.4	Bearbetning	av	intervjuerna	
 
Då intervjuerna är genomförda ska forskaren lyssna igenom dem för att bekanta sig och 
försöka se mönster i insamlat data (Rowely, 2012, s. 267). Ett sätt att bekanta sig kan vara 
genom att transkribera data, dock brukar det ta väldigt mycket tid (Rowley, 2012, s 267). 
Vidare beskriver Neuman (2011, s. 507) att det inte bara räcker att samla in data utan att 
en analys också måste genomföras. Vid analysen organiseras, integreras och undersöks 
insamlat data, forskaren försöker att hitta mönster om det finns någon relation mellan 
detaljerna (Neuman, 2011, s. 507). Vid kvalitativa studier sker analysen genom att 
organisera insamlat data till olika kategorier och teman (Neuman, 2011, s. 510).  
 
Transkribering sker efter att forskaren har genomfört sin datainsamling (Jenks, 2011, s. 
5). Insamlade data tenderar att bli lättare att jämföra och söka i om det har transkriberats 
(Denscombe, 2016, s. 384). Jenks (2011, s. 2-3) beskriver olika sätt att transkribera på, 
att forskaren presenterar en kort berättelse om det den undersökt innan själva texten 
kommer eller att transkriberingen är utformad ord-för-ord och då kan forskaren också 
skriva in hur ordet uttalades eller att ha med bilder om transkriberingen sker från en 
inspelad film. Beroende på i vilket syfte intervjumaterialet ska användas kan forskaren 
transkribera olika mycket. Om forskaren vill undersöka något från grunden och hitta 
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någon underliggande struktur kan hela intervjuer behöva transkriberas. Om forskaren är 
ute efter faktisk information räcker det med att transkribera delar som hjälper till att nå 
ett resultat (Denscombe, 2016, s. 385). Det är väldigt tidskrävande att transkribera men 
Denscombe (2016, s. 385) menar att det är genom transkriberingen som forskaren 
kommer nära sitt data och därför bör det ses som en väsentlig del av intervjumetoden. 
Transkriberingen är också ett lättare sätt att basera analysen på än inspelningen av 
intervjun (Denscombe, 2016, s. 385). En fördel med att transkribera enligt Jenks (2011, 
s. 7) är att det går att analysera och plocka isär insamlat data och dela upp dem i olika 
delar. 
 
För att kunna besvara vår forskningsfråga spelade vi in intervjuerna för att sedan 
transkribera dem. Vi har i den här studien transkriberat ord-för-ord och därmed skrivit 
ner varje ord som sas under intervjun men utelämnat i vilken ton orden uttalats. Att vi 
valt att utesluta det är för att det inte kommer att påverka resultatet då vår studie ämnar 
undersöka företags förändringar och utvecklingar. Hade vi istället hur undersökt personer 
på företaget har upplevt att hållbarhet har påverkat deras arbete, antingen positivt eller 
negativt hade det varit mer aktuellt då det i så fall var känslan vi ville åt. Vi har valt att 
transkribera för att vi lättare ska kunna utforma en analys av insamlat data. Med hjälp av 
transkriberingen har vi undersökt om det finns likheter och olikheter mellan företagen 
och hur långt de hunnit komma med sin hållbarhetsstrategi. Under transkriberingen fick 
vi även chansen att bekanta oss med vårt insamlade data vilket underlättade 
genomförandet av analysen. Efter varje intervju har en av oss transkriberat och den andra 
har sedan läst igenom transkriberingen. 
 
Vid val av analys har vi använt två stycken. Den första är en innehållsanalys och den 
andra är en narrativ analys. Enligt Denscombe (2016, s. 392) kan en innehållsanalys göras 
på all typ av kvalitativ data, så som text, ljud eller bilder och används för att kvantifiera 
data. Innehållsanalysen följer vanligtvis en enkel och logisk process. Det första steget 
innebär att forskaren ska välja ett lämpligt textavsnitt där kriteriet för valet bör vara tydligt 
formulerat. Nästa steg består av att dela upp texten i mindre delar. Denscombe (2016, s. 
392) menar att det som ska analyseras kan exempelvis vara alla ord, hela meningar eller 
hela stycken. Steg tre i processen innebär att forskaren behöver utarbeta kategorier som 
är relevanta för analysen av data. För att detta ska vara möjligt behöver forskaren vara 
medveten om vilka kategorier och frågor som är intressanta för studien och hur dessa tar 
sig uttryck, exempelvis genom nyckelord, i texten. Att koda delarna av texten för att skapa 
en överrensstämmelse med kategorierna är det fjärde steget i processen. Forskaren 
behöver vara mycket uppmärksam på texten för att koda de ord och meningar som är 
relevanta. Steg fem är ofta den första delen av analysen och här räknas hur ofta de olika 
delarna i texten förekommer (Denscombe, 2016, s. 392). I det sjätte och sista steget 
analyseras hur ofta de olika delarna förekommer och hur de förhåller sig till andra delar 
som förekommer i texten (Denscombe, 2016, s. 393). Detta arbete underlättas om 
kodningen av data är välgjort och forskaren kan under analysen finna samband och 
förklaringar för när och varför de olika delarna i texten förekommer som de gör. Genom 
att göra en innehållsanalys av en skriven text har forskaren, oberoende av författarens 
avsikt, möjlighet att finna gömda budskap som kommuniceras i texten. Denscombe 
(2016, s. 393) menar att den största fördelen med en innehållsanalys är att det ger 
forskaren en chans att kvantifiera texten. Nackdelen med en innehållsanalys är att den har 
en tendens att lyfta ur delarna av texten ur sitt sammanhang och från författarens avsikter 
med texten (Denscombe, 2016, s. 393).  
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I vår studie behöver vi samla information om de företag som deltar i vår studie samt om 
den bransch där företaget är verksamt. För att göra detta kommer vi att använda oss av 
innehållsanalys. Det material som analyserats är information som finns tillgängligt på 
webbsidor samt i olika typer av årsrapporter. Anledning till att vi gjort en innehållsanalys 
var för att vi vill få kunskap och skapa en förståelse för de företag som deltog i vår studie. 
Vi vill även förstå skillnaden mellan de deltagande företagen samt de olika förutsättningar 
som de möter i sin verksamhet. De delar vi tittat främst på är hur företagen bedriver sitt 
hållbarhetsarbete. Vi är i vår studie intresserade av att studera företag som har kommit 
olika långt i sitt arbete att integrera hållbarhet i sin strategi. Det är därför nödvändigt att 
analysera och skapa en förståelse för företag som kan vara intressanta för studien innan 
bokning och genomförande av intervjuerna.  
 
Vidare har vi använt oss av en narrativ analys vid analysen av vårt insamlade data. Enligt 
Saunders et al. (2012, s. 575) innebär en narrativ analys att en berättelse analyseras utifrån 
dess strukturella enheter. Det finns två typer av strukturella enheter som används i det här 
tillvägagångssättet. Det första innebär att använda tidsmässiga sekvenser för att analysera 
berättelsen. Det andra går ut på att analysera berättelsen i en logisk följd vilket innebär 
att beskriva situationen som formar berättelsen, problemet i situationen, händelser som 
uppstod i samband med situationen, hur situationen löstes samt resultat och konsekvenser 
av situationen (Saunders et al., 2012, s. 575). Saunders et al. (2012, s. 576) menar att 
berättelsen kan analyseras genom att färgkoda de olika strukturella enheterna som till 
exempel den angivna situationen, nyckelfrågor, handlingar och resultat. Detta gör att 
forskaren kan hitta olika teman att analysera utan att dela upp den berättelse som utgör 
data samtidigt som det ger möjligheten att jämföra olika berättelser som behandlar samma 
typ av situation. Saunders et al. (2012, s. 576) menar att läsa berättelsen om och om igen 
är ett viktigt hjälpmedel i analysen av materialet. 
 
Vår analys är baserad på avsnitt 3.3.1 Utvecklingsstadier i integrationen av MCS och 
SCS. För att göra detta har vi använt vi en narrativ analys. Kapitel 5, Empiri är utformad 
som en berättelse baserad på insamlad data. Vi har tittat på hur företagen arbetar med att 
integrera hållbarhet i sin strategi, hur ekonomistyrningen fungerar som ett stöd i detta 
arbete samt hur hållbarhetsstrategin och ekonomistyrningen har utvecklats över tid. För 
att kunna genomföra analysen har vi färgkodat de olika strukturella enheterna i vårt data 
för att urskilja det som är intressant för studien men också för att kunna skilja de olika 
delarna åt. Färgkodningarna har också gjort det möjligt att jämföra de olika företagen 
sinsemellan.  

4.3	Etiska	överväganden	vid	datainsamling	

Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 33) präglas intervjustudier av etiska frågor. Även 
Saunders et al. (2012, s. 226) menar att etiska bekymmer uppstår i planerandet och 
genomförandet av en studie. Relationen mellan den som intervjuar och respondenten är 
beroende av intervjuarens förmåga att få respondenten att känna sig fri och trygg att prata. 
Det är avgörande för den kunskap som framställs genom forskningen (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 33). Ur en forskningssynpunkt definierar Saunders et al. (2012, s. 
226) etik som de uppförandenormer som leder forskarens beteende i förhållande till 
rättigheterna för dem som är föremål eller på annat sätt påverkas av studien. Enligt 
Bryman (2008, s. 131) är frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 
studiens deltagare huvudsakliga etiska frågor. Informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav är etiska principer som beaktas vid svensk 
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forskning (Bryman, 2008, s. 131-132). Informationskravet innebär att forskaren måste 
informera om studiens syfte för de personer som berörs av den (Bryman, 2008, s. 131). 
Vidare ska forskaren informera om vilka metoder som kommer att användas i studien 
samt hur presentation och förmedling av studiens resultat ska genomföras (Dalen, 2015, 
s. 26). Informationen ska också förmedla att deltagande i studien är frivilligt, att 
deltagandet kan avbrytas om önskas samt vilka moment som ingår in undersökningen 
(Bryman, 2008, s. 131). Enligt samtyckeskravet har studiens deltagare själva rätt att 
bestämma över sin medverkan (Bryman, 2008, s. 132). Vidare menar Dalen (2015, s. 25) 
att samtycket ska vara frivilligt och att det ska lämnas utan externa påtryckningar eller 
begränsningar av den personliga handlingsfriheten. Enligt Bryman (2008, s. 132) innebär 
konfidentialitetskravet att information om studiens deltagare ger ska behandlas 
konfidentiellt. Vidare är det viktigt att personuppgifter inte är tillgängliga för obehöriga 
och de måste därför förvaras säkert. Enligt Dalen (2015, s. 27) är kravet på konfidentialitet 
särskilt viktigt vid kvalitativ forskning då forskaren och deltagaren möts personligen. 
Deltagaren ska känna sig trygg i att informationen som lämnas vid intervjun behandlas 
med sekretess och att den inte kan spåras till deltagaren (Dalen, 2015, s. 27). Syftet med 
nyttjandekravet är att den information om enskilda personer som forskaren får tillgång 
till genom studien endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2008, s. 132).  
 
I samband med att vi kontaktade och bokade intervjuer med våra respondenter 
informerade vi kort vad studien innebar. Därefter skickades ett informationsbrev, se 
appendix 1, där vi informerade om syftet med studien, studiens forskningsfråga samt 
varför vi finner studien intressant. I informationsbrevet beskrev vi även hur intervjun 
skulle gå till, hur intervjumaterialet skulle hanteras samt hur resultatet av skulle 
presenteras. Vi informerade även om att deltagandet i studien sker frivilligt och anonymt. 
För att bekräfta detta inleddes intervjuerna med att fråga om respondenten förstod vad 
medverkan i studien innebär för dem samt att vi bad om ett samtycke för att intervjun 
spelades in. Vi informerade även att det endast är vi som författare som kommer ha 
tillgång till intervjumaterialet och att vi kommer transkribera materialet. 
Transkriberingarna ska förvaras på ett sätt så att ingen annan än vi har tillgång till dem. 
Vi kommer inte att avslöja på vilka företag som studien genomförts eller vilka 
respondenter som vi har intervjuat på dessa företag. Materialet som samlats in kommer 
inte användas i något annat syfte än att för att kunna genomföra denna studie.  
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5.	Empiri		
Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av företagen. Därefter redogörs företagens 
syfte, värderingar och kultur gällande hållbarhet. Vidare beskrivs företagens arbete med 
hållbarhet och utvecklingsarbete. Sedan redovisas de upplevda begränsningarna som 
finns i företagen. Avslutningsvis behandlas hanteringen av information och hot mot 
företagen hållbarhetsarbete samt uppföljning av hållbarhetsarbetet och 
återkopplingssystemen. 

5.1	Allmänt	om	företagen	

Vision 
Alla de tre undersökta företagen har en vision som innefattar någon av de tre 
hållbarhetsaspekterna samhälle, miljö eller ekonomi. F1:s fokuserar i sin vision på 
kunden och den innefattar även ordet ”hållbarhet” för att beskriva vad de vill 
åstadkomma. F1:1 beskriver att visionen är kundorienterad och att de sedan sent 90-tal 
har varit inriktade på miljöfrågorna. F2 har en vision som är riktad mot att vara bra för 
samhället och F2:1 förklarar att förändringen har skett genom att företaget har ändrat 
inriktning från individuell nytta, att kunden skulle få värde för sina pengar, till ett större 
samhällsperspektiv. F3:s vision har människor i fokus och enligt F3:2 har den varit fast 
de senaste 7-10 åren. 
 
Mission 
F1:s mission är att främja utveckling med bland annat miljö som en variabel. Företaget 
ägs av en annan organisation men F1:1 upplever inte att det är den organisationen som 
styr utan att det är företaget själva som utvecklar deras mission och att det oftast 
uppskattas av ägarorganisationen. F2:1 beskriver deras mission som det kundlöfte som 
de tagit fram. Detta löfte handlar om nytta för kunden och innehåller ekonomi och 
hållbarhet. Under 90-talet skedde en förändring och F2 började att använda sig av ett 
miljöprogram och det var även då företaget satte upp hållbarhetsmål. F3 har tre olika 
inriktningar inom deras mission, det första sätter den enskilda individen i fokus, det andra 
är forskning och utveckling och det sista handlar om utveckling på regionnivå. Vidare 
beskriver F3:2 att hen upplever att dessa inriktningar har varit ganska intakta över tid.  
 
Strategier och rutiner 
F1 beskriver att de har en mängd olika strategier som berör bland annat värdegrund, 
enkelhet, närhet och ansvar. De finns beskrivna i deras affärsplan som görs löpande med 
tre års framförhållning. Affärsplanen innefattar affärsidé, uppdrag, vision och vad som 
ska göras under den aktuella perioden. F1:1 förklarar att i affärsplanen beskrivs vad som 
är strategiskt viktigt för företaget just nu och tre år framåt. De rutiner som används för att 
både bibehålla och utveckla den aktuella strategin är baserad på den affärsplan som finns. 
Affärsplanen tas fram med hjälp av en omvärldsanalys där företaget tittar på 
förutsättningar, gör en analys och jämför med den affärsplan som finns innan en budget 
sätts och beslut tas om hur strategin ska hanteras. Omvärldsanalysen är ett sätt att 
analysera och undersöka om den valda strategin ska behållas eller om en ny strategi ska 
formuleras. F2:1 beskriver att då det kommer till företagets strategi har de olika 
målområden som de fokuserar på. De handlar om att de ska ha de bästa 
kunderbjudandena, ta fram starka varumärken samt vara ledande inom hållbarhet och ha 
ett unikt medlemsprogram. Då företaget ingår i en större organisation som verkar inom 
Sverige samarbetar de med den nationella verksamheten när det kommer till rutiner och 
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tillvägagångsätt för att utveckla den befintliga strategin. Vidare har de även en affärsplan 
och styrkort att utgå ifrån när det gäller strategin. Vissa initiativ tas på lokal nivå medan 
andra tas på en högre nivå och bildar därigenom gemensamma mål. F3:2 beskriver att F3 
har en gemensam plan för hur hela organisationen ska styras. Inom denna plan finns det 
fyra olika områden och det finns mål som är uppsatta för de specifika områdena. Dessa 
områden innefattar två aspekter som ska främja människor, att vara aktiva och innovativa 
samarbetspartner samt vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har de även program och 
styrkort inom hållbarhetsfaktorn miljö. Dock upplever F3:2 att de mål som sätts upp 
genom dessa program inte alltid når ner till de olika verksamheterna. Vidare beskriver 
F3:2 att företaget inte är så konsekvent när det kommer till att utveckla strategier och det 
finns olika strategier inom olika områden. Vissa rutiner påverkas av lagstiftningar och 
regler som företaget måste följa.  
 
Beslutsorgan 
F1:1 beskriver att de två beslutsorgan som finns inom deras företag är styrelse samt VD. 
Det finns även en koncernledning som består av chefer för alla enheter och avdelningar. 
Det är de som jobbar fram förslag som sedan VD och styrelse beslutar om. Information 
inom F1 förmedlas främst genom intranät, via chefsmöten där VD informerar 
koncernledningen som i sin tur informerar sina underchefer som sedan ser till att de 
berörda får tillgång till informationen. I F2 är det föreningsstämman som är det högst 
beslutande organet, men det finns även en styrelse och en företagsledning. Styrelsen tar 
beslut om mer övergripande strategier och strategifrågor medan ledningen ansvarar för 
den dagliga driften och den operativa verksamheten. Den mesta informationen förmedlas 
genom digital kommunikation eftersom att verksamheten har en stor geografisk spridning 
och därför är det lättast att nå ut genom internweb. Det förekommer även fysiska möten 
men F2:1 beskriver också att de använder sig av Skype och videokonferenser. Vidare 
betonar F2:1 att butikschefer också har en viktig roll då det kommer till att kommunicera 
information. F3 är verksamma inom den offentliga sektorn och har tre olika beslutsorgan. 
Det högsta är fullmäktige och sedan har de en styrelse samt utskott. Fullmäktige har 
ansvar för att ta beslut om olika policys och de olika program som företaget har, däribland 
miljöprogrammet. Förmedling av information om olika beslut som tagit finns i protokoll. 
Vidare beskriver F3:1 att vissa mål inte alltid integreras i de olika verksamheterna inom 
organisationen, exempelvis de uppsatta miljömålen. F3:1 förklarar att de från deras 
avdelning ”försöker puscha på verksamheterna att genomföra vissa åtgärder då för att 
kunna uppnå målen” men det är egentligen meningen att dessa mål ska brytas ner 
ytterligare i varje verksamhets verksamhetsplan. 
 
Hållbarhetsarbete 
F1 har en integrerad års- och hållbarhetsredovisning och 2014 var första året de 
upprättade en hållbarhetsrapport. Rapporten från 2016 börjar med 
hållbarhetsrapporteringen och i slutet kommer årsredovisningen, den är alltså inte helt 
integrerad utan är uppdelad i två delar. Den definition av hållbarhet som F1 utgår ifrån är 
baserad på Brundtlandskommissionen och innebär att företaget ska tillgodose dagens 
behov men med hänsyn till framtida generationers behov. Tidigare har företaget haft en 
rad olika policys inom bland annat miljö, arbetsmiljö, droger, mångfald och jämställdhet, 
men från år 2015 tog företaget fram en hållbarhetspolicy där alla aspekter är med. Enligt 
F1:1 har hållbarhet haft en positiv påverkan på företaget. I början på 2010-talet antogs ett 
utmanande och konkret tidsbestämt miljömål vilket F1:1 upplever gjorde att 
medarbetarna blev mer engagerade i företagets hållbarhetsarbete. Relationen mellan 
hållbarhet och F1:s allmänna strategi menar F1:1 har blivit bättre och att det nämnda 
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miljömålet var en ”ice-breaker” för detta. Efter det behandlades inte dessa frågor som ett 
sidospår utan kom med i affärsplanearbetet på ett naturligt sätt. Det bidrog även till att 
andra hållbarhetsmål togs upp. F2 hållbarhetsrapporterar delvis. Just nu har de en 
gemensam hållbarhetsrapport för hela övriga organisationen i Sverige men då det skett 
en lagförändring så måste företaget själv hållbarhetsrapportera från och med i år, 2017, 
uppger F2:1. Ungefär fem år tillbaka har den gemensamma organisationen 
hållbarhetsrapporterat och den har då varit integrerad i den årsrapport de gjort. Vidare 
talar F2:1 om tre olika områden när det kommer till att definiera hållbarhet i deras 
verksamhet vilket innefattar de butiker de verkar i, de produkter som de säljer samt de 
leverantörer som de använder sig av. Hur de kan påverka miljön genom valda 
energialternativ till deras butiker, vilka egenskaper produkterna har och dess påverkan på 
miljön vid transporter samt leverantörer genom olika samarbeten och dess påverkan. 
Företaget strävar även efter att vara en positiv kraft i samhället vilket de också räknar som 
en hållbarhetsaspekt. F2 har inte definierat vad hållbarhet innebär i deras verksamhet men 
F2:1 uppger att tanken är att de ska förvalta resurser samt ta ansvar för hur de påverkar 
omgivningen. De positiva effekterna av att arbeta hållbarhet F2:1 uppger är att det är det 
område som de anser sig vara längst fram i och att företaget har nischat sig mot att arbeta 
med hållbarhet. Det negativa på kort sikt menar F2:1 är att ”det kan kosta mer tid och 
pengar än om man ignorerar arbetet med hållbarhet”. Vidare menar hen också att det kan 
bli negativt i den bemärkelsen att företaget får större krav på sig gällande arbetet med 
hållbarhet och därför kan kunderna reagera starkt om de fattar något beslut som kan anses 
som negativt sett ur en hållbarhetssynpunkt. Dock poängterar hen att det i huvudsak har 
varit positivt att arbeta med hållbarhet eftersom de ser detta som en konkurrensfördel och 
att det i längden gynnar alla att arbeta med detta. Då F2:1 beskriver relationen mellan den 
allmänna strategin och hållbarhet är hållbarhet tydlig del i verksamheten och är integrerat 
i de flesta områden. F3 hållbarhetsrapporterar inte utan har med en miljöredovisning i sin 
årsredovisning. Hållbarhet för företaget har inte ännu definierats i stort utan de arbetar 
idag med de hållbarhetsaspekter men inte så att de benämner det som hållbarhet i 
verksamheten. F3:2 anser att hållbarhet är ett sidospår till den övriga verksamheten och 
hen upplever inte att hållbarhet är integrerad in den resterande styrningen. Dock arbetar 
de med hållbarhetsaspekterna men som nämnt tidigare kan de uppfattas som att de hamnar 
mer på sidan. De arbetar med människor så även om de inte benämner det som hållbarhet 
är det en aspekt inom hållbarhet som de arbetar med dagligen.  

5.2	Syfte,	värderingar	och	kultur	gällande	hållbarhet	

Förmedling av syfte och värderingar 
Enligt F1:1 förmedlas syfte och värderingar i F1 via intranät, utbildning och under 
personaldagar som infaller en gång per år där det förekommer föreläsningar om olika 
ämnen inom hållbarhet. F1:2 menar att hen upplever att företaget försöker förmedla 
hållbarhet men är osäker på hur den informationen uppfattas nere i verksamheten. I F2 
förmedlas syfte och värderingar gällande hållbarhet genom företagets normala kanaler 
vilket innebär genom fysiska möten eller digitalt. På F3 finns en 
kommunikationsavdelning som förmedlar information och mycket av förmedlingen av 
syfte och värderingar gällande miljö sker digitalt, både via intranät men också via 
företagets externa webbplats. Miljöavdelningen är även med på möten för 
avdelningschefer där de kan informera om sitt pågående arbete. F3:2 förklarar också att 
ledningen har tagit fram ett antal olika policys där det framgår hur de anställda inom 
verksamheten ska förhålla sig till olika frågor och däribland hållbarhetsfrågor. F3:2 säger 
dock att hen är osäker på att alla i verksamheten känner till dessa policys. Däremot finns 
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det en värdegrund som de anställda ska arbeta efter och som är väl kommunicerad i 
verksamheten men i den finns inte miljöperspektivet med.  
 
Företagskultur gällande hållbarhet 
I F1 uppger båda våra respondenter att de upplever att företagets anställda pratar om 
hållbarhet i sitt arbete. F1:1 som arbetar med hållbarhetsstrategi säger ”jag tror att det 
finns med där ganska tydligt och jag känner också att jag behöver faktiskt inte vara med 
och driva, det börjar hända saker utan att jag blir informerad” när vi frågar om hen 
upplever att de anställda pratar om hållbarhet genomgående i sitt arbete. F1:1 säger också 
att hen upplevde en stor förändring då företaget i början på 2010-talet satte upp det 
konkreta och tidsbestämda hållbarhetsmålet till slutet på 2010-talet som är företagets 
huvudsakliga styrande mål. De anställda började prata om hållbarhet internt, de ville veta 
mer och det började diskuteras om hur målet skulle uppnås. De anställda var positiva till 
målet samtidigt som det sågs som en stor utmaning. F1:1 upplever att den här effekten av 
att sätta upp målet fortfarande finns kvar i organisationen. Däremot uppger F1:2 att 
förståelsen för att det är hållbarhet som diskuteras inte alltid finns, utan upplever att de 
anställda pratar om och arbetar med hållbarhet på sitt sätt och att det sedan är någon annan 
som får tolka att det är hållbarhet som de arbetar med. F2:1 uppger att diskussionen bland 
de anställda angående hållbarhet är självklar i företaget och att det är något som är ständigt 
aktuellt och att de anställda är väldigt engagerade. F3:2 tror att det finns en indirekt 
diskussion bland de anställda i F3 om hållbarhet och miljö men att det inte finns något 
systematiskt arbetssätt som stödjer den diskussionen. 
 
Anställdas medvetenhet om hållbarhet inom företaget 
Både F1:1 och F1:2 upplever att medvetenheten om hållbarhet hos de anställda har 
förändrats över tid. F1:1 tror att verksamheten finner en trygghet i företagets styrande 
dokument där hållbarhet är en viktig del och som hjälper de anställda att fokusera. F1:2 
tror att många av de anställda privat har blivit mer medvetna om hållbarhet och att de tar 
med sig det i sitt arbete. F2:1 upplever att medvetenheten hos de anställda gällande 
hållbarhet har förändrats över tiden och säger ”jag upplever att basnivån har lyfts otroligt 
hos våra medarbetare både när det gäller kunskap och intresse”. Även på F3 upplever 
F3:1 att de anställda har blivit mer medvetna om miljöfrågan och att det nu är en naturlig 
del som de måste ta hänsyn till i sitt arbete.  

5.3	Hållbarhet	och	utvecklingsarbete		

Företaget hållbarhetsstrategi 
F1 har ingen utpräglad hållbarhetsstrategi men däremot finns hållbarhet med i den 
allmänna strategin. Utöver detta finns en hållbarhetspolicy som berör miljö, arbetsmiljö 
och friskvård, mångfald, affärsetik samt socialt ansvarstagande och alla dessa områden är 
inkluderade i företagets affärsplan. F1 har även en uppförandekod för både medarbetare 
och leverantörer som innebär att alla har ett ansvar för delarna som ingår i företagets 
hållbarhetspolicy. F2 har en hållbarhetsstrategi som går ut på att företaget ska var ledande 
i miljö- och hållbarhetsfrågor men också vara ledande i antalet hållbara produkter som 
säljs samt vara drivande och opinionsbildande i hållbarhetsfrågor. F3 har en policy för 
sitt arbete med miljö men även nedbrutna mål för miljöarbetet som är baserade på de 
områden där företaget har betydande påverkan på miljön. F1 skiftade fokus från att arbeta 
med miljöfrågor någon gång under slutet på 00-talet. F2 började arbeta mer seriöst med 
miljöfrågor på 90-talet men F2:1 menar att grunden för företaget bygger på hållbarhet 
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och att det har varit en del av verksamheten sedan starten. F3:1 uppger att F3 har arbetat 
med miljömål sedan slutet på 00-talet. 
 
Lärande inom organisationen 
F1:1 är den som är ansvarig för företagets hållbarhetsfrågor men upplever att den 
uppförandekod som finns bidrar till att viktiga hållbarhetsinitiativ även kommer inifrån 
organisationen. Företaget har tidigare haft en grupp som skulle arbeta med 
hållbarhetsfrågor men eftersom de inte hade mandat att ta några beslut ledde inte arbetet 
verksamheten framåt. Idag har företaget ingen tydlig arbetsprocess för hur 
hållbarhetsinitiativ hanteras utan de behandlas på samma sätt som andra initiativ i 
verksamheten. Det innebär att initiativen eller idéerna bereds och sedan tas de upp i den 
berörda ledningen där ett beslut tas. Företaget arbetar med Det naturliga steget. Det 
naturliga steget består av fyra hållbarhetsprinciper som ska säkerställa att inte sociala och 
ekologiska system systematiskt förstörs i syfte att nå ett hållbart samhälle (Det Naturliga 
Steget, 2017). Hållbarhetsprinciperna som Det Naturliga Steget (2017) består av kan 
användas som stöd i strategisk planering för att nå en hållbar utveckling. Innan initiativen 
tas upp i F1:s ledning ska de ha stämts av mot det de fyra hållbarhetskriterierna i det 
naturliga steget. I F2 är det styrelsen som tar fram riktlinjerna som företaget har att 
förhålla sig till och ledningen som tar verkställande beslut. F2:1 säger att de viktigaste 
hållbarhetsinitiativen kommer nedifrån i organisationen. Många av de förändringar som 
sker är konsumentdrivna vilket är naturligt då företaget är en konsumentorganisation och 
därmed är konsumentfrågor väldigt viktiga. Varifrån initiativen för hållbarhet kommer 
ifrån har varierat över tid. De har kommit både från konsumenter, ledningen och idag 
upplever F2:1 att medarbetarna är drivande i hållbarhetsarbetet samtidigt som 
konsumenterna också är engagerade men inte i lika stor utsträckning som tidigare. 
Hållbarhetsinitiativen diskuteras i arbetsgrupper med den övriga verksamheten i Sverige 
men även i företagsledningen och styrelsen samt i de olika avdelningar som berörs av den 
aktuella hållbarhetsfrågan. I F3 finns två olika instanser som fattar beslut där fullmäktige 
har ansvar för de övergripande delarna. De senaste mätbara miljömålen sattes upp av 
företagets styrelse. Både styrelsen och de två utskotten berörs av miljömålen där alla har 
blivit tilldelade mål som rör just deras verksamhet. Initiativen gällande arbetet med miljö 
kommer ifrån miljöavdelningen. Hur initiativen bereds varierar. De senaste miljömålen 
kom som förslag från miljöavdelningen och de antogs sedan av styrelsen samt de två 
utskotten. Miljöavdelningen diskuterar olika miljöförslag med experter för de specifika 
området för att tillsammans kunna bedöma och komma fram till förslag som är rimliga 
att uppfylla samtidigt som de ska vara utmanande. När dessa förslag sedan ska tas upp 
för beslut upplever F3:1 att arbetsprocessen har sett olika ut och att det saknas en tydlig 
struktur för detta. F3:1 svarar ”ja” när vi frågar om hen upplever att det är svårt att få 
respons på de miljöförslag som läggs fram och berättar att det kan bero på att det är svårt 
för dem att veta hur de ska arbeta eftersom det saknas en rutin för hur ett miljöprogram, 
och även andra program, med målformuleringar ska tas fram inom organisationen.  
 
Utveckling av hållbarhetsstrategi 
F1 samlar information om hållbarhet på olika sätt. De är bland annat med i 
branschorganisationer, arbetar med andra bolag i samma bransch, deltar i olika event som 
rör hållbarhet och följer med i viktiga hållbarhetsfrågor. Information samlas även från 
kunder och medarbetare. Informationen som hämtas från de olika hållen tas därefter med 
hem till företaget för att försöka omsätta den i den egna verksamheten. De rutiner som 
finns för att samla ny information finns i företagets affärsplan och mycket av arbetet går 
ut på att göra omvärldsanalyser. Insamling av information sker både systematisk genom 
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olika arbetsroller men även osystematiskt genom att företaget stöter på information som 
kan var intressant för verksamheten. Den insamlade informationen går sedan in i den 
beslutsprocess som finns för att utveckla hållbarhetsstrategin. I F2 finns flera olika 
personer och avdelningar som arbetar med hållbarhet inom olika specifika områden. Den 
information som företaget samlar in kommer både från den övriga verksamheten i Sverige 
samt det kooperativ som förtaget ingår i. Företaget får också information från 
myndigheter, de tar till sig av trender som framkommer i media och olika initiativ från 
leverantörer. F2:1 uppger också att de samlar information från kunder via sociala medier, 
mejl och telefon samt att kunderna kan skicka in motioner till föreningsstämman. 
Butikschefer har en viktig roll i att samla information som är aktuell på sin ort. I F2 samlas 
information om hållbarhet in både systematiskt och osystematiskt. Den nationella 
verksamheten samt det kooperativ som företaget ingår i har som främsta arbete att samla 
sådan information, men sedan är det företagsledningens uppgift att hålla sig uppdaterad 
inom de områden som företaget verkar. Även medarbetare kan stöta på information som 
är väsentlig för företagets verksamhet. Företaget följer den hållbarhetsstrategi som finns 
och utvecklas för den övriga verksamheten i Sverige samtidigt som de kan lägga till delar 
till den strategin som är aktuella för deras verksamhet. F3 samlar information om miljö 
genom omvärldsbevakningen som sker både från företagets miljöavdelning men också 
genom nätverk med andra företag som bedriver samma verksamhet i andra regioner i 
Sverige. F3:1 upplever att det är dessa nätverk som bidrar till det mesta av informationen.  
Företaget får också information från lagar och regler som påverkar verksamheten. 
Insamlingen av information sker inte systematisk och det finns ingen skriftlig rutin för 
hur insamlingen av information ska ske men F3:1 säger att det är viktigt att företaget är 
delaktigt i dessa nätverk samt deltar på olika konferenser för att tillvarata information och 
för att utveckla sin kompetens. Den information som företaget samlar in försöker de sedan 
koppla till de övergripande mål som finns. Sedan sätts förslag upp på aktiviteter som ska 
genomföras och företaget försöker även resurssätta dessa aktiviteter innan de sedan lyfts 
till direktören. 

5.4	Begränsningar	

Begränsningar som kan hindra utveckling eller implementering av hållbarhetsstrategi 
F1:1 uppger att det som skulle kunna begränsa företaget i utvecklingen av 
hållbarhetsstrategin är pengar men upplever att det går bra för företaget just nu och att det 
därför inte är begränsade ekonomiskt. F1:2 uppger att samhället kan ifrågasätta hur 
företaget bedriver sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv men upplever inte att detta 
eller något annat begränsar företaget i arbetet med att utveckla sin hållbarhetsstrategi. 
F2:1 säger att det som kan begränsa F2 i utvecklingen av hållbarhetsstrategin är tid, 
kostnader samt företagets geografi. Begränsningen i tid är på grund av att företaget består 
av en väldigt liten organisation och det finns ingen hållbarhetsavdelning som enbart 
arbetar med dessa frågor utan det ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Begränsningar 
gällande kostnader kommer av att det alltid sker en avvägning mellan kostnader för olika 
mer eller mindre hållbara alternativ. Geografiskt upplever F2:1 att företaget är begränsat 
av att området är väldigt glesbefolkat, det är långa avstånd vilket innebär att produkter 
måste transporteras långt och även andra resor bli långa. Även klimatet gör att företaget 
är begränsat och gör att det måste ta in produkter från södra delarna av Sverige. Den 
största begränsningen som finns för att utveckla miljöstrategin i F3 säger F3:1 är att det 
saknas en tydlig struktur för hur förslag ska kommuniceras med ledningen men också hur 
de övergripande målen sedan ska brytas ner och appliceras på verksamheten. Detta leder 
till att det är svårare att få resurser för att genomföra förslag och åtgärder. Miljöfrågorna 
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är inte alltid med i den årliga budgeten för verksamheten utan ligger vid sidan av. Även 
F3:2 säger att den största begränsningen för att utveckla en hållbarhetsstrategi ligger i att 
det saknas en systematik i styrningen och de rutiner som finns för att arbeta med 
hållbarhet och miljö. F3:2 upplever att det finns ett stöd från ledningen för att utveckla 
en hållbarhetsstrategi men att frågorna om hållbarhet och miljö prioriteras mindre än 
andra frågor. 

5.5	Hantering	av	information	och	hot	mot	företagets	hållbarhetsarbete	

Hållbarhetsstrategiska osäkerheter 
F1:1 upplever att företaget är ständigt ifrågasatt i många avseenden när det gäller hur 
verksamheten bedrivs. Det som kan hota verksamheten och arbetet med hållbarhet är 
skatter, styrmedel samt nya bestämmelser och lagar men F1:1 säger att företaget är trygga 
i sitt arbete och står för vad de gör. F1 försöker i ett tidigt skede genom sitt medlemskap 
i branschorganisationer vara med och påverka förslag på nya lagar och regler redan när 
de diskuteras i EU. Sådana förslag som företaget och branschorganisationer inte anser 
kommer ha någon effekt eller som är dyra och som inte kommer bidra till arbetet med 
miljö och hållbarhet på ett bra sätt försöker de tillsammans avstyra. Företaget har lärt sig 
att det är starkare tillsammans med dessa organisationer än ensamma. Om hot ändå 
uppstår får företaget ändå anpassa sig efter de förutsättningar som råder. 
Hållbarhetsstrategiska osäkerheter och hot som kan påverka företagets arbete med 
hållbarhet är ständigt aktuella för diskussion och när företaget upplever att nya 
bestämmelser kan leda till oönskade effekter säger F1:1 att företaget måste agera och 
försöka påverka. I dessa diskussioner har F1 också hjälp av branschen. F1:1 upplever 
också att många problem uppstår långt tidigare i livscykeln än när de når deras 
verksamhet och att deras verksamhet inte bör straffas för vad som händer i ett tidigare 
skede. De hållbarhetsstrategiska osäkerheter som kan hota F2:s arbete med hållbarhet kan 
vara ny lagstiftning eller någon typ av krissituation som kan uppstå. Dessutom är miljön 
där företaget är verksamt är väldigt föränderlig vilket gör det svårt att planera för 
framtiden. Företaget har hjälp av den övriga verksamheten i Sverige, det kooperativ som 
företaget tillhör, olika typer av certifieringsorgan samt myndighetskontroller för att 
kontrollera verksamheten samt för att vara uppdaterade om vad som händer på 
marknaden. Om det uppstår en situation där direkta åtgärder krävs som inte kan hanteras 
av den nationella verksamheten eller kooperativet är det företagsledningen som hanterar 
det och är det något större så kopplas även styrelsen in. Den nationella verksamheten och 
kooperativet är också de som sätter upp riktlinjer för hur företaget ska agera i olika 
situationer. De osäkerheter som kan komma att uppstå för verksamheten diskuteras i 
företagets ledning samt i styrelsen. F3:1 har inga konkreta exempel på vad som skulle 
kunna hota företagets arbete med miljö och dess miljöstrategi. Däremot uppger hen att 
lagar generellt sätt hjälper företaget i arbetet med miljö då det är något som måste göras 
och då får de resurser till det arbetet. Konsekvensen av att inte få resurser resulterar i att 
uppsatta mål inte nås. Företaget arbetar också med att bedöma betydande miljöaspekter 
och där tas också hänsyn till de risker som kan uppstå gällande miljö och vilka effekter 
dessa risker kan få. 
 
Information om hållbarhet och hållbarhetsstrategiska osäkerheter 
I F1 är det oftast F1:1 som hanterar information gällande hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter men om det krävs så är även VD engagerad. 
Informationen behandlas också inom de avdelningar och i de dotterföretag som berörs av 
den. Den hanteras löpande eftersom det är viktigt att behandla informationen när den är 
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aktuell. F1:1 upplever inte att den information som företaget samlar om hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter har någon större påverkan på företagets prognoser men 
att det kan påverka på lång sikt och därför är det viktigt att ha god framförhållning. Hen 
påpekar dock att det i så fall ska vara händelser av större betydelse och att samhället alltid 
kommer att vara i behov av företagets produkter. I F2 är det företagets ledning och 
styrelse som har full tillgång till all information som berör verksamheten och där är 
information som finns gällande hållbarhet och hållbarhetsstrategiska osäkerheter 
inkluderat. Den information som samlas in behandlas och följs dels upp kvartalsvis, dels 
genom företagets styrkort och dels i den årliga affärsplanen som finns men även vid behov 
om oförutsedda händelser uppstår. F2:1 säger att denna information kan påverka 
företagets prognoser genom att det kan ha betydelse för företagets investeringar samt den 
marknadsföring och de inköp som företaget gör. F3:1 säger att den information som 
företaget samlar in om miljö och osäkerheter, de risker som företaget har identifierat och 
miljöbedömningar ska presenteras i ett miljöledningssystem. Detta miljöledningssystem 
finns idag i företagets intranät i ett program som företaget inte använder sig av vilket gör 
att informationen finns tillgänglig men F3:1 tror inte att det är särskilt många som tar del 
av den. Tanken är att miljöledningssystemet ska flyttas till företagets stora 
ledningssystem. Informationen finns endast tillgänglig i dokumentation vilket kräver de 
som inte direkt arbetar med dessa frågor aktivt måste söka efter den för att ta del av den.  
 
Förändringen av hållbarhetsstrategin 
F1:1 upplever inte att informationen om hållbarhet och hållbarhetsstrategiska osäkerheter 
påverkar företagets hållbarhetsstrategi. Hen säger också att det finns olika uppfattningar 
om hur företaget når en hållbar utveckling och att beslutsfattare oftast ser ett stort mål 
långt fram som de vill nå på en gång. F1:1 säger dock att oftast krävs det att företaget 
passerar flera steg och mål på vägen för att nå dit. Det som ligger till grund för företagets 
hållbarhetsstrategi är till stor del den allmänna uppfattningen om hur företaget kan nå en 
hållbar utveckling. Företaget står fast i vid sin inställning om hur företaget ska utvecklas 
men att den information som samlas in kan vara med och bidra till utvecklingen. De 
huvudsakliga faktorerna till att hållbarhetsstrategin för F1 har utvecklats över tid tror 
F1:1 är samhällsutvecklingen och att företaget ser framåt för att ta reda på vad som kan 
komma att vara viktigt i framtiden. Hållbarhetsstrategin påverkas av vad företaget vill 
utveckla för att nå en hållbar framtid. Kundernas inställning till olika produkter är en 
viktig del i detta arbete. F1:1 menar att det viktigaste för att lyckas med implementering 
av en ny hållbarhetsstrategi är att ledningen är med på det och att de är engagerade och 
att de står för de beslut som har fattats. F1:2 tror dock att det viktigaste vid en 
implementering av ny hållbarhetsstrategi är att medarbetarna faktiskt arbetar enligt den 
nya strategin och att de får instruktioner som de kan ta till sig i sitt arbete och att den är 
anpassad för deras arbetsprocesser men att det inte är nödvändigt att de vet att det finns 
en strategi eller vad denna strategi innebär. F2:1 menar att eftersom marknaden där F2 
verkar är föränderlig så är det svårt att planera för framtiden och företagets 
hållbarhetsstrategi. Dock anser F2:1 att företaget är bra på att snabbt anpassa sig efter 
rådande förhållanden och att de får bra stöd av den övriga verksamheten i Sverige samt 
kooperativet i arbetet med att hantera förändringar. Företaget möter mycket osäkerheter 
men har en vana i att hantera dessa. F2:1 tycker också att företagets hållbarhetsstrategi 
har förändrats över tid och den största anledningen till detta upplever hen är att det har 
blivit enklare att arbeta med hållbarhet och säger ”tidigare var det alltid en kostnad när 
man skulle jobba hållbart men nu är det snarare tvärtom, det kan bli en kostnad om man 
inte gör det”. Att det blivit enklare att arbeta med hållbarhet tror F2:1 beror både på 
ekonomi men framförallt att tekniken har gått framåt vilket gör att hållbara alternativ 
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faktiskt är möjliga att genomföra ekonomiskt. Förändringen har också påverkats av 
intresse från medarbetare och kunder. F2:1 tror också att just intresset från medarbetare 
och kunder är avgörande för att kunna arbeta med en hållbarhetsstrategi men att 
implementering av en sådan strategi också påverkas externt av lagar och regler som 
företaget inte kan påverka. F3 arbetar med programperioder för miljömål om fyra år där 
uppföljning sker varje år. Dessa program förändras inte under dessa år men däremot kan 
det under periodens gång komma upp faktorer som företaget upplever att de behöver ta 
upp som mål i nästa programperiod. Företagets miljöstrategi har förändrat över tid även 
om verksamhetens största miljöpåverkan fortfarande är samma som den alltid har varit. 
Den största förändringen i företagets miljöstrategi rör klimatet samt resurseffektivitet. 
F3:1 tror att de faktorer som bidragit mest till att företaget har utvecklat sin miljöstrategi 
är att kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor och företagets påverkan på miljön 
har ökat. Det som F3:1 har uppfattat som kritiskt vid implementering av en ny 
miljöstrategi är att det har varit svårt att bryta ner och anpassa uppsatta miljömål på olika 
områden i verksamheten och hen upplever att miljöarbetet inte är integrerat med den 
övriga verksamheten. Att det ligger på sidan av gör att miljöarbetet inte får tillräckligt 
med resurser vilket gör det svårt att uppnå de mål som finns. F3:2 anser att det mest 
kritiska vid implementering av en hållbarhetsstrategi är att skapa ekonomiska 
förutsättningar för att genomföra implementeringen. 

5.6.	Uppföljning	av	hållbarhetsarbetet	och	återkopplingssystem	

Hållbarhetsmål för verksamheten 
F1:2 beskriver att företaget har en målstyrning och de styrande målen kallas ”mål för en 
hållbar verksamhet” där det huvudsakliga målet är det styrande miljömålet som sattes upp 
i början på 2010-talet. Företaget har alltså inte separata mål för olika områden utan alla 
områden finns representerade i de övergripande styrande målen. Dessa mål utvecklas 
årligen. Förutom miljömål följer de även andra aspekter inom hållbarhet, såsom sociala 
och ekonomiska aspekter. F1:2 uppger för att uppföljning av uppsatta mål görs genom 
tre koncernrapporter under året, en sammanställning handlar om föregående år medan de 
andra två behandlar det aktuella året. Vidare finns även vissa nyckeltal tillgängliga på 
intranätet som alla kan gå in och kolla på. I F2 finns det uppsatta hållbarhetsmål för 
företaget som faller inom ramarna för de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekterna. Då F3 inte har några uppsatta hållbarhetsmål talar de mest om de miljömål 
som är uppsatta för organisationen. Dock arbetar de med hållbara aspekter såsom sociala 
genom att det är det som är huvudsakliga uppdraget för företaget. Vidare nämner F3:2 att 
de arbetar med att integrera de miljömål som finns det i den dagliga styrningen för att 
detta inte bara ska bli delar som miljöavdelningen satt upp utan att de faktiskt finns med. 
Det finns även vissa styrdokument som säger hur de anställda ska agera hållbart i sitt 
arbete. Målen följs upp på olika sätt, men de flesta av dem följs upp årsvis. 
 
Återkopplingssystem för att mäta och säkerställa hållbarhetsmål 
I F1 finns det återkopplingssystem och F1:2 beskriver att vissa avdelningar är bättre än 
andra att jobba med dessa system och måluppföljningen. Tanken är att det ska finnas 
återkopplingssystem på alla avdelningar och ända ner på den enskilda medarbetaren. Som 
F1:2 beskriver det är tanken att det ska finnas en röd tråd från de koncernmål som sätts 
ner till de olika avdelningarna och därigenom blir även medarbetarna inkluderade. Vidare 
menar F1:2 att det vara svårt att bryta ner vissa mål, såsom resultatmål eller finansiella 
mål, på medarbetarna. De indikatorerna som mäts inom hållbarhet är främst miljömålen, 
men de har även mål för personalen samt hur för hur de bidrar till samhället såsom sjuktal 
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och frisktal. F1:2 menar att det är lättare att mäta miljö- och medarbetarfrågor än hur de 
faktiskt bidrar till samhället ut ett hållbarhetsperspektiv. F2 har ett återkopplingssystem 
inom deras affärssystem som de arbetar med. Där kan de följa upp försäljningen av deras 
produkter men de har även tillgång till externa återkopplingssystem som berör 
exempelvis energifrågor via sina leverantörer. I F3 finns det återkopplingssystem som 
sedan följs upp av högsta ledningen. Hur dessa fungerar är dock varierande. F3:2 
upplever att det ibland sätts upp orealistiska mål som inte matchar de ekonomiska 
förutsättningarna. Indikatorer som mäts finns bland annat i årsredovisningen.  
 
Uppföljning och rapportering 
Informationen som återges genom återkopplingssystemen för F1 följs upp i rapporter till 
koncernledningen tre gånger per år. Är det något som avviker från målen uppger F1:2 att 
det finns en process som innebär att avvikelsen utreds och sedan tas förslag åtgärder fram. 
I F2 rapporteras den information som företaget får från återkopplingssystemet till 
styrelsen och ledningen. Denna information används sedan för att avsätta medel i 
affärsplanen och för att kunna planera framåt för att kunna förbättra företaget. Om en 
avvikelse uppkommer på en avdelning är det den ansvariga för avdelningen som har 
ansvar för att hantera avvikelsen. Till hjälp finns det styrkort som de ska följa och som 
guidar dem i rätt riktning. I F3 rapporteras och används den information som kommer 
från återkopplingssystemen till ledningen. Det sker en gång per år genom 
årsredovisningen. Vidare tror F3:2 att få åtgärder har gjorts då det förekommit avvikelser 
i miljömålen eftersom de från början ofta inte har funnits ekonomiska förutsättningar för 
att genomföra dem. När återkopplingen sedan sker och det visar sig att målet inte är 
uppfyllt görs inga vidare åtgärder eftersom det var förväntat att det inte skulle kunna 
uppfyllas.  
 
Roll för återkopplingssystem vid implementering av ny strategi 
Vid implementering av ny strategi uppger F1:2 att företaget försöker ta lärdom och 
hänsyn till det företaget har lärt sig och försöker ta tillvara på all kunskap som de har när 
de ska ta fram nya strategier. Framförallt använder sig F1 av återkopplingssystemen för 
att utvecklas inom hållbarhetsperspektiven i och med att de inte ändrar strategier så ofta. 
F2:1 beskriver att då nya hållbarhetsstrategier ska tas fram behövs det mycket data och 
fakta som återkopplingssystemen kan ge. Vidare beskriver hen att det sker en ständig 
utveckling och att det är viktigt att ha fakta sedan flera år tillbaka. I F3 används 
informationen från återkopplingssystemen som en bas för att ta fram nya mål och utveckla 
befintliga. Det sätts mål inom miljöaspekterna fyra år framåt men framkommer det några 
stora brister så får de ändras eller göras om helt till nästa fyraårsperiod. Sedan nämner 
F3:2 att mycket beror också på de olika områdena och att återkopplingssystemen används 
olika effektivt. 
 
Ledningens roll i användandet av återkopplingssystem 
I F1 är det chefer och ledning som får koncernrapporten som tas fram, vidare är det 
framförallt VD som tar beslut kring återkopplingssystemen. I F2 rapporteras 
informationen som återkopplingssystemet ger till styrelsen och ledningen genom en 
rapport som sen används för att avsätta medel i affärsplanen och planeringen för att stärka 
företaget. F3:2 beskriver att på övergripande nivå är det chefers och ledningens roll att 
följa upp och sätta nya mål utifrån den informationen som ges i återkopplingssystemet. 
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Utveckling av återkopplingssystem över tid 
F1:2 upplever att det har skett en utveckling av återkopplingssystemen och framförallt 
målstyrningen. Dock tror hen inte att hållbarhet har påverkat utvecklingen av 
återkopplingssystemen utan att det har funnits i verksamhetens mål och det har blivit mer 
tydligt under tidens gång att hållbarhet finns med. F1:2 menar också på att företaget har 
behövt göra en resa då det kommer till uppföljning. Hen förklarar att F1 har varit bra på 
att planera sin verksamhet men inte lika bra på att följa upp.  Även F2:1 upplever att det 
har skett en utveckling av de återkopplingssystem som används, de har blivit mer 
formaliserade de senaste åren och nu arbetar de med styrkort. Det gjorde de dock tidigare 
också men hen menar att tidigare var det inte lika formaliserat som det är nu då de 
använder teknik och har avsatt tid för möten för att följa upp. “lite mer ordning och reda 
skulle jag vilja säga” säger F2:1. F3:2 anser också att återkopplingssystemen har 
förändrats över tiden. Tidigare fokuserade systemen mycket på ekonomin men att de idag 
även mäter och följer upp en del hållbarhetsaspekter inom organisationen. 
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6.	Analys	
Inledningsvis i detta kapitel analyseras huruvida företagens SCS används som ett 
diagnostiskt kontrollsystem eller som ett interaktivt kontrollsystem. Vidare analyseras 
studiens empiri med hjälp den modell som beskrivs av Gond et al. (2012) som presenterad 
i avsnitt 3.3.1 Utvecklingsstadier i integrationen av MCS och SCS. Avslutningsvis dras 
slutsatser om i vilket utvecklingsstadium företagen befinner sig baserat på analysen.  
 
I analysen använder vi vår teoretiska referensram som presenteras i avsnitt 3.3.1 
Utvecklingsstadier i integrationen av MCS och SCS. Modellen som är framtagen av Gond 
et al. (2012) består av åtta olika stadier av integration mellan ett företags MCS och SCS. 
Dessa åtta stadier kan användas för att analysera hur långt ett företag har kommit i 
utvecklingen av sitt arbete med hållbarhet. Vi kommer att gå igenom dessa 
utvecklingsfaser en efter en för att analysera om och i så fall hur de företag som deltagit 
i vår studie kan befinna sig eller har befunnit sig i någon av dessa faser. Inför analysen av 
varje fas ges en kort beskrivning av vad stadiet innebär för att påminna läsaren om vad 
som tidigare presenterats. Då vi i studien har fokuserat på att undersöka hur företag 
integrerar hållbarhet i sin strategi har vi inte inriktat oss på att undersöka hur företagen 
arbetar med sitt MCS. Därför är det svårt för oss att analysera om företagen använder sitt 
MCS som ett interaktivt kontrollsystem eller som ett diagnostiskt kontrollsystem. Vi har 
därför i analysen valt att analysera hur företaget använder sitt SCS och integrationen 
mellan SCS och MCS samt andra faktorer som kännetecknar de olika utvecklingsfaserna.  

6.1	Användning	av	SCS	

Resultatet av studien indikerar att alla tre företagen använder sitt SCS som ett diagnostiskt 
kontrollsystem. Alla företagen har satt upp mål för sitt arbete med antingen hållbarhet 
eller miljö och de har även förmåga mäta utfall för att jämföra med uppsatta mål vilket är 
kriterier som finns för ett diagnostiskt kontrollsystem (Simons, 1995, s. 59). Resultatet 
tyder även på att F1 och F2 dessutom har förmågan att korrigera utfall genom att de 
relativt ofta följer upp information som deras kontrollsystem ger samt vidtar åtgärder om 
avvikelser förekommer. F3 däremot följer upp sina mål mer sällan och om det finns 
avvikelser vidtas inte alltid åtgärder eftersom målen från början inte hade resurser för att 
kunna genomföras. Därmed uppfyller F1 och F2 detta kriterium som finns i Simons 
(1995, s. 59) modell medan F3 inte gör det. De mål som alla tre företagen har för sitt 
hållbarhetsarbete stämmer överens med den hållbarhetsstrategi som företagen har vilket 
är en del i ett diagnostiskt kontrollsystem (Simons, 1995, s. 63). Studien visar att alla tre 
företagen använder sig av den information och kunskap som deras återkopplingssystem 
ger som stöd i utveckling och implementering av nya strategier (Simons, 1995, s. 63). 
Resultatet av studien visar att det finns både likheter och skillnader mellan företagen om 
vad som anses vara de viktigaste och mest kritiska faktorerna vid implementering av en 
ny hållbarhetsstrategi. Enligt Simons (1995, s. 63) är det dessa kritiska faktorer som ett 
företag måste hantera framgångsrikt för att lyckas med en implementering av en ny 
strategi. Alla tre företagen nämner att medarbetarna har en viktig roll i detta arbete. 
Däremot framkommer inte av resultatet om företagen har utvecklat mått för dessa kritiska 
faktorer vilket de enligt Simons (1995, s. 66) bör göra. Vidare antyder resultatet av studien 
att ledningen i alla tre företagen inte engagerar sig i återkopplingssystemen mer än då de 
får rapporter eller om det uppstår avvikelser som måste hanteras omedelbart vilket är i 
linje med ett diagnostiskt kontrollsystem (Simons, 1995, s. 70). I F1 och F2 visar 
resultatet att de mål som finns för verksamhetens hållbarhetsarbete är väl integrerade i de 
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arbetsprocesser som finns och de anställda är medvetna om vad detta arbete innebär. I F3 
däremot har de haft svårt att bryta ner de miljömål som finns på verksamheten vilket 
antyder att målen inte genomsyrar verksamheten vilket är det huvudsakliga syftet med ett 
diagnostiskt kontrollsystem (Simons, 1995, s. 72-73).  
 
Dessutom finns det element i resultatet som tyder på att F1 och F2 använder sitt SCS som 
ett interaktivt kontrollsystem. F1 och F2 är medvetna om strategiska osäkerheter som kan 
drabba deras hållbarhetsstrategi och hanterar dem när de uppstår. Resultatet visar också 
att när F1 upplever att dessa är på väg att uppstå försöker de påverka eller avstyra 
osäkerheterna för att företaget inte ska drabbas av dem. Enligt Simons (1995, s. 93-94) är 
det viktigt att fokusera på dessa strategiska osäkerheter för att använda ett kontrollsystem 
interaktivt. Resultatet antyder att F3 inte är medvetna om strategiska osäkerheter som kan 
drabba dem i sitt miljöarbete. Framför allt i F1 pekar empirin på att hela organisationen 
är medveten om det hållbarhetsarbete som ska bedrivas samt de mål som är kopplade till 
detta. Det framgår även av studien att medarbetarna i F1 för en diskussion kring detta 
arbete. I F2 finns indikatorer som tyder på att hela organisationen är uppmärksammad på 
vad hållbarhetsarbete innebär i deras verksamhet. Ovanstående är i linje med Simons 
(1995, s. 96) modell om vad som är viktigt i ett interaktivt kontrollsystem. Däremot tyder 
resultatet på att i F3 har ledningen inte lyckats göra hela organisationen uppmärksam på 
det miljöarbete som finns eftersom de har haft svårt att bryta ner miljömålen på 
verksamheten. Studiens empiri antyder att de anställda i alla tre företag inte har tillgång 
till samma information som exempelvis ledningen vilket i sin tur inte ger de anställda 
möjlighet att tillsammans med sina chefer analysera den information som finns vilket 
tyder på att de inte uppfyller de kriterier som finns för ett interaktivt kontrollsystem 
(Simons, 1995, s. 97). Resultatet visar att i F1 och F2 är det inte bara på ledningsnivå 
som hållbarhet diskuteras för att utforma företagets strategier utan mycket av initiativen 
kommer nedifrån i organisationen vilket stämmer överens med Simons (1995, s. 98) 
modell. I F3 kommer de viktigaste initiativen från miljöavdelningen vilket innebär att 
utformningen av företagets strategier inte utvecklas i samarbete med övriga anställda. 
Enligt Simons (1995, s. 108) ska prognoser göras om baserat på den information som 
kommer genom företagens kontrollsystem för att det ska vara ett interaktivt 
kontrollsystem. Enligt resultatet stämmer detta inte överens med F1 men däremot med 
F2. Empirin indikerar att de kontrollsystem som finns i F1 är tillgängligt för chefer på 
alla nivåer medan det i F2 främst är cheferna i den nationella verksamheten samt i 
kooperativet som hanterar det kontrollsystem som finns för hållbarhetsarbete. Därmed 
verkar F1 arbeta i linje med Simons (1995, s. 108) modell medan F2 inte gör det. I F3 
hanteras arbetet mestadels endast av en avdelning. Studien pekar på att den information 
som de tre företagen samlar om hållbarhet och hållbarhetsstrategiska osäkerheter inte 
bidrar till att företagen förändrar sin strategi vilket det bör göra enligt Simons (1995, s. 
109). Däremot antyder resultatet att det finns information som indirekt har bidragit till 
förändringar av strategin i alla tre företag. Empirin visar att alla tre företag systematiskt, 
men även osystematiskt, samlat in information om hållbarhet och hållbarhetsstrategiska 
osäkerheter vilket överensstämmer med ett interaktivt kontrollsystem (Simons, 1995, s. 
109).  

6.2	Dormant	decoupled	strategy	

Dormant decoupled strategy är ett utvecklingsstadium där MCS och SCS används som 
två parallella diagnostiska kontrollsystem och inget av dem är framtagna för att 
implementera någon typ av strategi. Företag som befinner sig i stadiet saknar en vision 
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för hur de ska ta fram strategier och hållbarhetsarbete. Den tekniska, organisatoriska och 
kognitiva integrationen mellan systemen är låg. Stadiet kan förekomma i byråkratiska 
organisationer med stora marknadsandelar men som hotas av att nya aktörer på 
marknaden (Gond et al., 2012, s. 210).  

Denna studie indikerar att F1 och F2 inte befinner sig i detta utvecklingsstadium medan 
F3 kan göra det. F1 och F2 har både en utarbetad vision och strategi för företaget, vilket 
kan relateras till Simons (1995, s. 101-102) modell där han beskriver att visionen har en 
koppling till den framtagna strategin för företaget. Studiens visar att det finns en vision i 
F1 och F2 för hur de ska arbeta med hållbarhet och hur de ska ta fram nya strategier. 
Detta går emot Gond et al. (2012, s. 210) modell om dormant decoupled strategy som 
säger att organisationen i denna fas inte har någon klar vision om hur de ska arbeta med 
strategi och hållbarhetsarbete. Vidare tyder resultatet på att F1 och F2 arbetar med triple 
bottom line genom olika policys och valda områden att fokusera på, vilket också går emot 
Gond et al. (2012, s. 211) som menar på att dessa faktorer inte brukar tas i beaktning i 
utvecklingsstadiet. Studien pekar mot att F3 kan befinna sig här i utvecklingen eftersom 
de inte har någon vision på hur de ska arbeta för att utveckla hållbarhetsstrategier vilket 
Gond et al (2012, s. 210) menar att utvecklingsstadiet innebär. F3 har en miljövision men 
som resultatet antyder är den inte integrerad i den allmänna strategin vilket inte stämmer 
överens med Simons (1995, s. 101-102) modell om sambandet mellan vision och strategi. 
Vidare indikerar studien att F3 är en byråkratisk organisation eftersom de är verksamma 
inom den offentliga sektorn där de konkurrerar om resurser med andra verksamheter. 
Företaget är också hårt reglerade av lagar och regler. F3 arbetar än så länge främst med 
miljöaspekten inom hållbarhet och resultatet visar att denna hållbarhetsaspekt är 
utvecklad separat eftersom de har en miljöavdelning som arbetar med dessa frågor. Även 
detta är förenligt med detta stadium av utveckling enligt Gond et al. (2012, s. 210). Då 
företaget inte har någon utarbetad strategi för hållbarhet skulle de kunna vara extra utsatta 
av konkurrenter vilket enligt Gond et al (2012, s. 211) skulle kunna bli ett problem och 
sätta företagets framtid i fara. Detta är troligtvis inget stort hot mot F3 eftersom de 
befinner sig i den offentliga sektorn och därför inte är lika utsatta för konkurrens som om 
det hade varit ett privat företag. Studien antyder också att den kognitiva integrationen i 
F3 mellan kontrollsystemen och ledningen är låg eftersom miljö- och hållbarhetsarbetet 
bedrivs på sidan av den övriga verksamheten vilket är förenligt med stadiet (Gond et al., 
2012, s. 210). Vidare visar resultatet att även den tekniska och organisatoriska 
integrationen (Gond et al., 2012, s. 210) är låg då företaget har svårt att få resurser till 
hållbarhetsarbetet samt att det inte finns någon direkt arbetsprocess som de anställda ska 
arbeta efter för att företaget ska nå en hållbarutveckling. Det som dock talar för att F3 
inte befinner sig här är att det MCS som företaget har fungerar som stöd i arbetet att ta 
fram och implementera strategier vilket inte förenligt med utvecklingsfasen (Gond et al., 
2012, s. 210). 

6.3	Strategy	emergence	through	sustainability	

Strategy emergence through sustainability är ett utvecklingsstadium där företagets SCS 
har utvecklats från att användas som ett diagnostiskt kontrollsystem till ett interaktivt 
kontrollsystem. MCS och SCS är inte integrerade med varandra men ledningen har tagit 
hänsyn till en implementering av en hållbarhetsstrategi. Utvecklingsstadiet kan 
förekomma i företag som har skapat en dynamisk avdelning som ska arbeta med 
hållbarhet eller om ledningen vill främja en ny strategi genom hållbarhet. 
Utvecklingsstadiet kan också förekomma i stabila företag som påverkas av nya och 
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framväxande hållbarhetsfrågor. Den tekniska, organisatoriska och kognitiva 
integrationen är begränsad (Gond et al., 2012, s. 211-212). 
 
Resultatet av studien visar att F1 tidigare har befunnit sig i detta stadium av utveckling. 
Den grupp som skapades för att arbeta med hållbarhet stämmer överens med hur Gond et 
al. (2012, s. 212) beskriver att stadiet kan uppstå. Att arbetsgruppen saknade mandat att 
fatta beslut gjorde att arbetet inte ledde verksamheten framåt och därmed uppstod, precis 
som Gond et al (2012, s. 212) menar kan hända, varken en teknisk eller organisatorisk 
integration mellan hållbarhetsarbetet och den övriga verksamheten. Det som också skulle 
kunna tyda på att F1 har befunnit sig i utvecklingsstadiet förut är att de tidigare endast 
arbetade med miljöfrågor men att de sedan har utvecklat detta och börjat arbeta med 
hållbarhetsfrågor istället. För att lyckas med hållbarhetsarbetet var företaget troligtvis 
tvungna att utveckla sin strategi till att inkludera hållbarhet och inte bara miljö. Detta är 
förenligt med stadiet där strategier kan utvecklas genom hållbarhet (Gond et al., 2012, s. 
211). F1 är ett företag som funnits under lång tid och dessutom bedriver en sådan 
verksamhet där hållbarhetsfrågor ständigt är aktuella vilket är en ytterligare indikation på 
stadiet är möjligt (Gond et al., 2012, s. 212). Studien visar dock att F1 har förändrat sitt 
sätt att arbeta med hållbarhet och den arbetsgrupp som fanns tidigare finns inte kvar. 
Företaget bör därför inte befinna sig i utvecklingsstadiet för tillfället. Studien indikerar 
även att F2 och F3 kan ha befunnit eller befinner sig i detta utvecklingsstadium. Precis 
som F1 har företagen funnits under en längre tid och har en stabil organisation vilket 
möjliggör situationen (Gond et al., 2012, s. 212). Framför allt framkommer det av 
resultatet att det i F3 saknas en teknisk och organisatorisk integration mellan 
hållbarhetsarbetet och den övriga verksamheten vilket stämmer överens med stadiet 
(Gond et al., 2012, s. 212). Det som dock talar emot att F2 och F3 befunnit eller befinner 
sig i detta stadium av utveckling är att studien indikerar på att de båda företagen använder 
sig av SCS som ett diagnostiskt kontrollsystem (Simons, 1995). 

6.4	Compliance	driven	sustainability	strategy	

Compliance driven strategy är ett utvecklingsstadium där MCS används som ett 
interaktivt kontrollsystem och SCS som ett diagnostiskt kontrollsystem. Systemen 
används parallellt och hållbarhet får begränsad uppmärksamhet. Den tekniska, 
organisatoriska och kognitiva integrationen är låg (Gond et al., 2012, s. 212). 
 
Studien antyder att F3 just nu befinner sig här i sin utveckling, ett stadie som 
kännetecknas av att SCS använd som ett diagnostiskt kontrollsystem samt en låg teknisk 
och organisatorisk integration (Gond et al., 2012, s. 211). Resultatet pekar på att F3 
använder sitt SCS som ett diagnostiskt kontrollsystem. Den tekniska integrationen av 
hållbarhetsarbetet i F3 tycks förhindras av att miljö- och hållbarhetsarbetet ofta saknar 
resurser vilket kan vara en anledning till att arbetet inte integreras företagets styrning 
(Gond et al., 2012, s. 209, 212). Det finns även indikatorer i studiens resultat som visar 
att den organisatoriska integrationen är låg. De mål som företaget har satt upp för området 
är svåra att bryta ner på verksamheten och det blir därför svårt för de som arbetar inom 
företaget att förhålla sig och faktisk arbeta med dessa mål. Även detta stämmer överens 
med den beskrivning som finns av utvecklingsstadiet (Gond et al., 2012, s. 212). Vidare 
skulle den låga organisatoriska integrationen kunna försvåra den kognitiva integrationen 
hos företagets medarbetare. Om det inte är tydligt för medarbetarna vad de ska arbeta med 
borde det också vara svårt att förstå vad den miljöstrategi som finns inom företaget 
faktiskt innebär för verksamheten. Den kognitiva integrationen verkar även vara låg 



 

 52 

mellan miljöavdelningen och företagets ledning. Det är miljöavdelningen som kommer 
med initiativ för miljöarbetet och eftersom det behandlas enskilt och inte tillsammans 
med den övriga verksamheten kan det göra att ledningen har svårt att relatera arbetet till 
den huvudsakliga verksamheten (Gond et al., 2012, s. 212; Zheng, 2010, refererat i Gond 
et al., 2012, s. 212). Den låga kognitiva integrationen med företagets ledning skulle kunna 
vara anledningen till att miljöavdelningen upplever att de inte får tillräckligt med respons 
på sitt arbete samt att arbetet inte får tillräckligt med resurser. Studien antyder att varken 
F1 eller F2 befinner sig i det här utvecklingsstadiet. I båda företagen är arbetet med 
hållbarhet uppmärksammat genom hela organisationen och båda företagen har integrerat 
arbetet med den övriga verksamheten vilket inte stämmer överens med detta stadie (Gond 
et al., 2012, s. 212).  

6.5	Schizoid	sustainability	strategy	

Schizoid sustainability strategy innebär att både MCS och SCS är interaktiva 
kontrollsystem. Att systemen är motstridiga bidrar till motsättningar och spänningar i 
företagets ledning vilket gör att chefer på lägre nivå får hantera arbetet med hållbarhet. 
Den tekniska och organisatoriska integrationen är låg vilket förhindrar en kognitiv 
integration (Gond et al., 2012, s. 211-213). 
 
Denna studie antyder att varken F1 eller F2 befinner sig i det här utvecklingsstadiet då 
båda företagen arbetar på ett sätt där hållbarhet är integrerat i företagens vision och 
strategier vilket inte stämmer överens med kännetecknen för stadiet (Gond et al., 2012, s. 
212). Vidare visar resultatet på att den informationen som aktuella kontrollsystemen ger 
i F1 och F2 hanteras av ledning och styrelse. Gond et al (2012, s. 212-213) menar dock 
att chefer på lägre nivå ofta får hantera denna information då ledningen inte förmår att 
göra det vilket gör att kontrollsystemen är motstridiga i denna fas. Som nämnt tidigare 
indikerar resultatet att F1 och F2 arbetar med triple bottom line och även detta talar mot 
att dessa företag skulle befinna sig i detta utvecklingsstadium (Gond et al., 2012, s. 213). 
Det som talar för att F3 skulle kunna befinna sig här är att deras kontrollsystem är 
motsägelsefulla så som Gond et al (2012, s. 212) beskriver. Dock lutar resultatet mer mot 
att F3:s situation inte är förenlig med utvecklingsstadiet eftersom att det är 
miljöavdelningen som hanterar dessa frågor och inte de lägre cheferna som Gond et al 
(2012, s. 212-213) beskriver. Vidare tyder empirin inte heller på att F3:s utformade SCS 
är ett interaktivt kontrollsystem utan ett diagnostiskt kontrollsystem vilket indikerar på 
att de inte befinner sig i det här stadiet. 

6.6	Dormant	integrated	strategy	

Dormant integrated strategy är en utvecklingsfas där både MCS och SCS används som 
diagnostiska kontrollsystem och de har en stark teknisk, organisatorisk och kognitiv 
integration med varandra. Inget av systemen är dock utvecklade för att utgöra någon typ 
av strategi och det saknas en strategisk vision. Situationen kan uppstå då ett företag 
tekniskt har börjat integrera hållbarhet (Gond et al., 2012, s. 211, 213). 
 
Det som talar för att F1 skulle kunna befinna sig här i utvecklingen är att de har integrerat 
hållbarhet tekniskt, organisatoriskt och kognitivt i hela deras verksamhet genom deras 
vision och strategi vilket Gond et al (2012, s. 213) menar är en del i stadiet. Resultatet av 
studien antyder dock att F1 har utvecklat system som ger företaget en tydlig strategi för 
arbetet med hållbarhet vilket inte är i linje med utvecklingsfasen (Gond et al., 2012, s. 
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213). Empirin indikerar att F2 kan befinna sig i denna fas. De har, som Gond et al (2012, 
s. 213) beskriver, integrerat hållbarhet i sitt styrkort och därigenom uppfyllt kriteriet om 
teknisk integration. Genom att de började använda ett miljöprogram där hållbarhetsmål 
sattes upp tyder det på att deras utformning av SCS är ett diagnostiskt kontrollsystem. Det 
som talar emot att de befinner sig här är att de både har en vision och strategi för sitt 
hållbarhetsarbete, vilket motsäger Gond et al. (2012, s. 213) modell. Den största faktorn 
till varför F3:s situation inte överensstämmer med den här fasen är att resultaten antyder 
att de inte har integrerat miljö i resterade delar av verksamheten, vilket Gond et al (2012, 
s. 213) menar att detta utvecklingsstadium innebär. Studien pekar på att ingen av de tre 
företagen befinner sig i denna situation. 

6.7	Sustainability	driven	strategy	

Sustainability driven strategy är en utvecklingsfas där MCS används som ett diagnostiskt 
kontrollsystem och SCS som ett interaktivt kontrollsystem. Det är också SCS och 
hållbarhet som driver processen att skapa strategier. Utvecklingsfasen är möjlig i ett 
nystartat företag som fokuserar på hållbarhet. MCS utvecklas som en biprodukt till SCS 
(Gond et al., 2012, s. 211, 213-214).  
 
Inget av företagen i studien visar några tecken på att det skulle befinna sig i det här 
utvecklingsstadiet. Alla tre företagen har varit verksamma under lång tid vilket motsäger 
en situation där denna fas kan uppstå (Gond et al., 2012, s. 213). Studien antyder dessutom 
att alla företagen har väl utvecklade MCS som inte har tagits fram som en biprodukt till 
SCS vilket inte heller stämmer överens med stadiet (Gond et al., 2012, s. 213).  

6.8	Peripheral	sustainability	integration	

Peripheral sustainability integration är ett utvecklingsstadium som kännetecknas av hög 
integration. MCS är utformat som ett interaktivt kontrollsystem medan SCS är utformat 
som ett diagnostiskt kontrollsystem. Fasen kan förekomma i företag som utgått ifrån MCS 
då det utvecklat sitt system för hållbarhetsarbete vilket gör att den tekniska och 
organisatoriska integrationen är hög. Den kognitiva integrationen är dock låg vilket beror 
på att de strategiska osäkerheter som företaget möter inte antas vara kopplade till 
hållbarhet. Fasen kan också uppstå i företag där SCS uppstår som en konsekvens av 
externa förväntningar och krav (Gond et al., 2012, s. 211, 214).  
 
Resultatet av studien tyder på att både F1 och F2 kan befinna sig i denna utvecklingsfas. 
De båda företagen har utvecklat och integrerat planen för sitt hållbarhetsarbete i det 
befintliga MCS vilket stämmer överens med stadiet (Gond et al., 2012, s. 214). Dock är 
intrycket av studiens resultat att F1:s hållbarhetsstyrning är integrerat i företagets MCS 
och att det därför inte går att separera SCS från MCS vilket i så fall innebär att F1 inte 
befinner sig i denna fas. Den tekniska integrationen är hög i både F1 och F2. Hållbarhet 
finns med i de båda företagens affärsplaner och båda använder sig av styrkort i enlighet 
med Gond et al. (2012, s. 214) modell.  Studien visar att den organisatoriska integrationen 
i företagen är hög, framför allt inom F1 där det både finns en uppförandekod samt tydliga 
personliga mål för de anställda. Att den organisatoriska integrationen är hög framgår 
också av att många av hållbarhetshetsinitiativen i företagen kommer från organisationen 
och inte endast från ledningen. Resultatet antyder också att både F1 och F2 påverkas av 
externa krav och förväntningar i sitt arbete med hållbarhet, både genom lagar och regler 
men det finns även förväntningar från samhället om hur företagen ska bedriva sin 
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verksamhet. Gond et al. (2012, s. 214) menar att hållbarhetsarbetet i utvecklingsfasen kan 
vara styrt av externa förväntningar vilket alltså verkar stämma överens med både F1 och 
F2. Det som dock skulle tala emot att F1 och F2 befinner sig i denna fas är att studien 
pekar mot att det inom båda företagen finns en god kognitiv integration vilket inte är 
förenligt med fasen (Gond et al., 2012, s. 214). De båda företagen uppmärksammar 
strategiska osäkerheter relaterade till hållbarhet. Vidare indikerar resultatet att det finns 
en kognitiv integration genom hela verksamheten i de båda företagen i och med att 
medarbetarna upplevs ha en hög medvetenhet gällande hållbarhetsarbetet samt att det 
pågår en diskussion om detta i företagen. Studien visar att F3 inte befinner sig i detta 
utvecklingsstadium då företagets arbete med hållbarhet och miljö inte är integrerat med 
den övriga verksamheten. 

6.9	Integrated	sustainability	strategy	

Integrated sustainability strategy är en fas i utvecklingen av ett företags hållbarhetsarbete 
som innebär att MCS och SCS har en hög koppling till varandra och de båda används 
som interaktiva kontrollsystem. Hållbarhetsstrategin utvecklas genom de integrerade 
systemen där hållbarhetsstrategin och den allmänna strategin nu helt överlappar varandra. 
Hållbarhetsarbetet översätts i mätbara mål som associeras med finansiella mål. 
Därigenom blir både den tekniska och organisatoriska integrationen hög. Även den 
kognitiva integrationen antas vara hög i utvecklingsfasen (Gond et al., 2012, s. 211, 215) 
 
Resultatet indikerar att F1 och F2 befinner sig i utvecklingsstadiet då företagen har 
hållbarhet integrerat i deras vision, strategi och resterande verksamhet vilket är förenligt 
med fas som Gond et al. (2012, s. 211) presenterar. Vidare visar studien att F1:s allmänna 
strategi inkluderar hållbarhetsstrategin, det finns alltså bara en strategi för verksamheten. 
Detta överensstämmer med stadiet enligt Gond et al. (2012, s. 215). Det finns även 
faktorer som pekar på att F1 och F2 kan befinna sig här då de har hållbarhetsmål som 
även är associerade med uppsatta finansiella mål vilket också är i linje med Gond et al. 
(2012, s. 215) modell. Detta underlättar i sin tur den tekniska, organisatoriska samt 
kognitiva integrationen. Empirin visar att den tekniska integrationen är hög då 
hållbarhetsarbetet finns med i de båda företagens vision och strategier. Vidare är den 
organisatoriska integrationen hög i framförallt F1 då det finns tydliga beskrivningar av 
arbetsprocesser och mål som de anställda ska uppfylla. Studien resultat antyder att den 
kognitiva integrationen i de båda företagen visar sig genom att det finns ett stort stöd från 
ledningen i frågorna samt genom att medarbetarna verkar vara väl medvetna om vad 
hållbarhetsarbetet innebär för verksamheten. Det kan dock ifrågasättas om F2 befinner 
sig här då SCS ska användas som ett interaktivt kontrollsystem (Gond et al., 2012, s. 211) 
men resultat indikerar att de har ett SCS som används som ett diagnostiskt kontrollsystem 
också. På grund av integrationen mellan SCS och MCS som krävs i denna fas, visar 
resultatet att F3 inte befinner sig här eftersom miljöarbetet hanteras på sidan av den 
ordinarie verksamheten.  

6.10	Sammanfattning	av	nivån	på	den	strategiska	integrationen	av	
hållbarhet	

I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta vilka nivåer av utveckling som företagen i 
studien kan ha passerat, kan befinna sig i samt vad som krävs för att de ska kunna ta sig 
till en högre utvecklingsfas. För att göra detta kommer vi först att analysera vilka 
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förflyttningar som företagen gjort och vilka förflyttningar de har möjlighet att göra i 
framtiden. I avsnitt 3.3.2 Möjlighet till förflyttning mellan utvecklingsfaser, finns 
beskrivet olika förflyttningar som Gond et al. (2012, s. 216-217) menar att företag kan 
göra.  
 
Studiens resultat och analys visar att F1 kan ha passerat den andra utvecklingsfasen, 
Strategy emergence through sustainability. Däremot har de utvecklats sedan dess genom 
att deras MCS och SCS nu är integrerade med varandra. Detta kan enligt Gond et al. 
(2012, s. 217) ske genom att förbättra teknisk, organisatorisk eller kognitiv integration. 
När företaget gick från att ha en grupp som arbetade med hållbarhet till att väva in 
hållbarhet i verksamhetens styrande mål förbättrades den tekniska, organisatoriska och 
kognitiva integrationen. Det finns även element som indikerar att F1 har passerat det 
sjunde utvecklingsstadiet, Peripheral sustainability integration, för att nu befinna sig det 
åttonde, Integrated sustainability strategy. Analysen indikerar att företaget till största del 
använder sitt SCS som ett interaktivt kontrollsystem vilket är i linje med den åttonde 
fasen. Utvecklingen från ett diagnostiskt till ett interaktivt SCS kan ha skett i samband 
med att företaget lanserade sitt huvudsakliga styrande miljömål i början på 2010-talet. 
För att lyckas med ett sådant mål behövde företaget förnya sin hållbarhetsstrategi och 
fokusera på faktorer som kan möjliggöra att de når målet. Detta menar Gond et al. (2012, 
s. 216) är ett sätt att gå från att använda ett kontrollsystem diagnostiskt till att använda 
det interaktivt. Studien visar också att målsättningen bidrog till att öka den 
organisatoriska integrationen inom organisationen. En ökad organisatorisk integration 
kan främjas av förändringar inom ett företag som bidrar till att det blir lättare att dela 
information mellan avdelningar (Gond et al., 2012, s. 217). Uppsättandet av det styrande 
målet kan ha bidragit till att samverkan mellan de olika avdelningarna på företaget 
förbättrades. En ökad organisatorisk integration kan ha bidragit till en förbättrad kognitiv 
integration. För att fullt ut befinna sig i den åttonde fasen måste F1 använda sitt SCS som 
ett renodlat interaktivt kontrollsystem. För att lyckas med detta behöver företaget rikta 
sin uppmärksamhet mot faktorer som gör detta möjligt (Gond et al., 2012, s. 216). I F1:s 
fall innebär det att de behöver fokusera på och ta hänsyn till hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter när de utvecklar sina strategier. 
 
Studiens resultat och analys tyder på att F2 kan vara i både det sjunde utvecklingsstadiet, 
Peripheral sustainability integration, och det åttonde, Integrated sustainability strategy. 
För att utvecklas och fullt ut befinna sig i den åttonde fasen behöver företaget utveckla 
sitt SCS och helt och hållet använda det som ett interaktivt kontrollsystem. För att göra 
det behöver de i sin strategi fokusera på faktorer som gör detta möjligt (Gond et al., 2012, 
s. 216). I F2:s fall innebär det att de behöver rikta sin uppmärksamhet på att förmedla 
information om hållbarhet och hållbarhetsstrategiska osäkerheter till hela organisationen 
men också göra det möjligt för chefer på alla nivåer att hantera den informationen.  
 
F3:s nuvarande situation antyder att företaget befinner sig i det tredje utvecklingsstadiet, 
Compliance driven sustainability strategy. För att utvecklas till en fas av en bättre 
strategisk integration av hållbarhet behöver företaget främst fokusera på att integrera sitt 
MSC och SCS med varandra. Detta kan ske genom att förbättra teknisk, organisatorisk 
samt kognitiv integration (Gond et al., 2012, s. 217). Studien visar att arbetet till viss del 
är tekniskt integrerat eftersom företaget har uppsatta mål. F3 behöver främst fokusera på 
att öka den organisatoriska integrationen och inte behandla miljöarbetet på sidan av den 
övriga verksamheten för att lyckas med att integrera MCS och SCS med varandra.  
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6.10.1	Företag	1 
 
Analysen visar att F1 använder sitt SCS både som ett interaktivt och diagnostiskt 
kontrollsystem. F1 har uppsatta hållbarhetsmål som företaget följer upp, vilket stämmer 
överens med ett diagnosiskt användande av kontrollsystemet. Vidare kan det konstateras 
att deras SCS är utformat som ett interaktivt kontrollsystem då de tar hänsyn till 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter samt att hela organisationen är medveten om företagets 
hållbarhetsarbete. Slutsatsen är att F1 har ett SCS som är utformat både som ett 
diagnostiskt och ett interaktivt kontrollsystem men det interaktiva användandet är så pass 
utbrett att det väger tyngre. Därför är slutsatsen att det kan sägas att F1 använder sitt SCS 
interaktivt, även om de inte gör det fullt ut.  
 
Eftersom F1 inte använder sitt SCS som ett renodlat interaktivt kontrollsystem stämmer 
inte företagets situation fullt ut överens med det åttonde utvecklingsstadiet, Integrated 
sustainability strategy. Däremot finns en stark integration mellan deras MCS och SCS. 
Vidare är även den tekniska, organisatoriska och kognitiva integrationen stark. Slutsatsen 
blir därför att företaget befinner sig i detta utvecklingsstadium. För fullt ut befinna sig i 
denna fas behöver företaget utveckla användandet av sitt SCS till ett renodlat interaktivt 
kontrollsystem. De behöver i större utsträckning ta hänsyn till information om hållbarhet 
och hållbarhetsstrategiska osäkerheter och även inkludera informationen i sina prognoser 
samt i de strategier som finns. F1 har passerat den sjunde utvecklingsfasen, Peripheral 
sustainability integration. Deras MSC och SCS är starkt integrerade med varandra. 
Vidare är företags SCS utvecklat baserat på ett befintligt MSC. Däremot är den kognitiva 
integrationen stark vilket talar emot att företaget befinner sig i denna fas nu.  SCS används 
även till största del som ett interaktivt kontrollsystem. Detta medför att slutsatsen är att 
företaget inte befinner sig här men att de kan ha passerat stadiet innan den kognitiva 
integrationen och SCS utvecklades mot ett interaktivt kontrollsystem. Vidare finns 
faktorer i analysen som visar att företaget har passerat den andra utvecklingsfasen, 
Strategy emergence through sustainability. De utvecklade en hållbarhetspolicy och en 
arbetsgrupp som arbetade med hållbarhet vilket är faktorer som stämmer överens med 
fasen. Hållbarhetsarbete har utvecklats sedan dess och därför befinner de sig inte här 
längre.  
 
Vidare visar resultatet och analysen att företaget varken har passerat eller befinner sig i 
resterande utvecklingsstadier. 
 
6.10.2	Företag	2	
 
Baserat på kapitlets inledande analys om företagen använder sitt SCS som ett diagnostiskt 
eller interaktivt kontrollsystem kan det konstateras att det finns faktorer som visar att F2 
använder sitt SCS både som ett diagnostiskt och ett interaktivt kontrollsystem. Företaget 
har uppsatta hållbarhetsmål som de kan mäta samt förmåga att korrigera avvikelser från 
dessa mål. Detta visar att företaget använder sitt SCS diagnostiskt. De faktorer i 
användandet av SCS som pekar på att företaget använder det som ett interaktivt är att de 
är medvetna om hållbarhetsstrategiska osäkerheter och hanterar dessa när de uppstår. Det 
finns också en hög medvetenhet om hållbarhetsarbetet inom organisationen och viktiga 
hållbarhetsinitiativ kommer nedifrån vilket visar att de använder SCS interaktivt. 
Däremot har inte alla inom företaget tillgång till samma information gällande hållbarhet 
och inte heller hanteras information från kontrollsystemet av chefer på alla nivåer vilket 
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indikerar att företaget inte använder SCS interaktivt. Slutsatsen blir därför att F2 främst 
använder sitt SCS som ett diagnostiskt kontrollsystem med interaktiva inslag.  
 
 F2 befinner sig just nu i den sjunde utvecklingsfasen, Peripheral sustainability 
integration. Företagets MCS och SCS är starkt integrerade med varandra. Även den 
tekniska och organisatoriska integrationen är stark. Däremot visar studien att företaget 
även har en stark kognitiv integration vilket motsätter att de skulle befinna sig i denna fas 
utan istället i den åttonde utvecklingsfasen. Men eftersom företaget använder sitt SCS 
mer som ett diagnostiskt kontrollsystem blir ändå slutsatsen att de befinner sig i den 
sjunde utvecklingsfasen. Det finns även andra indikatorer som pekar mot att F2 skulle 
befinna sig i det åttonde utvecklingsstadiet Integrated sustainability strategy. MCS och 
SCS är integrerade med varandra och den tekniska, organisatoriska och kognitiva 
integrationen kontrollsystemen emellan är stark. Men användandet av SCS som ett 
diagnostiskt kontrollsystem gör att slutsatsen blir att de inte befinner sig i denna fas. För 
att ta sig till det åttonde stadiet behöver företaget förmedla information om hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter till alla i organisationen samt utveckla sitt SCS så att 
chefer på alla nivåer har möjlighet att hantera denna information.  
 
Vidare visar resultatet och analysen av studien att företaget inte befinner eller har passerat 
något av de andra utvecklingsstadierna.  
 
6.10.3	Företag	3	
 
Den inledande analysen visar att F3 använder sitt SCS som ett diagnostiskt 
kontrollsystem eftersom de har uppsatta miljömål som överensstämmer med den 
miljöstrategi som finns och som de kan följa upp. Dock saknar företaget ibland förmåga 
att korrigera avvikelser från dessa mål vilket i så fall skulle innebära att de inte använder 
sitt SCS som ett diagnostiskt kontrollsystem. Företaget tar tillvara på den information 
som de diagnostiska kontrollsystemen ger när de ska utveckla sina strategier. Däremot 
finns det inga faktorer som visar att F3 använder sitt SCS som ett interaktivt 
kontrollsystem. Detta beror främst på att de inte är medvetna om hållbarhetsstrategiska 
osäkerheter som kan drabba dem samt att medvetenheten inom organisationen är 
bristfällig på grund av att de inte har lyckats bryta ner de mål som finns på verksamheten. 
Slutsatsen blir därför att företaget använder sitt SCS som ett diagnostiskt kontrollsystem.  
 
F3 befinner sig i det tredje utvecklingsstadiet, Compliance driven sustainability strategy. 
Företagets SCS används som ett diagnostiskt kontrollsystem och det är inte integrerat 
med företagets MCS. Vidare är den tekniska, organisatoriska och kognitiva integrationen 
låg. För att utvecklas till något av de fyra högre utvecklingsstadierna behöver företaget 
främst arbeta för att utveckla och integrera sitt SCS i sitt MCS. 
 
Det finns inget i studiens resultat eller analys som visar att företaget befinner sig eller har 
passerat någon av de andra utvecklingsfaserna.  
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Utvecklingsfaser av strategisk 
integration F1 F2 F3 

1. Dormant decoupled strategy - - - 
2. Strategy emergence through 
sustainability Passerat - - 

3. Compliance driven 
sustainability strategy - - Nuvarande 

situation 
4. Schizoid sustainability 
strategy - - - 

5. Dormant integrated strategy - - - 
6. Sustainability driven strategy - - - 
7. Peripheral sustainability 
integration Passerat Nuvarande 

situation - 

8. Integrated sustainability 
strategy 

Nuvarande 
situation På väg mot? - 

Tabell 3. Tidigare, nuvarande och kommande utvecklingsstadier för studiens fallföretag 

6.11	Sammanfattning	av	analys	

Baserat på ovanstående analys och slutsatser om var företagen befinner sig i utvecklingen 
av arbetet med att integrera hållbarhet i sin strategi kan vi konstatera att inget av de företag 
som deltagit i vår studie fullt ut befunnit eller befinner sig i någon av de olika 
utvecklingsfaserna. Det finns olika element i olika stadier som stämmer in på företagen 
vilket gör att de kan placeras i flera av de olika faserna. Detta tyder på att det inte är helt 
enkelt att avgöra om ett kontrollsystem är interaktivt eller diagnostiskt. Det verkar inte 
heller som att steget från ett diagnostiskt kontrollsystem till ett interaktivt kontrollsystem 
sker i ett steg vilket gör att ett företag tycks kunna använda ett kontrollsystem både 
interaktiv och diagnostiskt på samma gång. Att övergången från ett diagnostiskt till ett 
interaktivt tycks ske stegvis kan också vara en förklaring till att de tekniska, 
organisatoriska och kognitiva integrationerna inte alltid stämmer överens med de 
teoretiska utvecklingsstadier som vi utgått från i studien. Beroende på hur och var 
övergången från ett diagnostiskt till ett interaktivt kontrollsystem startar kan det därför 
bli att någon av de tekniska, organisatoriska och kognitiva integrationerna kommer före 
en annan och kanske inte heller i samma ordning som den teoretiska modellen antar. 
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7.	Slutsats		
I kapitlets inledning besvaras studiens forskningsfråga. Därefter redogörs för studiens 
teoretiska och praktiska bidrag. Vidare ges förslag på vidare forskning. Sedan förs en 
diskussion om kvalitetskriterierna vid en kvalitativ studie samt av de begränsningar 
studien har. Avslutningsvis diskuteras de etiska och samhälleliga aspekterna av 
forskningen. 

7.1	Forskningsfråga	och	syfte	

Den huvudsakliga forskningsfrågan som vi genom studien vill besvara är Hur integreras 
hållbarhet i företagets strategi? För att göra detta utformades två delfrågor som 
tillsammans ska besvara den huvudsakliga forskningsfrågan. Den första delfrågan lyder: 
Hur har företagets hållbarhetsstrategi utvecklats med hjälp av olika kontrollsystem? 
 
Hur företagen använder sig av kontrollsystem för att utveckla sin hållbarhetsstrategi 
varierar. Studien visar att de deltagande företagen har utvecklat sina hållbarhetsstrategier 
både med hjälp av diagnostiska och interaktiva kontrollsystem. Diagnostiskt har alla 
företag integrerat hållbarhet sin strategi genom uppsatta hållbarhetsmål. Företagen möter 
olika strategiska osäkerheter och hanterar också dessa på olika sätt. Ett företag försöker 
redan när de upplever att dessa kan uppstå avstyra dem eller åtminstone påverka hur de 
utformas. Skulle dessa ändå uppstå får företaget hantera dem och anpassa sin verksamhet 
efter dem. Ett annat företag är medvetet om att osäkerheter kan uppstå och hanterar dem 
först när de uppstår och anpassar verksamheten därefter. Ett tredje företag är inte 
medvetet om osäkerheter som kan påverka deras verksamhet. Studien visar alltså att 
beroende på hur företaget arbetar kan identifieringen och hanteringen av 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter, vilket är en del i ett interaktivt kontrollsystem, bidra 
till utvecklingen av hållbarhetsstrategin. Däremot visar studien att inget av företagen tar 
direkt hänsyn till hållbarhetsstrategiska osäkerheter när det ska utveckla sina strategier 
för hållbarhet. För att fungera som ett renodlat interaktivt kontrollsystem behöver 
företagen ta större hänsyn till hållbarhetsstrategiska osäkerheter när de ska utveckla sin 
hållbarhetsstrategi. Företagen samlar både systematiskt och osystematisk in information 
gällande hållbarhet. Hur informationen som samlas in behandlas skiljer sig dock i de olika 
företagen. Genom att ta till sig av den kunskap som kommer av informationen i företagets 
arbetsprocesser lyckas företaget använda den på ett interaktivt sätt. Dock lyckas inte alla 
företag hantera informationen på samma sätt och när informationen som samlas in inte är 
en del i utvecklingen av hållbarhetsstrategin kan det inte sägas att informationen används 
interaktivt. Däremot är alla påverkade av externa faktorer så som lagar och regler. Genom 
att samla information om tvingande regler blir företagen tvungna att sätt upp mål för vissa 
hållbarhetsaspekter. Därmed utvecklas hållbarhetsstrategin men inte genom ett interaktivt 
kontrollsystem utan det sker istället genom ett diagnostiskt kontrollsystem. Inom två av 
företagen visar studien att många viktiga initiativ gällande hållbarhetsarbetet kommer 
nedifrån i organisationen. Detta innebär att det inte bara är chefer och ledning som är 
medvetna om hållbarhetsarbetet och den information som samlas in om hållbarhet utan 
även övriga medarbetare. När initiativ kommer till på detta sätt tyder det på att 
hållbarhetsstrategin utvecklas interaktivt eftersom att hela organisationen tar lärdom av 
den information om hållbarhet som samlats in och hur det kan påverka företaget. I ett 
tredje företag behandlas informationen endast av en avdelning, som också kommer med 
initiativ. Därmed har inte hela organisationen tillgång till samma information och därför 
kan övriga medarbetare inte heller ta lärdom av informationen. I detta fall kan det inte 
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sägas att hållbarhetsstrategin utvecklats genom ett interaktivt kontrollsystem. Genom att 
ta till sig av information menar två av företagen att deras prognoser för framtiden kan 
förändras, åtminstone på lång sikt. Detta är en indikation på att hållbarhetsstrategin 
utvecklas interaktivt. 
 
Studien visar alltså att det finns skillnader mellan företagen när det kommer till hur de 
med hjälp av olika kontrollsystem utvecklat sina hållbarhetsstrategier. En anledning till 
att det skiljer sig mellan företagen kan bero på att de har kommit olika långt i utvecklingen 
med att integrera hållbarhet och SCS i den övriga verksamheten samt MCS. De företag 
som har kommit längre i den utvecklingen är också de som till större del har utvecklat sin 
hållbarhetsstrategi genom ett interaktivt kontrollsystem.  
 
Den andra delfrågan lyder: Hur följs hållbarhetsstrategin upp med hjälp av diagnostiska 
kontrollsystem och hur har detta förändrats över tid? 
 
Inom alla tre företag finns målsättningar för det hållbarhets- eller miljöarbete som ska 
bedrivas vilket indikerar att alla företagen följer upp sin hållbarhetsstrategi genom ett 
diagnostiskt kontrollsystem. Dock krävs det att det finns en förmåga att korrigera 
avvikelser från dessa målsättningar för att ett företag ska anses använda ett diagnostiskt 
kontrollsystem fullt ut. Att det i två av företagen finns en tydlig process för hur avvikelser 
från målsättningar ska hanteras innebär att dessa företag uppfyller alla de tre funktioner 
som kännetecknar ett diagnostiskt kontrollsystem i uppföljningen av hållbarhetsarbetet. 
Det tredje företaget har inte haft förmågan fullt ut att hantera dessa avvikelser och därför 
utnyttjar de inte heller ett diagnostiskt kontrollsystems fulla potential i uppföljningen av 
sitt arbete med hållbarhet. Målsättningarna som finns genomsyrar hela verksamheten i 
två fall i studien, medan det i det tredje har varit svårt att bryta ner de mål som finns på 
hela verksamheten. Även detta visar att två av företagen i större utsträckning har stöd av 
diagnostiska kontrollsystem i sitt hållbarhetsarbete än det tredje.  Alla företagen uppger 
att den information som kommer av att följa upp målsättningar har varit till stöd vid 
implementering av nya hållbarhetsstrategier. Kunskap och fakta som diagnostiska 
kontrollsystem gett över tid är värdefull för företagen när de vill utveckla och 
implementera hållbarhetsstrategier. Alla företag menar att deras diagnostiska 
kontrollsystem har förändrats över tid men ingen anger att en utveckling av arbetet med 
hållbarhet och hållbarhetsstrategin har varit en bidragande orsak till detta. Dock utvecklas 
de diagnostiska kontrollsystemen i takt med att företagets strategi utvecklas och därmed 
har hållbarhet fått en större plats i de diagnostiska kontrollsystemen. 
 
Studien visar skillnader i hur stor utsträckning och hur väl företagen använder sig av 
diagnostiska kontrollsystem för att följa upp sin hållbarhetsstrategi. Även här kan 
skillnaderna bero på hur långt de har kommit i utvecklingen med att integrera hållbarhet 
och SCS i den övriga verksamheten och MCS. De företag som kommit längre i 
utvecklingen är också de som i större utsträckning och på ett bättre sätt använder sig av 
diagnostiska kontrollsystem för att följa upp sin hållbarhetsstrategi. 
 
Svaret på vår huvudsakliga forskningsfråga Hur integreras hållbarhet i företagets 
strategi? blir därför att företag kan integrera hållbarhet i sin strategi både med hjälp av 
interaktiva och diagnostiska kontrollsystem. Alla företag uppfyller faktorer som finns för 
att integrera hållbarhet i strategin med diagnostiska kontrollsystem. Dessutom finns det i 
några av företagen som arbetar med faktorer som är förenligt med ett interaktivt 
kontrollsystem och därigenom integrerar hållbarhet i sin strategi. I arbetet med att 
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integrera hållbarhet i sin strategi har företagen i olika utsträckning stöd av diagnostiska 
kontrollsystem. Skillnaderna mellan företagen i arbetet med att integrera hållbarhet i sin 
strategi kan bero på att de har kommit olika långt i sin utveckling. 

7.2	Forskningsbidrag	

7.2.1	Teoretiskt	bidrag	
 
Denna studie har utforskat hur företag integrerar hållbarhet i sin strategi. Utvecklingen av 
företagens hållbarhetsstrategi har analyserats med hjälp av en modell som beskriver olika 
utvecklingsfaser. Det teoretiska kunskapsbidraget som denna studie ger är att den modell 
med olika utvecklingsfaser som Gond et al. (2012) tagit fram inte renodlat följs av något 
av företagen i studien. Studien bidrar därmed till att visa att det finns andra möjliga stadier 
av utveckling. Det verkar även finnas flera olika vägar att gå för att ta sig från en fas till 
en annan för att ett företag i arbetet med att utveckla och integrera hållbarhet i sin strategi. 
Vi menar alltså att studien därmed bidrar till att det kan finnas fler faser i denna utveckling 
vilket öppnar möjligheter för att undersöka hur och när dessa faser kan uppstå. Vidare 
bidrar studien med insikten att företag inte enbart använder sig av antingen ett 
diagnostiskt eller ett interaktivt kontrollsystem för att integrera hållbarhet i sin strategi. 
Företag verkar kunna kombinera dem båda och övergången från det ett diagnostiskt 
kontrollsystem till ett interaktivt kontrollsystem inte alltid sker i ett steg utan successivt. 
Studien bidrar därmed teoretisk genom att öppna för att det finns kontrollsystem som 
kombinerar användningen av diagnostiska och interaktiva kontrollsystem och att det även 
kan finnas olika grader en sådan kombination. Vår tolkande fallstudie ger en djupare 
analys än tidigare tvärsnittsstudier baserade på enkäter som utnyttjar Simons 
kontrollmodeller för att förstår hur hållbarhet integreras i företagets strategi.  
 
7.2.2	Praktiskt	bidrag	
 
Studiens praktiska bidrag är att de företag som deltagit i studien kan få en objektiv inblick 
om var i utvecklingen av att integrera hållbarhet i sin strategi de befinner sig. De kan även 
få tips på faktorer som de kan förändra för komma längre i sin hållbarhetsutveckling. 
Studien kan även bidra till att ge andra företag en uppfattning om sin egen utveckling 
genom att ta de får ta del av resultatet och de deltagande företagens hållbarhetsarbete och 
utveckling.  

7.3	Förslag	på	vidare	forskning	

I denna studie har vi undersökt hur företag integrerar hållbarhet i sin strategi och därmed 
har vi främst fokuserat på att studera hur företagen använder sig av olika kontrollsystem 
för att hantera sitt hållbarhetsarbete. Som nämnt tidigare har vi inte inriktat oss på att 
undersöka hur företagen arbetar med MCS utan har gjort en avgränsning till att endast 
undersöka hur företagen använder SCS. Eftersom MCS är en central del i den modell vi 
använt i studiens analys har vi varit begränsade från att använda modellen fullt ut. Därför 
anser vi att det vore av intresse att genomföra samma studie som denna men lägga till ett 
perspektiv och därmed även undersöka hur företag använder sig av MCS i sin verksamhet 
och hur de samverkar med företagens SCS. En sådan forskning skulle göra den modell vi 
använt oss av större rättvisa.  
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Vidare har vi även undersökt hur företagens hållbarhetsstrategi har utvecklats över tid. 
Eftersom vi har varit begränsade av tid har det inte varit möjligt för oss att fullt ut 
genomföra en longitudinell studie där vi följt företagen under en längre tid och samlat in 
data vid flera tillfällen för att undersöka hur företaget har arbetat för att integrera 
hållbarhet i sin strategi. Ett förslag på vidare forskning är därför att genomföra en äkta 
longitudinell studie där företag följs under en längre tid och där datainsamling sker vid 
flera tillfällen. På så sätt finns möjlighet att undersöka hur företagen utvecklas och 
förflyttar sig mellan olika utvecklingsfaser. Det skulle också ge möjlighet att samla 
kunskap om konkreta åtgärder som krävs för en sådan utveckling. Resultatet av en sådan 
forskning skulle också kunna ge direkta och konkreta förslag på hur ett företag kan arbeta 
för att utveckla sin hållbarhetsstrategi. En studie av sådant slag skulle vara intressant att 
genomföra både på företag som inte har kommit särskilt långt i sin utveckling och på 
företag som har kommit längre i utvecklingen. Det skulle även vara intressant att 
genomföra studien på företag som befinner sig i någon av de högsta utvecklingsfaserna 
för att se om och hur det är möjligt att ta sig från de faser som just nu anses som bra och 
till och med ideala. Finns det ytterligare steg i utvecklingen som är än bättre än de som 
beskrivs av Gond et al. (2012)? 
 
Studiens teoretiska bidrag öppnar även för forskning som undersöker om det finns 
ytterligare faser i utvecklingen som ett företag kan gå igenom i sitt arbete att integrera 
hållbarhet i sin strategi. I en sådan studie vore det intressant att undersöka om det finns 
fler faktorer än de som finns beskrivna i studiens teoretiska referensram som kan bidra 
till att företag tar kliv i utvecklingen. Studiens teoretiska bidrag öppnar även för att det 
vore intressant att undersöka hur företag kan kombinera sitt användande av diagnostiska 
och interaktiva kontrollsystem eftersom resultat indikerar att företag inte alltid använder 
sig renodlat av antingen det ena eller det andra. För att genomföra sådan typ av forskning 
behöver datainsamlingen ske från ett större antal företag än vad som varit fallet i denna 
studie. 

7.4	Kvalitetskriterier	

För att uppnå en önskad kvalitet i denna studie har vi utgått från vissa kvalitetskriterier. 
Viktiga faktorer som forskare vill uppnå i sin forskning är hög validitet och reliabilitet 
(Neuman, 2011, s. 207). Validitet kan beskrivas som sanningen eller sanningsenligt 
(Neuman, 2011, s. 214; Silverman, 2010, s. 275). Reliabilitet handlar om studiens 
pålitlighet (Neuman, 2011, s. 214). Vid kvalitativ forskning menar Denscombe (2016, s. 
409) att det kan svara svårt att utgå från samma kriterier som vid en kvantitativ forskning. 
Det går inte att upprepa kvalitativ forskningen på samma sätt och därigenom kontrollera 
forskningskvaliteten och fyndkvaliteten på samma sätt som vid en kvantitativ forskning. 
Detta beror på att det är svårt att upprepa forskningen med samma sociala förutsättningar 
då tiden förändrar människor och de sociala miljöer som de befinner sig i (Denscombe, 
2016, s. 409). En annan faktor som också bidrar till att kvalitativ forskning är svår att 
repetera är forskarens närhet till insamlingen och analysen. Detta kan bidra till svårigheter 
för andra forskare att få fram exakt samma data och dra samma slutsatser (Denscombe, 
2016, s. 410). Bryman & Bell (2013, s. 402) talar om trovärdighet istället för validitet och 
reliabilitet då det kommer till kvalitativ forskning och inom trovärdighet finns det fyra 
olika kriterier, tillförlitlighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet 
(reliabilitet) och bekräftelse (objektivitet). Dessa delkriterier kommer att utgås ifrån för 
att diskutera kvalitetskriterium i denna studie. 
 



 

 63 

Tillförlitlighet är det första kriteriet som Bryman & Bell (2013, s. 403) beskriver. Detta 
kriterium handlar om att göra resultatet tillförlitligt genom att presentera hur forskningen 
utförts med de olika regler som forskaren ska förhålla sig till samt genom att låta 
respondenterna gå igenom insamlat data för att bekräfta att forskaren har uppfattat den 
studerade verkligheten rätt (Bryman & Bell, 2013, s. 403). För att uppnå en så hög 
tillförlitlighet som möjligt i denna studie har vi som forskare på ett utförligt sätt beskrivit 
vår förförståelse. Då vi arbetar under tidspress har vi dock inte hunnit med att skicka 
tillbaka materialet till respondenterna för att bekräfta att den stämmer. Risken för att 
missförstå intervjumaterialet minskades genom att vi båda två var närvarande vid 
intervjuerna vid alla tillfällen utom ett och har hört vad som har sagts. För att ytterligare 
minska risken för missförstånd hade vi genom att vi genomförde semistrukturerade 
intervjuer möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuerna om det var något som vi inte 
förstod. 
 
Nästa kriterium för att kvalitetssäkra denna studie är överförbarhet (Bryman & Bell, 2013, 
s. 403). Det finns delade meningar kring frågan om det går att generalisera resultat från 
en studie med ett litet antal respondenter (Denscombe, 2016, s. 412). Majoriteten av 
kvalitativa forskare anser att frågan är mycket relevant vid kvalitativ forskning men att 
angreppssättet är på ett annat sätt då forskningen är av kvalitativ art. Vid en kvalitativ 
studie handlar det mer om i vilken omfattning resultatet skulle kunna överföras till andra 
fall än sannolikheten att fler studier visar på samma resultat (Denscombe, 2016, s. 413). 
Eftersom denna studie är baserad på ett litet antal företag kan vi inte säga att de resultat 
som vi funnit går att generalisera och överföra på andra företag. Däremot kan det finnas 
faktorer och tendenser i de företag som vi undersökt som kan stämma överens med andra 
företag vilket gör studiens resultat skulle kunna användas som inspiration och 
utgångspunkt i arbetet med att utveckla sin hållbarhetsstrategi. 
 
Det tredje kriteriet är pålitlighet och det handlar om att forskaren, på ett utförligt sätt, ska 
beskriva forskningsprocessen och delar så som problemformuleringen, val av 
respondenter, intervjuutskrifter, på vilket sätt analysen genomfördes och så vidare 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vidare beskriver Denscombe (2016, s. 411) att en kontroll 
av pålitligheten kan göras genom att forskaren utförligt visar vilka utgångspunkter som 
använts i valda metoder, analys och hur den tänkt då beslut har tagits. I denna studie har 
vi på ett utförligt sätt redogjort för de metodologiska val som gjorts i studien. Vi har även 
beskrivit hur vi utformat intervjufrågorna som grundar sig i de befintliga teorier som utgör 
studiens teoretiska referensram. En förklaring kring hur vi har använt oss av den 
teoretiska referensramen i analysen av resultatet har också getts. Våra respondenter har 
dock varit anonyma vilket kan ifrågasätta pålitligheten av studien då det inte går att 
genomföra den igen med exakt samma personer och företag. I detta fall har etiska aspekter 
gått före pålitligheten. Dock anser vi att pålitligheten fortfarande är hög eftersom vi 
beskrivit insamlat data utförligt men ändå inte avslöjat respondenterna eller företagen.  
Genom detta val vill vi argumentera för att vi både fullföljt studien med hänsyn till etiska 
aspekter utan att äventyra pålitligheten. 
 
Objektivitet är det sista kriteriet som Bryman & Bell (2013, s. 405) beskriver och det 
handlar om att forskaren ska vara så objektiv på möjligt genom att inte låta sina egna 
värderingar påverka studiens utförande och slutsatser. Dock kommer forskningen aldrig 
vara fri från forskaren som genomför den eftersom kvalitativa forskningsresultat är en 
tolkning av insamlat data (Denscombe, 2016, s. 414). För att studien ska anses ha en hög 
objektivitet har vi presenterat vår förförståelse och att vi är medvetna om att vi som 
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forskare kan påverka studiens resultat genom våra värderingar. Genom att utgå ifrån 
befintlig teori när vi utformat vår intervjumall minskar risken för att det data som vi 
samlar in är påverkat av vår förförståelse och våra värderingar. Genom att ställa ”rätt” 
frågor ökar chansen för att vi vid intervjuerna får svar på det vi vill och minskar risken 
för att behöva tolka den information som kommer fram för att kunna använda den som 
underlag i empirin. Vidare har vi även baserat studiens analys på befintlig teori vilket har 
begränsat oss från att analysera resultatet baserat på egna tankar och värderingar och 
därmed bidragit till en objektivitet. 

7.5	Begränsningar	

Vi har, som tidigare nämnt, varit begränsade av tid i denna studie. Detta har medfört att 
vi inte har haft möjlighet att genomföra någon större datainsamling. Hade vi haft 
möjlighet att genomföra fler intervjuer och undersöka fler företag hade vi kanske med 
hjälp av studiens resultat kunnat finna mönster i hur och varför företag förflyttar sig i 
utvecklingen i arbetet med att integrera hållbarhet i sin strategi. Vi är också begränsade i 
vilken utsträckning vi har fått en inblick i de företag som deltagit i vår studie. Vi kan inte 
med säkerhet säga att respondenterna har gett oss en fullständig och sann bild av företagen 
utan det kan finnas information som anses känslig och som de inte vill dela med sig av. 
Hade vi genomfört intervjuer vid flera tillfällen hade vi kunnat få en mer fullständig bild 
av företagen. En begränsad inblick i företagen kan medföra att vi har tolkat den 
information som vi samlat in på ett sätt som kanske inte stämmer överens med företagets 
verkliga situation. Vidare har vi på grund av begränsningen i antalet genomförda 
intervjuer inte möjlighet att på något sätt generalisera resultatet. Vi kan inte heller uttala 
oss om mönster som verkar förekomma i företagen då de företag som deltagit i vår studie 
till stora delar skiljer sig i hur de arbetar med hållbarhet och hur de integrerar det i sin 
strategi. 
 
Vidare har vi i genomförandet av denna studie varit begränsade av den kunskap och 
erfarenhet som vi som författare innehar. Hade vi genomfört studien på nytt hade vi 
troligtvis varit mer bekväma i intervjusituationer vilket troligtvis hade gjort att vi hade 
ställt fler följdfrågor vid ett antal tillfällen under intervjuerna. 
 
Vi har även vid några få tillfällen upplevt tekniska begränsningar då vi vid transkribering 
av intervjuerna har haft svårt att höra vad som sägs i ljudinspelningarna. Vi bedömer dock 
att det har förkommit under väldigt få tillfällen och under mycket korta sekvenser så det 
huvudsakliga innehållet i intervjumaterialet har ändå framgått. Studiens resultat bör 
därför inte ha påverkats av dessa tekniska begränsningar.  

7.6	Etiska	och	samhälleliga	aspekter	

Vid genomförandet av studien har vi som tidigare nämnt utgått från etiska frågor som 
berör frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för studiens deltagare. Detta 
har vi mött genom etiska principer som behandlar informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav på det sätt som vi beskriver i avsnitt 4.3 Etiska 
överväganden vid datainsamling. Informationskravet har mötts genom det 
informationsbrev som studiens deltagare fått ta del av, se appendix 1, samt genom att 
även ge information om studien vid intervjutillfället. Samtyckeskravet har vi mött genom 
att vid intervjuernas inledning informerat om att deltagande i studien är frivillig, att 
deltagarna har rätt att välja att inte svara på frågor eller när som helst avbryta intervjun 
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samt begärt bekräftelse på att de godkänner att intervjun spelas in. Vi informerade även 
om att intervjumaterialet endast kommer behandlas av oss som genomför studien samt 
hur materialet kommer användas i studien. Konfidentialitetskravet har vi mött genom att 
det endast är vi som har haft tillgång till intervjumaterialet. Intervjumaterialet har inte 
använts på något annat sätt än att bidra till att uppfylla syftet med denna studie.  
 
Eftersom det inte är möjligt att generalisera resultatet av denna studie är det också svårt 
att avgöra vad de samhälleliga konsekvenserna av den är. Studien visar att företag kan 
använda sig av olika kontrollsystem för att integrera hållbarhet i sin strategi och att det 
finns olika utvecklingsfaser som ett företag kan ta sig igenom under detta arbete. Genom 
att samhället får ta del av denna studie kan de bli uppmärksamma på att företag kan ta till 
olika åtgärder för att på ett bättre sätt integrera hållbarhet i sin strategi och därmed bör 
även företaget bli mer hållbart. Genom en sådan insikt skulle externa intressenter kunna 
påverka företag att bli mer hållbara. Med en förståelse för hur ett företags 
hållbarhetsarbete kan bedrivas kan de utöva större och mer specifika påtryckningar för att 
företaget ska arbeta mer intensivt för att integrera hållbarhet i sin strategi.  
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Appendix	1	-	Informationsbrev	
	
Syftet med studien: 
Den här uppsatsen skrivs av två studenter som studerar Civilekonomprogrammet på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Syftet med studien är att undersöka hur 
företag arbetar med hållbarhet och hur det påverkar företagets strategi och 
ekonomistyrning samt hur utvecklingen inom dessa områden har sett ut över tid. Att 
vi valt just detta ämne för vår studie är för att hållbarhet är ett aktuellt ämne då det 
ställs högre krav på företag gällande deras hållbarhetsarbete. För att kunna besvara 
syftet kommer vi att genomföra intervjuer där vi kommer utgå från en frågemall men 
det kommer även finnas rum för dig som deltagare att berätta fritt om ämnesområdet. 
Vår huvudsakliga forskningsfråga är: Hur integreras hållbarhet i företagets strategi?  
 
Innebörden av din medverkan i studien: 
Vi kommer genomföra intervjuer med olika företag och dessa kommer äga rum under 
slutet av mars till början av april. Under intervjun kommer endast du som blir 
intervjuad samt vi, Josephine och Sofia, att delta. Vi kommer att använda oss av 
ljudinspelning vid intervjun, denna inspelning kommer sedan att transkriberas och citat 
från intervjun kan komma att användas i presentation av studiens resultat. Ditt 
deltagande i studien är frivilligt och du som deltar är anonym. Du som deltar i har rätt 
att när som helst välja att inte svara på våra frågor eller avbryta intervjun helt utan 
följdfrågor.  
För att säkerställa ovanstående kommer vi innan intervjun startar att begära en muntlig 
bekräftelse på att du som deltagare förstår vad din medverkan i studien innebär samt 
att bekräfta att du tillåter att hela intervjun ljudinspelas. 
 
Hur hanteringen av det insamlade materialet behandlas: 
Den färdigställda uppsatsen kommer att publiceras i “Digitala Vetenskapliga Arkivet” 
(DiVA) efter att den har blivit godkänd av betygkommittén vid Umeå 
Universitet.  Detta innebär att dokumentet kommer bli offentligt för allmänheten. Det 
är endast vi, Josephine och Sofia, som kommer att ha tillgång till det data som samlas 
in vid intervjuerna. Datat kommer att bearbetas och analyseras i uppsatsen. 
Presentationen av data kommer inte avslöja deltagarnas identitet.  
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Appendix	2	–	Intervjuguide:	Sammanställd 
 
Frågor om bakgrund och tidigare erfarenheter  

• Vad arbetar du med idag? 
o Hur länge har du arbetat på det här företaget? 
o Hur länge har du arbetat med det är du gör idag? 
o Vad har du för tidigare erfarenheter inom ditt arbetsområde? 
o Vad är det bästa med ditt yrke? 

 
Frågor om företagets allmänna strategi och hållbarhetsarbete 

• Vad är företagets vision?  
o Hur har den förändrats över tid?  

 
• Vad är företaget mission?  

o Hur har den förändrats över tid?  
 

• Vad har företaget för strategi?  
o Vilka rutiner och tillvägagångssätt finns för att bibehålla företagets 

strategi? 
o Vilka rutiner och tillvägagångssätt finns för att utveckla företagets 

strategi? 
 

• Vilka beslutsorgan finns det i företaget?  
o Vilka organ beslutar i vilka frågor? 
o Hur förmedlas information inom företaget? Både uppåtgående och 

nedåtgående led. 
 

• Hållbarhetsrapporterar företaget?  
o Hur länge har företaget hållbarhetsrapporterat? 
o Hur ser företagets hållbarhetsrapportering ut? 

§ Ex. integrerat i årsrapporten eller finns en separat rapport? 
o Vad är innebär hållbarhet i er verksamhet? 

§ Hur definierar ni hållbarhet? 
§ Vilka faktorer är viktiga för företagets arbete med hållbarhet? 

o Hur påverkas verksamheten av att arbeta med hållbarhet? 
§ Positiva och negativa effekt 

 
• Hur ser relationen ut mellan företagets allmänna strategi och företagets arbete med 

hållbarhet? 
 
Frågor om företagets syfte, värderingar och kultur gällande hållbarhet 

• Hur förmedlas företagets syfte och värderingar gällande hållbarhet inom 
organisationen? 

o Pratar de anställda om hållbarhet genomgående i sitt arbete? 
o Har de anställdas medvetenhet om hållbarhet förändrats över tid? 

 
Frågor om företagets arbete med hållbarhetsstrategi 

• Vad är företagets hållbarhetsstrategi? 
• Hur länge har företaget arbetat med hållbarhet? 
• Är det en styrelsefråga och en ledningsfråga? 
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o Vem kommer med de viktiga initiativen när det gäller hållbarhet? Top 
down eller bottom up? 

o Hur diskuteras initiativen i organisationen? 
o Hur förs de till ett beslut? 

 
• Hur arbetar företaget för att utveckla sin hållbarhetsstrategi?  

o Hur samlar ni in information om vad som händer gällande hållbarhet: 
§ I samhället? 
§ På marknaden? 
§ Bland kunderna? 
§ Bland konkurrenterna? 

 
• Vilka rutiner finns för att samla ny information om hållbarhet?  

o Är det mera fråga om ad hoc samla in information eller är den systematisk? 
 

• Hur använder företaget informationen som samlas in om hållbarhet för att 
utveckla sin hållbarhetsstrategi? 

 
Frågor om eventuella begränsningar för hållbarhetsstrategi 

• Finns det begränsningar som hindrar företaget att utveckla sin hållbarhetsstrategi? 
o Vilka typer av begränsningar finns? 
o Hur tar dessa begränsningar sig utryck? 

 
Frågor om hållbarhetsstrategiska osäkerheter 

• Hur förhåller sig företaget till hållbarhetsstrategiska osäkerheter? Med 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter menar vi oförutsedda händelser som kan hota 
eller upphäva företagets nuvarande hållbarhetsstrategi. 

o Hur blir företaget medveten om hållbarhetsstrategiska osäkerheter? 
o Hur hanteras de hållbarhetsstrategiska osäkerheter som företaget stöter på? 

(åtgärder) 
o Hur pratas det om hållbarhetsstrategiska osäkerheter inom organisationen? 

 
Frågor om hantering av information om hållbarhet och hållbarhetsstrategiska 
osäkerheter  

• Vilka har tillgång till den information som samlas in om hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter?  

o På vilka nivåer inom organisationen behandlas information om hållbarhet 
och hållbarhetsstrategiska osäkerheter? 

o När (hur ofta) behandlas information om hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter? 

o Påverkas företagets prognoser av den information som samlas in om 
hållbarhet? Om ja, hur? 

 
Frågor om förändringen av hållbarhetsstrategi över tid  

• Hur har den insamlade informationen om hållbarhet och de hållbarhetsstrategiska 
osäkerheterna som företaget möter påverkat företagets hållbarhetsstrategi? 
 

• Har er strategi för hållbarhet förändrats över tiden? 
o  Vilka faktorer har bidragit till förändringen? 
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Hur hållbarhetsstrategin påverkar ekonomistyrningen  
 
Frågor om återkopplingssystem för uppsatta hållbarhetsmål 

• Finns det uppsatta hållbarhetsmål för verksamheten?  
o Gäller detta både miljö och sociala aspekter?  

§ Vilka i så fall? 
o Följer företaget upp dessa mål årsvis?  

 
• Finns det återkopplingssystem för att mäta och säkerställa uppsatta 

hållbarhetsmål?  
o Om ja, vilka återkopplingssystem finns för att kontrollera uppsatta 

hållbarhetsmål? 
o Hur fungerar dessa återkopplingssystem? 
o Vilka indikatorer mäts? 

 
• Hur och till vem rapporteras uppföljningen av hållbarhetsmålen?  

o Hur används informationen som återkopplingssystemen ger? 
§ Vilka åtgärder vidtas om det finns avvikelser i dessa mål? 

o När och hur sker uppföljning av informationen som 
återkopplingssystemen ger?  

§ Ex. genom möten, rapporter, prognoser  
 
Frågor om användning av diagnostiska återkopplingssystem 

• Vilken roll har dessa återkopplingssystem i samband med en implementering av 
en ny hållbarhetsstrategi?  

 
• Finns det några faktorer som har uppfattats som kritiska vid implementering av 

en ny hållbarhetsstrategi?? Dvs. faktorer som är avgörande för att lyckas med 
implementering av en ny hållbarhetsstrategi. 
 

• Vilken roll har företagets ledning/chefer i användandet av återkopplingssytemet?  
o Hur använder övriga anställda av återkopplingssystemet?  

 
• Har återkopplingssytemet utvecklats över tid? 

o Om ja, på vilket sätt? 
 
Summering 

• Vill du tillägga något? 
• Har du några frågor angående det vi pratat om idag? 
• Har du några synpunkter på hur vi har skött intervjun idag? 

 
 
  



 

 73 

Appendix	3	–	Intervjuguide:	Hållbarhetsstrategi	
 
Frågor om bakgrund och tidigare erfarenheter  

• Vad arbetar du med idag? 
o Hur länge har du arbetat på det här företaget? 
o Hur länge har du arbetat med det är du gör idag? 
o Vad har du för tidigare erfarenheter inom ditt arbetsområde? 
o Vad är det bästa med ditt yrke? 

 
Frågor om företagets allmänna strategi och hållbarhetsarbete 

• Vad är företagets vision?  
o Hur har den förändrats över tid?  

 
• Vad är företaget mission?  

o Hur har den förändrats över tid?  
 

• Vad har företaget för strategi?  
o Vilka rutiner och tillvägagångssätt finns för att bibehålla företagets 

strategi? 
o Vilka rutiner och tillvägagångssätt finns för att utveckla företagets 

strategi? 
 

• Vilka beslutsorgan finns det i företaget?  
o Vilka organ beslutar i vilka frågor? 
o Hur förmedlas information inom företaget? Både uppåtgående och 

nedåtgående led. 
 

• Hållbarhetsrapporterar företaget?  
o Hur länge har företaget hållbarhetsrapporterat? 
o Hur ser företagets hållbarhetsrapportering ut? 

§ Ex. integrerat i årsrapporten eller finns en separat rapport? 
o Vad är innebär hållbarhet i er verksamhet? 

§ Hur definierar ni hållbarhet? 
§ Vilka faktorer är viktiga för företagets arbete med hållbarhet? 

o Hur påverkas verksamheten av att arbeta med hållbarhet? 
§ Positiva och negativa effekter 

 
• Hur ser relationen ut mellan företagets allmänna strategi och företagets arbete med 

hållbarhet? 
 
Frågor om företagets syfte, värderingar och kultur gällande hållbarhet 

• Hur förmedlas företagets syfte och värderingar gällande hållbarhet inom 
organisationen? 

o Pratar de anställda om hållbarhet genomgående i sitt arbete? 
o Har de anställdas medvetenhet om hållbarhet förändrats över tid? 

 
Frågor om företagets arbete med hållbarhetsstrategi 

• Vad är företagets hållbarhetsstrategi? 
• Hur länge har företaget arbetat med hållbarhet? 
• Är det en styrelsefråga och en ledningsfråga? 
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o Vem kommer med de viktiga initiativen när det gäller hållbarhet? Top 
down eller bottom up? 

o Hur diskuteras initiativen i organisationen? 
o Hur förs de till ett beslut? 

 
• Hur arbetar företaget för att utveckla sin hållbarhetsstrategi?  

o Hur samlar ni in information om vad som händer gällande hållbarhet: 
§ I samhället? 
§ På marknaden? 
§ Bland kunderna? 
§ Bland konkurrenterna? 

 
• Vilka rutiner finns för att samla ny information om hållbarhet?  

o Är det mer en fråga om ad hoc samla in information eller är den 
systematisk? 

 
• Hur använder företaget informationen som samlas in om hållbarhet för att 

utveckla sin hållbarhetsstrategi? 
 
Frågor om eventuella begränsningar för hållbarhetsstrategi 

• Finns det begränsningar som hindrar företaget att utveckla sin hållbarhetsstrategi? 
o Vilka typer av begränsningar finns? 
o Hur tar dessa begränsningar sig utryck? 

 
Frågor om hållbarhetsstrategiska osäkerheter 

• Hur förhåller sig företaget till hållbarhetsstrategiska osäkerheter? Med 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter menar vi oförutsedda händelser som kan hota 
eller upphäva företagets nuvarande hållbarhetsstrategi. 

o Hur blir företaget medveten om hållbarhetsstrategiska osäkerheter? 
o Hur hanteras de hållbarhetsstrategiska osäkerheter som företaget stöter på? 

(åtgärder) 
o Hur pratas det om hållbarhetsstrategiska osäkerheter inom organisationen? 

 
Frågor om hantering av information om hållbarhet och hållbarhetsstrategiska 
osäkerheter  

• Vilka har tillgång till den information som samlas in om hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter?  

o På vilka nivåer inom organisationen behandlas information om hållbarhet 
och hållbarhetsstrategiska osäkerheter? 

o När (hur ofta) behandlas information om hållbarhet och 
hållbarhetsstrategiska osäkerheter? 

o Påverkas företagets prognoser av den information som samlas in om 
hållbarhet? Om ja, hur? 

 
Frågor om förändringen av hållbarhetsstrategi över tid  

• Hur har den insamlade informationen om hållbarhet och de hållbarhetsstrategiska 
osäkerheterna som företaget möter påverkat företagets hållbarhetsstrategi? 
 

• Har er strategi för hållbarhet förändrats över tiden? 
o  Vilka faktorer har bidragit till förändringen? 
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• Finns det några faktorer som har uppfattats som kritiska vid implementering av 

en ny hållbarhetsstrategi?? Dvs. faktorer som är avgörande för att lyckas med 
implementering av en ny hållbarhetsstrategi. 

 
Summering 

• Vill du tillägga något? 
• Har du några frågor angående det vi pratat om idag? 
• Har du några synpunkter på hur vi har skött intervjun idag? 
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Appendix	4	–	Intervjuguide:	Ekonomistyrning		
 
Frågor om bakgrund och tidigare erfarenheter  

• Vad arbetar du med idag? 
o Hur länge har du arbetat på det här företaget? 
o Hur länge har du arbetat med det är du gör idag? 
o Vad har du för tidigare erfarenheter inom ditt arbetsområde? 
o Vad är det bästa med ditt yrke? 

 
Frågor om företagets allmänna strategi och hållbarhetsarbete 

• Hur ser relationen ut mellan företagets allmänna strategi och företagets arbete med 
hållbarhet? 
 

Frågor om företagets syfte, värderingar och kultur gällande hållbarhet 
• Hur förmedlas företagets syfte och värderingar gällande hållbarhet inom 

organisationen? 
o Pratar de anställda om hållbarhet genomgående i sitt arbete? 
o Har de anställdas medvetenhet om hållbarhet förändrats över tid? 

 
Frågor om eventuella begränsningar för hållbarhetsstrategi 

• Finns det begränsningar som hindrar företaget att utveckla sin hållbarhetsstrategi? 
o Vilka typer av begränsningar finns? 
o Hur tar dessa begränsningar sig utryck? 

 
Hur hållbarhetsstrategin påverkar ekonomistyrningen  
 
Frågor om återkopplingssystem för uppsatta hållbarhetsmål 

• Finns det uppsatta hållbarhetsmål för verksamheten?  
o Gäller detta både miljö, sociala och ekonomiska aspekter?  

§ Vilka i så fall? 
o Följer företaget upp dessa mål årsvis?  

 
• Finns det återkopplingssystem för att mäta och säkerställa uppsatta 

hållbarhetsmål?  
o Om ja, vilka återkopplingssystem finns för att kontrollera uppsatta 

hållbarhetsmål? 
o Hur fungerar dessa återkopplingssystem? 
o Vilka indikatorer mäts? 

 
• Hur och till vem rapporteras uppföljningen av hållbarhetsmålen?  

o Hur används informationen som återkopplingssystemen ger? 
§ Vilka åtgärder vidtas om det finns avvikelser i hållbarhetsmålen? 

o När och hur sker uppföljning av informationen som 
återkopplingssystemen ger?  

§ Ex. genom möten, rapporter, prognoser  
 
Frågor om användning av återkopplingssystem 

• Vilken roll har dessa återkopplingssystem i samband med en implementering av 
en ny hållbarhetsstrategi?  
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• Finns det några faktorer som har uppfattats som kritiska vid implementering av 
en ny hållbarhetsstrategi?? Dvs. faktorer som är avgörande för att lyckas med 
implementering av en ny hållbarhetsstrategi. 
 

• Vilken roll har företagets ledning/chefer i användandet av återkopplingssytemet?  
o Hur använder övriga anställda av återkopplingssystemet?  

 
• Har företagets ekonomistyrning och återkopplingssytem utvecklats över tid? 

o Om ja, på vilket sätt? 
 
Summering 

• Vill du tillägga något?? 
• Har du några frågor angående det vi pratat om idag? 
• Har du några synpunkter på hur vi har skött intervjun idag? 
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