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Sammandrag 
 
De senaste åren har intresset för hållbarhet ökat enormt. Alltfler företag satsar på att bedriva 
och utveckla ett hållbarhetsarbete i syfte att erhålla konkurrensfördelar och tillfredsställa 
kraven från berörda intressenter. Forskningen inom hållbarhet har främst bidragit till ökad en 
förståelse för den externa kommunikationen av hållbarhetsarbetet, och lett till förbättrade 
rutiner för hur företag redovisar detta. De interna rutinerna och styrningen för 
hållbarhetsarbetet har däremot inte har uppmärksammat på samma sätt. Med hjälp av 
styrningen har företag potential att identifiera hot och möjligheter, förbättra kommunikation 
och innovation, samt mäta och följa upp resultat för hållbarhetsarbetet. I viss mån har 
forskning kring styrningens roll i hållbarhetsarbetet bedrivits, men forskare hävdar att 
ytterligare studier är nödvändigt för att få en ökad förståelse för hur användningen av styrning 
kan påverka och förbättra hållbarhetsarbetet. I syfte att undersöka hur olika styrverktyg 
används och balanserar hållbarhetsarbetet samt att identifiera svårigheter och möjligheter med 
detta, genomfördes en kvalitativ undersökning med fyra respondenter hos fastighetsbolaget 
Vasakronan.  
 
Genom studien har användningen av olika styrverktyg i hållbarhetsarbetet identifierats inom 
Vasakronan. Studiens resultat tyder på att Vasakronan har skapat stort engagemang för 
hållbarhetsarbetet via sin styrning, vilket identifieras som en möjlighet till utveckling av det 
framtida hållbarhetsarbetet. Resultatet visar även att svårigheter med det framtida 
hållbarhetsarbetet finns inom det sociala perspektivet, då mätning och uppföljning av detta 
brister inom organisationen och leder till att hållbarhetsarbetet risker att bli spretigt. Genom 
analys av studiens resultat har en ökad förståelse och kunskap för styrningens roll och 
potential i hållbarhetsarbetet uppnåtts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Styrning;  Hållbarhet;  Styrverktyg;  Vasakronan;  Hållbarhetsarbete
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Förord 
 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till de respondenter på Vasakronan som ställt upp på 
intervjuer; Jonas Bjuggren, Anna Denell, Cecilia Söderström och Fredrik Wirdenius. Utan er 
hade denna studie inte kunnat genomföras. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare 
Gunilla Myreteg för all handledning du har gett oss under denna skrivprocess. Till sista vill vi 
tacka våra opponenter för de värdefulla råd och den konstruktiva kritik ni framfört under 
seminarietillfällena.  
 
 
Tack! 
 
Uppsala den 15 januari 2014 
 
 
 
 
_____________________                                                         _______________________ 
Zara Nilsson                                                                               Clara Rutfjäll Rittner 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Nidumolu et al. (2009) hävdar att det finns ett växande konsensus att “..det finns inget 
alternativ till hållbar utveckling”. Hållbarhet innebär en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 
(World Comission on Environment and Development, 1987). Intresset för hållbarhet har ökat 
under de senaste åren, i takt med att organisationer har fått en större insikt om att det bidrar 
till konkurrensfördelar (Porter and Kramer, 2006). Då samhälle förändras, förändras även 
organisationers förutsättningar, och det blir allt viktigare att identifiera, mäta samt värdera en 
organisations interaktion med samhälle och miljö (Elkington, 1999). 
 
Forskningen kring hållbarhetsarbete har utvecklats enormt under de senaste åren (Gray, 2001; 
Unerman et al., 2007). Tidigare forskning har främst bidragit till en ökad förståelse kring 
riktlinjer för hållbarhetsredovisning, samt förbättrade rutiner för hur organisationer ska 
redovisa hållbarhetsarbetet (Borglund, Frostenson & Widell 2010). Fokus har främst legat på 
att studera innehåll och utformningen av hållbarhetsredovisning (Frostenson et. Al, 2013 
s.10). Hållbarhetsredovisning har främst studerats som ett kommunikationsinstrument för att 
göra hållbarhetsarbetet transparent, men det kan även ses som ett organisatoriskt instrument 
för styrning av hållbarhetsarbetet inom organisationen. Genom detta kan hållbarhetsarbetet 
kontrolleras, mätas och målstyras, i enlighet med de hållbarhetsfrågor som identifierats som 
viktiga (Frostenson et. Al, 2012b). Att enbart hållbarhetsredovisa är dock inte tillräckligt, 
samtliga perspektiv av begreppet hållbarhet måste även integreras i ett företags 
planeringsprocess, policys, resursallokering samt i dess utvärdering av prestationer 
(Riccaboni & Leone, 2009). 
 
Studier kring hållbarhet hävdar att en lyckad integrering av hållbarhetsperspektivet innebär en 
integrering av hållbarhet i varje funktion inom organisationen (Bonn och Fisher, 2011). 
Forskare hävdar att organisationer överlag har haft svårt att inkludera hållbarhet i de 
övergripande företagsmålen, på grund av prioriteringssvårigheter gällande de, miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna (Bonn och Fisher 2011). Elkington (1999) menar att de 
miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven av hållbarhet måste integreras i en 
organisations verksamhet för att skapa långsiktig hållbarhet. Kunskapsbrist, främst i ledande 
befattningar, samt avsaknaden av integrering av ett företags strategier och 
hållbarhetsperspektivet, har identifierats som brister i hållbarhetsarbetet (Adams & 
McNicholas, 2007).  
 
Styrningen har en avgörande funktion i en organisation, då det skapar förutsättningar för att 
undvika misslyckanden och minskar risken för att anställda handlar på ett sätt som inte är i 
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enlighet med organisationens mål (Merchant och Van der Stede, 2007, s. 3, 8). Styrningen 
skapar även möjligheter att identifiera risker och potentiella möjligheter inom organisationen 
(Adams & McNicholas, 2007; Gond et. Al, 2012). Styrsystemet spelar en väsentlig roll när 
det kommer till att försäkra sig om att de miljömässiga och sociala aktiviteterna i en 
organisation vävs in i dess strategiska plan (Adams & McNicholas, 2007; Gond et. Al, 2012). 
 
Forskare har studerat styrmekanismer som leder till integrering eller marginalisering av 
hållbarhet i organisationers strategi och menar att organisationer, genom en korrekt 
användning av styrningen, kan styra sitt arbete i rätt riktning mot hållbarhet (Gond et al 
2012). Styrningen kan användas diagnostiskt såväl som interaktivt för att integrera hållbarhet 
i organisationers strategier (Gond et.al, 2012, s.207). 
 
Forskare menar att en framgångsrik styrning nås genom att skapa en balans mellan ett antal 
samverkande styrverktyg (Simons, 1995; Riccaboni & Leone 2009; Ewing och Samuelson, 
2002). Riccaboni & Leone (2009) hävdar att en kombination mellan formella och informella 
styrverktyg, en koordinering mellan enheterna i en organisation, samt decentraliserade 
strukturer, är nyckeln till en framgångsrik implementering av strategier för hållbarhet. Olika 
former av styrmedel, såväl formella som informella kan användas i syfte att främja 
hållbarhetsarbetsarbetet (Gond et al 2012; Riccaboni & Leone 2009). Gond et al (2012) menar 
att det är nödvändigt att integrera hållbarhet i ett styrsystem för att förbättra utformandet av 
strategier för hållbarhet (s. 221). Genom innovation, kommunikation, och rapportering och 
identifiering av hot och möjligheter kan strategier för hållbarhet skapas och framgångsrik 
implementeras i en organisation vilket kan bidra till ett mer hållbart samhälle (Arjalièsa & 
Mundy 2013).   
 
I den föränderliga värld som vi lever i idag bör organisationer utveckla en strategisk styrning 
som möjliggör flexibilitet, kreativitet och innovation inom ramen för verksamheten (Simons, 
1995). Arjalièsa & Mundy (2013) menar att ytterligare studier inom området är nödvändigt 
för att förstå hur organisationers interna styrning för hållbarhetsarbete hanteras och kopplas 
till övriga delar av verksamheten. Detta bör göras genom att studera användningen, snarare än 
utformningen, av en organisations styrsystem för att främja hållbarhetsarbetet (Arjalièsa & 
Mundy, 2013).  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som ovan nämnt menar tidigare forskning att uppmärksamheten kring hållbarhet främst har 
stärkt rutinerna kring själva redovisningen av hållbarhetsarbetet, medan rutinerna för det 
interna arbetet och styrningen av hållbarhet inte har uppmärksammats på samma sätt.  
Forskare framhåller att styrningen i en organisation har potential att bidra till ett förbättrat 
hållbarhetsarbete, och att man bör studera användningen, snarare än utformningen av denna. 
Forskare framhäver även det kritiska i att vidare studier kring styrningen av hållbarhetsarbetet 
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bedrivs, för att på så vis göra det möjligt att förbättra detta och integrera det i organisationers 
övriga delar.  
 
I den föränderliga värld vi lever i idag, anses det vara av stor betydelse för organisationer att 
vara flexibla och snabbt kunna ta tillvara på möjligheter som uppstår, men även att hantera 
risker med hållbarhetsarbetet, något som forskare framhåller att styrningen har potential att 
bidra till. Detta framhåller behovet av ytterligare forskning inom området och författarna 
menar att detta kan bidra till att organisationer på så sätt kan få en ökad förståelse för hur 
styrningen kan bidra till ett förbättrat hållbarhetsarbete.  
 
Nyligen publicerade forskningsartiklar har studerat styrningens roll i hållbarhetsarbetet, men 
även vittnat om att studier inom detta område är bristande. Med detta sagt åskådliggörs ett 
behov av ytterligare studier av hur användningen av styrningen i hållbarhetsarbetet är 
utformat. Enligt tidigare studier grundar sig en effektiv styrning i användandet av ett antal 
olika styrverktyg, formella såväl som informella. I vidare studier av styrning av 
hållbarhetsarbete anser författarna således det nödvändigt att, mer specifikt, undersöka 
styrningen genom att identifiera och analysera hur olika styrverktyg används tillsammans för 
att styra hållbarhetsarbetet. En ökad förståelse för detta kan hjälpa organisationer att balansera 
hållbarhetsarbetet genom en användning av formella och informella styrverktyg. Genom att 
undersöka hur olika styrverktyg används och samverkar i styrningen av hållbarhetsarbetet, 
kan även möjligheter och svårigheter identifieras. Med bakgrund av tidigare forskning och 
ovanstående problemdiskussion har ett flertal motiv för fortsatt forskning av styrningen av 
hållbarhetsarbetet identifierats. Följande forskningsfråga har således formulerats:  
 
 
På vilket sätt används styrningen i en organisations hållbarhetsarbete, och vilka svårigheter 
och möjligheter kan identifieras med detta? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur användningen av styrning i hållbarhetsarbetet ser ut i 
en organisation, samt att identifiera och analysera de svårigheter och möjligheter som kan 
uppstå. Författarna ämnar undersöka hur en organisation använder sig av olika styrverktyg för 
att skapa en balans i styrningen av hållbarhetsarbetet. Studiens praktiska bidrag ger 
organisationer en ökad förståelse för hur olika styrverktyg kan användas och balanseras för att 
styra hållbarhetsarbetet inom organisationen. Då detta område varit relativt outforskat är 
ambitionen att studiens teoretiska bidrag ska leda till en ökad kunskap och förståelse för 
styrningens roll i hållbarhetsarbetet. 
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2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Tre perspektiv för hållbarhet 
 
Elkington (1999) menar att det blir allt viktigare att identifiera, mäta samt värdera en 
organisations interaktion med samhälle och miljön. Enligt Elkington (1999) innefattas 
begreppet hållbarhet av tre perspektiv, det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska. 
Hållbarhetsperspektiven måste tillsammans integreras i en organisations verksamhet då det är 
beroende av varandra för att skapa långsiktigt hållbarhet (Elkington 1999). Studier kring 
hållbarhet menar att en lyckad integrering av hållbarhetsperspektiven innebär en integrering 
av hållbarhet inom varje funktion i en organisation (Bonn och Fisher, 2011). Samtliga 
perspektiv av begreppet hållbarhet måste integreras i ett företags planeringsprocess, policys, 
resursallokering samt i dess utvärdering av prestationer (Riccaboni & Leone, 2009). De tre 
perspektiven av hållbarhet presenteras nedan:  

2.1.1 Ekonomiska perspektivet 

Elkington (1999) menar att det viktigt att organisationer ger utrymme för långsiktiga ekonomiska 
mått, och att strategier ska baseras på mål som genererar långsiktigt nytta (s.75). För att nå 
vinstmaximering måste organisationer ta hänsyn till både samhälle och miljö eftersom att 
investerare i allt större utsträckning väljer att investera i organisationer som väljer att ta ett ansvar 
(Elkington, 1999, s. 74-77). Enligt Grankvist (2009) handlar det ekonomiska perspektivet om den 
ekonomiska hållbarheten och det ekonomiska ansvar organisationer har inför aktieägarna genom 
att bedriva en verksamhet som genererar så mycket pengar som möjligt, vilket ökar 
organisationens finansiella position och avkastning till aktieägarna (s.17).   

2.1.2 Miljöperspektivet 

Miljöperspektivet syftar till att öka organisationers engagemang i miljöfrågor samt att arbeta 
mot en hållbar utveckling. Det är således viktigt att redovisa organisationens 
miljöpåverkan.  Elkington (1999) menar att organisationer måste utforma värderingsmetoder 
som ska syfta till att ledningsbeslut bli mer miljöfokuserade. Organisationer bör även ta större 
hänsyn till miljörisker och miljöpåverkan och utforma mått för att undersöka hur 
verksamheten påverkar miljön på olika sätt (Elkington, 1999, s. 79-82). 

2.1.3 Sociala perspektivet 

Det sociala perspektivet syftar till ett politiskt och etiskt ansvar. En socialt hållbar 
organisation bedömer dess påverkan på människor både internt och externt i organisationen 
(Elkington, 1999). Detta kan vara samhällsrelationer, verksamhetssäkerhet samt medarbetares 
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välbefinnande och utbildningsmöjligheter. Elkington (1999) menar att graden av förtroende 
mellan en organisation och dess intressenter har en avgörande betydelse för att kunna skapa 
långsiktigt hållbarhet (Elkington, 1999 s. 84-89). 
 

2.2 Styrning i Praktiken 
Robert Simons (1995) har utformat en modell för strategisk styrning som grundar sig på 
föreställningen om de motstridiga krafter som finns och verkar inom en organisation. Enligt 
Simons (1995), skapar dessa krafter en spänning mellan frihet och åtstramning, möjligheten 
att utkräva ansvar och empowerment samt mellan effektivitet och experimentering (s.4). 
Enligt Simons (1995) hanterar organisationer dessa spänningar genom användning av positiva 
och negativa styrmodeller. En positiv styrmodell motiverar, belönar, stimulerar lärande och 
vägleder. En negativ styrmodell, å andra sidan, verkar kontrollerande, tvingande och utstakar 
väg (s.4-5). De negativa och positiva krafterna är ytterst nödvändiga för att skapa den 
dynamik och balans som Simons sedan menar leder till effektiv styrning och kontroll 
(Simons, 1995 s. 4-5).  
 
I syfte att hantera dessa krafter har fyra styrmodeller utarbetas, av vilka två verkar negativt 
och två verkar positivt. Den värdeskapande styrmodellen och interaktiva styrmodellen skapar 
positiva och drivande krafter, och brukar därmed benämnas som “gasa”. Den gränsskapande 
styrmodellen och den diagnostiska styrmodellen brukar istället benämnas som “bromsa” och 
säkerhetsställer uppfyllanden av regler och skapar därmed hindrande krafter (Simons, 1995 
s.7). Tillsammans fungerar styrmodellerna som hävstänger i syfte att skapa balans och kraften 
ligger i de spänningar som genereras i varje modell och resulterar i effektiv styrning och 
kontroll. Således behandlas både mjuka och hårda styrmedel i modellen. De olika 
styrmodellerna verkar på olika sätt, men parallellt. Enligt Simons (1995) har en strategi att 
göra med hur ett företag valt att positionera sig gentemot sina konkurrenter (Simons, 1995 s. 
9). En strategi är något abstrakt som endast finns i tankarna. De går varken att se eller röra 
(Simons, 1995 s. 9). 
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2.3.1 Värderingsskapande styrmodellen 

Det grundläggande syftet med den värdeskapande modellen är att förmedla företagets 
kärnvärden ut i organisationen för att på så sätt kunna uppnå dess mål. Modellen innefattas av 
normer och värdering som ska kommuniceras till de anställda i organisationen. Den syftar till 
att förtydliga för de anställda hur företaget skapar värde samt vilken prestation den strävar 
efter (Simons, 1995 s.34). Utan en värderingskapande styrmodell blir det enligt Simons 
(1995) problematiskt för de anställda att få en uppfattning om vad företaget står för, samt 
vilka värderingar och normer som gäller. Detta försvårar i sin tur för organisationen och dess 
anställda att nå dess mål. Den värderingsskapande modellen betecknas som positiv, “gasa”, i 
Simons ramverk vars syfte är att inspirera och vägleda organisationen i dess arbete och ska 
även generera i ökat nytänkande och kreativitet för att ta tillvara nya möjligheter. Vidare ska 
den värderingsskapande styrmodellen förtydliga hur organisationen skapar värde och hur de 
anställda bör hantera de interna och externa relationer (Simons, 1995 s.36). 
 

2.3.2 Interaktiva styrmodellen 

Den interaktiva styrmodellen fokuserar på att identifiera och arbeta emot strategiska 
osäkerheter och frambringar en dialog genom organisationen (Simons, 1995 s.91). Modellen 
stimulerar lärande och sökande vilket används i syfte att generera nya strategier för att 
tillvarata möjligheter samt hantera hot och risker (s.91). Genom att använda sig av den 
interaktiva styrmodellen för att hantera strategiska osäkerheter kan organisationer undvika att 
bli överraskade av dessa i form av exempelvis konjunktursvängningar och förändrat 
kundbehov. Enligt Simons (1995) krävs det en ständigt pågående dialog på alla nivåer inom 
en organisation för att den interaktiva styrmodellen ska fungera så framgångsrikt som möjligt. 
Kommunikationen bör ske både internt och externt och samtliga anställda regelbundet bör 
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vara informerade och uppdaterade om strategiska hot och möjligheter (s.92-93). Enligt 
Hugerth (1994) ska den interna kommunikationen verka i syfte att skapa engagemang och 
motivation hos de anställda, medan den externa kommunikationen används i syfte att 
undersöka förändringar i omgivningen. Genom innovation, kommunikation, och rapportering 
och identifiering av hot och möjligheter kan strategier för hållbarhet skapas och framgångsrik 
implementeras i en organisation vilket kan bidra till ett mer hållbart samhälle (Arjalièsa & 
Mundy 2013). 

2.3.3 Gränsskapande styrmodellen 

Den gränsskapande styrmodellen sätter gränser och begränsar handlingsutrymmet för de 
anställda i syfte att undvika risker. Vidare definierar modellerna det accepterade området 
inom vilka organisationens aktiviteter får utföras (Simons, 1995 s.39). Den gränsskapande 
modellen betecknas som negativ, “bromsa”, i ramverket vars syfte är att markera vilken 
spelplan organisationen spelar på, samt vad som gäller på denna spelplan (Simons, 1995 
s.41). De anställda inom en organisation söker enligt Simons (1995) efter möjligheter att lösa 
problem och öka företagets värde. Det är således viktigt att en gränsskapande styrmodell 
används på ett sätt som inte hindrar de anställda i denna process. Om ledningen då talar om 
vad medarbetarna ska göra, begränsas deras flexibilitet och nytänkande. Om ledarna istället 
använder modellen för att kunna delegera beslutsfattande kan detta maximera de anställdas 
kreativitet och flexibilitet (Simons, 1995 s.41).  

2.3.4 Diagnostiska styrmodellen 

Den diagnostiska styrmodellen utgör grunden för det traditionella styrsystemet. En 
diagnostisk styrmodell är utformad i syfte att garantera att organisationens mål uppnås 
(Simons, 1995 s.59). Modellen kännetecknas av dess förmåga att mäta utfallet av en process i 
verksamheten. En diagnostisk styrmodell övervakar organisationens resultat och är en viktig 
hävstång för implementering av avsedda strategier (Simons, 1995 s.59). Den diagnostiska 
styrmodellen betecknas som negativ, “bromsa”, i Simons (1995) ramverk. 
 
Grundläggande för denna styrmodell är även att den mäter utfallet av det som Simons (1995) 
benämner som kritiska framgångsfaktorer. Kritiska framgångsfaktorer definieras som de 
faktorer och variabler som måste uppnås eller implementeras för att en avsedd strategi ska 
lyckas (Simons, 1995 s.63). Simons (1995) menar vidare att dessa faktorer måste analyseras 
för att organisationen ska kunna använda den diagnostiska styrmodellen på ett framgångsrikt 
sätt. Den diagnostiska styrmodellen syftar även till att kommunicera de kritiska 
framgångsfaktorerna för att kunna övervaka organisationens prestationer och korrigera 
eventuella avvikelser (Simons, 1995 s.66). En diagnostisk styrmodell är kritisk när det 
kommer till att uppnå målen för hållbarhet då hållbarhetsrelaterade aktiviteter som inte kan 
mätas och följas upp risker att sättas åt sidan, till fördel för andra mål som kan mätas och 
följas upp (Gond et. Al, 2012). 
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2.4 Teoretisk sammanfattning 
Nedan följer en teoretisk sammanfattning för att förtydliga hur det teoretiska avsnittet 
kommer att användas i analys och slutsatser. Syftet med studien ligger som grund för 
användningen av teorierna, där de centrala begreppen innefattas av styrning och hållbarhet. 
 
I teorikapitlet definieras de grundläggande faktorerna för att uppnå långsiktig hållbarhet. 
Elkington (1999) menar att det krävs en balans mellan de tre perspektiven för att hållbarhet 
skall bli en integrerad del i den övergripande verksamheten. Begreppet styrning presenteras 
utifrån Simons (1995) ramverk för strategisk styrning. Den praktiska styrningen inom 
fallföretaget kommer att identifieras utifrån de fyra styrmodellerna (Simons, 1995). På grund 
av att fokus ligger på styrningen av hållbarhetsarbetet i studien har författarna inte för avsikt 
att identifiera någon specifik strategi i praktiken.  
 
De tre perspektiven i Elkingtons (1999) definition av hållbarhet kommer även att identifieras i 
de fyra styrmodellerna. På detta vis ämnar författarna analysera hur det miljömässiga, sociala 
och ekonomiska perspektiven av hållbarhet styrs och balanseras med hjälp av de fyra 
styrmodellerna. Genom detta kan en förståelse för hur styrningen av hållbarhetsarbetet är 
utformat och används i fallföretaget uppnås. Genom att identifiera hur de positiva och 
negativa styrverktygen används i styrningen av hållbarhetsarbetet ämnar författarna att få en 
ökad förståelse för hur Vasakronan använder sig av styrningen för att hantera spänningar och 
balansera hållbarhetsarbetet. Detta möjliggör även identifiering av svårigheter och möjligheter 
med styrningen av hållbarhetsarbetet. Nedanstående analysmodell har således utformats av 
författarna.  
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3. Metod 
3.1 Litteraturgenomgång 
För att få en bakgrund och djupare förståelse för ämnet var första steget i processen att studera 
tidigare forskning. Med utgångspunkt i det valda ämnet studerades litteratur inom 
ekonomistyrning som behandlat styrning och hållbarhetsarbete. Allteftersom 
litteraturgenomgången fortskred och mer information insamlades, växte ett 
problemförhållande fram. Författarna tog utgångspunkt i de nyligen publicerade 
forskningsartiklarna (2012, 2013) inom ämnet och dess förslag på fortsatta studier för att 
precisera forskningsfrågan. Genom litteraturgenomgången fick studien således en praktisk 
såväl som teoretisk relevans.  

3.2 Metodval 
Efter en genomgång av relevant litteratur var nästa steg i processen att fastställa den metod 
som skulle användas för att besvara forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte. 
Allteftersom detta gjordes fördes ett resonemang kring de val som gjordes, samt vilken 
påverkan detta skulle få på studiens resultat. Enligt Bryman (2011), krävs det väl genomtänka 
beslut och resonemang kring metodval för att kunna besvara en forskningsfråga korrekt. 
Nedan följer således en redogörelse för de val som författarna har gjort samt resonemang 
kring dess påverkan på studiens resultat. 
 

3.2.1 Explorativ Studie 

Studien ämnade ge en ökad förståelse för det relativt outforskade förhållandet mellan styrning 
med hjälp av olika styrverktyg och dess betydelse för hållbarhetsarbete. Således var 
författarnas ambition att skapa förståelse för ett fenomen i ett nytt sammanhang vilket gör att 
studien kan anses vara av explorativ art (Saunders et.al, 2009). En studie av denna art 
möjliggör en flexibilitet för författarna som var nödvändig för att kunna fokusera och 
omformulera forskningsfrågan allt eftersom mer data insamlades genom både teoretisk 
genomgång samt utförda intervjuer (Saunders et.al, 2009). 

 

3.2.2 Kvalitativ Metod 

För att skapa en bred och djup förståelse för styrningen av hållbarhetsarbete, valde författarna 
att använda sig av en kvalitativ metodansats. En kvalitativ metod innebär att icke - numerisk 
data insamlas och analyseras för att genera en fördelaktigare helhetsbeskrivning (Saunders et 
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al. 2009, s.480). Då studien ämnade undersöka förhållandet mellan styrning och hållbarhet, 
blev det nödvändigt att använda en metod där det fanns möjlighet att fånga de outforskade 
och komplexa delarna av dessa aspekter. Således motiverades valet av en kvalitativ 
metodansats, då det gav en möjlighet att finna samband mellan teori och empiri på en mer 
djupgående nivå (Saunders et al. 2009, s. 327). 
 

3.2.2 Semi-strukturerade Intervjuer 

Vid studier där syftet är att undersöka och ta reda på, lämpar sig semistrukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer bäst (Saunders et al. 2009 s. 322). Författarna valde att använda sig 
av semi-strukturerade intervjuer då problemformuleringen krävde beskrivande svar. En 
praktisk aspekt med att använda semi-strukturerade intervjuer, var möjligheten att komma in 
på relevanta områden med hjälp av naturliga följdfrågor (Saunders et al. 2009, s. 324), vilket 
blev nödvändigt för att kunna få en djupare förståelse för respondenternas enskilda 
uppfattning om styrning och de tre perspektiven av hållbarhet. Semistrukturerade intervjuer 
valdes också för att varje respondent skulle få samma typ av frågor för att det skulle vara 
möjligt att få en rättvis jämförelse av svaren. 
 

3.3 Urval 
3.3.1 Studieobjekt 

För att besvara forskningsfrågan valde författarna att använda sig av en fallstudie och studera 
en specifik organisation. En fallstudie lämpar sig i detta fall då studien var av explorativ 
karaktär, där syftet var att utforska och ta reda på. Urval gjordes utifrån förutbestämda 
kriterier som utformades i enlighet med studiens syfte för att kunna besvara forskningsfrågan. 
Kriterierna som organisationen skulle uppfylla var följande; 1. Vara baserat och verka i 
Sverige 2. Utge sig för att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete 3. Upprättat en 
Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer de senaste 5 åren. Det första kriteriet valdes 
för att författarna skulle ha en möjlighet att genomföra intervjuer på plats. Det andra kriteriet 
valdes för att författarna skulle kunna få en om uppfattning om att företaget arbetar med 
hållbarhetsfrågor. Det tredje kriteriet valdes för att säkerhetsställa att företaget arbetat med 
hållbarhetsfrågor under en längre period. Detta var av stor vikt för att uppfylla studiens syfte. 
I och med att en djupgående analys av styrningen av hållbarhetsarbetet skulle göras var det 
nödvändigt att fallföretaget hade ett utvecklat arbete för hållbarhet för att en sådan styrning 
skulle kunna identifieras. 

Utifrån de valda kriterierna föll det sig naturligt för författarna att kontakta organisationer 
som verkade inom fastighetsbranschen. Fastighetsbranschen bedriver verksamheter som i stor 
utsträckning påverkar samhälle och miljö, och utger sig för att bedriva ett framstående 
hållbarhetsarbete. Ett flertal företag inom fastighetsbranschen kontaktades därefter och 
förfrågningar om intervjuer genomfördes. Författarna fick kontakt med fastighetsbolaget 
Vasakronan, som uppvisade ett stort intresse för studien. På grund av den tidsbegränsning 
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som rådde, var det av stor vikt att intervjuerna kunde genomföras inom en tidsfrist på två 
veckor. Vår kontaktperson bekräftade att detta var detta möjligt, vilket gjorde att författarna 
valde att genomföra sin empiriska undersökning hos Vasakronan.  

3.3.2 Respondenter 

Nästa steg i urvalsprocessen blev att välja ut de respondenter hos fallföretaget som skulle 
bidra till en djupare förståelse för dess hållbarhetsarbete och styrningen av detta. 
Kontaktperson genom processen var Anna Denell. Denell var ett naturligt val av respondent 
då hon med titeln Hållbarhetschef kunde antas ha värdefull kunskap om Vasakronans 
hållbarhetsarbete. Fredrik Wirdénius blev nästa val av respondent i processen. I egenskap av 
verkställande direktör var en intervju med honom nödvändig för att få en djupare förståelse 
för hur arbetet kring utformandet av hållbarhetsmål och hur styrningen organiseras på 
ledningsnivå inom Vasakronan. För att få djupare kunskap om hur hållbarhetsarbetet inom 
Vasakronan kommuniceras, samt övriga medarbetares involvering i processen, valdes 
Vasakronans HR-chef, Cecilia Söderström ut som tredje respondent. Slutligen valdes 
regionchefen för Uppsala, Jonas Bjuggren, som fjärde respondent. En intervju med honom var 
nödvändig för att få ytterligare ett perspektiv på arbetet med hållbarhet i en annan del av 
organisationen. 
 
Samtliga respondenter valdes ut av författarna. En nackdel med detta var att 
kontaktpersonens, Anna Denell, kunskap om organisationen och dess medarbetare kan ha gått 
förlorad i processen. Det var dock positivt ur den aspekten att författarna kunde välja de 
respondenterna man ansåg sig behöva för att fånga de valda teoretiska begreppen som sedan 
skulle användas för att analysera den insamlade datan. I och med detta undvek författarna 
även att kontaktpersonen agerade partisk och valde ut de respondenter som kunde framställa 
Vasakronan och dess hållbarhetsarbete på bästa sätt. 
 

3.4 Metodkritik 
3.4.1 Reliabilitet 

Valet att använda sig av semi-strukturerade intervjuer resulterade i en påverkan på studiens 
reliabilitet. Avsaknaden av standardisering vid ett sådant genomförande minskar möjligheten 
för andra forskare att få ett liknande utfall om studien återupprepas (Saunders, 2009, s 236). 
På grund av studiens explorativa karaktär var det dock värdefullt att använda sig av semi-
strukturerade intervjuer i och med den flexibilitet som uppnåddes. Då studien syftade till att 
utforska sambandet mellan styrning och hållbarhet var det nödvändigt att använda sig av 
denna intervju-typ för att fånga de komplexa och outforskade delarna av dessa aspekter. 
Författarna valde således att acceptera att reliabiliteten påverkades därefter. 
 
Vid genomförandet av intervjuer finns det oundvikligen en risk för partiskhet hos de som 
genomför intervjun och reliabiliteten påverkas således av författarnas egen uppfattning av 
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verkligheten (Saunders, 2009, s.327). Vid utformandet av intervjuguiden (se bilaga.1), samt 
vid följdfrågorna undvek författarna användning av värdeladdade ord och respondenterna fick 
god tid på sig att svara på frågorna och utveckla sina resonemang. Genom noggranna 
förberedelser kunde således risken för partiskhet minskas, om än inte helt elimineras. 
 

3.4.2 Validitet   

Studiens externa validitet påverkades av den kvalitativa metodansatsen. Möjlighet till 
generalisering vid kvalitativa intervjuer anses som liten, då resultatet från ett fåtal intervjuer, 
blir svåra att applicera på andra miljöer (Bryman 2011, s, 369). 
 
För studiens interna validitet förespråkades dock en kvalitativ metodansats då det 
möjliggjorde djupgående intervjuer där möjligheten till följdfrågor gav utrymme för närmare 
diskussioner kring begreppen styrning och hållbarhet mellan respondenterna och författarna 
(Saunders et al., 2009, s. 327). Författarna utformade även en intervjuguide i syfte att minska 
risken för att gå miste om viktigt information vid intervjutillfällena, vilket också kan anses 
öka studiens validitet. 

 

3.3.3 Icke-Anonyma intervjuer 

Samtliga respondenter benämns vid namn och titel. Även fallföretaget presenteras öppet och 
är således icke-anonymt. Med tanke på studiens syfte kan den öppna exponeringen av 
fallföretag och respondenter ha varit av negativ karaktär. Ett välutvecklat arbete för hållbarhet 
är för många företag något positivt att kommunicera till sina intressenter. Som tidigare nämnt 
kan det även resultera i en mängd konkurrensfördelar och hållbarhet är något många vill anse 
sig syssla med. I och med att fallföretaget benämns öppet i studien, kan respondenterna ha 
varit mer benägna att framhålla de positiva aspekterna av Vasakronans hållbarhetsarbete. 
Samtidigt kan bristande eller negativa aspekter ha undanhållits för att undvika att Vasakronan 
benämndes i dålig dager, vilket gör att författarna kan ha gått miste om delar av data som kan 
varit av betydelse för att besvara frågeställningen. 
 
För att minimera riskerna för detta, var det av största vikt att förklara motiven för val av 
fallföretag för samtliga respondenter genom att understryka att Vasakronan blivit utvalt på 
grund av dess framstående hållbarhetsarbete samt att studien inte syftade till en utvärdering av 
detsamma. Vid utformandet av intervjuguiden togs detta i beaktning genom att undvika 
värdeladdade ord och formuleringar. 
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3.5 Från Teori till Praktik 
Vid studier där man undersöker ett relativt outforskat fenomen är det vanligt att forskaren 
använder sig av teorier i syfte att förklara och besvara frågorna hur och varför (Gregory, 
2006, s. 619). Operationaliseringen av teoretiska begrepp kan anses som kritiskt och det är 
därför viktigt att forskaren grundligt bearbetar de teoretiska begreppen vid 
operationaliseringsarbetet, för att på så vis få de relevanta delarna i studien praktiskt mätbara. 
De operationella definitionerna i detta avsnitt låg till grund för intervjuguiden (se bilaga.1) 
och analysen av det empiriska materialet.  
 

3.5.1 Styrning  

Den teoretiska definitionen av styrning utgjordes av de fyra styrmodellerna i Simons ramverk 
för strategisk styrning. För att göra dessa mätbara i praktiken var det nödvändigt att bestämma 
vilka operationella definitioner som skulle gälla för dessa modeller.  
 
 

• Värderingsskapande styrning operationaliserades genom att utforma frågor som 
uppmuntrade till diskussion kring vad respondenterna menar är Vasakronans 
värderingar samt vad som ligger till grund för beslutsfattande och utförande av 
aktiviteter inom organisationen.  
 

• Gränsskapande styrning operationaliserades genom att diskutera kring uttryck för det 
som på något vis begränsar handlingsutrymmet för de anställda och definierar inom 
vilka ramar som hållbarhetsarbetet utförs. 

 
• Interaktiv styrning operationaliserades genom utforma frågor som uppmuntrade till 

diskussion kring medarbetareengagemang och intern kommunikation, samt 
identifiering av strategiska osäkerheter och möjligheter.  
 

• Diagnostisk styrning operationaliserades genom att utforma frågor som uppmuntrade 
till diskussion kring möjligheterna att mäta, korrigera eller kontrollera resultat av 
hållbarhetsarbetet inom organisationen. 

 
 

3.5.2 Hållbarhet 

Författarna valde att låta de tre perspektiven av hållbarhet utifrån Elkington (1999) utgöra den 
teoretiska definitionen av hållbarhet.  De operationella definitionerna av Elkingtons (1999) tre 
perspektiv av hållbarhet utformades enligt följande:  
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• Det ekonomiska perspektivet: Ekonomiskt ansvar inför aktieägare, långsiktiga 
ekonomiska mått, ansvarstagande för miljö och samhälle för att erhålla ekonomiska 
fördelar, ekonomiska mål med långsiktig nytta.  
 
 

• Det miljömässiga perspektivet: Engagemang i miljöfrågor, identifiering av miljörisker 
och miljöpåverkan, redovisning av miljöpåverkan, miljöfokuserade ledningsbeslut.  

 
• Det sociala perspektivet: Etiskt ansvarstagande, bedömning av påverkan på anställda, 

bedömning av påverkan på externa intressenter, 
 
 
Den operationella definitionen utgjordes även av respondenternas egen definition av 
hållbarhet inom fallföretaget, med syfte att identifiera hur organisationen ser på detta och få 
en ökad förståelse för respondenternas användning och syn på begreppet “hållbarhet” i 
intervjumaterialet.  
 

3.6 Intervjuer 
3.6.1 Utformandet av Intervjufrågor 

Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide som baserades på de operationella 
definitionerna av Simons fyra styrmodeller (Se bilaga 1). Genom att använda en strukturerad 
och genomarbetad intervjuguide minskade risken för ledande frågor som kunde ha påverkat 
respondenternas svar (Esaiasson, 2004, s 262). Frågorna i intervjuguiderna utformades så att 
författarna skulle ha möjlighet att identifiera de fyra styrmodellerna utifrån Simons (1995) 
ramverk i fallföretagets styrning av hållbarhetsarbetet.    

3.6.2 Genomförande av Intervjuer 

Tre av fyra intervjuer genomfördes på Vasakronans huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 56 
i Stockholm den 9 december 2013. Respondenterna intervjuades enskilt och först ut var 
hållbarhetschefen Anna Denell, därefter intervjuades Vd:n Fredrik Wirdenius och sist ut var 
HR-chefen Cecilia Söderström. Den fjärde och sista intervjun genomfördes på Vasakronans 
kontor på Dragarbrunnsgatan 50 i Uppsala, med regionchef Jonas Bjuggren. Intervjuerna 
varade mellan 25-40 minuter och samtliga intervjuer spelades in och allt material 
transkriberades för att kunna återge exakt vad som sagts. Fördelar med inspelning är 
möjligheten att kunna koncentrera sig på intervjufrågorna och lyssnandet under själva 
intervjun, samt möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjumaterialet, vilket minskar 
risken för att gå miste om viktiga delar i datainsamlandet som har betydelse för 
undersökningen. Inspelning av intervjuer ger även en möjlighet till att använda samma 
intervjufrågor vid andra intervjuer, vilket anses öka reliabiliteten (Saunders et al. 2009 s.341). 
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En potentiell negativ aspekt vid inspelning av intervjuer är att det kan begränsa 
respondenternas svar, vilket kan äventyra tillförlitligheten (Saunders et al. 2009 s.341). 
 
Vid genomförandet av intervjuerna fanns en viss flexibilitet till de utformade intervjuguiderna 
med tanke på att vissa svar från respondenterna kunde täcka flera frågor. Intervjuerna utfördes 
med samma frågor till alla respondenter och svarsmöjligheterna var öppna och olika 
följdfrågor skapades under intervjuerna (Saunders et al 2009, s 320). Då syftet var att få en 
djupare förståelse för respondenternas egen uppfattning gällande styrningen och 
hållbarhetsarbetet på Vasakronan var det viktigt att lyssna och ge respondenterna möjligheten 
att utveckla sina svar (Saunders., 2009, s, 334), i syfte att inte gå miste om relevant 
information. På detta vis minskade även risken för ledande frågor och förutfattade meningar.  
 

3.6.3  Analys av data  

Då samtliga intervjuer genomförts, transkriberades det empiriska materialet från 
inspelningarna av varje enskild intervju. Det transkriberade materialet strukturerades och 
sammanställdes sedan individuellt för var och en av respondenterna. Sammanställningen 
gjordes med utgångspunkt från de operationella definitionerna av de fyra styrmodellerna 
(3.5.1) och hållbarhet (3.5.2). Syftet med den empiriska undersökningen var att 
respondenternas svar skulle komplettera varandra, och således inte jämföras. I och med detta 
sammanställdes de individuella resultaten i en gemensam empiri-del. De svar som behandlade 
liknande områden sammanställdes och utefter dessa utformades passande rubriker i syfte att 
underlätta förståelsen för empiridelen.  
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4. Empiri 
4.1 Fallföretag- Vasakronan 
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och organisationen äger, utvecklar och 
förvaltar kommersiella fastigheter som omfattar 190 fastigheter runt om i Stockholm, 
Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Antalet anställda i organisationen uppgår till 348 
personer. Vasakronan bedriver idag ett välutvecklat hållbarhetsarbete och har 
hållbarhetsredovisat sedan 2008.   

4.2 Respondenter 
Samtliga respondenter, med undantag från Anna Denell, sitter med i ledningsgruppen för 
Vasakronan AB, tillsammans med ytterligare nio anställda inom bolaget. Anna Denell är 
Hållbarhetschef på Vasakronan sedan 2012 och hade tidigare en befattning som Miljöchef. 
Fredrik Wirdenius är Verkställande Direktör på Vasakronan sedan sex år tillbaka. Cecilia 
Söderström är HR-chef på Vasakronan sedan 5 år tillbaka. Hon har ansvar för HR-
avdelningen. Jonas Bjuggren är Regionchef i Uppsala sedan 2011, som är en av fyra regioner 
inom Vasakronan. 

4.3 Intervjumaterial 
4.3.1 Hållbarhet 

Wirdenius beskriver begreppet hållbarhet som ett sätt att bedriva sin verksamhet som 
genererar i minsta möjliga negativa påverkan och mesta möjliga positiva påverkan på miljö 
och omgivning. Bjuggren definierar hållbarhet utifrån Vasakronans tre perspektiv på detta, 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Denell beskriver begreppet hållbarhet som en 
organisations ansvarstagande ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hon 
menar att det ekonomiska handlar om att göra rätt för sig i samhället gentemot de intressenter 
som finns inom det ekonomiska ansvarstagandet. Vidare förklarar hon att det miljömässiga 
handlar om ansvar gentemot ekologin och det sociala handlar om den påverkan man har på 
människor och samhället. 
 

4.3.2 Kärnvärden och Grundläggande Värderingar 

Samtliga respondenter beskriver de tre H:na, Helhetssyn, Hög Etik samt Humanistisk 
grundsyn, som de övergripande företagsvärderingarna inom Vasakronan. Denell förklarar att 
dessa är intimt förknippade med organisationens hållbarhetsarbete. Hon menar att det är 
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kritiskt att ha en helhetssyn mellan det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagandet 
i syfte att minska risken för suboptimering och minskad lönsamhet. Denell beskriver den 
humanistiska grundsynen som viktig, då den handlar om samtliga människor som på något 
sätt berörs av verksamheten inom organisationen. Söderström menar att hållbarhet kommer in 
i samtliga tre delar av de tre H:na. Det är väsentligt att det finns en helhetssyn på hela 
samhället och företaget när det kommer till hållbarhetsfrågan, poängterar hon. Hög etik 
handlar bland annat om den ekonomiska hållbarheten gentemot organisationens ägare och den 
humanistiska grundsynen handlar om den sociala hållbarheten, förklarar Söderström. Ur ett 
företagsperspektiv handlar den sociala hållbarheten om att hantera och arbeta med de regler 
och lagar som finns samt att medarbetarna mår bra, menar Söderström. Utöver detta är det 
även en fråga om att arbeta med det som påverkar samhället, säger hon. 
 
Wirdenius beskriver hur grundtanken bakom dessa tre grundläggande värderingar är att 
samtliga medarbetare ska kunna luta sig mot dessa i sitt dagliga arbete som en form av 
navigation vid beslutsfattande och ställningstagande. Bjuggren förklarar att organisationen 
som helhet arbetar efter dessa kärnvärden, men poängterar att värderingar så mycket mer än 
så, det är själva arbetet kring dessa ord som har betydelse. Det lägger sedan grunden för den 
kultur som formas under en längre tid på Vasakronan, säger Bjuggren sedan. Han beskriver 
kulturen som utvecklingsinriktad, framåtsträvande, men även mänsklig och genuin. Han 
poängterar det kritiska i att driva sin verksamhet grundat på rätt värderingar för att attrahera 
kompetent personal. Hållbarhetsperspektivet har en stor roll i detta menar han, i och med att 
hållbarhet blivit viktigare, är det av stor betydelse för den yngre generationen att 
arbetsgivaren arbetar med hållbarhetsfrågor. 
 
Arbetet med de tre H:na är en kommunikationsfråga, enligt Bjuggren. Det första steget är att 
medarbetarna pratar om begreppen förklarar han. Bjuggren beskriver sambandet mellan de tre 
H:na och det dagliga arbetet som en hävstång där det gäller att samtliga medarbetare är väl 
införstådda i dess betydelse och kan luta sig mot och referera till dessa i det dagliga 
beslutsfattandet. Denell förklarar att företagsvärderingarna är förankrade i den uppförandekod 
som har utformats och förmedlats inom organisationen. Söderström berättar hur Vasakronan 
år 2012 omsatte sina värderingar i ett antal case som återspeglade verkliga situationer i 
organisationen för samtliga medarbetare. Detta var ett mycket effektfullt sätt att få samtliga 
medarbetare involverade i arbetet kring organisationens värderingar, förklarar Söderström. 
 

4.3.3 Riskhantering 

I samtliga större beslutsärenden har Vasakronan ett antal riskparametrar, förklarar Bjuggren. 
Han berättar att man inför varje affärsplanering gör en riksinventering inom ledningsgruppen. 
I denna riksinventering staplar ledningen upp de risker som är aktuella, vartefter de sedan 
rangordnas utifrån både sannolikhet och konsekvens. Med hjälp av detta skapas sedan en 
riskmålskarta som ledningen varje år försöker kommunicera ut i de olika enheternas 
planering, berättar Bjuggren vidare. Söderström förklarar att samtliga chefer har som uppgift 
att kartlägga alltifrån risker för arbetsmiljö till riskbedömning för hela företaget.  
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Wirdenius förklarar att riskhanteringen utgår ifrån att man listar risker som bedöms som 
aktuella, både ekonomiska och anseende risker. Dessa rangordnas sedan, lik det Bjuggren 
förklarat, utifrån sannolikhet och påverkan. De farligaste riskerna är de som både har stor 
sannolikhet och påverkan, förklarar Wirdenius. Han berättar att Hållbarhetsriskerna inte 
behandlas separat, utan att samtliga risker identifieras tillsammans, ur ett helhetsperspektiv. 
Utefter denna rangordning utformas sedan förslag på konkreta aktiviteter som kan motverka 
och påverka riskerna. Wirdenius förklarar att det sker en årlig uppföljning där risker som 
tidigare bedömts som stora kan ha minskat, och vice versa. Bjuggren berättar att specifika 
risker för hållbarhet dessutom identifieras och hanteras via ISO 14000 samt 
miljöledningssystemet som finns inom Vasakronan. 
 
Denell berättar att organisationen har identifierat brister i arbetet med de externa etikfrågorna. 
Risker har identifierats inom leverantörsleden och inom kommunerna där Vasakronan har sin 
verksamhet. Skandaler som innefattar korruption har uppdagats de senaste åren och Denell 
menar att det är en fråga som måste tas på större allvar. Bjuggren menar att en av de största 
riskerna som Vasakronan och övriga företag i branschen ställs inför just nu är klimatfrågan. 
Utmaningen ligger i att som företag våga kommunicera ut det ansvar man tar i frågan, trots att 
det finns en risk att man inte lyckas på alla plan. Bjuggren påpekar vidare att det finns 
ytterligare risker inom hållbarhetsfrågan, och tar upp arbetsmiljön som ett exempel. Han 
förklarar att det finns en problematik kring attityden jämt emot säkerheten inom 
byggbranschen som måste förbättras. 
 

4.3.4 Utformande av Mål 

Utformandet av hållbarhetsmål sker via affärsplaneringsprocessen och vid strategidagarna, 
berättar Söderström. Därefter bestäms affärsplanen av styrelsen och vid årsskiftet varje år 
kommuniceras den vidare ned i organisationen vilket sker via fredagsmöten, intranätet och 
enhetschefer på en mängd olika sätt. “Man ska inte kunna gå här och säga att man har missat 
det”, säger Söderström. Wirdenius berättar att bolagets affärsplan sätts under hösten och 
sedan förankras den i styrelsen i december. Då spikar man den mer strategiskt och målen för 
nästkommande år slås fast och kommuniceras sedan ut efter årsskiftet, förklarar han vidare. 
Denell berättar att Vasakronan arbetar utifrån långsiktiga och till viss del utmanande mål 
under en fem-års period, men att dessa också följs upp årsvis. Utformandet sker i 
bolagsledningen, men det är inte alla enheter som berörs av samtliga mål, förklarar hon. 
Denell berättar att de övergripande målen bryts ned i mål som blir väsentliga för respektive 
enhet. Hon förklarar att samtliga inom organisationen som på något sätt omfattas av ett 
specifikt mål, även har möjlighet att påverka det.  
 
Wirdenius berättar att det är två aspekter som blir särskilt viktiga vid utformandet av 
Vasakronans hållbarhetsmål. För det första ska det finnas en tro om att målet är viktigt för 
bolagets lönsamhet. För det andra ska det finnas möjlighet till påverkan och att Vasakronan är 
moget att arbeta med det för att kunna skapa ett engagemang hos medarbetarna. Det 
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sistnämnda är särskilt viktigt säger Wirdenius och menar att det inte är någon idé att sätta upp 
mål som inte engagerar medarbetarna. Denell förklarar att påverkan och intresse är de 
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när det kommer till processen kring utformandet av 
hållbarhetsmål. Inom det ekonomiska perspektivet anser Bjuggren att det är av största vikt att 
visa på det affärsmässigt positiva med att bedriva en hållbar verksamhet på grund av ett 
förändrat konsumtionsbeteende och en marknad där varor och tjänster som inte är hållbara 
längre är attraktiva. Samtliga respondenter förklarar att Vasakronan har uppsatta mål, för det 
ekonomiska, miljömässiga samt sociala perspektiven för hållbarhet. 
 

4.3.5 Uppförandekod och Policys 

Denell berättar att det, i syfte att minska risken för att medarbetare handlar oetiskt, finns gåvo 
- och representations policys som behandlar organisationens etiska frågor. Det finns även en 
likabehandlinsgplan med syfte att ta tillvara alla människors lika värde, berättar hon. Denell 
förklarar vidare att Vasakronan nyligen har utformat en uppförandekod för leverantörer. 
Bjuggren berättar även han om denna uppförandekod och menar att denna ännu är i ett tidigt 
stadie, men är utvecklad för att Vasakronan ska driva sitt hållbarhetsarbete snäppet längre. 
Det blir alltmer påtagligt att det inte räcker att endast se till det interna hållbarhetsarbetet, 
säger Bjuggren, utan man måste se till de entreprenörer man använder sig av. ”Nu när vi gör 
en massa saker för hållbarhet, vilka krav kan vi ställa på dem vi jobbar med?”. 
 
Grundläggande för Vasakronan är även de policys som arbetas fram för att fastställa vad som 
är tillåtet eller inte, berättar Wirdenius. Sedan är det viktigt att arbetet inte slutar där, att det 
finns framtagna dokument betyder inte det att arbetet kring detta fungerar automatiskt, 
förklarar han. Bjuggren berättar att Vasakronans egen uppförandekod grundar sig på Global 
Compact principerna samt det tre H:na.  Bjuggren menar att dokumentet ska leda till 
synkronisering och skapa en samsyn inom organisationen för att rama in hur medarbetarna 
bör agera. 
 

4.3.6 Uppföljning av Mål 

Bjuggren förklarar att de befintliga målen för hållbarhet bland annat följs upp via 
affärsplanering i ledningsgruppen, både årsvis och mer regelbundet. ISO-certifieringen och 
Miljöledningssystemet används i uppföljningssyfte och då är det främst mot miljömålen som 
fokus riktas, berättar han vidare. Det ingår att man gör en uppföljning i ledningen i de bägge 
kvalitetssystemen. Denell berättar att det inte finns några specifika nyckeltal för hållbarhet 
men förklarar vidare att Vasakronan har mål inom energiprestanda, CO2-utsläpp, 
avfallsmängder och andel miljöcertifierade byggnader som de mäter och följer upp. 
Söderström berättar att energi- och miljömålen mäts med hjälp av teknik och service och de 
ekonomiska målen mäts via redovisning och ekonomifunktioner. 
 
Samtliga respondenter uttrycker att det sociala perspektivet av hållbarhetsarbetet är något 
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svårare att mäta och följa upp, jämfört med det ekonomiska och miljömässiga perspektivet. 
Denell menar att det är särskilt svårt att mäta den påverkan som Vasakronan har på 
människor. Visserligen mäts påverkan internt genom medarbetardelen i HR-systemet genom 
registrering av exempelvis sjukfrånvaro och andel män respektive kvinnor. När det kommer 
till den externa påverkan är det svårare att hitta indikatorer som skulle kunna mäta vilken 
påverkan organisationen har där, säger hon. Söderström menar att de sociala målen är svåra 
att mäta konkret då det inte finns något system för hur dessa ska mätas. Wirdenius uttrycker 
att det sociala perspektivets mål snarare fungerar som en riktning dit man vill nå, och 
uppföljningen består i en utvärdering kring huruvida man rört sig i den riktningen eller inte. 
 
Samtliga respondenter menar att det är av stor vikt att de uppsatta målen inom organisationen 
följs upp. Bjuggren poängterar att uppföljningen inte nödvändigtvis måste bestå av en siffra 
eller ett nyckeltal. Söderström fastställer att man inte får vara rädd för att följa upp ett mål 
endast för att det är svårt att mäta. Bjuggren menar att uppföljningen i och med detta får ske 
på ett annorlunda sätt. Genom Open-Space möten diskuteras målen för det sociala 
perspektivet för att få en känsla hur man ligger till, förklarar han sedan. Söderström menar att 
man genom en regelbunden uppföljning av de uppsatta målen gör medarbetarna medvetna om 
att det är viktigt. Wirdenius menar att exakta siffror på mål och uppföljning visserligen är 
enklare att kommunicera ut och i viss mån enklare för medarbetarna att förstå. Han poängterar 
dock att man får arbeta på ett annat sätt med det som är svårare att mäta. I det sociala 
perspektivet handlar det om att skapa ett engagemang att röra sig i rätt riktning och man får 
spela mer på känslor och inspiration om det inte går att mäta, fastställer han sedan. 
 

4.3.7 Möjligheter och Osäkerheter 

Respondenterna ger uttryck för att miljöperspektivet har fått störst uppmärksamhet och 
således resulterat i ett välutvecklat arbete kring miljömässig hållbarhet. Samtliga respondenter 
talar om ett ökat fokus på den sociala hållbarheten, som tidigare hamnat i skymundan. 
Wirdenius fastställer att identifiering av möjligheter och osäkerheter med hållbarhetsarbetet är 
något som är integrerat i verksamheten som helhet. Ansvaret ligger hos de 350 anställda på 
Vasakronan. Utifrån den position man har i företaget har man en skyldighet att rapportera och 
ta upp de trender och möjligheter som finns i dagsläget och skicka signaler om detta, vilket 
gäller både vid hållbarhetsarbetet som övriga affärsmöjligheter. Bjuggren förklarar att 
Vasakronans grundtanke är att organisationen ska arbeta målstyrt, och att ledningen ska 
fungera som en form av vindriktning på hur organisationen ska verka, och det finns en önskan 
om att kraften ska komma nedifrån. 
 
Wirdenius menar att både möjligheter och osäkerheter med hållbarhetsarbetet kan identifieras 
i den påverkan som Vasakronan har på omgivningen i och med sin verksamhet. Som 
fastighetsbolag har Vasakronan möjlighet att påverka såväl stadsutveckling som kontorsmiljö 
och däri ligger även möjligheter till förbättring. Denell understryker att det är viktigt att utgå 
ifrån det som organisationen verkligen kan påverka. Hon berättar att identifiering av 
möjligheter till förbättring även sker genom en aktiv omvärldsbevakning, där man utgår från 
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vad organisationens intressenter fokuserar på just nu. För att hållbarhetsarbetet ska få en 
affärsmässig betydelse måste man fokusera på vad som intresserar kunder och finansiärer, 
menar hon. 
 
Samtliga av respondenterna framhåller att det finns ett stort intresse och engagemang i 
hållbarhetsfrågorna bland medarbetarna på Vasakronan. Denell menar att det är viktigt att ha 
en aktiv dialog och via en mängd olika kanaler så som medarbetarsamtal, diskussionsforum 
på intranätet och enhetsmöten har medarbetarna en chans att påverka och komma med nya 
förslag och lösningar. Bjuggren förklarar att det finns en önskan om att kraften ska komma 
nedifrån och därför blir det viktigt att involvera medarbetarna i diskussionerna. Vidare 
berättar han att det största engagemanget från de anställda finns inom den sociala påverkan 
och han menar att medarbetarna är flitiga med att bidra med nya tankar och idéer för att 
identifiera möjligheter till ett förbättrat hållbarhetsarbete. 
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5. Analys 
5.1 Hållbarhet 

Enligt Wirdenius ligger grunden för hållbarhet i att driva en verksamhet på ett sådant sätt som 
ger minsta möjliga negativa påverkan och största möjliga positiva påverkan på miljö och 
omgivning. Detta kopplas till Elkington (1999), som menar att företag bör ta hänsyn till och 
mäta den miljöpåverkan som verksamheten har. Omgivningen är en något mer vag definition 
men kan tolkas som den påverkan som Elkington (1999) menar att en organisation har på 
människor internt och externt, vilket också bör bedömas och utvärderas för att organisationen 
i sig ska vara socialt hållbar. 

Bjuggrens förklaring av hållbarhet utgår direkt ifrån Vasakronans tre perspektiv på detta, 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, vilket ligger i linje med Elkingtons (1999) 
perspektiv. Även Denell nämner samtliga tre perspektiv, men talar istället om en 
organisations ansvarstagande ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
Ovanstående tyder på att Vasakronans definition av hållbarhet innefattas av Elkingtons (1999) 
samtliga tre perspektiv, vilket även uttryckligen sägs av Bjuggren. I den resterande delen av 
analysen kommer respondenternas användning av begreppet ”hållbarhet” tolkas utifrån dessa 
definitioner såvida inte annat anges. 

5.2 Värderingsskapande styrning 

Syftet med Simons (1995) värderingsskapande styrmodell är att förmedla företagets 
kärnvärden och grundläggande värderingar ut i organisationen, för att på så sätt kunna uppnå 
dess mål. Enligt Wirdenius är hållbarhet en integrerad del av Vasakronans affärsmodell och i 
allt beslutsfattande arbetar man med tydlig utgångspunkt ifrån hållbarhet. I enlighet med 
Simons (1995) kan detta ses som ett tecken på en värdeskapande styrning, då hållbarhet 
fungerar som vägledning i det arbete som Vasakronan bedriver. Bjuggren förklarar att man 
inom Vasakronan har synen på att hållbarhet är allt, vilket också understödjer det argument 
som Bonn och Fisher (2011) för kring hållbarhet och det kritiska i att integrera detta i en 
organisations alla delar. Vidare kan detta kopplas till Riccaboni & Leone (2009) resonemang 
om att samtliga perspektiv av hållbarhet måste integreras i ett företags planeringsprocess, 
policys, resursallokering samt dess utvärdering av prestationer. 

Enligt Denell bör en affärsidé som helhet vara hållbar, vilket hon anser att Vasakronan har 
lyckats med. Genom detta resonemang går det att tyda att Vasakronan delvis skapar ett värde 
genom en hållbar affärsidé, samt att en del av den prestation som efterfrågas är förknippad 
med hållbarhet, vilket ligger i linje med Simons (1995) värderingsskapande styrmodell. 
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Enligt Bjuggren är det viktigt att driva sin verksamhet på rätt värderingar för att kunna 
attrahera kompetent personal och hållbarhet har en stor roll i detta då det blivit allt viktigare, 
framförallt för den yngre generationen. Genom att använda de positiva krafterna i en 
värderingsskapande styrning och förankra hållbarhet i de grundläggande värderingarna, 
skapar Vasakronan ett värde, i enlighet med Simons (1995) värdeskapande styrmodell, som 
kan attrahera framtida arbetskraft. 

De tre H:na, Helhetssyn, Hög Etik samt Humanistisk grundsyn, beskrivs av samtliga 
respondenter som de övergripande företagsvärderingarna inom Vasakronan. Således kan 
konstateras att det råder en enhetlig uppfattning hos respondenterna och inom Vasakronan, 
om vilka grundläggande värderingar som ska gälla, vilket Simons (1995) hävdar är väsentligt 
för att en organisation ska nå sina mål. De tre H:na beskrivs som intimt förknippade med 
organisationens hållbarhetsarbete. En helhetssyn på de tre perspektiven, ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt ansvarstagande, anses kritiskt för att undvika suboptimering, vilket är 
förknippat med Elkingtons (1999) uppfattning om att dessa tre perspektiv är beroende av 
varandra och måste integreras likvärdigt i en organisation för att kunna skapa långsiktig 
hållbarhet och värdeskapande. 

Det sociala perspektivet av hållbarhet kan identifieras i den Humanistiska Grundsynen och 
anses viktig ur ett hållbarhetsperspektiv då den handlar om samtliga människor som berörs av 
verksamheten. Resonemanget tyder på en koppling till Elkington (1999) och den sociala 
påverkan som han anser att en organisation måste ha. Den humanistiska grundsynen kommer 
in i hållbarhetsarbetet genom att Vasakronan arbetar med det som påverkar samhället. Detta 
ligger i linje med Elkington (1999) som menar att företag bör bejaka den påverkan man har på 
både interna och externa intressenter. Det sociala perspektivet återfinns även i värderingen 
Helhetssyn, då det inom Vasakronan anses viktigt att ha en helhetssyn på hela samhället och 
företaget när det kommer till hållbarhetsfrågan. 

Det ekonomiska perspektivet av hållbarhet identifieras i värderingen Hög Etik. Denell menar 
att Hög Etik handlar om den ekonomiska hållbarheten och det ansvar som Vasakronan har 
gentemot organisationens ägare. Resonemanget ligger i linje med Grankvist (2009), som 
menar att ekonomisk hållbarhet handlar om det ansvar som företag har inför aktieägare att 
bedriva en verksamhet som leder till en bättre finansiell position och avkastning. 

Miljöperspektivet kan identifieras i Vasakronans värderingsskapande styrning genom den 
helhetssyn på det tre perspektiven av hållbarhet som anses vara en grundläggande värdering. 

Den värderingsskapande styrmodellen innefattas även av de normer och värderingar som skall 
kommuniceras till de anställda i organisationen för att förtydliga vad organisationen strävar 
efter (Simons, 1995). Arbetet med de tre H:na beskrivs också som en kommunikationsfråga, 
där det gäller att samtliga medarbetare är väl införstådda i dess betydelse och kan luta sig mot 
dessa i det dagliga beslutsfattandet. Det finns således en syn, i enlighet med Simons (1995), 
på det kritiska i att anställda blir medvetna om den uppfattning och de värderingar som 
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företaget står för. Ett syfte med de grundläggande värderingarna inom Vasakronan uttrycks 
vara att fungera som en form av vägledning och navigation i det dagliga arbetet för 
medarbetarna, vilket således tyder på en värderingsskapande styrning enligt Simons (1995) 
som menar att modellen även ska inspirera och vägleda organisationen i dess arbete. 

Genom en värderingsskapande styrning för att involvera medarbetarna i organisationens 
värderingar genom de verklighetsbaserade case som anses som mycket effektfulla. Dessa 
fungerar som ett sätt att förmedla och kommunicera de grundläggande värderingar som ska 
gälla i enlighet med det som Simons (1995) menar är värderingsskapande styrning. Den 
värderingsskapande styrmodellens arbete ligger även i att generera ett ökat nytänkande och 
kreativitet bland de anställda för att ta tillvara nya möjligheter (Simons, 1995). Vasakronans 
företagskultur anses uppmuntra till nya idéer och initiativ och beskrivs även av en respondent 
som utvecklingsinriktad och framåtsträvande, vilket tyder på värderingsskapande styrning 
enligt Simons(1995) och liknas med positiva krafterna, ”gasa”, i Simons (1995) ramverk. 
 

5.3 Interaktiv styrning 
I intervjumaterialet framgår att man genom identifiering av den påverkan verksamheten har 
på omgivningen, även identifierar strategiska osäkerheter gällande hållbarhetsarbetet, vilket 
tyder på en interaktiv styrning av hållbarhetsarbetet enligt Simons (1995). Wirdenius 
framhåller att Vasakronan, i egenskap av fastighetsbolag, framförallt har en stor påverkan på 
stadsutveckling, energiförbrukning och arbetsmiljö, vilket gör att strategiska osäkerheter, men 
även möjligheter, identifieras inom dessa områden. Således kan konstateras att branschen som 
Vasakronan verkar i påverkar hur den interaktiva styrningen används i organisationen. Ur 
detta resonemang kan författarna även dra kopplingar till Elkington (1999), och konstatera att 
Vasakronan identifierar och bedömer den påverkan man har på samhälle och miljö i enlighet 
med Elkingtons (1999) resonemang.  

Genom den aktiva omvärldsbevakningen identifierar Vasakronan möjligheter till förbättringar 
i hållbarhetsarbetet, vilket tyder på en interaktiv styrning enligt Simons (1995), som 
förespråkar en extern kommunikation för att tillvarata nya möjligheter. De positiva krafterna i 
modellen används således för att tillvarata den förbättringspotential som finns i 
hållbarhetsarbetet. 

De så kallade ”Open Space” mötena tyder på en interaktiv styrning av hållbarhetsarbetet då 
medarbetarna involveras och möjligheter med hållbarhetsarbetet identifieras och nya förslag 
diskuteras. Genom dessa skapas även en dialog med de anställda kring hållbarhetsarbetet, 
vilket Simons (1995) hävdar krävs för att den interaktiva styrningen ska fungera så 
framgångsrikt som möjligt. Genom den interna kommunikation som sker, där medarbetarna 
även har möjlighet att själva ta upp frågor relaterade till hållbarhetsarbetet, skapar 
Vasakronan ett engagemang och motivation hos de anställda, i enlighet med Hugerth (1994) 
som menar att den interna kommunikationens syfte är just detta. Genom dessa möten kan 
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medarbetarna dessutom informeras och uppdateras om strategiska hot och möjligheter 
gällande hållbarhetsarbetet, vilket tyder på en interaktiv styrning enligt Simons (1995). 

Samtliga respondenter talar om ett ökat fokus på det sociala hållbarhetsperspektivet, som 
tidigare hamnat i skymundan. I enlighet med Elkington (1999) tolkas detta som att 
Vasakronan arbetar med att integrera samtliga tre perspektiv av hållbarhet för att förbättra 
arbetet med detta. Enligt respondenterna ligger medarbetarnas engagemang främst i det 
sociala perspektivet av hållbarhet vid tidigare nämnda “Open-Space” möten, vilket 
identifieras som interaktiv styrning i enlighet med Simons (1995). Genom detta kan det 
urskiljas att den interna kommunikationen gällande det sociala hållbarhetsperspektivet har 
lyckats skapa ett engagemang och en motivation hos de anställda i enighet med Hugerth 
(1994). Påverkan anses vara grundläggande för hållbarhetsarbetet enligt respondenterna. Det 
ökade fokuset på det sociala hållbarhetsperspektivet ger således indikationer på att den interna 
och externa påverkan som Elkington (1999) hävdar krävs i en socialt hållbar organisation, har 
fått en ökad betydelse i Vasakronans hållbarhetsarbete och den interaktiva styrningen av 
denna. 

Enligt Grankvist (2009), måste organisationer ta hänsyn till samhälle och miljö får att nå 
vinstmaximering, då investerare väljer att investera i organisationer som väljer att ta ett ansvar 
inom dessa frågor. Enligt Bjuggren ligger möjligheterna i hållbarhetsarbetet att visa på det 
affärsmässigt positiva med att bedriva en hållbar verksamhet då varor och tjänster som inte är 
hållbara anses som oattraktiva för konsumenter. Resonemanget tyder på en koppling till 
Elkington (1999) och tyder på en interaktiv styrning av det ekonomiska perspektivet där 
möjligheter kring detta identifieras. 

Klimatpåverkan på fastigheter har identifierats som en strategisk osäkerhet, men även en 
möjlighet vad gäller hållbarhetsarbetet inom Vasakronan. Såldes används den interaktiva 
styrningen enligt Simons (1995), för att identifiera och ta hänsyn till den miljöpåverkan som 
Elkington (1999) menar är nödvändig inom det miljömässiga perspektivet av hållbarhet. 
Enligt Wirdenius används miljöcertifieringen som ett verktyg för att tillvara ta möjligheten 
kring detta genom att visa att Sverige och Stockholm ligger i framkant när det kommer till en 
hållbar stadsutveckling. Genom detta urskiljs ytterligare tecken på interaktiv styrning av det 
miljömässiga perspektivet, men även det ekonomiska, då Vasakronan hoppas att nå en 
ekonomisk fördel genom att ta hänsyn till miljö i enlighet med Elkingtons (1999) 
resonemang. 

Det framgår att, ett stort fokus kring hållbarhet ligger i att skapa ett engagemang hos 
medarbetarna, vilket man hävdar att Vasakronan har lyckats med. Ur den aspekten har 
Vasakronan lyckats väl med den interaktiva styrningen och använder denna på ett sätt som 
gynnar hållbarhetsarbetet. Samtliga respondenter talar om ett stort intresse och engagemang 
för arbetet kring hållbarhetsfrågorna bland medarbetarna, detta tyder på att Vasakronan även 
bedriver ett arbete för att stimulera lärande och sökande hos medarbetarna i enlighet med det 
Simons (1995) förespråkar. 
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5.4 Gränskapande styrning 

Den riskmålskarta som ledningen varje år skapar och kommunicerar till de anställda kan ses 
som en form av gränsskapande styrning enligt Simons (1995), då den används i syfte att 
undvika risker. Genom ett välutvecklat riskarbete som kommuniceras ut till de anställda sätter 
Vasakronan gränser för hur de anställda bör hantera dessa, vilket kan ses som en form av 
“bromsa” utifrån Simons (1995) teori.   I intervjumaterialet framgår att hållbarhetsriskerna 
identifieras ur ett helhetsperspektiv, med samtliga risker för Vasakronan, i denna 
riskmålskarta. Söderström förklarar att samtliga chefer har i uppgift att kartlägga alltifrån 
risker med arbetsmiljön till riskbedömning för hela företaget.  Arbetet med riskhanteringen är 
således inte av den karaktären att den kan antas begränsa de anställdas flexibilitet och 
kreativitet, vilket är kritiskt i den gränsskapande styrmodellen(Simons, 1995).  Genom att 
fördela ansvaret för identifiering av risker skapas en viss frihet för de anställda att delta i 
detta. Samtidigt skapas gränser i arbetet i och med de aktiviteter som sedan utformas för att 
motverka och påverka riskerna. 

Ytterligare tecken på de gränsskapande som beskrivs av Simons (1995), är uppförandekoden 
som grundar sig i Global Compact principerna, samt de tre H:na som enligt Wirdenius ska 
leda till en synkronisering och samsyn, med syfte att rama in hur medarbetarna bör agera. Då 
hållbarhetsarbetet kopplas till de tre H:na (5.2), tyder detta på ett gränsskapande av 
hållbarhetsarbetet. För att minska risken för att medarbetare handlar oetiskt har Vasakronan 
utvecklat gåvo-och representations policys, vilket begränsar handlingsutrymmet för de 
anställda i företagets etiska frågor i syfte att undvika risker. Dessa policys kan ses som på en 
gränsskapande styrning av den sociala hållbarhet och således kopplas till Simons (1995) 
gränskapande styrmodell. 

Vasakronans uppförandekod för leverantörer kan ses som en form av gränskapande enligt 
Simons (1995). Mer specifikt kan det kopplas till det etiska och politiska ansvarstagande som 
Elkington (1999) menar definierar social hållbarhet. Det är däremot oklart huruvida denna 
definierar det accepterade området och handlingsutrymmet inom själva verksamheten hos 
Vasakronan. I viss mån definieras dock de regler som gäller på Vasakronans spelplan, genom 
ett förtydligande i hur de företag man samarbetar med bör vara utformade och hantera etiska 
frågor. Genom denna kan Vasakronan definiera hur de externa relationerna bör hanteras i 
enlighet med Simons (1995). 

I Vasakronans gränsskapande styrning kan miljöperspektivet identifieras genom ISO14000 
och Miljöledningssystemet.  Genom dessa certifieringar identifieras och hanteras risker som 
är direkt kopplade till miljön, vilket även tyder på att Vasakronan arbetar i enlighet med 
Elkington (1999) och tar hänsyn till miljörisker och miljöpåverkan. Genom en identifiering av 
de miljörelaterade hållbarhetsriskerna använder sig Vasakronan av en gränsskapande styrning 
i enlighet med Simons (1995) då man genom att identifiera och kommunicera ut 
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miljöriskerna, även begränsar handlingsutrymmet för anställda i syfte att hantera och undvika 
dessa risker. Vidare ställer ISO14000 och miljöledningssystemet i sig krav på Vasakronans 
miljöarbete, och definierar således inom vilka ramar som detta ska bedrivas, vilket ytterligare 
tyder på en gränsskapande styrning enligt Simons (1995) ramverk. 

Det ekonomiska perspektivet för hållbarhet identifieras i den gränsskapande styrningen då 
respondenterna uttrycker det väsentliga med att det är viktigt att utvärdera huruvida arbetet är 
lönsamt. Det framgår att hållbarhetsarbete styrs av påverkan, engagemang och lönsamhet. Vid 
utformandet av mål för hållbarhet uttrycker respondenterna att medarbetarna bör ha möjlighet 
att påverka detta och målet ska även kunna skapa ett engagemang hos medarbetarna, samt ha 
potential att bidra till lönsamhet för Vasakronan. Genom dessa kriterier har ledning definierat 
inom vilka ramar som arbetet för hållbarhet sker, vilket kopplas till Simons (1995) 
gränsskapande styrmodell, som syftar till att definiera inom vilka ramar arbetet i en 
organisation utförs. 

 

5.5 Diagnostisk styrning 

Den diagnostiska styrmodellen kännetecknas av dess förmåga att mäta utfallet av en process i 
verksamheten (Simons, 1995). Exempel på detta inom Vasakronan är den uppföljning av de 
befintliga målen för hållbarhet som följs upp och kommuniceras ut via affärsplaneringen i 
ledningsgruppen. Målen för hållbarhet inom Vasakronan kan liknas med de kritiska 
framgångsfaktorer som Simons (1995) menar är de variabler och faktorer som måste uppnås 
eller implementeras för att en avsedd strategi ska lyckas. Samtliga respondenter förklarar att 
Vasakronan har mål för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Således kan författarna 
urskilja att organisationen har identifierat kritiska framgångsfaktorer enligt Simons (1995) för 
samtliga tre perspektiv. 

Den diagnostiska styrningen innebär även att organisationer följer upp och mäter resultaten av 
de uppsatta målen (Simons, 1995). Samtliga respondenter uttrycker det väsentliga i att de 
uppsatta målen inom organisationen följs upp, vilket tyder på att den diagnostiska 
styrmodellen har en betydande roll. Söderström menar att man genom en regelbunden 
uppföljning av de uppsatta målen gör medarbetarna medvetna om vad som är viktigt, vilken 
kan ses som en form av kommunikation av de kritiska framgångsfaktorerna, något som är 
essentiellt i en diagnostisk styrning enligt Simons (1995). 

ISO-certifieringen och det befintliga Miljöledningssystemet används i uppföljningssyfte av 
hållbarhetsmålen, med fokus på de miljömässiga målen, vilket även detta är ett tecken på en 
diagnostisk styrning enligt Simons (1995) ramverk. Således kan en diagnostisk styrning av 
det miljömässiga perspektivet urskiljas i enlighet med Simons (1995). Den diagnostiska 
styrmodellen kan även identifieras i den övervakning och uppföljning som görs av 
Vasakronans resultat. Det framgår att det miljömässiga perspektivet följs upp via teknik och 
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service. I enlighet med Simons (1995) är detta en användning av de negativa, åtstramande 
krafter som genereras i den diagnostiska styrmodellen, genom att mäta och följa upp mål.  

I intervjumaterialet framgår att de ekonomiska målen inom hållbarhetsperspektivet mäts via 
redovisning och ekonomifunktioner, som en metod för att övervaka organisations resultat. I 
enlighet med Simons (1995) använder Vasakronan en diagnostisk styrning för att kontrollera 
utfallet av arbetet med det ekonomiska perspektivet. 

Samtliga respondenter uttrycker att det sociala perspektivet är svårare att mäta och följa upp, 
vilket kan tolkas som en brist inom den diagnostiska styrningen. Söderström framhåller att 
detta beror på att det saknas ett system för att mäta det sociala perspektivet. Enligt Elkington 
(1999) måste en socialt hållbar organisation bedöma dess påverkan på människor både internt 
och externt i organisationen. Den interna påverkan mäts via medarbetardelen i HR-systemet, 
men problematiken kring att mäta utfallet av det sociala perspektivet för hållbarhet ligger 
främst i att mäta denna påverkan externt, menar Denell. Detta tyder på en medvetenhet kring 
denna problematik inom Vasakronan. Respondenterna ger uttryck för att uppföljning bör ske 
på annat sätt än det sociala och miljömässiga, genom exempelvis möten där diskussioner förs 
kring de sociala hållbarhetsmålen och hur långt man har kommit. Detta tolkar författarna som 
att man har en ambition att mäta och följa upp det sociala perspektivet av hållbarhet, men att 
man brister i processen genom att inte ha ett system eller tydligare struktur för att mäta detta. 

Problematiken kring en diagnostisk styrning av det sociala perspektivet skulle kunna vara en 
förklaring till att det sociala perspektivet tidigare har fått mindre uppmärksamhet än övriga 
perspektiv då det enligt Gond et. Al (2012) är kritiskt med en diagnostisk styrning när det 
kommer till hållbarhet, då hållbarhetsrelaterade aktiviteter som inte kan mätas och följas upp 
riskerar att sättas åt sidan, till fördel för andra mål som kan mätas och följas upp.  
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6. Diskussion och Slutsats 
Nedan följer en sammanfattande diskussion som återknyter till, och besvarar studiens 
forskningsfråga. Slutligen presenteras studiens slutsats och kritik till denna, samt förslag på 
framtida forskning inom ämnet. 

I intervjumaterialet urskiljs en samsyn av begreppet hållbarhet inom Vasakronan, som 
innefattar det sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektivet (5.1) Det framgår att de tre 
grundkriterier som bestämmer hur Vasakronans hållbarhetsarbete bedrivs är: Påverkan, 
Engagemang och Lönsamhet (5.4) Det bör finnas en tro på att Vasakronan kan påverka de 
mål för hållbarhet som sätts upp, samtidigt som det är kritiskt att kunna skapa ett engagemang 
hos de anställda för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Vidare bör det finnas en tro till att 
målet är av betydelse för Vasakronans lönsamhet. Genom detta ser författarna en koppling till 
styrningen av hållbarhetsarbetet och den bransch som Vasakronan verkar i, då den påverkan 
man har på omgivning och miljö till viss del styr hållbarhetsarbetet.  

6.1 Styrverktyg 

Genom att involvera medarbetarna, kommunicera och vägleda, används en positiv styrning att 
för att utveckla hållbarhetsarbetet (5.2). Användningen av en värderingsskapande styrning har 
genererat i en likvärdig uppfattning av de grundläggande värderingarna, de tre H:na (5.2). 
Genom en värderingsskapande styrning (5.2) förankrar Vasakronan således hållbarhet i de 
grundläggande värderingarna. Vasakronan skapar även värde genom en hållbar affärsidé 
(5.2).   

Genom identifiering av strategiska osäkerheter och möjligheter, riskanalys, 
omvärldsbevakning och “Open-Space” möten, använder sig Vasakronan av de positiva 
krafterna i en interaktiv styrning (5.3) för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Vasakronan för 
en dialog med sina medarbetare och dessa är involverade i arbetet kring identifiering av 
möjligheter och osäkerheter för hållbarhetsarbetet. Samtliga av Elkingtons (1999) tre 
perspektiv på hållbarhet identifieras i den interaktiva styrningen (5.3), vilket tyder på en god 
balans av Vasakronans hållbarhetsarbete. Enligt ledningen, skall det sociala perspektivet få ett 
ökat fokus och respondenterna ger uttryck för att medarbetarengagemanget för möjligheter 
kring det sociala perspektivet av hållbarhet har ökat, jämfört med tidigare (5.3). Således kan 
det konstateras att positiva krafter i en interaktiv styrning har skapat ett engagemang för de 
sociala frågorna bland medarbetarna. 

Via Vasakronans policys, uppförandekoder, riskidentifiering, samt påverkan, engagemang 
och lönsamhet, används en negativ kraft för gränsskapande inom Vasakronans 
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hållbarhetsarbete (5.4). I enlighet med Simons (1995), sker detta genom att begränsa 
handlingsutrymmet för de anställda, precisera vilken spelplan man verkar på, och identifierar 
hur de externa relationerna bör hanteras. I och med att medarbetarna tilldelas ansvar och 
involveras i flertalet av dessa processer finns inga tecken på att deras flexibilitet eller 
innovation hindras när det kommer till hållbarhetsarbetet, vilket är av största vikt enligt 
Simons (1995). De tre perspektiven identifieras i de hållbarhetsrisker som identifieras i 
riskmålskartan. Vidare skapas specifika gränser i enlighet med Simons (1995) för det sociala, 
miljömässiga och ekonomiska perspektivet av hållbarhetsarbetet (5.4) 

Via uppföljning av hållbarhetsmålen genom ISO-certifiering, miljöledningssystem, och 
affärsplanen, följs målen för hållbarhetsarbetet upp inom Vasakronan. De kritiska 
framgångsfaktorerna identifieras i de uppsatta hållbarhetsmålen, vilka innefattar samtliga av 
Elkingtons (1999) tre perspektiv för hållbarhet (5.5). Dessa identifieras som kritiska 
framgångsfaktorer enligt Simons(1995) diagnostiska styrning. Den åtstramande kraft som 
genereras i en diagnostisk styrning anses vara av stor betydelse inom Vasakronan (5.5) 
Genom uppföljning av målen kommuniceras även det som är kritiskt inom hållbarhetsarbetet 
till de anställda. Trots tecken på ett välutvecklat arbete med den diagnostiska styrningen, 
tyder analysen (5.5) på att denna brister i uppföljningen av det sociala perspektivet av 
hållbarhet. Detta tros bero på avsaknad av ett specifikt system för detta, vilket finns för det 
ekonomiska och sociala perspektiven. Även problematiken kring att mäta den externa 
påverkan som Vasakronan har, tros spela en roll i sammanhanget (5.5).  

 

6.2 Balans mellan styrverktyg 

Enligt Simons (1995) hanterar organisationer spänningen mellan de positiva, frihetsskapande 
krafterna och de negativa, åtstramande krafterna, genom en användning av de fyra 
styrmodellerna i ramverket för strategisk styrning (Simons, 1995). Studien åskådliggör 
exempel på hur styrningen av hållbarhetsarbetet används för att hantera dessa spänningar.  

I Vasakronans uppförandekod kan det urskiljas en hävstång mellan en negativ kraft ”bromsa” 
och en positiv kraft ”gasa”. Uppförandekoden utgör en gränsskapande styrning (5.3) som 
används i syfte att se till att de grundläggande värderingar efterlevs, vilka förankrats genom 
värdeskapande styrning (5.1). Detta tyder på en samverkan och balans mellan styrverktygen 
och den spänningen mellan frihet och åtstramning som Simons (1995) beskriver i sin teori. 

En obalans kan dock identifieras mellan den diagnostisk styrning och den interaktiva 
styrningen gällande den sociala hållbarheten. En diagnostisk styrning inom det sociala 
perspektivet anses bristfällig (5.5). Det finns dock ett stort engagemang bland medarbetarna 
för det sociala perspektivet (5.3). Detta tolkar författarna som ett resultat av att den interaktiva 
styrningen har fungerat bättre i detta avseende. Detta tyder på att de positiva och negativa 
krafterna som styrningen generar för den sociala hållbarheten leder till en obalans. Enligt 
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Simons teori bör Vasakronan förbättra uppföljningen av det sociala perspektivet för att 
minska denna obalans.  

 

6.3 Möjligheter och Svårigheter 

Genom identifiering och analys av de fyra styrmodellerna har författarna kunnat urskilja både 
svårigheter och möjligheter med styrningen av hållbarhetsarbete inom Vasakronan. 
Möjligheterna ligger i en tydlig förankring av hållbarhetsarbetet i de grundläggande 
värderingarna för organisationen. I enlighet med (Arjalièsa & Mundy 2013) hävdar författarna 
att möjligheterna i den framtida styrningen av hållbarhetsarbetet ligger i Vasakronans 
innovation, kommunikation och rapportering och identifiering av hot och möjligheter. Genom 
att fortsätta sitt arbete med riskhantering kan man även undvika de externa hot för hållbarhet 
som genereras av ett förändrat kundbehov eller marknad. Vidare finns det stora möjligheter i 
det engagemang för hållbarhet som finns inom organisationen, vilket kan bidra ytterligare i 
processen att integrera hållbarhet i samtliga delar av organisationen, samt att generera nya 
möjligheter och lösningar genom en interaktiv och värderingsskapande styrning enligt Simons 
(1995). 
 
Omvänt så anser författarna att svårigheten i styrningen av hållbarhetsarbetet hos Vasakronan 
ligger i att balansera de positiva och frihetsskapande spänningarna inom en organisation, med 
de negativa och åtstramande. Vad gäller hållbarhetsarbetet kan det utifrån undersökningen hos 
Vasakronan konstateras att den diagnostiska styrningen av hållbarhetsarbete kan utgöra en 
svårighet för företag när det kommer till mätning och uppföljning av mål. Främst gäller detta 
det sociala perspektivet, vilket då kan genera i svårigheter med att integrera samtliga 
perspektiv av hållbarhet, vilket anses nödvändigt enligt Elkington (1999). Det sociala 
hållbarhetsarbetet riskerar att bli spretigt och ostrukturerat om ingen tydlig mätning och 
uppföljning av mål sker. Svårigheten i detta ligger i att det kan vara vanskligt att praktiskt 
mäta den sociala påverkan som ett företag har, främst på de externa intressenterna. 
 

6.4 Slutsats 
Utifrån resultat, analys och diskussion enligt den valda teorin för styrning, har författarna 
identifierat olika styrverktyg som används i det valda fallföretaget, fastighetsbolaget 
Vasakronan.  
 
Studiens resultat tyder på att Vasakronan förankrar hållbarhetsarbetet i de grundläggande 
värderingarna och identifierar möjligheter med detta genom en aktiv omvärldsbevakning och 
dialog med sina medarbetare. Enligt teorin är detta tecken på en positiv och framåtdrivande 
styrning. Resultatet tyder på att Vasakronan, med hjälp av denna styrning, har skapat ett 
engagemang för hållbarhetsarbetet hos sina medarbetare, vilket författarna ser som en 
möjlighet i utvecklingen av det framtida hållbarhetsarbetet. Enligt resultat och analys (5) 
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framgår även att Vasakronans hållbarhetsarbete styrs utifrån den påverkan man har på 
samhälle och miljö, det engagemang som arbetet kan skapa hos medarbetarna samt den 
ekonomiska lönsamhet som arbetet kan generera i. Vasakronan har även utformat mål för det 
miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven av hållbarhet. Miljömålen och de 
ekonomiska målen följs upp via teknik och service, samt redovisning och ekonomifunktioner. 
Enligt teori är detta tecken på en negativ och åtstramande styrning.  
 
Enligt teorin bör företag använda sig av både en framåtdrivande styrning och en åtstramande, 
kontrollerande styrning, för att på så sätt balansera arbetet i verksamheten och generera en 
effektiv styrning. Studiens resultat tyder på att Vasakronan använder sig av både en 
framåtdrivande och även kontrollerande styrning i sitt hållbarhetsarbete. Genom analysen (5) 
har även svårigheter med styrningen av hållbarhetsarbetet kunnat identifieras, då mätning och 
uppföljning av det sociala perspektivet av hållbarhet är bristande inom Vasakronan. I enlighet 
med teorin ser författarna en risk i att hållbarhetsarbetet således blir spretigt, då ingen konkret 
mätning och uppföljning sker. Genom att utveckla ett system för uppföljning av de sociala 
hållbarhetsmålen, har Vasakronan potential i att ytterligare förbättra sitt hållbarhetsarbete.  
 
Genom studien har en ökad förståelse och kunskap för styrningens roll och potential i 
hållbarhetsarbetet kunnat uppnås. Författarna anser att företag bör studera hur de använder sig 
av olika styrverktyg i sitt hållbarhetsarbete för att på så sätt kunna uppmärksamma de 
förbättringar som kan göras, vilket kan leda till framsteg för hållbarhetsarbetet.  
 

6.4.1 Studiens begränsningar 

Författarna har utfört en explorativ studie i delar av ledningen i en medelstor organisation. 
Resultatet bör därför inte anses som giltigt för hela organisationen och de slutsatser som 
dragits kan endast gälla i den del av organisationen där undersökningen genomförts. Studiens 
teoretiska bidrag kan dock användas i sammanhang utanför studiens ramar. Den bransch som 
fallföretaget verkar i har en viss påverkan på hur styrningen för hållbarhetsarbetet är utformat, 
varvid det inte anses möjligt att applicera studiens slutsatser på företag i andra branscher. 

På grund av studiens omfattning och den tidsbegränsning som rått, har anställda på lägre nivå 
i organisationen inte intervjuats och således har man gått miste om en övergripande bild av 
hur styrningen av hållbarhetsarbetet är utformat. I studien har definitionen av styrning utgått 
från perspektiven i den valda teorin, varvid aspekter av styrningen i fallföretaget som inte 
innefattas av teorin kan ha gått förlorade.  
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6.4.2 Förslag på framtida forskning 

I denna uppsats har författarna studerat styrningen av hållbarhetsarbete i ett företag som 
verkar inom fastighetsbranschen. Framtida forskning inom området i andra branscher skulle 
kunna bidra till insikt i hur företag i olika branscher styr sitt hållbarhetsarbete för att kunna 
identifiera likheter och skillnader. 
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Bilaga.1 Intervjuguide 
 
Allmänt 
 
Berätta om dig själv och din position på Vasakronan. 
 
 Hur skulle du definiera begreppet hållbarhet 
 
 
Värderingsskapande styrning 
 
Kan du berätta om organisationens grundläggande värderingar? 
 
Hur skulle du beskriva kopplingen mellan de grundläggande värderingar och organisationens 
hållbarhetsarbete?  
 
På vilket sätt arbetar Vasakronan med de grundläggande värderingarna? 
 
 
Gränsskapande styrning 
 
Finns det specifika riktlinjer inom organisationer som alla anställda följa? 
 
Vilka faktorer styr arbetet med hållbarhetsfrågorna inom Vasakronan?  
 
På vilket sätt identifieras och hanteras eventuella  risker som kan uppkomma med hållbarhet? 
 
 
Interaktiv styrning 
 
Kan du berätta om arbetet med möjligheter och osäkerheter inom hållbarhetsarbetet?  
 
Kan du berätta om arbetet med den interna kommunikationen? 
 
Kan du berätta mer om de anställdas involvering i hållbarhetsarbetet?  
 
 
Diagnostisk styrning 
 
Kan du berätta mer om uppföljningen av hållbarhetsarbetet? 
 
Finns det några specifika nyckeltal för hållbarhet? 
 
På vilket sätt kommuniceras mål och resultat för hållbarhet inom organisationen? 
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