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Abstrakt 
Titel: Hur arbetar företag med miljö, ekonomi och människor? 
Författare: Angelica Atanasoski, Erik Florå och Sofie Svensson 
Program: Ekonomprogrammet inriktning redovisning och ekonomistyrning 
Handledare: Thomas Karlsson 
Examinator: Petter Boye 
Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Kalmar 
 
Inledning: Det talas allt mer om hur människor och företag lämnar avtryck på planeten. 
En ökad medvetenhet och ett ökat intresse för hållbarhet har gjort att allt högre krav 
ställs på företag. Tidigare riktades fokus på vinstsatisfiering medan det numera skiftat 
till förväntningar att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det gemensamma 
begreppet för detta är corporate social responsibility vilket omfattar företags 
samhällsansvar. Denna studie avhandlar hur företag arbetar för att styra organisationen 
mot hållbarhet. Vi ämnar även att studera om belöningssystem, organisationskultur eller 
en kombination av båda delar påverkar hur företag arbetar med hållbarhet.  
 
Syfte: Vi ämnar att presentera hur företag arbetar för att styra organisationen mot 
hållbarhet samt hur de anställda motiveras att arbeta mot företagets hållbarhetsarbete. Vi 
kommer endast förhålla oss till belöningssystem och organisationskultur för att se 
huruvida något av dessa har en betydande roll i det vi ämnar att undersöka.  
 
Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och det empiriska materialet har 
tillhandahållits genom semistrukturerade intervjuer. Vidare inkluderar empirin tio 
respondenter från fem företag inom olika branscher. 
 
Slutsats: Efter genomförd tolkning kan vi i slutsatsen konstatera att hållbarhet 
vanligtvis implementeras i organisationskulturen, vilket är möjligt då belöningssystem 
direkt förknippat med hållbarhet används i mindre omfattning. Däremot visar samtliga 
företag på att medarbetarnas sätt att arbeta framförallt förknippas med företagets 
organisationskultur.  
 
Nyckelord: Hållbarhet, corporate social responsibility, samhällsansvar, 
belöningssystem, motivationsteori, organisationskultur. 
 
Uppsatsens samtliga delar har skrivits gemensamt, intervjuer och litteraturinsamling har 
författarna delat upp och delat med sig av informationen sinsemellan. Vi har på ett bra 
sätt kompletterat varandra med våra olika egenskaper och roller. Vi har skrivit arbetet 
genom ett gemensamt delat dokument där vi diskuterat innehållet och genom 
konstruktiv kritik kommit fram till en slutlig text. Samtliga författare tar solidariskt 
ansvar för innehållet i uppsatsen.  
 

 

 

 

 



 

ii 

Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven vid Linnéuniversitetet i Kalmar under vårterminen 
2018.     
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Thomas Karlsson som under hela studiens 
gång bidragit med stöd, råd och vägledning. Karlsson har genom erfarenhet och 
kompetens givit konstruktiv kritik som bidragit till vår färdigställda studie. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till de respondenter som vänligen tog sig tid för att 
medverka i vår studie, Utan er hade det inte varit genomförbart! 
 
 

Återigen, tack! 

 

 

Angelica Atanasoski           Erik Florå    Sofie Svensson 

 
 

  



 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1	
1.1 Introduktion till problemet - hållbarhet, belöningssystem och organisationskultur 1	
1.2 Vad är problemet? _________________________________________________ 2	
1.3 Problemet vi ämnar att besvara _______________________________________ 4	
1.4 Syftet med studien _________________________________________________ 4	

2 Studiens tillvägagångssätt _____________________________________________ 5	
2.1 Vilka är vi? ______________________________________________________ 5	
2.2 Abduktiv forskningsansats __________________________________________ 5	
2.3 Kvalitativt inriktad forskning ________________________________________ 6	

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer _____________________________________ 7	
2.3.2 Intervjuprocessen ______________________________________________ 8	

2.4 Val av företag och respondenter ______________________________________ 8	
2.4.1 Företag valdes utifrån olika branscher _____________________________ 9	
2.4.2 Två respondenter per företag _____________________________________ 9	

2.5 En kombination av sekundär- och primärdata __________________________ 10	
2.6 Studiens tillförlitlighet och relevans __________________________________ 11	

2.6.1 Källanvändning ______________________________________________ 11	
2.7 Etiskt ansvar ____________________________________________________ 12	
2.8 Kritik mot studiens tillvägagångssätt _________________________________ 12	

3 Teoretisk referensram _______________________________________________ 14	
3.1 Hållbar utveckling ________________________________________________ 14	

3.1.1 Corporate Social Responsibility _________________________________ 15	
3.1.2 Instrument för att styra CSR ____________________________________ 16	

3.2 Belöningssystem _________________________________________________ 17	
3.2.1 Belöningssystemets olika delar __________________________________ 18	
3.2.2 Avsikten med belöningssystem ___________________________________ 20	
3.2.3 Utformning av belöningssystem __________________________________ 21	
3.2.4 Svårigheter i samband med belöningssystem _______________________ 21	

3.3 Motivationsteorier ________________________________________________ 22	
3.3.1 Maslows Behovsteori __________________________________________ 23	
3.3.2 Herzbergs Tvåfaktorteori _______________________________________ 24	

3.4 Organisationskultur _______________________________________________ 25	
3.4.1 Syftet med organisationskultur __________________________________ 25	
3.4.2 Svårigheter i samband med organisationskultur _____________________ 26	

4 Empiri ____________________________________________________________ 27	
4.1 Länsförsäkring Kronoberg _________________________________________ 27	

4.1.1 Bakgrund ___________________________________________________ 27	
4.1.2 Hållbarhet __________________________________________________ 27	
4.1.3 Belöningssystem och motivation _________________________________ 29	



 

iv 

4.1.4 Organisationskultur ___________________________________________ 30	
4.2 KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare ____________________________ 30	

4.2.1 Bakgrund ___________________________________________________ 30	
4.2.2 Hållbarhet __________________________________________________ 30	
4.2.3 Belöningssystem och motivation _________________________________ 32	
4.2.4 Organisationskultur ___________________________________________ 32	

4.3 Arla Foods ______________________________________________________ 33	
4.3.1 Bakgrund ___________________________________________________ 33	
4.3.2 Hållbarhet __________________________________________________ 33	
4.3.3 Belöningssystem och motivation _________________________________ 34	
4.3.4 Organisationskultur ___________________________________________ 35	

4.4 Kalmar Energi ___________________________________________________ 36	
4.4.1 Bakgrund ___________________________________________________ 36	
4.4.2 Hållbarhet __________________________________________________ 36	
4.4.3 Belöningssystem och motivation _________________________________ 37	
4.4.4 Organisationskultur ___________________________________________ 38	

4.5 Electra _________________________________________________________ 38	
4.5.1 Bakgrund ___________________________________________________ 38	
4.5.2 Hållbarhet __________________________________________________ 39	
4.5.3 Belöningssystem och motivation _________________________________ 39	
4.5.4 Organisationskultur ___________________________________________ 40	

5 Tolkning __________________________________________________________ 41	
5.1 Hållbarhet ______________________________________________________ 42	

5.1.1 Hållbar utveckling ____________________________________________ 42	
5.1.2 Corparate Social Responsiblity __________________________________ 42	
5.1.3 Certifieringar ________________________________________________ 44	
5.1.4 Instrument för att styra CSR ____________________________________ 44	

5.2 Belöningssystem _________________________________________________ 46	
5.2.1 Belöningssystemets olika delar __________________________________ 46	
5.2.2 Avsikten med belöningssystem ___________________________________ 47	
5.2.3 Svårigheter i samband med belöningssystem _______________________ 48	
5.2.4 Utformning av belöningssystem __________________________________ 49	

5.3 Motivation ______________________________________________________ 50	
5.3.1 Maslows behovshierarki _______________________________________ 50	
5.3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori ______________________________________ 51	

5.4 Organisationskultur _______________________________________________ 51	
5.4.1 Svårigheter med organisationskultur ______________________________ 53	

5.5 Skillnaden att styra med belöningssystem respektive organisationskultur _____ 53	

6 Slutsats och förslag till vidare forskning ________________________________ 54	
6.1 Slutsats ________________________________________________________ 54	



 

v 

6.1.1 Vad studien har bidragit med ___________________________________ 57	
6.2 Förslag till vidare forskning ________________________________________ 57	

Källförteckning ________________________________________________________ I	

Bilagor _____________________________________________________________ IX	
Bilaga 1 Intervjumall ledningsnivå ______________________________________ IX	
Bilaga 2 Intervjumall operativ nivå _____________________________________ XI	

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

 
Inledningsvis presenteras introduktionen till problemet för att ge en inblick inom de 

områden som studien ämnas redogöra för. Vidare framförs den diskussion som ligger 

till grund för frågeställningarna som formulerats och som studien avser besvara. 

Avslutningsvis beskrivs syftet med studien.  

 

1.1 Introduktion till problemet - hållbarhet, belöningssystem och 

organisationskultur 

Corporate social responsibility (hädanefter CSR) även benämnt samhällsansvar har gått 

från att vara en ideologi till att bli en del av verkligheten. Företagets sociala 

samhällsansvar inkluderar ekonomiska, miljömässiga och sociala områden som vid 

medverkan bidrar företag till ett bättre samhälle och en renare miljö (Svensk Handel, 

u.å). Människor har med tiden blivit allt mer engagerade kring hållbart företagande 

vilket medför att företag genom handlingar bör bevisa att de arbetar mot en hållbar 

framtid. Detta förtroende värdesätts av företagets intressenter då företaget ämnar att 

driva sin verksamhet framåt utan en negativ påverkan på samhället (Regeringen, 2016). 

Verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt samt miljömässigt vis vilket även har 

visat sig vara viktigt att presentera utåt gentemot företagets intressenter. Presentationen 

består av hållbarhetsrapporter som på senare tid har inkluderats i dess årsredovisning för 

att påvisa företagets ansvarstagande gällande hållbarhet (Skärvad & Olsson, 2017).  

 

Allt mer kapital används för att stärka företagets sociala samhällsansvar då konsumenter 

i dagsläget efterfrågar det i större utsträckning än tidigare (Hur, Kim & Jeong, 2013). 

Däremot behöver inte ett ökat medvetande inom CSR innebära att företagets varor eller 

tjänster blir dyrare än tidigare då det är möjligt att göra besparingar genom effektivare 

produktion och bättre arbetsförhållanden (Svensk Handel, u.å). Till följd av att företag 

beaktar CSR kan de skapa mervärde gentemot dess kunder och på så vis blir mer 

konkurrenskraftiga på marknaden (Anthony, Robert, Govindarajan, Vijay, Hartmann, 

Frank, Kraus & Nilsson, 2014). Att företag är mer konkurrenskraftiga är numera av 

större betydelse då konsumenterna är kunnigare och har en ökad tillförsel av 

information (Wildenstam, Uggla & Gezelius, 2016). 
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En ökad konkurrenskraft för företaget behöver inte endast vara avsett mot deras kunder 

utan även genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta kan stärkas genom bland annat 

användning av belöningssystem. Belöningssystem är ett styrmedel som organisationer 

kan använda sig av, vilket avser att bidra till motivation gentemot de anställda inom 

företaget (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). För att göra detta möjligt bör företag 

använda sig av belöningssystem som skapar rätt motivation hos anställda menar Nilsson 

och Olve (2013). Rätt motivation anser Landström och Löwegren (2009) är att företaget 

styr dess anställda mot gemensamma målen vilket i sin tur bidrar till ökad kvalité, 

produktivitet samt effektivitet. Utöver belöningssystem kan företagsledare använda sig 

av organisationskultur som en sätt att styra de anställdas uppfattningar och idéer. 

Organisationskultur är på så vis av relevans för det som sker i verksamheten, såväl de 

finansiella som icke-finansiella resultaten (Alvesson, 2015).  

 

Att ta hand om sin befintliga personal är av stor vikt för samtliga företag då de vill att 

deras anställda ska trivas och förbli motiverade på arbetsplatsen (Angelöw, 2015). 

Motivationen hos personalen är viktigt då nyrekrytering medför stora kostnader som 

företaget kan undvika vid användning av rätt slags belöning (Landström & Löwegren, 

2009). Personalen är en av företagets viktigaste resurs, att medarbetare är motiverade till 

att utföra sina arbetsuppgifter har betydelse då det kan stärka företagets varor och 

tjänster (Armstrong et al 2009, Kandampully et al 2001). Belöningar som används för 

att motivera personalen bör inte endast vara av monetär karaktär, då personalens fokus 

kan byta riktning från själva arbetsuppgiften till att den största motivationsfaktorn 

istället blir pengar (Grey, 2009). Att använda belöningssystem på rätt vis kan bidra till 

en ökad effektivitet, motivation och en högre tillfredsställelse hos medarbetare. Vidare 

kan belöningssystem användas till att rekrytera ny personal men även för att behålla 

befintlig. (Nilsson & Olve, 2015) Därav är belöningssystem och organisationskultur två 

separata styrmedel som kan bidra till en ökad motivation hos de anställda i företagets 

arbete gällande hållbarhet.   

 

 

1.2 Vad är problemet? 

Företags mål bör vara vinstsatisfiering medan all form av välgörenhetsansvar bör 

åläggas individer skriver Friedman (1970). Detta synsätt har på senare tid förändrats då 

Lundgren (2015) menar att vinstsatisfiering och CSR kan utföras i samspel. 
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Samhällsansvar avser vidare inte endast vinstsatisfering för det enskilda företaget, vilket 

svenska företag själva framfört då majoriteten, utifrån en undersökning, menar på att 

näringslivet har ansvar att uppnå de hållbarhetsmål som är uppsatta av FN (EY, 2017). 

Att implementera hållbarhet i en organisation är omfattande process. Fokus riktas inte 

endast på organisationen i sig, utan även utomstående aktörer skall beaktas för att uppnå 

tillfredsställelse (Ax & Kullvén, 2016).  

 

Utformning av ett belöningssystem kan vara komplext eftersom enskilda individer har 

olika preferenser. Det är därför av vikt att belöningssystemet utformas utifrån individen 

för att uppnå bästa möjliga utfall (Bushardt, Lambert & Duhon, 2007). För att denna 

process skall bli så ultimat som möjligt krävs en ömsesidig relation, företaget och 

medarbetarna shieldsinsemellan. På vilket sätt denna relation bör utövas är ingen 

självklarhet vilket bidrar till en problematik vid implementering av CSR inom företaget 

(Berkley & Watson, 2009). Shields (2007) påvisar dessutom att såväl arbetsgivare som 

arbetstagare skall vara tillfreds med det utformade belöningssystemet för att uppnå goda 

resultat. Detta då motiverad personal känner sig belåtna med de belöningar som 

tillhandahålls och att de i sin tur bidrar till en ökad lönsamhet för företaget. Att anställda 

genom motivation bidrar till ökade arbetsprestationer är något som även Abrahamsson, 

Johannesson och Skoog (2013) konstaterar.  

 

Ökade arbetsprestationer och framgång inom företaget kan även bero på den kultur som 

symboliserar företaget menar Sandberg och Targama (2013). Författarna fortsätter att 

poängtera skyldigheten hos företagsledningar, att framställa och sedan skapa en kultur 

inom företaget som etsar sig fast och resulterar i en “stark kultur”. En sådan kultur 

kräver en stabil verkan i medarbetarnas arbetsuppgifter men också att kulturen går att 

använda som ett stöd till de utmaningar som företaget ställs inför (Sandberg & 

Targama, 2013).   

 

Utifrån det ovanstående nämnda kan vi konstatera att utveckling av hållbarhet är en 

ständig process. Detta beror antingen på påtryckningar från lagstiftningar eller 

allmänheten men även av eget intresse från enskilda verksamheter. Vidare är hållbarhet 

en viktig faktor för den framtid vi står inför och har uppmärksammats allt mer av 

samhället, vilket även skapat ett intresse för oss. Vidare finner vi det fascinerande hur 

företag med hjälp av verksamhetsstyrning kan styra organisationer åt en hållbar 
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utveckling och därmed påverka dess omgivning. Studiens ämnesområde finner vi högst 

relevant då hållbarhet är och bör fortsätta vara aktuellt i utvecklingen av organisationer. 

Därav bör denna studie generera värdefull information till dels organisationer men även 

anställda. Efter att studerat litteratur och vetenskapliga artiklar som berör ämnet har vi 

uppmärksammat att det inte specifikt presenteras hur företag arbetar med hållbarhet 

eller hur dess anställda motiveras till att bidra till detta arbete. För att begränsa de 

styrmedel som företag kan använda sig av för att öka anställdas motivation har vi valt 

att studera belöningssystem och organisationskultur var för sig. Detta då vi anser dessa 

två som de styrmedel som har väsentlig inverkan på hur de anställda motiveras.   

 

1.3 Problemet vi ämnar att besvara 

Utifrån ovan nämnd inledning vill vi genom studien besvara följande fråga: 

• Hur arbetar företag för att styra organisationen mot hållbarhet? 

 

För att besvara huvudfrågan ämnar vi även att besvara följande underfråga: 

• Hur motiveras anställda till att bidra till företagets hållbarhetsarbete? 

 

1.4  Syftet med studien 

Vi ämnar att presentera hur företag arbetar för att styra organisationen mot hållbarhet 

samt hur de anställda motiveras att arbeta mot företagets hållbarhetsarbete. Vi kommer 

endast förhålla oss till belöningssystem och organisationskultur för att undersöka 

huruvida något av dessa har en betydande roll i det vi ämnar att undersöka.  
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2 Studiens tillvägagångssätt 

 
I detta avsnitt klargörs de metoder som ligger till grund för utformningen av studien. 

Inledningsvis presenteras vilka vi är, därefter valet av forskningsansats, studiens 

inriktning, hur intervjuerna utförts samt dess karaktär. Avslutningsvis framgår studiens 

tillförlitlighet, säkersställning av respondenternas utlåtande samt kritik mot använt 

tillvägagångssätt. 

 

2.1 Vilka är vi? 

Författarna till denna studie är Angelica Atanasoski, Erik Florå och Sofie Svensson som 

tillsammans studerar tredje och sista året på Ekonomiprogrammet med inriktning 

redovisning och ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Utbildningen har 

omfattat flertalet ekonomiska kurser varav verksamhetsstyrningen särskilt väckt vårt 

intresse, vi har därför valt att fördjupa oss inom området. Varför vi valt att fokusera på 

hållbarhet beror på att det uppmärksammas mer frekvent i vardagen men även då vi tror 

det kommer aktualiseras mer framöver.  

 

 

2.2 Abduktiv forskningsansats 
Enligt Patel och Davidsson (2011) finns tre forskningsansatser att förhålla sig till som 

beskriver relationen mellan teori och empiri, dessa är; deduktion, induktion och 

abduktion.  

 
Johannessen och Tufte (2003) menar att en deduktiv forskningsansats utgår från teori 

till empiri, för att sedan dra slutsater om huruvida teorin bekräftas eller förkastas. 

Nackdelen att arbeta med befintlig teori inom området är att forskaren begränsas genom 

att sakna möjlighet att upptäcka ny teori eller information. Deduktiv forskningsansats 

används i större utsträckning i kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Vid studiens 

start används en deduktiv ansats för att insamla den teori som ligger till grund för 

studien. Därefter har intervjufrågor samt respektive del i vardera avsnitt baserats utifrån 

denna grund.  
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En induktiv ansats är motsatsen till den deduktiva, vilket innebär att författarna istället 

utför undersökningen från empiri till teori. Det vill säga att forskaren genom 

observationer upptäcker specifika mönster som därefter leder till ny teori inom 

forskningsområdet och på så vis kan generalisera sin slutsats (Johannessen & Tufte, 

2003). Vidare beskriver Patel och Davidsson (2011) nackdelen med induktiv ansats, att 

slutsatsen från studien inte går tillämpa utanför forskningens studieområde. I studiens 

startskede används en deduktiv ansats, som senare övergick till en induktiv. Detta beror 

på att det under intervjutillfällena framgick värdefull information som vi därefter valde 

att inkludera i studien.  

 

Dalen (2015) redogör för att den abduktiva forskningsansatsen utgår från empiriska fall 

varav forskaren samtidigt använder sig av teoretisk förkunskap för att komma fram till 

en slutsats. Studien varieras mellan teori och empiri under studiens gång för att slutligen 

skapa förståelse. (Dalen, 2015) Eftersom vi under studiens gång varierat mellan en 

deduktiv och induktiv ansats, går det konstatera att vi slutligen använt en abduktiv 

ansats.  

 

Vår första insikt var att utgå från en deduktiv ansats, men då ny värdefull information 

framkom under intervjutillfällena har vi valt att komplettera referensramen med dessa 

delar. Varför en abduktiv ansats passar bra till vår studie beror på att det ger möjlighet 

att i efterhand korrigera den teoretiska referensramen och på så vis fullända detta avsnitt 

med viktiga beståndsdelar som annars kunde gått miste om.  

 

2.3 Kvalitativt inriktad forskning 

Vid insamling av empirisk data kan forskaren förhålla sig till två metoder, kvalitativ 

eller kvantitativ. Valet av metod beror på syftet med undersökningen då dessa metoder 

ger svar på olika vis. (Bryman & Bell, 2013)  

  

Studiens empiriska avsnitt är av kvalitativ karaktär då detta avsnitt genomförts med 

hjälp av intervjuer för att på så vis kunna tolka de svar som erhållits. Wiberg menar att 

en kvalitativ metod avser att genom tolkning generera förståelse medan en kvantitativ 

metod förklarar. En kvalitativ undersökning utförs vanligtvis genom intervjuer eller 

fallstudier med ett urval av en mindre grupp, till skillnad från en kvantitativ metod som 
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vanligtvis utförs genom enkätundersökningar samt slumpmässiga försök som omfattar 

en större population. (Wideberg, 2002)  

 

En kvalitativ metod är lämplig när forskningens syfte utgår från frågeställningar likt hur 

och varför (Patel & Davidsson, 2011), vilket ytterligare styrker vårt argument för att 

använda en kvalitativt inriktad forskning. Vidare menar Eliasson (2013) att en 

kvantitativ metod bör tillämpas om syftet är att matematiskt sammanställa, med 

avseende att mäta och generalisera utfallet av en större mängd material.  

 

Varför vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer beror på att vi finner det 

värdefullt att möta respondenterna i en personlig intervju för att på så vis ges möjlighet 

att avläsa bland annat kroppsspråk samt ansiktsuttryck och därmed lättare kunna tolka 

det som uttalats.  

 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Myers (2009) framhäver att kvalitativa intervjuer kan delas upp enligt tre kategorier; 

strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad. Valet av kategori beror på hur mycket 

respondenten ges utrymme till att fritt styra och uttrycka sig under intervjutillfället. En 

strukturerad intervju ger begränsat utrymme medan en ostrukturerad intervju ges 

mycket utrymme. En semistrukturerad utförd intervju är en kombination av strukturerad 

och ostrukturerad, vilket ger utrymme för respondenten att tillägga egna tankar medan 

mallen för intervjun samtidigt bidrar till att respondenten förhåller sig till 

ämnesområdet. (Myers, 2009) 

 

Semistrukturerade intervjuer är det som använts i studien då vi utgått från framtagna 

intervjufrågor vilket gör att respondenterna blev styrda åt ämnesområdet vi avser att 

studera, men även gavs utrymme att reflektera och tillägga egna åsikter. Vi har valt att 

använda semistrukturerade intervjuer för att inkludera respondenternas egna åsikter och 

upplevelser då vi anser att detta bidrar till en bredd i det empiriska materialet då det kan 

framgå information av betydelse som vi tidigare inte ämnade att framföra. Vi anser även 

att vi tillhandahåller ny information av betydelse genom att utgå från en styrd 

intervjumall då vi på så vis försäkrar oss om att informationen är relevant.  
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2.3.2 Intervjuprocessen 

Intervjuprocessen påbörjades genom att kontakta potentiella respondenter verksamma 

inom ett flertal verksamheter, med förståelse av möjligt bortfall. För att upplevas 

personliga skedde kontakt framförallt via telefon i möjligaste mån, resterande 

kontaktades via mejl. För att försäkra oss om att ämnet aktivt berör de potentiella 

respondenternas verksamhet informerades de om vad som avses avhandlas i studien. 

Efter att vi kontaktat ett fåtal företag upplevde vi att en del inte var insatta i vad området 

belöningssystem avser och därmed nekade att medverka i studien. Därför valde vi att 

istället ändra presentationen av studien vid första kontakt och endast framföra att 

studien avser hållbarhet och huruvida det implementeras i verksamheten samt dess 

vardagliga arbetsuppgifter. Frågor avseende belöningssystem framfördes ändå vid 

intervjutillfället och mottogs positivt. När respondenten bekräftat sin medverkan försågs 

den med ett utskick bestående av intervjumall, i förhoppning att det ska leda till 

utförligare svar vid tidpunkten för intervjun. Intervjumall framgår under Bilaga.  

 

Intervjumallen inleds med frågor av generell karaktär för att på så vis ge en bra 

bakgrundspresentation av respondenterna och verksamheten som de representerar. 

Vidare presenteras frågor av ingående art i relation till ämnesområdet för att försäkra 

oss om att intervjun leder till att studiens frågeställning blir besvarad. Beroende på 

svaren vi erhållit förekommer i vissa fall en följdfråga, för att ibland förtydliga frågan 

men även för att återigen låta respondenten förklara utförligare. Ejvegård (2009) menar 

att intervjuerna som genomförs bör spelas in för att kunna ta del av materialet även efter 

intervjutillfället, vilket vi även utgått från. Intervjuerna utfördes i största utsträckning 

genom ett personligt möte på respondentens arbetsplats, när detta inte varit möjligt på 

grund av geografiska omständigheter har en intervju skett över telefon. När intervjun 

avklarats och informationen sammanställts sänds den åter till respondenten för att på så 

vis förtydliga att respondenten tolkats rätt.  

 

2.4 Val av företag och respondenter 

Populationen inom en studie består av samtliga företag som kan tänkas vara delaktiga i 

det empiriska materialet. Utifrån samma population väljs sedan ett urval av personer 

som den kvalitativa insamlingen görs genom. (Quinlan, 2011) 
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2.4.1 Företag valdes utifrån olika branscher  

Vid val av population inför insamling av det empiriska materialet inleddes en 

diskussion om vi antingen skall förhålla oss till endast en bransch eller ett flertal. Att 

endast förhålla sig till en bransch skulle kunna resultera i att utfallet av den empiriska 

datan upplevs likartad, men en djupare förståelse borde uppstå varav eventuella lik- och 

olikheter tydligare bör framgå. Att inkludera ett flertal olika branscher skulle däremot 

resultera i ett bredare perspektiv. Genom att studera ämnet hållbarhet har vi 

uppmärksammat att kunskapen kring detta är något företag gärna delar med sig av och 

tar lärdom av varandra. Att inkludera ett flertal branscher bör leda till att mer 

information framkommer och på så vis tillför fler aspekter i studien. Utifrån denna 

diskussion har vi valt att inte beakta någon specifik bransch utan val av företag grundas 

i huruvida företaget arbetar med hållbarhet. Valet beror på att vi vill få en djupare 

förståelse gällande ämnet, men trots detta få nya perspektiv och tillföra något nytt som 

möjligen flertalet verksamheter kan få nytta av.  

 

Företag som medverkar i studien är; Länsförsäkringar Kronoberg, 

Kalmarsundsregionens Renhållare, Arla Foods, Kalmar Energi och Electra.  

 

2.4.2 Två respondenter per företag  

När populationen inför insamling av det empiriska materialet fastställts har därefter ett 

urval av respondenter skett. För att täcka ett bredare perspektiv i studien har vi valt två 

respondenter med olika befattningar inom respektive verksamhet. Den ena respondenten 

är positionerad där verksamhetsstyrningen utförs och därmed medverkar i processen för 

att implementera hållbarhet. Den andra respondenten är närmare den operativa nivån för 

att på så vis kunna konstatera om avsikten framkommit i den bemärkelse som önskats. 

Det är även av vikt att förstå att samtliga individer inte uppfattar eller uppmärksammar 

hållbarhet på samma vis sett ur olika yrkesbefattningar. Den anställda närmare den 

operativa nivån var från början tänkt att vara någon på “golvet” men eftersom den 

kontaktade chefen föreslog specifika personer förhöll vi oss till det.  Detta har givit oss 

ett bra resultat då dessa haft kunskap inom de berörda ämnena men kan även minska 

trovärdigheten då en förskönad bild kan framstå. Vi finner det värdefullt att intervjua 

två anställda per företag för att det gett oss möjlighet att tolka, men även styrka, om 

respondenterna uttryckt sig likadant men även för att se skillnader inom samma 

verksamhet.  
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2.5 En kombination av sekundär- och primärdata 

Insamling av data kan enligt Jacobsen (2002) delas upp i två kategorier, dessa är primär- 

och sekundärdata.  

 

Primärdata innebär att ny och unik information framkommer genom undersökningar, 

enkäter och intervjuer. Vidare kan forskaren själv styra denna information för att 

anpassa studiens syfte. Jacobsen (2002) beskriver vidare primärdata som en fördel då 

informationen är aktuell samt att forskaren lättare kan kontrollera informationens 

trovärdighet. Myers (2009) påpekar dessutom att primärdata bidrar till ett högre värde 

och därmed tillför rikedom och trovärdighet till studien.  

 

Sekundärdata är information som framställts av andra forskare, registerdata, 

bokföringsdata samt publicerade vetenskapliga artiklar. Fördelen att använda 

sekundärdata är att materialet är av hög kvalitet men även tidssparande för forskaren. 

(Olsson & Sörensen, 2007) Sekundärdata är peer reviewed, vilket innebär att innehållet 

granskats av experter (Jakobsson, 2011). 

 

I denna studie förekommer både primär- och sekundär data. I inledningskapitlet 

förekommer sekundärdata, då vi i detta skede skapade en viss förkunskap inom området 

som studien avser att undersöka. Sekundärdata som förekommer i studiens innehåll har 

sitt ursprung i läroböcker samt vetenskapliga artiklar som är relevanta för 

ämnesområdet. För att finna peer reviewed vetenskapliga artiklar har vi använt oss av 

sökmotorerna Onesearch, Emerald samt Science Direct. Den information som insamlats 

beskriver utförligare ämnet som problemformuleringen berör, men ligger även till grund 

för utförandet av empiri och fortsättningsvis i tolkning samt slutsats. Vidare består 

primärdatan av de intervjuer som genomförts med utvalda respondenter. Primärdatan i 

kombination med sekundärdatan ger oss möjlighet att besvara studiens frågeställningar 

samt att uppnå syftet. Detta är möjligt då vi med sekundärdata har möjlighet att förhålla 

oss till något som redan är studerat inom relevanta områden men även ta fram ny 

information med hjälp av de företag som är inkluderade i studien.  
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2.6 Studiens tillförlitlighet och relevans 

För att mäta huruvida studien är tillförlitlig och relevant används två begrepp; validitet 

och reliabilitet. Validitet avser bedöma huruvida forskaren mäter det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet innebär huruvida upprepade mätningar kommer att 

visa snarlikt resultat . Det uppstår skillnader i validitet och reliabilitet beroende på 

vilken metod studien genomförts på, exempelvis går en kvantitativ metod generellt att 

mäta genom siffror och statistik. I en kvalitativ studie handlar tillförlitligheten istället 

om insamling av information och bearbetning av denna under hela studiens process. 

(Patel & Davidsson, 2011) 

 

För att avgöra studiens validitet utgår vi från det kapitel som ligger till grund för hela 

studien, den teoretiska referensramen. Vi bedömer att innehållet i studien är relevant i 

förhållande till vad som skall undersökas. Varför vi anser detta beror på att 

referensramen inkluderar hållbarhet, belöningssystem, motivationsteorier samt 

organisationskultur, vilka är de ämnen vi behöver för att kunna säkerställa att det vi valt 

att undersöka, undersöks med rätt verktyg. Att vi dessutom utformat det empiriska 

avsnittet med hjälp av två respondenter per företag anser vi öka relevansen och 

trovärdigheten, då dessa kan ställas mot varandra för att bekräfta eller förkasta huruvida 

hållbarhetsarbetet uppfattas.  

 

För att avgöra studiens reliabilitet måste vi ifrågasätta huruvida resultatet blivit 

detsamma om undersökningen återigen genomförs. Eftersom vi i studien använt oss av 

semistrukturerade intervjuer har respondenterna tillåtits att tala någorlunda fritt, vilket 

gör att sannolikheten att resultatet blir detsamma är liten. Vi har även uppfattningen av 

att hållbarhetsområdet är något som ständigt utvecklas, vilket resulterar i att 

respondenterna kontinuerligt erhåller ökad kunskap inom området.  

 

2.6.1 Källanvändning 

Eftersom tillförlitligheten i en kvalitativ studie även avser insamling och bearbetning av 

information vill vi även inkludera hur vi bearbetat de källor vi använt oss av. 

 

Under studiens process har vi genomgående försökt förhålla oss kritiska till det material 

som insamlats för att skapa en tillförlitlig studie. Denna studie omfattar vad vi vill kalla 

trovärdiga källor, eftersom vi förhållit oss till litteratur och vetenskapliga artiklar. 
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Fortsättningsvis har även årtal spelat en stor roll vid insamling av information, då vi 

upplever det önskvärt att källor är så aktuella som möjligt. När en äldre källa 

förekommer är det av synnerliga skäl relevant för studien. Ett konkret exempel på en 

äldre källa är den som behandlar Maslows behovshierarki, där vi istället för att hänvisa 

till en källa som refererar till modellen istället använt oss av ursprungskällan. Vidare är 

dessa äldre källor av relevans då teorin och begreppen även framkommer kontinuerligt i 

mer aktuell forskning. Gällande elektroniska källor kan dessa generellt anses mindre 

tillförlitliga, vi har därför försökt undvika dessa i möjligaste mån, när elektroniska 

källor förekommer är informationen från myndigheters hemsidor.  Vi har även valt att i 

vissa fall styrka en källa med en annan för att på så vis öka källornas trovärdighet.  

 

2.7 Etiskt ansvar 
Vid kvalitativa intervjuer är etiska aspekter av stor vikt enligt Myers (2009), eftersom 

personen som intervjuas ger mycket av sig själv samt exponerar den organisation de är 

verksamma inom. Vid sammanställning av empiri är det därför av stor vikt att uttrycka 

sig så att respondenten på något vis inte drabbas eller blir lidande av det som framgår 

(Quinlan, 2011). Det kan därför hända att delar av det som yttrats av respondenten inte 

kan publiceras i studien. Däremot påpekar Christensen et al. (2016) att respondentens 

anonymitet skall vara bevarande då personens identitet endast kan utlämnas om 

personen i fråga givit sin tillåtelse. Utifrån det teoretiska material som undersökts 

upplever vi att området hållbarhet inte är ett känsligt ämne att diskutera utan snarare 

något verksamheter är stolta över, vilket även går konstatera då samtliga respondenter 

gladeligen valt att presentera sin identitet i studien. Eftersom nästintill samtliga talat 

positivt om företagets hållbarhetsarbete är det något vi beaktar och är medvetna om då 

det kan finnas information som respondenterna inte framför.  

 

2.8 Kritik mot studiens tillvägagångssätt 
Studien som genomförts kunde likt många andra utförts på annorlunda sätt. Det är av 

stor vikt att förhålla sig kritisk till hur studien genomförts. Det finns inget specifikt som 

kan konstatera huruvida respondenterna som intervjuats talat sanningsenligt eller inte. 

En risk är även att vi utifrån tidigare kunskap utgått från att företag vanligen är öppna 

och stolta över deras hållbarhetsarbete och därmed inte varit kritiska till detta utan mer 

sett det som något positivt. De företag som medverkar i studien har dessutom frivilligt 
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valt att medverka, vilket kan bero på att hållbarhetsarbetet är anammat inom företaget, 

vilket gör att studien möjligen inte går att tillämpa generellt på vilket företag som helst.  

 

På varje företag har två respondenter intervjuats för att kunna fastställa huruvida 

hållbarhetsarbetet nått ut inom organisationen. I samtliga fall har respondenter valts ut 

av personen som blivit vår första kontakt, vilket kan resultera i att de valt ut personer 

som arbetar i relation till hållbarhet.  

 

Vid en abduktiv ansats kan teori kompletteras utefter att insamling av empiri skett. 

Nackdelen med att i efterhand förändra teorin gör att viss information kan gå förlorad 

om kunskap inte fanns inom området vid intervjutillfället. 

 

Vidare har sex av tio intervjuer genomförts med endast en av författarna 

närvarande,  vilket kan kritiseras då intervjuerna kunde resulterat i mer information vid 

fler medverkande. Dessutom har en intervju skett över telefon på grund av geografiska 

omständigheter, detta kan ifrågasättas då vi går miste om ansiktsuttryck och en viss 

känsla som uppstår vid fysiska möten. Vid ytterligare en intervju kan det anas minskad 

trovärdighet då denna intervju utfördes med båda respondenterna närvarande samtidigt 

på Electra. Omständigheterna kan tänkas påverka svaren som erhållits.  
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3 Teoretisk referensram  

 
I detta kapitel redogörs den teoretiska referensram som behandlar de valda 

ämnesområdena. Först presenteras hållbarhet och förknippade områden som sedan 

följs av grundläggande verksamhetsstyrning. Vidare presenteras belöningssystemets 

konstruktion och användningsområde, motivationsteorier samt organisationskultur. 

 
Hållbarhet ligger till grund för studien och är ett omfattande ämnesområde. Nedan 

väljer vi att påbörja det teoretiska avsnittet med att introducera hållbarhet och de 

områden vi avser behandla. 

 

3.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling sägs ha grundats år 1987 i samband med 

Brundtlandkommissionens rapport “Our common future”. Hållbar utveckling ska ses ur 

ett långsiktigt perspektiv vilket sammanställts i Brundtlandrapporten och lyder enligt 

följande;  

 

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs.” (United Nations, 1987, s.10). 

 

Bruntlandrapportens huvudområden behandlar ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet där bland annat mänskliga rättigheter, hushållande med resurser och att 

motarbeta fattigdom tas upp. Vidare ska dessa områden behandlas parallellt som en 

helhet och inte var för sig, vilket är av vikt då dessa i vissa fall kan motverka varandra 

(Fegler & Unemo, 2000). Detta bekräftas även av FN:s kommission (u.å.) då de 

konstaterat att miljöutsläpp ökar i takt med inkomsten.  

 

För att sträva mot ett hållbart arbete krävs det i dagsläget att större företag presenterar 

en hållbarhetsredovisning och dess innehåll är styrd utifrån stiftade lagar (ÅRL 

1995:1554). Utöver hållbarhetsredovisning kan företag sträva efter att uppnå olika 

certifieringar, för att på så vis erhålla en bemärkelse på deras arbete med hållbarhet 

(ISO, u.å.).  
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3.1.1 Corporate Social Responsibility 

Företags ansvar att skapa en hållbar utveckling kallas corporate social responsibility, 

även kallat CSR. Begreppet har uppmärksammats mer och med tiden blivit allt 

viktigare. I det tidigaste skedet avsåg CSR att ge satisfierande avkastning till företagets 

aktieägare, däremot framkom det att avkastning endast kan uppnås inom länders lagar 

och regler. Genom åren har akademiker strävat efter att enas om en gemensam 

definition gällande företags sociala ansvar. Modellen som nedan presenteras utgår från 

ett perspektiv som inkluderar fyra delar, då konstaterats att företag inte endast har 

ekonomiska och juridiska skyldigheter utan även skyldigheter av etiskt och välgörande 

karaktär. (Carroll, 1991)  

 
 

Modellen ovan är fritt tolkad efter Carroll A.B The pyramid of Corporate social responsibility: Toward 

the moral management of organizational stakeholders (1991). 
 

Ovan presenteras en utformad modell som används i studien för att ge en klar och tydlig 

bild av hur CSR definieras ur ett perspektiv. Avsikten med modellen är att den skall 

accepteras av samtliga användare genom att inkludera hela verksamhetens ansvar. Detta 

ansvar innehåller fyra följande aspekter; ekonomisk, juridisk, etisk samt välgörande. 
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Perspektiven bildar tillsammans en pyramid där dess ordningsföljd är avgörande. 

Pyramidens grund är den ekonomiska skyldigheten vilket är en självklar del inom 

företagsverksamhet. Vidare avser den juridiska skyldigheten att företag förväntas följa 

de lagar och regler som är föreskrivna. Efter det kan företaget ta dess etiska ansvar i 

beaktning som avser att företaget skall agera på ett korrekt vis samt vara opartiska 

gentemot dess intressenter. Pyramidens spets avser den välgörande skyldighet där 

företaget förväntas vara en god aktör i samhället som bidrar med ekonomiska och 

mänskliga resurser. (Carroll, 1991) 

 

CSR presenteras för att bryta ner och klargöra olika delar inom företags samhällsansvar. 

Dessa delar är även av vikt att framföra då det inte är en självklarhet för samtliga att 

hållbarhet avser flertalet delar. Att inom företaget ha klargjort de olika delarna som CSR 

innefattar anser vi är väsentligt för att de anställda skall ha denna kunskap. Detta är av 

vikt för att de anställda skall ha möjlighet att bidra till företagets hållbarhetsarbete samt 

veta vad det inkluderar.  

 

3.1.2 Instrument för att styra CSR  

För att styra hållbarhet i en verksamhet beskrivs tre instrument; formella, informella och 

informativa. Då vi avser att studera hur företag motiverar sina anställda att ta hänsyn till 

företags samhällsansvar är det av vikt att presentera hur hållbarhet styrs inom 

organisationen. För att förtydliga detta har vi valt att definiera de olika styrinstrumenten 

med hjälp av Nilsson och Olve (2015). Vi har valt att inte inkludera informativa 

styrmedel i arbetet utan avgränsat oss till formella och informella styrmedel.  

 

Formella instrument består av regler, föreskrifter, koder och andra formaliserade 

strukturer för att mäta, definiera och reglera verksamhetens ansvar. Tydliga mål för hur 

hållbarheten ska utvecklas. Exempel på formella instrument är uppförandekoder, 

medarbetarpolicys och certifieringar. Detta kan vara ett sätt för medarbetare att veta om 

på vilket sätt företaget vill styra mot hållbarhet, vilket förutsätter att företaget har 

formella instrument gällande hållbarhetsarbetet. Ett formellt instrument behöver inte 

endast innebära positivitet för företaget utan det kan vara så att medarbetarna inte tar till 

sig sådan information och endast strävar efter att bidra för att det är bestämt.  
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Informella instrument syftar till att påverka verksamheten subtilt och tar ofta lång tid att 

implementera. Informella instrument är avsedda att skapa en viss kultur vilket 

genomförs med hjälp av värderingar, normer och företagshistorier för att 

skapa  handlingar kring beteende, organisationskultur. Ett informellt instrument kan 

tänkas vara fördelaktigt rent ekonomiskt då det inte är någon specifik bonus kopplat till 

ett hållbarhetsmål som skall vara uppnått. Däremot anser vi att det är av vikt att 

företaget beaktar tidshorisonten för ett informellt instrument där de bland annat inte kan 

förvänta sig att ett sådant instrument skall fungera med en gång.  

 

Informativa instrument går ut på att föra dialog kring hållbarhetsarbetet men även 

utbildning och kunskap. Personalen kan upplysas om hur verksamheten påverkar 

naturen, men även kunskap om hållbarhet kring varan eller tjänsten som medarbetaren 

sedan kan förmedla vidare till kunder. Informativa styrinstrument kan vara 

målsättningar och strategier avseende hållbarhet, men även studieresor för att öka 

kunskapen kring området. (Nilsson & Olve, 2015) 

 

Vi har valt att presentera dessa olika instrument då de är relaterade till hur en 

verksamhet kan styra mot hållbarhet. Instrumenten kommer framöver att relateras till 

företags CSR, belöningssystem samt organisationskultur för att därmed kunna 

konstatera huruvida de var för sig används för att motivera anställda att bidra till 

företags samhällsansvar.  

 

Efter att vi nu introducerat hållbarhet kommer studien hädanefter beskriva mer ingående 

hur verksamheter kan använda sig av specifika styrmedel för att driva organisationen 

och medarbetare framåt.  

 

3.2 Belöningssystem 

Belöningssystem innebär att belöning tilldelas medarbetare när de utför prestationer 

som överensstämmer med företagets övergripande mål (Nilsson & Olve, 2015). 

Resonemanget stöds även av Taufek, Zulkifle och Sharif (2016) som även menar att 

styrmedlet numera fått allt större uppmärksamhet. Författarna poängterar vidare vikten 

av att hantera anställdas engagemang och tillfredsställa behoven som efterfrågas för att 

på så vis uppnå motivation att prestera. Då det tydligt framgår att belöningssystem är 
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något som medför ökad motivation hos de anställda är det ett möjligt styrmedel för 

företagen att använda sig av.  

 

 

Numera har belöningssystem blivit av allt större betydelse för att leda personal mot 

företagets mål. För att chefer skall ha möjlighet att styra personalen mot målen är det av 

vikt hur de hanterar anställdas motivation och engagemang för att de skall kunna bidra 

till företagets produktivitet (Taufek, Zulkifle & Sharif, 2016). För att ge insikt i vad 

belöningar kan vara börjar vi med att definiera dessa med hjälp av Lindmark och 

Önnevik (2011). Enligt författarna kan belöningar delas in i tre kategorier vilka är 

ekonomiska, inre tillfredsställelse samt sociala relationer. 

 

Utöver det som nämnts finns en rad olika delar inom belöningssystem, vilket styrker 

svårigheten att finna en gemensam nämnare. För att bidra till en bättre uppfattning kring 

vad ett belöningssystem är presenterar vi nedan olika områden inom belöningssystem. 

Belöningssystem i sig presenteras då det är en av delarna vi valt att använda i studien 

och på så vis av vikt för att sedan kunna tolka teorin i samband med empirin. 

 

3.2.1 Belöningssystemets olika delar 

I vardagligt språk förknippas vanligtvis belöning med den monetära lön som 

arbetstagare erhåller efter utförda arbetsuppgifter (Nilsson & Olve, 2015). Jensen, 

Mcmullen och Stark (2007) påstår att arbetstagarens baslön visar dennes värde för 

organisationen, vilket även speglar individens potential och dess betydelse för 

verksamheten. Påståendet styrks även av Smitt (2002). På grund av att belöningar ofta 

förknippas med ekonomisk ersättning, vill vi därför klargöra och presentera mer 

ingående olika slags belöningar.  

 

3.2.1.1  Ekonomiska 

Ekonomiska belöningar är den sort som är mest förknippad med begreppet belöning, i 

denna typ av belöning inkluderas bland annat löner och förmåner (Smitt, 2002). 

Exempelvis kan företag välja att ha en monetär förmån till följd av att medarbetarna 

bidrar till deras hållbarhetsarbete.  
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3.2.1.2 Lön och bonussystem  

Smitt (2002) klargör för att företags mål och den anställdes lön får en klarare 

förbindelse genom användning av ett bonussystem relaterat till mål. En sådan bonus kan 

vara baserad på gruppens- eller den individuella prestationen. Generellt sätt blir bonusen 

större om målen överträffas men kan också uteslutas om de inte uppfylls. Att reducera 

den fasta lönen och istället betala ut lön efter företagets vinst är tilltalande, sett ur ett 

företagsperspektiv. Däremot kan den anställde uppleva en större trygghet vid fast lön. 

Bonus som ett belöningssystem kan användas på ett vis som bidrar till en motverkan på 

de anställdas kompetensutveckling, det är därför viktigt med en balans vid användning 

av bonus (Smitt, 2002). Vi anser att vi användning av bonus i samband med 

hållbarhetsmål är det särskilt av vikt med balansen vid användningen för att 

medarbetaren inte endast skall fokusera på bonusen utan faktiskt vilja gynna företagets 

samhällsansvar.  

 

3.2.1.3 Förmåner 

Förmåner som enligt Lindmark och Önnevik (2011) är en ekonomisk belöning kan 

exemplifieras genom tjänste- och avtalspensioner, friskvårdsbidrag, lunchförmån och 

tjänstebil. På senare tid har förmåner som belöning spelat allt större roll för att 

tillfredsställa anställda i deras arbete (Giancola, 2013).  

 

3.2.1.4  Inre tillfredsställelse  

Inre motivation utgår från personliga preferenser samt tankar om det som är korrekt. 

Möjligheterna att nå det mål som önskas påverkar den inre motivationen, ju svårare mål 

desto mer påverkas den inre tillfredsställelsen. Inre motiverade personer är för 

verksamheter ofta en större tillgång än yttre motiverade personer. Yttre motivation 

handlar om att drivas av belöningar som andra sätter upp, exempelvis när chefer belönar 

anställda för prestationer. Exempel på inre motivation kan vara icke finansiella 

belöningar såsom större ansvar inom organisationen eller att bli befordrad. (Nilsson & 

Olve, 2015) En sådan belöning kan vara problematisk för företag vad gäller 

hållbarhetsarbete då avsikten är att inkludera samtliga medarbetare, däremot kan de 

välja att en specifik medarbetare har ett större ansvar gällande hållbarhetsarbete för att 

denne i sin tur skall motivera de andra medarbetarna.  

 

 



 

20 

3.2.1.5 Sociala relationer  

Gruppbaserade belöningar kan användas för att stärka relationen mellan medarbetare. 

Belöningen fokuserar på kollektivet, varav de anställda samarbetar för att gemensamt 

uppnå gruppens målsättning. Genom att upprätta gruppmål skapas ett gemensamt 

intresse vilket främjar de sociala relationerna. Belöningen som utges kan vara av 

finansiell karaktär, men även i form av samarbetsövningar eller aktiviteter. Vid 

utformning av kollektiva belöningssystem måste företaget ta hänsyn till hur 

medarbetarna påverkar varandra men även beakta hur det påverkar individuellt. Nilsson 

& Olve (2015) Sociala relationer är en sorts belöning som företag kan använda sig av 

för att stärka deras hållbarhetsarbete med tanke på att belöningen blir kollektiv där det 

krävs samarbete. Detta skulle medföra en stärkt gemenskap på arbetsplatsen men även 

att samtliga strävar efter samma mål vilket gynnar både de anställda samt företaget.  

 

3.2.2 Avsikten med belöningssystem 

Belöningar gentemot de anställda avser att tillgodose de behov som genererar 

motivation till att arbeta påstår Castro, Neto, Ferreira och Gomes (2016). Merchant och 

Van der Stede (2012) belyser avsikten ur ett företagsperspektiv där de påstår att företag 

genom belöningssystem skall tillvarata medarbetarnas kvalifikationer för att bibehålla 

dessa inom organisationen och på så vis öka effektiviteten.  

 

Smitt påpekar att avsikten med belöningssystem är att influera de som berörs av 

belöningen och på så vis skapar företaget motivation hos de anställda. Motivation i 

större omfattning medför att medarbetarna fullbordar sina arbetsuppgifter och därmed 

stärker företagets konkurrenskraft. Vidare belyser författarna att ambitionen med 

belöningssystem är att effektivisera, kostnadsminimera samt stärka lönsamheten. (Smitt, 

2002)  

 

Detta styrker anledningen till varför organisationer bör använda sig av belöningssystem 

när de vill öka motivationen hos de anställda och kan vara ett sätt i arbetet för företagets 

hållbarhetsarbete. Belöningssystem presenteras för att vi anser det vara en viktig faktor i 

relation till att genom belöning motivera anställda inom företag. Vi avser därför att med 

hjälp av belöningssystem tolka om dessa belöningar kan vara relaterade till hållbarhet.  
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3.2.3 Utformning av belöningssystem 

Att motiveras till att bidra till företagets samhällsansvar kan vara med hjälp av någon 

form av belöning därav är det väsentligt för företag att ha kunskap om hur de på bästa 

vis kan göra för att utforma ett lämplig belöningssystem. Därav presenteras 

nedanstående information. 

 

På senare tid har det konstaterats att de traditionella belöningssystemen inte är av lika 

stor betydelse för de anställda då de utöver belöningar vill se att arbetsuppgifterna som 

de utför är värdegivande för verksamheten (HayGroup, 2015; Zingheim & Schuster, 

2008). Detta är något som företag kan ta nytta av då hållbarhet faktiskt är något 

värdegivande inte minst för verksamheten men även för individerna själva. Belöningar 

gentemot de anställda skall på så vis utformas för att inkludera det som anställda anser 

är av vikt och värde för dem själva samt för organisationen (Bussin & Van Rooy, 2014). 

Nilsson och Olve (2015) samtycker och menar att det krävs att medarbetarna värdesätter 

den belöning som utges, förstår kopplingen till varför de blir belönade, upplever att 

nivån på målet är rimligt att uppnå samt finner målet viktigt. Vidare menar författarna 

att belöningar kan vara utformade antingen individuellt eller kollektivt. Ett kollektivt 

belöningssystem är utformat för att främja gemenskap och laganda i verksamheten, 

medan ett individuellt är riktat mot den egna prestationen. Vidare påpekar Smitt (2002) 

att belöningar gentemot de anställda skall användas på ett rättvist sätt som gynnar 

samtliga i verksamheten.  

 

Enligt det ovan nämnda krävs det att företag tydligt formulerar vad hållbarhetsmålet är 

samt vad det krävs av medarbetarna för att kunna uppnå detta vilket i sin tur genererar 

bonus. Just när det avser hållbarhetsmål kan det vara lämpligt att belöningen är 

kollektiv för att samtliga skall ha möjlighet att bidra. Nackdelen kan vara om somliga 

inte arbetar för den kollektiva belöningen som genereras.  

 

3.2.4 Svårigheter i samband med belöningssystem 

För att konkretisera ett belöningssystem finner vi det viktigt att även förstå de 

bakomliggande svårigheterna. Nilsson och Olve (2015) nämner tre faktorer till att 

problem uppstår i samband med belöningssystem, vilka är;  
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1. Enskilda individer har olika preferenser samt påverkas av vilken typ av 

arbetsförhållande som föreligger, vilket resulterar i att medarbetare motiveras av 

olika faktorer. Detta är en faktor som kan vara problematisk om företaget väljer 

att använda sociala relationer, det krävs i sådana fall en gemensam belöning som 

accepteras av samtliga medarbetare.  

2. Komplexiteten i prestationsbedömning, eftersom alla belöningssystem i grunden 

baseras på en prestation, uppstår svårigheter i samband med värdering av olika 

arbetsuppgifter. 

3. Belöningssystem berör olika dimensioner i en organisation. Ur organisationens 

perspektiv skall hänsyn tas till implementering av strategi samt målkongruens 

men även dess kostnadsstruktur. För medarbetaren är det däremot av vikt att 

känna sig rättvist behandlad, varav det kan uppstå svårigheter att urskilja vem 

som utfört vad. 

 

Nilsson och Olves (2015) påstående om belöningssystem som berör olika dimensioner 

stöds även av Skipton (1983) som menar att orättvisa kan uppstå om vissa får arbeta 

mer för belöningen medan andra drar nytta av den trots en lägre prestation. Vidare 

styrks resonemanget även av Landström och Löwegren (2009) som poängterar att ett 

rättvist belöningssystem gynnar företagets personalomsättning.  

 

Skulle företag använda sig av belöningssystem som ett instrument för att motivera de 

anställda att bidra till företagets hållbarhetsarbete är det viktigt att ta de ovan nämnda 

svårigheterna i beaktning. Detta då samtliga medarbetare skall känna sig tillfreds med 

den belöning som erhålls för den utförda prestationen.  

 

3.3 Motivationsteorier 

Vi har konstaterat att belöningssystem används för att motivera och effektivisera 

anställda. Därför finner vi det viktigt att med hjälp av motivationsteorier, beskriva vad 

som faktiskt motiverar enskilda individer. Vi anser att motivation dessutom är viktigt 

för att kunna jämföra belöningssystem och organisationskulturens påverkan på 

organisationerna.  
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3.3.1 Maslows Behovsteori 

Behovshierarkimodellen är utformad av Maslow och har enligt Hedegaard Hein (2012) 

varit en av de mest använda modellerna inom motivationsteorin. Maslows Behovsteori 

anser vi är av vikt för att tydliggöra huruvida vardera av dessa steg uppnås hos 

medarbetare för att därefter kunna lägga fokus på utomstående aspekter såsom 

hållbarhet. Maslows teorier karaktäriseras av att helheten av motivationen ska tas i 

beaktning snarare än enstaka delar. Tanken om att människan styrs av sina icke 

tillfredsställda behov är grunden i modellen  (Maslow, 1987). För att tydliggöra 

Maslows behovsteori har vi valt att illustrera den med hjälp av en modell.  

 

Det kan troligtvis vara svårt och resurskrävande att ta reda på hur det ser ut för enskilda 

individer. Det är viktigt att samtliga anställda är öppna med detta. Det finns dock 

frågetecken om detta är något som individer vill dela med sig av till företaget 

överhuvudtaget. Det skapar extra vikt i att samtliga medarbetare känner sig bekväma 

med styrmedlens utformning. 

 

 
Modellen ovan är fritt tolkad efter Abraham Maslows teori om motivation från boken: Motivation: 

motivationsteorier & praktisk tillämpning. Skriven av: Hein, Helle Hedegaard (2012). 
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Utifrån modellen som presenteras ovan menar Maslow generellt att vardera steg måste 

uppfyllas för att kunna angripa nästa, varav målet är att slutligen uppnå 

självförverkligande. Det framgår även att det är en omfattande process, där individen 

kan stöta på motstånd och slungas tillbaka i trappan för att återigen behöva uppfylla 

behovet. (Maslow, 1987) 

 

Detta skapar också svårigheter i arbetet eftersom det kan förändras över tid och helheten 

kan då bli svår att förstå. Modellen kan tolkas som sådan att medarbetarna behöver ha 

uppnått samtliga steg fram till självförverkligande för att ha möjlighet att bidra till 

hållbarhetsmål. Det kan innebära att företaget behöver erbjuda uppföljningssamtal för 

att ha en uppfattning om vad varje enskild individ befinner sig.  

 

3.3.2 Herzbergs Tvåfaktorteori 

Herzberg är liksom Maslow ett välkänt namn inom motivationsteorier. Enligt 

Hedegaard Hein (2012) utgår den välkända tvåfaktorsteorin från hygien- och 

motivationsfaktorer. Denna teori har vi valt att presentera för att i ett senare skede 

kunna konstatera om respondenterna finner en sådan motivation i deras arbete med 

hållbarhet. Enligt Herzberg är hygienfaktorer kopplade till otillfredsställelse i arbetet 

medan motivationsfaktorerna karaktäriseras genom arbetstillfredsställelse. Dessa två 

delar är kopplade till människans enskilda behov av att undvika lidande och obehag 

samt den enskildes behov av att utvecklas och prestera. Hygienfaktorer är exempelvis 

anställningstrygghet, karriärmöjligheter, lön eller politik inom företaget. Medan 

motivationsfaktorer definieras av prestationer, befordran eller själva arbetsuppgiften. 

Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman, (1993) menar att hygienfaktorer är en 

förebyggande förutsättning för att inte känna otillfredsställelse på arbetsplatsen medan 

motivationsfaktorerna istället har en roll att höja motivationen. Belöningssystem 

utformas i en verksamhet för att motivera till en specifik prestation. Vi har även 

klargjort att individens interna behov måste uppfyllas innan fokus kan förflyttas till yttre 

aspekter. I vår studien har vi valt att även se över om hållbarhet är något som naturligt 

infaller i det vardagliga arbetet, nedan följer därför en redogörelse för 

organisationskultur.  
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Modellen utgår från att faktorerna antingen är motiverande eller icke motiverande. De 

anställda påverkas olika av olika saker något som kan vara viktigt för ledningen att ta i 

beaktning, det kan därför tänkas vara mer av en kombination. 

 

3.4 Organisationskultur 

Att finna en definition av organisationskultur är inte helt simplet vilket Winklhofer et al. 

(2006) ger uttryck för då de menar att det är en svåröverskådlig sammansättning där 

litteraturen inte funnit ett samtycke.  

 

“Att tala om organisationskultur tycks vara detsamma som att tala om hur viktigt det är 

för människor med symbolik - med ritualer, myter, berättelser och legender - och om 

hur man skall tolka händelser, idéer och erfarenheter som påverkas och formas av de 

grupper som de ingår i” (Frost et al., 1985) 

 

Alvesson (2015) delar åsikt med det ovan nämnda citatet gällande organisationskultur 

då det ofta finns risk för att organisationskultur uttrycks en aning diffust. Kultur uppstår 

när flertalet individer har möjlighet att öppet i grupp yttra sig om budskap och 

symboler. Det leder i sin tur till en förståelse kring hur beteende hos de anställda 

uppstår och kulturen blir på så vis en ram som medför begriplighet (Alvesson, 2015). 

För att möjliggöra arbetstagarnas förutsättningar och dess arbetsuppgifter krävs det att 

chefen är bekant med hur denne på ett ultimat vis kan styra och beakta människors 

beteende (Mohelska & Sokolova, 2014). Detta kan tolkas som att det för företag med en 

stark organisationskultur blir lättare att genom organisationskultur motivera anställda 

till att bidra till företagets hållbarhetsarbete. Med stark menar vi att medarbetarna har 

möjlighet att yttra sig öppet i grupp och att de har en förståelse för hur de anställda beter 

sig. Fungerar inte detta är förmodligen inte organisationskultur ett lämpligt styrmedel 

för att öka medarbetarnas motivation. Precis som belöningssystem är 

organisationskultur en beståndsdel i studien, men som snarare framstår som en naturlig 

del i vardagen än belöningssystem.   

 

3.4.1 Syftet med organisationskultur 

Att förstå vad organisationskultur innebär är betydelsefullt men även syftet med 

organisationskultur är vital för företag för att på så vis kunna använda det på rätt vis.  
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Organisationskultur bidrar till en mer framgångsrik organisation på så vis att företaget 

styr de anställda genom en stark företagskultur (Eriksson-Zetterquist et al. 2005). 

Genom kunskap, idéer och uppfattningar syftar organisationskultur till att binda 

samman deltagare (Clegg, Stewart, Kornberger, Martin & Pitsis, Tyrone, 2008). Vidare 

menar Bang (1999) att den främsta avsikten avseende organisationskultur är att bidra till 

en meningsfullhet inom företaget och inte minst en gemenskap. Detta är centralt då 

människan har behov av att tillhöra en grupp samt kunna identifiera den (Bang, 1999). 

Förutsättningen för att företag skall kunna använda organisationskultur som ett 

styrmedel för att motivera medarbetare är just att denna skall bidra till meningsfullhet, 

tas inte detta i beaktning kommer organisationskulturen som styrmedel förmodligen inte 

uppnå sin fulla effekt.  

 

3.4.2 Svårigheter i samband med organisationskultur 

Att förändra ett företags organisationskultur är svårt då det vanligtvis är en lång process. 

Anledningen till detta beror på att det är en längre uppbyggnadsperiod som till slut bara 

finns inom företaget och bland de anställda. Vidare kan organisationskulturen inom 

företaget inte avsevärt skilja sig från kulturella faktorer inom de verkande landet 

(Lagrosen, 2003). Innebörden av organisationskultur är komplicerad att säkerställa 

vilket Alvesson (2015) menar beror på att det inom företag ser olika ut. För att ett 

företag skall kunna använda organisationskultur som ett styrmedel anser vi det är viktigt 

att även förstå vilka svårigheter som finns för att kunna motverka dessa i ett tidigt 

skede. Tas inte svårigheterna i beaktning kan det innebära att organisationskultur inte 

kan användas som ett styrmedel för att öka medarbetarnas motivation.  
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4 Empiri 

 
I detta kapitel introduceras resultatet av det insamlade empiriska materialet. Företagen 

redogörs i kronologisk ordning varav varje del inleds med en kort presentation av 

företagen och de intervjuade respondenterna. Därefter presenteras resultaten av 

samtliga intervjuer mer ingående.  

 
 

4.1 Länsförsäkring Kronoberg 

 

4.1.1 Bakgrund 

År 1801 startade det första Länsförsäkringsbolaget, i Kronobergs län, vid den 

tidpunkten var syftet att tillsammans hjälpas åt vid bränder och samtidigt dela på 

riskerna. Under 1900-talet vid urbaniseringen ökade efterfrågan på försäkringar och på 

så vis växte försäkringsbranschen fram. I dagsläget förknippas Länsförsäkringsgruppen 

med både försäkring, bank och fastighetsförmedling. 

 

Länsförsäkring Kronoberg är ett företag som vi anser lämpligt till studien då de arbetar 

med hållbarhet. Företaget har dessutom för fjärde året i rad utsetts till det mest hållbara 

företaget inom försäkringsbranschen (Sustainable brand index). 

 

Digital kommunikatör på kommunikations- och hållbarhetsavdelningen är den 

befattning som Jonas Berg har haft på Länsförsäkring Kronoberg det senaste året. Hans 

val av yrke beror på att han drivs av att vara med och påverka, dels arbetsuppgifterna 

men också projekt som genomförs inom organisationen. Bergs chef, Sofia Ejlertsson 

Mårdh, arbetar som hållbarhets- och kommunikationschef på Länsförsäkring Kronoberg 

och har gjort de senaste två åren.  

 

4.1.2 Hållbarhet 

Målet för hållbarhet inom Länsförsäkring Kronoberg är att få hållbarhet genom hela 

affären och inte vid sidan om vilket Ejlertsson Mårdh framför enligt nedan.  
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“Hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten” - Sofia Ejlertsson Mårdh 2018-05-04. 

 

Vidare påpekar hon att bolaget har en viktig initiativkraft där många “chippar” in det i 

kundmötet men att det krävs mer kunskap för att förtydliga vilka Länsförsäkring 

Kronoberg är. I detta avseende fortsätter Ejlertsson Mårdh att förtydliga att ordet 

hållbarhet inte nödvändigtvis behöver framgå under kundmötet då det är något som hon 

anser blivit slitet. Hon menar på att samtliga medarbetare utmanas av att kommunicera 

hållbarhet gentemot kunden utan att nämna ordet och på så vis stärka kunskapen inom 

organisationen. För att främja hållbarhet som helhet lyfter Berg fram att Länsförsäkring 

Kronoberg bland annat arbetar med att minska pappershantering och välja miljövänliga 

transportalternativ. Utöver detta arbetar de för att “kroka arm” med andra organisationer 

för att bidra till en social hållbarhet, Berg väljer i detta avseende att belysa att 

organisationer är ännu bättre tillsammans. Det handlar på så vis inte alltid om att stärka 

företaget genom de monetära delarna utan även att göra goda insatser lokalt menar han. 

Ejlertsson Mårdh lyfter också fram att de arbetar mycket med där de ska ta det sociala 

ansvaret i samhället. Fortsättningsvis belyser Ejlertsson Mårdh att företaget arbetar brett 

med hållbarhet och att de anser det viktigt att tala om för de anställda att de faktiskt 

arbetar med området dagligen och upplysa dem om att de bidrar till gott i samhället.  

 

“Alla medarbetare är bärare av vårt hållbarhetsarbete och är våra bästa 

marknadsförare” - Sofia Ejlertsson Mårdh, 2018-05-04.  

 

Länsförsäkring Kronoberg hållbarhetsredovisar enligt lagkrav och har detta året även 

inkluderat en trygghetsredovisning som omfattar en mer läsbar “story” om det 

hållbarhetsarbete som företaget utför poängterar Ejlertsson Mårdh. Denna redovisning 

har inget lagkrav utan företaget ville “mjuka till det” lite och medföra ett större 

engagemang. Tidigare har företaget även varit certifierade men är något de valt att 

utesluta, däremot arbetar företaget trots detta fortfarande enligt riktlinjerna för 

certifieringen menar hon.  

 

Berg fortsätter med att tala om att han besitter en sådan roll som gör att han motiveras 

till att bidra till företagets samhällsansvar. För att få anställda att rikta fokus mot 

hållbarhet samt motiveras till det har företaget nyligen haft en hållbarhetskväll där olika 

aspekter lyftes fram. För att bidra till företagets samhällsansvar framhäver Berg att han 
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jobbar på det lilla dagligen men också genom att vara med i den sociala hållbarheten 

genom att utveckla de samarbeten som företaget gör för att bidra till ett bättre lokalt 

samhälle.  

 

”Kul område att jobba med, man kan göra något positivt även om det inte alltid är stort 

så är det i alla fall i det lilla” – Jonas Berg, 2018-04-23. 

 

Möjligheten att nå ut till resterande del av företaget sker genom att de börjar pratar om 

det mer samt hur företaget kan vara med och påverka. Berg vill också lyfta fram att det 

inte endast räcker med enskilda dagar utan företaget måste fortsätta kommunicera detta 

för att det ska etsa sig fast hos de anställda. Avslutningsvis poängterar han att de 

enskilda avdelningarna behöver arbeta med hållbarhet för att samtliga medarbetare kan 

relatera till det just dem gör.   

 

Att informera de anställda om hållbarhetsarbetet anser Ejlertsson Mårdh är något som 

dels görs vid specifika tillfällen men är något som ska vara lite som en självklarhet inom 

organisationen då detta möjligtvis kan öka motivationen hos de anställda.  

 

 

4.1.3 Belöningssystem och motivation 

Han fortsätter med att det i större grad är mer belöningar i grupp än enskilt där han 

framhäver att de gemensamma belöningarna är positiva då hela bolaget arbetar som ett 

lag för att tillsammans nå de uppsatta målen. Ett specifikt sådant inom företaget är där 

de anställda har möjlighet att motta en viss ersättning efter att samtliga inom bolaget 

uppnått specifika mål. Ett av dessa mål är direkt kopplat till att bidra till en bättre 

ekologisk hållbarhet. Ejlertsson Mårdh menar också på att samtliga motiveras av olika 

faktorer.  

 

“Vissa motiveras av att det säger klirr i plånboken medan andra vill skapa värden för 

våra kunder” - Sofia Ejlertsson Mårdh, 2018-05-04. 

 

Nackdelen med kollektiva belöningar är att vissa kan gynnas av belöningen trots att 

denne tagit ett steg tillbaka och inte varit lika aktiv menar Berg, men att det även kan 

bero på hur mycket som går att göra på de olika avdelningarna. Denna sorts belöning är 
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kopplat till specifika mål till skillnad från de enskilda förmånerna. 

 

4.1.4 Organisationskultur 

För att genomsyra kulturen inom organisationen anser Berg att ledningen försöker 

arbeta enhetligt som ett team. Att arbeta tillsammans är något som Ejlertsson Mårdh 

styrker och poängterar verksamhetens starka laganda. Utöver detta anser Berg att 

Länsförsäkringar är ett starkt varumärke att koppla an till på så vis att det är enkelt att 

inta en roll inom företaget. Med det menar han att det tydligt framgick hur han skulle 

uppträda och vad som förväntades av honom vilket Berg anser tyder på en stark 

organisationskultur. Även detta styrker Ejlertsson Mårdh som lyfter fram att nyanställda 

ska känna sig välkomnade vilket hon tror de gör av inte minst den berörda avdelningar 

utan av samtliga medarbetare. Hon menar också att samtliga vill vara med och bidra på 

ett eller annat sätt inom organisationskulturen. Hon vill även poängtera att denna vi-

anda kan komma att sättas på prov om företaget i framtiden inte visar lika bra resultat 

som nu.  

 

4.2 KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare 

 

4.2.1 Bakgrund 

 KSRR är ett folkvalt kommunalförbund som ansvarar för renhållning inom fem 

kommuner i Kalmar Län. Verksamhetens främsta uppgift är att samla in och behandla 

hushållsavfall inom medlemskommunerna. En annan stor roll är att informera om hur 

individer på bästa sätt minskar sitt avfall och hur de ska källsortera. KSRR samlar 

dessutom in “de gröna påsarna” med innehållet matavfall som sedan används för att 

skapa biogas och biogödsel. KSRR bistår också med flertalet återvinningsstationer där 

personer kostnadsfritt kan lämna in avfall som inte ska slängas i vanliga hushållssopor.  

 

På KSRR arbetar Jan Fors som förbundschef och under honom arbetar Maria Schade 

som administrativ chef.  

 

4.2.2 Hållbarhet 

Hållbarhet och inte minst miljön är en viktig del i företagets dagliga arbete då de verkar 

inom en nischad bransch. Företag inom branschen blir aldrig konkurrenter utan 
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samarbetar och hjälps istället åt, för att tillsammans bidra till en bättre värld. Något som 

både Fors och Schade nämnde i intervjuerna är att den ekologiska och ekonomiska 

hållbarheten går hand i hand där en god ekonomi skapar förutsättningar för innovation 

och utveckling. Fors fortsätter med att den sociala aspekten är något som ständigt 

diskuteras och att utvecklingspotential finns. KSRR blev miljö- och kvalitetscertifierade 

år 2014 vilket Schade menar är en stor och viktig del i det dagliga arbetet. Vidare 

nämner hon att certifiering inom social hållbarhet är något företaget arbetar för att nå, 

mest för att få ett kvitto på att företaget arbetar mot en helhet och inte enstaka delar. All 

information om företags samhällsansvar kommuniceras ut till samtliga medarbetare 

inom företaget. KSRR har dessutom skalat ned sin hållbarhetsrapportering i minsta 

detalj, där de bland annat inkluderar förbrukning av el, vatten och pappersförbrukning 

per anställd.  

Att som anställd inom KSRR bidra till företagets samhällsansvar sker i det ögonblick 

anställningsavtalet skrivs på. I arbetet ingår rutiner som skall följas och på så vis uppnås 

de hållbarhetsmål som företaget ställer på sina anställda per automatik. Den individuella 

lönen blir på så vis en del till att de anställda arbetar mot hållbarhet menar Schade. 

Utöver rutinerna är utbildning i ecodriving något som de anställda måste genomgå 

vilket Schade nämner bidrar till att hållbarhet blir en del av organisationskulturen. Fors 

poängterar att utbildningar inom hållbarhet är en självklarhet eftersom ansvaret är en 

stor del inom företaget, han uppmärksammar oss även om att företaget har vissa regler 

att förhålla sig till.  

Genom tydliga visioner och målsättningar strävar KSRR åt ett mer varaktigt 

företagande. Verksamheten arbetar allt mer med att återvinna och återbruka så mycket 

som möjligt.  

 

“Att få alla att göra lite i vardagen, bidrar i slutändan till något stort” – Jan Fors 

2018-04-26.  

 

För att kunna påverka är det viktigt att konstruera instruktioner som är lätta att förstå 

samt enkla att genomföra. Ett tydligt exempel är de gröna påsarna för matavfall som 

införts och fungerar utmärkt vilket poängteras av både Schade och Fors. 
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4.2.3 Belöningssystem och motivation 

Fors poängterar även vikten med uppföljningssamtal för att få en klar bild om hur väl 

arbetet utförts. Vidare talar Schade om att de i nästkommande år ska förändra 

lönesättningen utgå från ett ”leanarbete” där företagets värdeord kommer vara grunden 

och huruvida medarbetarna arbetar utifrån dessa. Utöver den personliga lönesättningen 

framför Fors att han är kritisk till belöningssystem då det är för riskfyllt att fokus från 

arbetsuppgiften kan övergå till belöningen istället. Fortsättningsvis tror Fors att 

utveckling är en bättre drivkraft för att uppnå självförverkligande samt motivation. Om 

bonussystem skulle aktualiseras framför Fors att han föredrar de av kollektiv karaktär 

för att medarbetarna skall sträva mot ett gemensamt mål. Schade och Fors väljer att 

även lyfta fram friskvårdsbidraget som erbjuds på företaget för att bidra till de 

anställdas hälsa. Fortsättningsvis lyfter de båda fram att utveckling är något de arbetar 

febrilt med då kompetens är viktigt i en föränderlig verksamhet.  

 

”Vi jobbar stenhårt med utbildning och nätverk, det är viktigt om vi ska klara alla de 

här målen…” – Maria Schade 2018-04-25. 

 

4.2.4 Organisationskultur 

Kommunikation är en viktig faktor för att skapa en bra verksamhet menar Fors, men 

även att de anställda får göra sig hörda. Om en medarbetare har en idé som är gynnsam 

för företaget kan en gratifikation utdelas vilket vanligtvis sker i monetär form berättar 

han vidare. Vad gäller organisationskulturen lyfter Schade fram att den på senare tid har 

förändrats och menar på att kommunikationen, avdelningarna sinsemellan, har blivit 

bättre. Både Fors och Schade poängterar att ett starkt ledarskap är nyckeln till framgång. 

Medarbetarna arbetar numera tillsammans och samtliga förstår värdet av att samarbeta. 

För att påvisa värdet av samarbetet använder KSRR ett intranät som både Schade och 

Fors stolt visar upp. På detta intranät framgår mål som samtliga inom företaget bidrar 

till att framförallt uppnå hållbarhetsmål.  Den organisationskultur som råder inom 

KSRR i dagsläget har förändrats på senare tid vilket både Fors och Schade påstår har 

varit en tidskrävande men lyckad process. 
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”Den som står still går bakåt” – Jan Fors 2018-04-23. 

 

Att utveckling motiverar de anställda är både Schade och Fors överens om, där Schade 

menar på att hon motiveras av att ständigt ha möjlighet att utvecklas och Fors menar på 

att ledningen gör detta möjligt för medarbetarna. För att motivera de anställda bör det 

föreligga en tydlig struktur samt en välutvecklad strategi och vision poängterar han. 

 

4.3 Arla Foods 

 

4.3.1 Bakgrund 

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag med ägare sju länder och med försäljning 

på över 100 marknader. Det unika med verksamheten är att det i över 100 år varit ett 

kooperativ med tusentals bönder som delägare. Verksamheten producerar 

mejeriprodukter såsom mjölk, ost, smör, yoghurt och mycket mera. Arla arbetar ständigt 

med att förbättra deras hållbarhetsarbete genom att värna om miljön, bidra positivt till 

samhället och arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.  

 

År 2000 bildades Arla Foods genom fusionen mellan danska MD Foods och Svenska 

Arla. Mellan åren 2009 till 2014 tillkom företag med verksamhet i Finland, Tyskland, 

Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. I denna koncern ingår även en 

koncernfunktion där Kjell Lundén Pettersson har arbetat sedan fusionen. De 

arbetsuppgifter som är inkluderade i koncernfunktionen är allt från hållbarhetsarbete till 

marknadsagerande. På den operativa nivån arbetar Ola Lindblad som ostmästare. 

 

4.3.2 Hållbarhet 

Hållbarhet är en del av Arla Foods dagliga arbete där de utgår från de tio principerna i 

FN:s Global Compact, grundvärderingar ur FN:s Code of conduct. Utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet initieras främst i en grupp på koncernnivå där de under åren fått in 

fler kompetenser. Utöver den specifika gruppen arbetar samtliga medarbetarna dagligen 

för att medverka i företagets hållbarhetsarbete. Inom verksamheten finns program för 

hur de ska arbeta med avtrycket och hur de kan minska detta berättar Lindblad. Han 
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poängterar även att de har närproducerade produkter vilket tyder på att företaget arbetar 

inte minst för en ekologisk hållbarhet. 

 

”Våran produktion här är väldigt lokal, den mjölk som kommer längst bortifrån är på 

Norra Öland” – Ola Lindblad 2018-05-04. 

 

Minskade utskrifter, mindre tjänsteresor och mer elektronisk hantering är sådant som 

företaget ständigt strävar efter. Lundén Pettersson lägger stor vikt vid att företaget blivit 

allt bättre på att utnyttja arbetstiden och på så vis motiverar de anställda genom en ökad 

mänsklig energi och kraft. Arla arbetar även med ständiga förbättringar där 

medarbetarna motiveras genom att vara en del av dessa. Det framgår även att det på 

varje enskild avdelning finns uppsatta hållbarhetsmål. Kvalitetsavdelningen deltar i 

hållbarhetsutbildningar samt bedömer därefter vad som är relevant att förmedlas till 

resterande del av företaget.  

 

”Vi tar ansvar för det vi gör och vi ska jobba på ett hållbart sätt” – Kjell Lundén 

Pettersson 2018-05-04. 

 

Att påbörja en anställning inom Arla Foods innebär en hel del information om vad 

företaget står för, inte minst avseende hållbarhetsperspektivet. Detta ämne är något som 

ständigt kommuniceras inom företaget och på så vis har blivit en del av 

organisationskulturen vilket styrs av Lundén Pettersson samt Lindblad. Utöver den 

muntliga kommunikationen framförs informationen även skriftligt genom intranätet. 

Vidare är hållbarhetscertifieringar viktigt inom företaget vilket det arbetas ständigt med 

och är olika beroende på vilken marknad anläggningen verkar inom.  

 

4.3.3 Belöningssystem och motivation 

 

”Arlas yttersta mål är att betala bönderna så mycket som möjligt” – Ola Lindblad 

2018-05-04. 

 

Utöver fokus på bönderna är personalen en viktig del, där det framgår att cheferna har 

en kontinuerlig kommunikation med sina anställda för att både se över nuvarande 

situation men också vilka möjligheter som finns inom företaget. Vidare poängterar 
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Lundén Pettersson att det viktigaste för personalen är att bidra till Arla Foods utveckling 

och att det de gör är kopplat till årliga mål och planer som för organisationen framåt. 

Arla arbetar för att mer och mer arbeta samtliga tillsammans. Inom företaget anser både 

Lundén Pettersson och Lindblad att de har möjlighet att påverka det de vill uppnå och 

att medarbetare ges goda möjligheter att ständigt fortsätta utvecklas.  Detta är något som 

Lindblad under sin arbetsgång sett som en belöning, att han alltid haft möjligheten att 

utvecklas.  

 

4.3.4 Organisationskultur 

Att driva, utveckla och förändra läggs stor fokus på inom företaget där det genomsyras 

en positiv grundstämning. Lundén Pettersson poängterar att företaget tar hand om sina 

medarbetare, men att även medarbetarna tar hand om varandra.  

 

”Jag tror det är känslan som är det viktigaste, att man känner att man bidrar till 

förändring” – Kjell Lundén Pettersson 2018-05-04. 

 

Fortsättningsvis riktas ett stort engagemang avseende vad företaget vill, vad de är till för 

och att de arbetar för dess ägare. Lundén Pettersson uttrycker att detta syns starkt i 

företaget. Anledningen till detta menar han fortsättningsvis beror på att de arbetar med 

produkter som är betydelsefulla och bra, vilket de kan stå för personligen. Detta är inte 

bara något som Lundén Petterson tror utan något som även Lindblad bekräftar då han är 

stolt över det han gör och även majoriteten av de anställda. 

 

”Det finns en stolthet bakom varumärket” – Kjell Lundén Pettersson 2018-05-04. 

 

Dessa faktorer är något som även Lundén Pettersson anser ligger till grund för vilket 

sätt de anställda motiveras. Återigen påpekar han vikten av att medarbetarna bidrar till 

något positivt. Vidare menar han att den dagliga motivationen kan bero på att samtliga 

har möjlighet att påverka och bidra, dagligen men också under återkommande samtal, 

chefen och den anställde sinsemellan.  
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4.4 Kalmar Energi 

 

4.4.1 Bakgrund 

Kalmar Energi är ett lokalt energiföretag verksamma i Kalmar län. Organisationen är 

sedan 2007 en koncern med två delägare, E.ON Sverige AB och Kalmar kommunbolag. 

Företaget levererar el, fjärrvärme, fiber och eltjänster. Totalt finns det runt 100 

medarbetare varav dessa är fördelade över de tre juridiska personerna; Kalmar Energi 

försäljning AB, Kalmar Energi Elnät AB samt Kalmar Energi Värme AB. 

 

År 1999 började Maria Schwarz att arbeta hos Kalmar Energi, där hon idag har 

befattningen chef för affärsstöd. Inom den avdelningen arbetar även Jessica Johnsson 

och har gjort i tre och halvt år, efter att fått möjligheten att arbeta inom olika områden 

arbetar hon numera som controller.  

 

4.4.2 Hållbarhet 

Hållbarhet inom samtliga tre aspekter värderas högt inom Kalmar Energi och är även 

något de vill förmedla till sina kunder. Produktutbudet som företaget erbjuder är 

hållbara i sin natur, skulle produkterna inte vara det finns möjlighet att göra dem 

hållbara menar Schwarz och Johnsson. Utöver daglig sortering och en medvetenhet 

kring pappersutskrifter arbetar Kalmar Energi med hållbar värdering. Vidare menar 

Johnsson att det är en förmån att få arbeta med dessa frågor och att företaget gärna delar 

med sig av sina erfarenheter.  

 

”Man kan se det som att “de är våra konkurrenter, de kan sno våra idéer” men vi vill 

att det ska bli ett förnybart Sverige, det är vår målsättning.” – Jessica Johnsson 2018-

05-09.  

 

Benämningen hållbarhet och dess syfte är något som Schwarz menar på genomsyrar 

hela deras verksamhet, från produktion till hur varje medarbetare eftersträvar en mer 

hållbar livsstil. Kalmar Energi är dessutom ISOcertifierad inom miljö och kvalitet. Att 

hållbarhet är starkt inom bolaget har gjort att specifika mänskliga resurser inte behövs 

för att arbeta med hållbarhet utan det faller naturligt för samtliga anställda. Kalmar 

Energi har även en elbilspool där företag och dem själva har elbilar att tillgå.  
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”Vi kan alla bidra med det lilla och om alla tänker så, kommer världen att kunna bli 

bättre.” – Maria Schwarz 2018-05-04. 

 

Fortsättningsvis menar Schwarz att det är en viktigt för Kalmar Energi att de som väljer 

att arbeta inom företaget samtycker med att hållbarhet är av stor vikt och att detta 

förmedlas genom att företaget utför innovativa lösningar. Vidare menar hon att detta 

attraherar folk att arbeta på just Kalmar Energi, då de anställda även vill leva så som de 

lär ut. Att hållbarhet genomsyrar verksamheten framförde Schwarz, men menar även att 

det finns förbättringar som ännu inte skett på grund av ekonomi. Kalmar Energi 

hållbarhetsrapporterar för första gången detta året, vilket beror på lagkravet, innan dess 

har rapportering funnits till viss del men inte i samma utsträckning menar Johnsson.  

 

4.4.3 Belöningssystem och motivation 

Att motiveras till att bidra till företagets hållbarhetsarbete är något som Johnsson menar 

behövs påminnas ständigt. Hon menar att kommunikationen kring hållbarhet ständigt 

pågår då det är lätt att glömma. Att bidra till ett hållbart företagande görs även inom 

verksamheten för att ge en god känsla till andra och inte bara företaget själva. Schwarz 

menar att de anställda skall ha hållbarhet som en naturlig och integrerad del i deras 

vardag. 

 

”Att det känns bra i hjärtat för andra också och inte bara oss.” – Jessica Johnsson 

2018-05-09. 

 

Inom företaget kommuniceras ständigt förbättringar vad gäller hållbar utveckling. 

Utöver kommunikation om det dagliga arbetet har Kalmar Energi informerat sina 

anställda om hållbarhet även vid en specifik dag. Vid personaldagar riktas också fokus 

mot hållbarhet menar Johnsson, vilket också styrks av Schwarz. Dessa 

informationsdagar syftar i att medarbetare skall bli mer medvetna om att omvärlden 

förändras. 

 

Kalmar Energi förser sina anställda med viss typ av belöningssystem där Johnsson tar 

upp bonus som uppstår vid uppnådd budget. Bonusen är en kollektiv belöning, där 

samtliga får lika mycket. Utöver dessa nedskrivna belöningar erbjuder företaget 

utveckling till sina anställda, där Johnsson poängterar att det finns stora möjligheter. 
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Dessa utvecklingar sker genom utbildningar, befordringar och dylikt. Möjligheterna 

inom företaget är också något som Schwarz poängterar, där hon framhäver att det är 

mycket beroende på individen om denne också vill utvecklas inom företaget. 

Utbildningar som företaget tillhandahåller är också något som varje enskild individ har 

som sitt ansvar. Johnsson framför att hon har möjlighet att ge uttryck för och påverka 

vad som kan tänkas uppnås.  

 

”Man ska känna sig trygg i vad man har för uppdrag… men också utmana sig i ganska 

stora delar.” – Maria Schwarz 2018-05-04. 

 

4.4.4 Organisationskultur 

Kalmar Energi är ett gammalt bolag men dess lokaler har under tidens gång förflyttats. 

Schwarz menar att sedan kontoren förändrades till öppna kontorslandskap har kulturen 

formats så som de önskat. Det är en öppenhet i deras dialoger och att arbeta på Kalmar 

Energi kännetecknas av enkla kommunikationsvägar, där samtliga får säga sitt. 

Johnsson framför att organisationen är väldigt platt och att detta märks i dess kultur. 

Företagets tre värdeord personliga, nära och engagerade är något som samtliga 

anställda är medvetna om och är även det som företaget arbetar efter.  

 

4.5 Electra 

 

4.5.1 Bakgrund 

Electra är ett företag som erbjuder tjänster och lösningar för handel och logistik till 

företag inom flera olika branscher. Företaget har varit verksamma under lång tid med 

mycket erfarenhet i ryggen, dessutom finns en konstant utveckling i verksamheten för 

att anpassa sig till dagens förutsättningar och marknad. Totalt finns runt 124 st 

medarbetare. Företaget har en lång historik där de under många år gjort positiva resultat, 

som trots börsnoteringen år 2006 har en fortsatt positiv utveckling. Företaget ligger i 

Kalmar och har gjort sedan 1949. 

 

Ivar Handeland är marknadschef för Electra och sitter även i ledningsgruppen. Utöver 

Handeland intervjuades även Ulf Petersson som är verksamhetssamordnare vilket 

inkluderar arbete med kvalitetsfrågor.  
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4.5.2 Hållbarhet 

Hållbarhetsarbetet menar Handeland är något som Electra arbetat med i stor 

utsträckning, och framförallt den sociala aspekten, där de velat förbättra arbetsmiljö och 

att involvera personal i olika frågor. Ekologisk hållbarhet är något som företaget är 

involverade i och är bland annat certifierade. Fortsättningsvis menar Handeland att 

resan mot ett bättre hållbarhetsarbete är påbörjad och att lagar kring 

hållbarhetsredovisning följs.  

 

” I den värdekedjan vi är, mellan Kina och du som kund i Kalmar, tar vi bud därifrån 

och hit.” – Ulf Petersson 2018-05-04. 

 

Handeland menar att Electra vill ses som ett företag som arbetar med hållbarhetsfrågor, 

de är inte riktigt där än, men i framtiden skall det vara inkluderat i vad de erbjuder till 

kunderna. I dagsläget menar han att det inte efterfrågas av deras kunder, vilket kan vara 

en anledning till att arbetet inte påbörjats. Däremot hållbarhetsredovisar Electra, där 

deras största interna fokus det närmsta året har varit inom den sociala aspekten.  

4.5.3 Belöningssystem och motivation 

Handeland och Petersson framför att det inom företaget finns belöningar som 

verksamheten förser anställda med, där syftar de i första hand på en kollektiv belöning 

som de anställda får ta del av vid ett visst uppnått resultat. Utöver detta har anställda 

förmåner såsom exempelvis friskvårdsbidrag. Att utvecklas inom företaget finns det 

möjligheter till och även att gå specifika utbildningar om så önskas. Utöver utveckling 

motiveras de anställda genom både kollektiva och enskilda mål menar Petersson. Vidare 

menar han att det är av stor vikt att ha enskilda mål av den anledningen att de är många 

anställda och varje individ vill känna sig sedd. 

 

”Man triggas av olika saker, en del triggas av nya utmaningar, en del känner trygghet i 

att arbeta inom vissa ramar.” – Ulf Petersson 2018-05-04. 

 

För att följa upp detta genomförs enskilda samtal mellan den anställde och chefen, de 

har dessutom årliga personalenkäter. Frågeställningarna ska framhäva om de anställda 

är motiverade och om de har en god magkänsla på jobbet. Att anställda skall känna sig 

motiverade görs genom delaktighet och att varje anställd skall bli sedd. För att få det att 

fungera krävs det en öppenhet mellan samtliga anställda.  
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4.5.4 Organisationskultur 

Electra startades år 1949 och har fram tills idag arbetat fram en organisationskultur som 

både Handeland och Petersson anser är väldigt tydlig. 

 

”Alla företag har sin kultur och vi har vår, ganska öppet, trevligt och väldigt jämställt.” 

– Ivar Handeland 2018-05-04. 

 

Petersson menar att personalen alltid varit lojal. Han berättar även företagets låga 

personalomsättning, vilket tyder på en trivsamhet. Inte nog med detta så är även 

sjukfrånvaron är låg. Att företaget började som ett familjeföretag är något som 

fortfarande präglar verksamheten menar Petersson, då närhet är väsentligt och 

organisationen är platt. Vidare menar Handeland att samtliga dagligen arbetar utifrån 

organisationskulturen där det är av vikt att framföra för vem de arbetar, vad de är för 

varumärke och hur de vill uppfattas. Vad företaget står för och hur de vill arbeta tas 

även i beaktning vid rekrytering, men det finns också en nyfikenhet av vad nya tankar 

kan tillföra företaget.  
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5 Tolkning  

 
I detta avsnitt ställs det empiriska materialet i förhållande till den teoretiska 

referensramen varv diskussionen sedan knyts samman i en tolkning. Först behandlas 

området hållbarhet, följt av belöningssystem och motivation vilket sedan avslutas med 

organisationskultur.  

 
 

För att tydliggöra och underlätta processen har vi valt att återigen presentera 

respondenterna samt förkorta företagens namn i den löpande texten. Förkortningen sätts 

inom parentes bakom respektive respondent som representerar företaget.  

 

Länsförsäkring Kronoberg (LF) 

Sofia Ejlertsson Mårdh är hållbarhets- och kommunikationschef och Jonas Berg som 

digital kommunikatör.  

 

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) 

Jan Fors som förbundschef och Maria Schade som administrativ chef. 

 

Arla Foods (A) 

Kjell Lundén Pettersson arbetar i koncernfunktionen medan Ola Lindblad är ostmästare.  

 

Kalmar Energi (KE) 

Maria Schwarz arbetar som chef för affärsstödet och Jessica Johnsson som controller.  

 

Electra (E) 

Ivar Handeland är marknadschef och sitter även i ledningsgruppen samt Ulf Petersson 

som är verksamhetssamordnare. 
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5.1 Hållbarhet 

 

5.1.1 Hållbar utveckling 

Att hållbarhet är en del i företags utveckling framgår tydligt enligt det insamlade 

empiriska materialet.  

 

Det går konstatera att hållbarhetsarbetet varierar beroende på företag, då det i KSRR, 

KE, A och LF  faller sig naturligt medan Handeland (E) menar att de har begränsad 

möjlighet att påverka ekologisk hållbarhet främst på grund av verksamhetens 

utformning.  

 

Det framgår även att social hållbarhet är det område som berörs minst, detta tror vi 

beror på att arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter är kontrollerade i Sverige. 

Lundén Pettersson (A) berättar att de i stor utsträckning arbetar med samhällsansvar, 

anledningen tror är att Arla Foods är en internationell koncern. Med detta menar vi att 

exempelvis mänskliga rättigheter eller arbetsförhållanden kan vara relativt sämre i andra 

länder än Sverige. Social hållbarhet är även av stor vikt inom (LF), vilket Ejlertsson 

Mårdh (LF) påpekar vid upprepade tillfällen. Detta kan tänkas bero på att skapa en 

vidare avsikt inom företaget då fokus inte endast riktas mot det ekonomiska. Däremot 

arbetar (E) framförallt med social hållbarhet i förhållande till ekologisk och ekonomisk, 

eftersom denna aspekt inom organisationen kan påverkas i större utsträckning än de 

andra. Vi kan se tendenser på att det är av vikt att företagen arbetar med hållbarhet i 

större omfattning för att på ett enklare vis förmedla detta till medarbetarna. Det blir 

även en given del för medarbetarna desto mer företaget arbetar med hållbarhet.  

 

5.1.2 Corparate Social Responsiblity 

I det teoretiska avsnittet presenteras en modell fritt tolkad utifrån Carroll (1991). Utifrån 

modellen ligger ekonomiskt ansvar till grund för att slutligen uppnå totalt corporate 

social responsibility. Både Fors och Schade (KSRR) beskriver att den ekonomiska 

aspekten är en förutsättning för att kunna påverka hållbarhet, då förbättringar många 

gånger är kostsamt. Samtliga respondenter instämmer, men menar att det i slutändan 

trots allt är ekonomiskt fördelaktigt. Det är något även vi anser då det numera 

efterfrågas ett större hållbarhetstänk i samhället. Investerar företagen då i en dyrare och 

mer hållbar produkt från början gynnar detta företaget gentemot dess kunder men även 
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att produkten i sig är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Sådana investeringar kan 

företaget möjligtvis välja att informera medarbetare om för att öka motivationen kring 

deras hållbarhetsarbete, anledningen till det anser vi är för att medarbetarna på så vis få 

kunskap kring hur företaget faktiskt tänker vid investeringar.  

 

Utifrån intervjuerna får vi tillsammans med respondenterna uppfattningen om att det 

ekologiska ansvaret är det som i störst utsträckning förknippas med ordet hållbarhet. 

Associerar vi detta med pyramiden är det den aspekt som utgör spetsen, vilket kan 

tolkas som den del som kan påbörjas först när resterande aspekter är uppfyllda. 

Ejlertsson Mårdh (LF) poängterar att användningen av ordet hållbarhet bör minskas då 

hon gärna vill se det komma mer naturligt i medarbetarnas handlingar. Att använda den 

ekologiska hållbarheten som en del i motivationen hos de anställda kan vara möjligt då 

det är den aspekt som är främst kopplat till hållbarhet. (LF) var det företag som använde 

det i konkret benämning med deras monetära belöning efter att mål relaterat till 

ekologisk hållbarhet var uppnådda. Detta anser vi bidrar till en ökad motivation att 

uppfylla de uppsatta målen. Det gynnar även företaget på så vis att deras samhällsansvar 

stärks.  

 

 

Enligt Carroll (1991), har företag ett etiskt ansvar där vikten är att göra rätt för sig och 

undvika lidande, vilket vi anser kan relateras till social hållbarhet. Samtliga företag 

betonar vikten av att ta hand om de anställda. Exempel på detta är gemensamma 

aktiviteter och medarbetarnas frihet under ansvar. KE genomför sina medarbetarsamtal 

omvänt, det vill säga att det är medarbetarens ansvar att ta upp vad den anser är viktigt. 

Samtliga företag använder sig av förmåner såsom friskvårdsbidrag vilket vi anser vara 

ett etiskt ansvar. Genom friskvårdsbidraget bidrar företagen till möjligheten att tillgå en 

bättre hälsa och på så vis tar hand om sina anställda. Detta har gjort effekt då personalen 

är mer friska och sjukantalet har minskat. Här har företagen möjlighet att motivera de 

anställda genom gemensamma aktiviteter såsom hållbarhetskvällar vilket gjordes inom 

(LF) och även inom (KE) som hade en heldag med hållbarhet som fokus.      

 

Diskretionärt ansvar innebär enligt Carroll (1991) att företag kooperativt skall bidra till 

samhället. Detta är något som KE nämner, att alla kan göra något litet för att i slutändan 

bidra till något stort. KSRR bidrar dessutom genom att påverka sina kunder, exempelvis 
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genom sina återvinningsstationer och “de gröna påsarna”. Generellt sett upplever vi att 

hållbarhet är något företagen gärna delar med sig av, det vill säga att företagen 

sinsemellan inte är konkurrenter inom detta område. Detta kan  vara en parameter som 

möjligtvis ökar motivationen hos de anställda då de inte behöver konkurrera inom 

hållbarhet utan istället kan dela med sig vilket i sin tur bör gynna företaget.  

 

5.1.3 Certifieringar 

Certifiering kan användas antingen som riktlinjer för att styra organisationen mot 

hållbarhet eller som ett bevis gentemot intressenter (ISO, u.å.). Det faktum att fyra av 

fem företag använder sig av certifiering som ett verktyg att styra organisationen, 

stämmer överens med ISOs (u.å.) beskrivning. LF har tidigare haft certifiering men 

sedan ett år tillbaka valt att utesluta detta, dock framförde Ejlertsson Mårdh att företaget 

fortfarande arbetar på samma vis trots uteslutningen. Vi anser att certifieringar gynnar 

företag att sträva efter då det är ett sätt att kommunicera deras hållbarhetsarbete både 

internt och externt.  

 

Generellt tyder svaren på att certifiering blivit mer av ett krav och en förväntan från 

konsumenter, vilket kan resultera i svårigheter med att skapa mervärde för kunderna. 

Certifieringar används generellt som riktlinjer för framtida arbete, flera av företagen har 

uppgett att de arbetar mot fler och bättre certifieringar.  

 

5.1.4 Instrument för att styra CSR 

För att styra ett företags CSR nämner Nilsson och Olve (2015) tre instrument. Det första 

som beskrivs är det formella instrumentet som innebär att mäta, definiera och reglera. 

Både Fors och Schade (KSRR) berättar att verksamhetens mål ständigt uppdateras på 

intranätet för att informera medarbetare huruvida långt de kommit i förhållande till det 

slutliga målet. Även som ett formellt instrument räknas certifieringar, varav fyra av fem 

respondenters verksamhet innehar kvalitets- och miljöcertifiering, vilket tydliggör att 

formella instrument används för att styra de olika organisationerna. Den kollektiva 

belöningen i form av bonus som är direkt kopplad till hållbarhetsmål vilken LF 

använder är ett formellt instrument då det är möjligt att mäta, definiera och reglera. Berg 

(LF) poängterade att det är något de anställda strävar efter att uppnå och på så vis är ett 

instrument som fungerar. Vi kan därmed konstatera att detta är en möjlig lösning för att 

styra företags hållbarhetsarbete. Detta styrinstrument ger företaget en bättre uppfattning 
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kring hur de styr organisationen men är något vi anser kan användas för att ha en klar 

bild av hur medarbetare motiveras. De kan på så vis använda bonus direkt kopplade till 

hållbarhetsmål där bonusen styrs utefter hur väl målet uppfylls. Detta ger på så vis 

företaget bättre koll på vad medarbetarna faktiskt får för att bidra till företagets 

samhällsansvar.   

 

Nilsson och Olve (2015) benämner det andra instrumentet informell, som innebär en 

mer subtil och långtgående process. Målet är att skapa en viss kultur genom bland annat 

värderingar och normer. Vi har under samtliga intervjuer upplevt att ordet “värdeord” 

upprepas frekvent. Dessa värdeord är en del av organisationens strategi, vilket gör att 

det implementerats i det dagliga arbetet. Värdeorden är vanligtvis ett flertal, varav en 

del av dessa är relaterade till hållbarhet. Vi anser att det informella styrinstrumentet i 

form av värdeord kan relateras till företags organisationskultur och är ett bra alternativ 

för att få de anställda att bidra till företagets hållbarhetsarbete. Anledningen till detta är 

då vi har uppmärksammat att de anställda arbetar utifrån den organisationskultur som 

råder. Informellt styrinstrument bör även öka motivationen hos de anställda och än mer 

om hållbarhet är inkluderat i företagets värdeord då värdeorden anses vara en väsentlig 

del inom organisationen. Medarbetare strävar då efter dessa värdeord och inkluderas 

hållbarhet bör även motivationen öka.  

 

Det tredje instrumentet för att styra CSR beskriver Nilsson och Olve (2015) är 

det  informativa, vilket innebär att medarbetare upplyses inom området hållbarhet 

genom ökad kunskap, som skapas genom dialog eller utbildning. Även här kan vi 

redogöra för att olikheter finns beroende på företag. Inom LF utförs inte specifika 

utbildningar, de menar istället att informationen ges till samtliga inom företaget 

kontinuerligt, alltså genom vad Nilsson och Olves (2015) benämner dialog. Vidare sker 

det informativa instrumentet genom utbildningar inom både (A) och (KSRR). E är det 

enda företaget som inte använder sig av det informativa styrinstrumentet men där 

Petersson framhäver att han önskar att det skall komma att bli så. Att informera om 

hållbarhet och företagets samhällsansvar är också en del som bör öka motivationen hos 

de anställda då det ger ökad kunskap.  
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5.2 Belöningssystem  

 

5.2.1 Belöningssystemets olika delar 

Vi kan konstatera att samtliga företag har någon form av belöningssystem. Jensen, 

Mcmullen och Stark (2007) anser att anställdas värde ofta visas genom den baslön som 

de erhåller. Även Johnsson (KE) upplever att lönen är ett sätt för företaget att visa 

individens värde för företaget. Bonussystem finns i majoriteten av företagen som 

gynnar kollektivet, detta tror vi används för att skapa en tydligare koppling för de 

anställda mellan deras ersättning och företagets måluppfyllelse. Detta tankesätt 

överensstämmer med Smitts (2002) tankar kring förbindelsen mellan lön och mål. I 

majoriteten av belöningssystemen är den ekonomiska ersättningen kopplad till hur väl 

de anställda presterar jämfört med budget.  

 

Vi kan även se att LF är det enda företag som har en belöning specifikt kopplad till ett 

hållbarhetsmål. Detta anser vi kan vara en bra lösning då samtliga anställda motiveras 

på olika sätt, där monetära aspekten är en faktor. Kollektiv belöning bör vara aktuell för 

de flesta företag för att de anställda tillsammans skall vara med och uppnå 

hållbarhetsmålen. Det går på så vis att öka motivationen gemensamt medarbetarna 

sinsemellan.  

 

Förmånsbelöningar används i samtliga organisationerna. Giancola (2013) skriver att 

förmåner som belöning har börjat spela allt större roll för att tillfredsställa den anställda. 

I det empiriska materialet framgår inte hur företagen använt sig av förmåner tidigare 

men då förmåner är något som används av samtliga företag är det möjligt att konstatera 

att det är av stor vikt. Den vanligaste förmånen är friskvårdsbidraget i företagen. Detta 

är en ekonomisk ersättning alternativt fria timmar som de anställda kan använda för att 

aktivera sig. Båda alternativen bidrar till att främja de anställda. Flera intervjuer har 

dessutom framhävt att friskvården innebär större fördelar för företaget i sig, exempelvis 

(A) uppger att deras sjukdagar blivit lägre och att friskvården kan vara en bidragande 

orsak.  

 

Även inre tillfredsställelse är enligt Nilsson och Olve (2015) en sorts belöning. Samtliga 

respondenter beskriver utveckling som en viktig del på arbetsplatsen, varav det även 

framgår att befordran och att klättra inom organisationen är en möjlighet. Inre 
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tillfredsställelse innebär att utmana sig själv, vilket respondenterna upplever ges 

möjlighet till. Vi anser att möjlighet till befordran är fördelaktigt framförallt för 

verksamheten, som har möjlighet att bibehålla kompetens som har stor kunskap inom 

organisationen. Inre tillfredsställelse kan vara svårt att använda som en belöning för att 

öka motivationen hos de anställda gällande hållbarhetsarbete. Anledningen anser vi är 

då sådan utveckling som här beskrivs skulle vara aktuell om en specifik arbetsgrupp 

arbetade med endast hållbarhet. Då blir det medarbetarens specifika arbetsområde vilket 

gör det lättare till befordran samt utveckling.  

 

Belöningar kan även användas för att skapa sociala relationer enligt Nilsson och Olve 

(2015). Utifrån empirin kan vi konstatera att sociala relationer främjas framförallt med 

hjälp av aktiviteter och gemensamma utbildningar. Att forma belöningar utifrån sociala 

relationer tror vi bidrar till ett bättre samspel, men även en mer sammansvetsad 

organisationskultur. En ökad gemenskap anser vi är av vikt gällande arbete med 

hållbarhet då det faktiskt är något som medarbetarna bör göra tillsammans för att 

tillsammans gynna företagets samhällsansvar.  

 

5.2.2 Avsikten med belöningssystem 

Användningsområdet för belöningssystem menar Castro et al. (2016) är att skapa 

motivation till att utföra arbetsuppgifter, vilken även styrks av Smith et al. (2002). Inom 

de branscher studiens respondenter härstammar från framstår det som en självklarhet att 

fast lön är det som förekommer. Trots detta kan vi konstatera att även en viss 

individuell lönesättning finns, beroende av hur väl individen väljer att utföra sitt arbete. 

Vi anser att detta är ett sätt att bibehålla personalen, då de själva kan påverka 

någorlunda huruvida lönen ska se ut. 

 

Merchant och Van der Stede (2012) nämner att belöningssystem kan användas för att 

rekrytera men även bibehålla medarbetare. Att informera om förmåner redan i 

rekryteringsprocessen verkar vara en självklarhet enligt de tio personer vi intervjuat. 

Enligt empirin framstår friskvårdsbidraget som det mest förekommande 

förmånen,  vilket vi anser bidra till social hållbarhet. Däremot berättar Jessica (KE) att 

det kollektiva bonussystemet som föreligger i verksamheten, inte informerades om i 

rekryteringsstadiet, utan framkom vid senare tillfälle. Bonussystemet som används i 

fyra av fem bolag är relaterad till budgetmål och är av kollektiv art, varav A endast har 
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bonussystem på chefsnivå. Fors (KSRR) berättar att om de skulle haft ett bonussystem 

skulle det varit kollektivt och menar att det poängterar allas i betydelse i värdekedjan.  

  

Att poängtera allas betydelse i organisationen är något som framkommit under samtliga 

tio intervjuer. De menar att oavsett vilka arbetsuppgifter som föreligger, bidrar det i 

slutändan till att verksamhetens centrala mål kan uppnås. Detta är en väsentlig del 

gällande hållbarhetsmål med tanke på att företag kan utforma ett centralt mål gällande 

hållbarhet som de förmodligen med säkerhet kommer se uppnås utifrån insamlad 

empiri. Det är däremot svårt för företaget att se vem som gjort vad och bestämma en 

belöningen utifrån detta, är belöningen kollektiv kan det innebära en viss orättvisa 

mellan de anställda.  

 

5.2.3 Svårigheter i samband med belöningssystem 

Nilsson och Olve (2015) beskriver tre problem som kan uppstå i samband med 

belöningssystem. Den första faktorn som nämns är att medarbetare motiveras av olika 

saker, vilket poängteras av Petersson (E) som beskriver att varje anställd bör bli sedd 

individuellt, exempelvis genom enskilda målformuleringar. Samtliga respondenter 

poängterar framförallt vikten av kommunikation mellan den anställde och chefen. (E) 

genomför årliga personalenkäter för de anställda för att på så vis tydliggöra 

medarbetarnas åsikter. Vi tror att återkopplingen från enkäterna skulle kunna användas 

för att utveckla och skapa ett bra kollektivt, men även individuellt belöningssystem. 

Dessa enkäter kan även inkludera hållbarhet för att tillhandahålla information från den 

enskilde individen så varje medarbetare känner sig sedd vilket i sin tur kan öka 

motivationen.  

 

Det andra problemet Nilsson och Olve (2015) beskriver är komplexiteten att värdera 

olika arbetsuppgifter. Generellt kan vi konstatera att individuell belöning endast 

förekommer i relation till löneförhandling, där lönen baseras på det individen presterat. 

Utöver löneförhandling existerar endast kollektiva belöningar enligt intervjuerna, dessa 

är framförallt budgetrelaterade men även förmåner som samtliga anställda får ta del av. 

Vi tror att kollektiva belöningar främjar delaktighet och känsla av lika värde för 

medarbetare. Att alla medarbetare får dela på resultatet som överstiger budget tyder 

också på att styrningen har utformat ett belöningssystem där samtliga prestationer ingår, 

alla inkluderas för att tillsammans arbeta mot samma mål. Att huvudsakligen använda 
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kollektiva belöningar anser vi leder till att värderingen av olika prestationer minskar än 

om individuella belöningssystem används. Vid användning av kollektivt 

belöningssystem är det av vikt att anställda inser att samtliga delar behövs för att 

organisationen ska nå målen. Fors (KSRR) berättar exempelvis att han föredrar 

belöningssystem av kollektiv karaktär, vilket vi tror beror på svårigheten att bedöma de 

enskilda prestationerna men även för att det ska bli rättvist ska samtliga insatser räknas 

med.  

 

Det tredje problemet Nilsson och Olve (2015) framför är svårigheten att bedöma vem 

som utfört vad, varav även Skipton (1983) poängterar att missnöje kan uppstå vid 

orättvis bedömning. Eftersom majoriteten av respondenterna anger att kollektiva 

belöningar är det som används, anser vi detta problem högst aktuellt, trots detta 

framförs inget specifikt missnöje under intervjun. Däremot framför respondenterna att 

det vore tråkigt om så var fallet, men även att prestationen kan variera beroende av 

yrkesposition i verksamheten. Fors och Schade (KSRR) poängterar vikten av 

uppföljning, varav en del av lönen baseras på prestation, och därmed kunna undvika 

orättvis bedömning. Berg (LF) påpekar att nackdelen med ett kollektivt 

belöningssystem kan vara att andra gynnas trots att de inte bidragit i samma omfattning 

som andra, men även att det kan bero på begränsningar i respektive avdelning. Vi anser 

det svårt att undvika missnöje i relation till detta problem, då det är svårt att få samtliga 

medarbetare att alltid prestera lika mycket. Vi tror även att det beroende på bransch 

framkommer olika mycket. 

 

Att här komma fram till vilken typ av belöning som skall användas kan vara svårt för 

företaget för att veta hur de anställda motiveras. Skulle en anställd arbeta mer för 

hållbarhet än en annan och ändå tillhandahålla samma belöning kan det resultera i 

missnöje vilket i sin tur kan minska motivationen. Företaget bör därför se över vilken 

typ av belöning som ökar motivationen hos majoriteten av de anställda för att på så vis 

säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås.  

 

5.2.4 Utformning av belöningssystem 

Samtliga företag i studien använder sig av belöningssystem som ett styrmedel, varav 

majoriteten använder sig av det ekonomiska. Dessa belöningssystem är generellt 

kollektiva och baserade på måluppfyllelse, mestadels kopplade till företagets budget. 



 

50 

Belöningssystemets kollektiva utformning tror vi beror på att det blir effektivt och 

enklare för företagen istället för att individuellt anpassa ersättningen. Hur väl företag 

uppnår sin budget kan vara svårt att se utifrån enskilda individer och avdelningar då de 

flesta behövs för att uppfylla dessa mål. Detta kan också vara en anledning till att 

belöningssystemen är kollektivt utformade för att samtliga anställda ska känna sig 

delaktiga och medverkande till resultaten. Den insamlade datan påvisar att 

belöningssystem är ett användbart verktyg för företagets ledning för att säkerställa att 

dess anställda strävar efter samma mål. Dessa överensstämmer med Taufek, Zulkifle & 

Sharif (2016) som beskriver att belöningssystem fått en större roll i att leda anställda 

mot organisationens mål. Nilsson och Olve (2015) betonar vikten av att medarbetare ska 

förstå kopplingen till varför belöningen utges, exempel på detta kan vi se på 

utformningen av belöningssystemen från samtliga företag. Det finns dock en risk att 

enskilda medarbetare känner mer eller mindre delaktighet i företagets resultat vilket kan 

motsätta utformningen som teorin belyser. Vid utformningen av belöningen avseende 

hållbarhet skall företaget beakta ovanstående för att kunna konstatera hur de skall uppnå 

målen samt hur de anställda skall motiveras till att bidra.  

 

5.3 Motivation 

5.3.1 Maslows behovshierarki 

Maslows teori pekar på att det är individuellt var i behovstrappan individen befinner sig, 

vissa vill utvecklas och klättra i sina karriärer medan andra vill ha trygghet i sin 

anställning (Maslow, 1987). Påståendet bekräftas av Ejlertsson Mårdh (LF) som 

påpekar att anställda motiveras av olika saker, exempelvis tar hon upp ekonomisk 

ersättning alternativt goda gärningar genom hållbarhet som två saker vilket de anställda 

motiveras av. Dessa exempel anser vi kan jämföras med olika behov i Maslows 

behovshierarki, varav vi anser att de som är nöjda med lönen de erhåller är mer benägna 

att utvecklas. Trots detta tror vi även att vissa individer är nöjda med var de befinner sig 

i behovstrappan och väljer att inte vidareutvecklas. Det kan självklart vara en 

problematik för företaget när de skall försöka motivera samtliga medarbetare i deras 

hållbarhetsarbete och på vilket sätt som företaget skall kunna säkerställa vart i 

behovstrappan som varje enskild individ befinner sig.  

 

Vidare berättar Fors och Schade (KSRR) att deras personalomsättning är låg, anställda 

stannar på företaget. Detta anser vi visar att anställdas behov till stor del uppfylls, 
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KSRR har även betonat vikten av att låta de anställda hela tiden få möjlighet att 

utvecklas. Utveckling kan jämföras med Maslows självförverkligande behov, där 

anställdas behov av utveckling tyder på att de fyra nedre behoven till stor del redan är 

uppfyllda. Därav stämmer även Fors (KSRR) tankar om att utveckling är en större 

motivation jämfört med extra ersättning i till exempel form av lön. Generellt redogör 

det empiriska materialet för att samtliga företag betonar vikten av personlig utveckling, 

vilket också tyder på att de anställda redan har uppfyllt många av de tidigare behoven 

som Maslows behovshierarki avhandlar (Maslow, 1987).  

 

5.3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Herzberg kategoriserade två typer av olika faktorer, hygien- och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorer kan skapa missnöje om de inte uppfylls, medan motivationsfaktorer 

skapar möjligheter att motivera individer ifall de uppfylls (Hedegaard Hein, 2012). 

Utifrån erhållna svar från samtliga intervjuer kan vi konstatera att majoriteten anser att 

det finns faktorer i verksamheten som stämmer överens med Herzbergs tvåfaktorsteori. 

Exempelvis Schwarz (KE) tror att om fokus ligger på lönen kommer det skapa dålig 

stämning, är medarbetaren inte nöjd med lönen måste denne söka sig vidare. Även 

Handeland (E) tror att anställda i större utsträckning värdesätter utveckling i större 

omfattning än att få högre lön. Dock betonar han att dessa ofta hänger ihop och det 

ultimata är att den anställde får en tillfredsställande lön men samtidigt har möjlighet att 

utvecklas. Utvecklingen blir då i detta fallet direkt hänförbart till hållbarhetsarbetet och 

som framtaget i det empiriska materialet så motiveras anställda av att ha möjlighet till 

utveckling. Samtliga företag visar också att möjlighet finns att utvecklas och klättra 

inom företaget om individen visar framfötterna. Lindblad (A) som själv avancerat inom 

sin organisation berättar att detta kan kräva vissa uppoffringar, exempelvis arbete på 

andra orter och mycket resande. Möjligheter att göra karriär är något som Herzberg 

(Hedegaard Hein, 2012) beskrev som en hygienfaktor. Vi kan generellt se att både 

hygien- och motivationsfaktorerna i stor del är uppfyllda respektive används inom de 

företag som medverkat i vår studie. 

 

5.4 Organisationskultur 

Samtliga respondenter framför att organisationskulturen i respektive företag är av stark 

karaktär och poängterar även gemenskap, att tillhöra en grupp och känna samhörighet är 
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något som också framförs i studiens teori. Med tanke på det har samtliga företag ett 

försprång då det redan har en stark organisationskultur och därmed kan använda denna 

för att motivera sina anställda till att i detta fall bidra till företagets samhällsansvar. 

Winklhofer et al. (2006) beskriver det svårt att definiera organisationskultur, vilket går 

konstatera då det enligt empirin framgår att det snarare är en viss känsla eller anda.  

 

Lundén Pettersson (A) menar att lojalitet är viktigt och att samtliga känner en stolthet i 

arbetet som görs. Vidare poängteras att hållbarhet är en del av kulturen, eftersom det är 

något som ständigt talas om. Däremot menar Lindblad (A) att de i produktionen inte 

tänker på det dagligen. Schade (KSRR) i sin tur menar att hållbarhet finns med i 

samtliga arbetsuppgifter dagligen. Även Ejlertsson Mårdh (LF) framförde att hållbarhet 

skall genomsyras i den dagliga verksamheten. Vi kan därmed konstatera att hållbarhet 

inte alltid finns i åtanke beroende på bransch och arbetsuppgift. Trots detta tror vi att en 

av anledningarna till att hållbarhet blir en del av kulturen beror på att området 

inkluderas i organisationens strategi, mål och vision. Vilka kontinuerligt förmedlas och 

är ett förtydligande av vad verksamheten gemensamt ska sträva efter. Flertalet 

respondenter nämner även att hållbarhet är implementerat i deras värdeord som 

förmedlas kontinuerligt, vilket Alvesson (2015) menar skapar förståelse kring beteende. 

Något vi även uppmärksammat är att de anställda arbetar utefter företagets 

organisationskultur vilket speglas i företagets hållbarhetsarbete och därmed motiveras 

de anställda på något sätt omedvetet till att bidra till hållbarhetsarbetet.  

 

Mohelska och Sokolov (2014) poängterar vikten i ledarskapet, vilket bekräftas av Fors 

(KSRR) som menar att kulturen implementeras i ledningen. En stark och skicklig 

ledning bör bidra till att rätt information förmedlas, men även att den eftersträvas. 

Vanligtvis är operativa nivån den som utgör majoriteten av verksamheten, men eftersom 

hållbarhetsarbetet grundas i ledningen är det även deras engagemang som gör att det 

eftersträvas. Påståendet bekräftas även av Eriksson-Zetterquist et al. (2005) som menar 

att det genom en stark kultur går att styra de anställda. Även Petersson (E) berättar att 

deras start som familjeföretag fortfarande präglar styrningen i företaget, detta tror vi 

beror på att organisationskulturen funnits med i organisationen sedan dess. 
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5.4.1 Svårigheter med organisationskultur 

Att förändra organisationskulturen i en verksamhet är svårt och tar lång tid menar 

Lagrosen (2003). Påståendet bekräftas av Fors (KSRR) som påbörjade en förändring i 

kulturen när han inträdde i tjänsten som förbundschef. Han nämner även svårigheterna 

när det berör en verksamhet som är homogen och personalomsättningen låg, men 

berättar att nyckeln till framgång ligger i ledarskapet. Detta är något även vi tror på,  då 

ansvaret för driften av verksamheten vilar i ledningen men även de som har makten att 

utforma och göra förändringar. Svårigheten att förändra kulturen i en homogen 

verksamhet anser vi beror på att medarbetare menar att “det ska vara så här”, medan det 

i en verksamhet där personalen ständigt förnyas “tror att det ska vara så här”. Vi anser 

det därför lättare att omforma organisationskulturen i en verksamhet där personalen 

ständigt förnyas, men även att det är möjligt att genomföra i en homogen verksamhet 

vilket både Fors och Schade (KSRR) bekräftat.  

 

5.5 Skillnaden att styra med belöningssystem respektive 

organisationskultur 

Vi upplever stora skillnader i att styra med belöningssystem eller organisationskultur, 

varav användning av ett belöningssystem förknippas med prestation. Däremot finner vi 

även att en del belöningar erhålls utan specifik prestation, dessa förekommer mest enligt 

det empiriska materialet, vilka är exempelvis förmåner. Dessa tror vi används för att 

bibehålla personalen på arbetsplatsen, vilket vi anser kan kopplas samman med 

organisationskulturen. Kulturen bidrar till en viss stämning som gör att personalen trivs 

där de befinner sig vilket gör att de stannar. En belöning direkt kopplad till hållbarhet 

tror vi kan resultera i ett ökat intresset, men snarare skulle försvinna i samband med om 

belöningen gör det. Hållbarhet relaterat till organisationskulturen gör det naturligt att 

agera enligt ändamålet och kan implementeras under lång tid utan att minska 

motivationen.  
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6 Slutsats och förslag till vidare forskning 
I detta avsnitt presenteras svar på de frågeställningar som studien avser att besvara. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 

För att klargöra har vi valt att återigen presentera frågeställningen vi avser att besvara; 

 

• Hur arbetar företag för att styra organisationen mot hållbarhet? 

 

Vidare skall ovanstående frågeställning besvaras med hjälp av följande underfrågor; 

 

• Hur motiveras anställda till att bidra till företagets hållbarhetsarbete? 

 

Utifrån framförd teoretisk referensram samt tillgodosett empiriskt avsnitt kan vi svara 

på dessa frågor enligt följande: 

Att belöningssystem skulle vara direkt hänförbara till det hållbarhetsarbete som görs 

inom företag går inte att konstatera då det endast var ett av fem företag som använde ett 

sådant tillvägagångssätt. Däremot kan vi konstatera att de delar som framkommer inom 

belöningar är relaterade till den sociala hållbarheten och då framförallt relaterade till 

individens hälsa och välmående. Exempelvis ges möjligheter till de anställda att utbilda 

sig inom organisationen, detta är ett exempel på social hållbarhet då det är ett sätt för att 

behålla de anställda genom inre tillfredsställelse. Ibland förekommer belöningar i 

relation till större hållbarhetsmål, dessa belöningar är av kollektiv karaktär för att 

återigen poängtera det gemensamma ansvaret för hållbarhet. Däremot finns även 

individuella belöningar som framförallt är hänförbara till social hållbarhet som är 

anknytbara till den individuella utvecklingen och prestationen.Vi kan 

sammanfattningsvis konstatera att det huvudsakliga belöningssystemet som används i 

majoriteten av företagen är att de anställda får en ekonomisk ersättning i relation till hur 

väl de presterat utifrån budgeten, generellt sätt ju högre över budget de når ju mer 

ersättning får dem. Det är däremot svårt att avgöra om detta sättet är det som bör 

användas, de anställda är oftast motiverade av olika saker och belöningssystemen är 

svåra att anpassa för optimal funktion. Vi kan se att företagen försöker att variera 

mellan kollektiva och individuella former av belöningssystem och på så vis kunna 
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motivera de anställda att arbeta mot hållbarhet på ett sätt som både gynnar den anställde 

och företaget på lång sikt. 

 

Det vi istället uppmärksammat och kan konstatera är att, på vilket sätt företag arbetar 

med hållbarhet är förknippat med dess organisationskultur. Samtliga företag framförde 

att deras organisationskultur var stark och att de anställda arbetar utefter denna. Detta 

går att förknippa med hållbarhet då fyra av fem företag avsevärt arbetar med hållbarhet 

och på så vis även får med de anställda till att motiveras inom området. Vi har utifrån 

empirin fått information om att hållbarhet vanligtvis implementeras i de värdeord inom 

organisationen som upprepas dagligen för medarbetare. Samtliga respondenter framför 

även att hållbarhet är ett gemensamt ansvar, varav hållbarhetsmål inte finns på 

individnivå i de organisationer som vi studerat. Vi kan även konstatera att 

hållbarhetsarbetet grundas i ledningsnivå, varav det på Electra framgår att de inte aktivt 

arbetar med hållbarhet på högre nivå vilket resulterar i att de anställda inte heller la 

någon större vikt vid detta. Det är då av stor vikt att ledningen skapar utformar 

hållbarhetsarbetet så att det motiverar de anställda, exempelvis genom olika styrmedel 

som t.ex. belöningssystem kopplat mot hållbarhet. Huruvida medarbetare motiveras till 

att bidra till företags hållbarhetsarbete är även förknippat med respektive företags 

organisationskultur. Anledningen till detta är då de företag som arbetar aktivt med 

hållbarhet också motiverar dess anställda, medan företag som inte arbetar med 

hållbarhet inte heller motiverar anställda att göra det. Vi kan också fastslå att samtliga 

respondenter beskriver kostnadsfrågan som en viktig del av hållbarhetsarbetet, det är 

ofta kostsamt att utveckla hållbara och innovativa lösningar. Dock anser företagen att 

investeringarna i slutändan medför mer ekonomiska fördelar än tidigare. Detta går att 

hänföra till problematiken med att skapa ekonomiska fördelar i samband med att göra 

gott samhällsmässigt. Företagen behöver följa de mål och krav som finns uppsatta av 

framförallt FN inom CSR, det finns alltså möjlighet att både göra gott och få tillbaka i 

form av ekonomiska fördelar. Det finns även exempel på alternativa förändringar som 

medför kostnadsbesparingar utan speciellt stora investeringar exempel på detta är 

digitala möten istället för fysiska samt digitala dokument som en bättre alternativ till 

papper.  

 

Vi upplever också att det i flera av företagen finns en risk förknippat med deras 

hållbarhetsarbete. Ett företag som uttalat sig beskriver att de är i framkant inom 
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hållbarhet löper större risk för kritik, om det framkommer delar inom verksamheten som 

släpar eller inte ligger på samma nivå som övrigt. Även vad gäller certifieringar 

upplever vi att dessa blivit mer av ett krav på företagen snarare än att skapa värde för 

kunderna, detta eftersom de allra flesta företag innehar certifieringar för exempelvis 

ISO. Det framkom också att certifieringar är ett sätt som företag använder för att styra 

företaget mot mer hållbarhet. Det blir genom detta väldigt viktigt att företaget får med 

sig alla medarbetare så inte enstaka jobbar mot resterande. Dock kanske det är mer 

motiverande för anställda att jobba för ett företag som tar hållbarheten ytterligare ett 

steg framåt, framförallt om det är ett viktigt ämne även för den enskilde. 

 

Vidare kan vi bekräfta att hållbarhetsarbetet är en process som ständigt är uppe på 

agendan. I vilken utsträckning hållbarhetsarbete förekommer beror däremot vilket 

företag det gäller. Hållbarhet i relation till företags samhällsansvar delas upp i tre delar; 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsansvar. Utifrån respondenterna framgår 

att dessa tre delar går hand i hand, varav vardera del är en viktig beståndsdel för att 

kunna fullända hållbarhetsarbetet. För att ha möjlighet att arbeta och utveckla 

hållbarhetsaspekter inom företag krävs att ekonomi till det finns. Detta kan också vara 

en relevant del att beakta vid implementering och utveckling av andra styrinstrument 

förutom belöningssystem eller organisationskultur. Även den ekonomiska 

förutsättningen går att applicera på många andra delar utanför de vi tagit upp. Det kan 

exempelvis variera beroende på hur samhället där företagen är verksamma ser ut, 

Sverige har en relativt gemensam företagsstruktur och de företagsformer vi använder 

oss utav har likaså en övervägande gemensam organisationsstruktur där bonusar delas 

lika och kulturen är en viktig del. Val av företagsform skulle kunna se annorlunda ut om 

företaget varit mer individuellt utformat i de olika delarna.  

 

För somliga faller det sig naturligt att arbeta med hållbarhet, för några initieras arbetet 

till olika grad av påtryckningar från allmänheten och konsumenter, medan det för andra 

är svårare att påverka.  Exempel på detta är Kalmar Energi som levererar förnybar 

energi som naturlig är hållbart. Vi kan även med hjälp av den teoretiska referensramen 

samt de intervjuade respondenterna konstatera att det numera inte endast riktas fokus 

mot vinstsatisfering utan samtliga har blivit alltmer medvetna om samhällsansvaret som 

företag har. Detta tror vi kommer från påtryckningar från allmänhet som kräver att 

företag ska ta mer ansvar nu än tidigare. Vidare menar teorin att detta möjligtvis kan 



 

57 

bero på att företag på senare tid tillgodosett fler intressenter än endast deras aktieägare. 

Vi kan även se detta i företagen då samtliga är väldigt måna om de anställda och hur 

deras kunder upplever företaget, samt att ingen av respondenterna talat om aktieägarna. 

Samhället uppmärksammar företagens arbete för samhället i större utsträckning än 

tidigare något som skapar problematik då det finns många områden som ska beaktas. 

Det handlar om att skapa en arbetsplats och verksamhet som tillfredsställer de anställda 

men samtidigt visar en bra sida mot samhället något som som möjligtvis kan stå i 

konflikt med varandra. 

 

Då vi intervjuat två respondenter per företag har vi även möjlighet att konstatera att de 

företag som arbetar aktivt med hållbarhet även har lyckats att kommunicera ut detta i 

organisationen. Detta visas genom svaren från respondenterna i stor utsträckning 

oberoende av position varit liknande. Det kan också tänkas bero på att hållbarhet till stor 

del är ett gemensamt ansvar som ska genomsyra hela organisationen. Detta tyder på att 

informationsfördelningen är en viktig del i hur företaget arbetar, genom bra information 

till de anställda kan de tänkas skapas en större motivation. Även organisationsstrukturen 

kan tänkas försvåra arbetet då det kan vara svårare att nå ut till företag med större 

spridning både inom verksamheten och framförallt större koncerner där ledning har 

svårare att övervaka vad som händer. 

 

6.1.1 Vad studien har bidragit med 
Den genomförda studien är ämnad att tillföra kunskap för företag om hur de kan arbeta 

för att styra organisationen mot hållbarhet. Studien skall även presentera hur de 

anställda motiveras till att arbeta för företagets hållbarhet. Tillförandet av kunskap kan 

även tänkas vara gentemot anställda inom företag för att på så vis ta del av information 

om hur de kan tänkas arbeta för att bidra till företagets samhällsansvar.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Efter att ha genomfört studien är vi fortsatt intresserade av att få vetskap om på vilket 

sätt företag skapar organisationskultur som blir en sådan väsentlig del inom företaget. 

Vi tror även att framtida studier skulle kunna göras på liknande sätt fast i större 

omfattning och då även ikludera flera delar än endast organisationskultur och 

belöningssystem då det finns fler delar som kan förknippas med hållbarhetsarbetet än 

dessa. Vidare anser vi det av intresse att kommande studier, studerar specifikt hur 
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företag på bästa sätt kan tänkas arbeta med hållbarhet. Att byta perspektiv och göra en 

studie mot kundens perspektiv tror vi hade kunnat bidra med intressanta insikter i 

ämnet, exempelvis hur företag på bästa sätt utifrån kunder kan arbeta med hållbarhet. 

Att direkt från kunder kunna få veta vad som skapar värde för dem inom hållbarhet 

skulle kunna bidra till bra insikter företagen. Alternativt kan eventuella nya tankar och 

insikter komma fram som företagen inte upplever men kunderna gör. 

 

Vi finner studiens berörda ämne oerhört intressanta och anser därav att det för 

kommande studier går att specificera enstaka delar något mer för att på så vis få en 

djupare förståelse.   
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IX 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjumall ledningsnivå 
 

1. Bakgrund   

• Kan du berätta lite om er organisation?  

• Vad är din position på företaget och hur länge har du arbetat i organisationen?  

• Vad anser du är viktigast i ditt arbete? 

• Hur ser företagets strategi/mål/vision ut? 

• Vad använder ni för styrmedel för att nå dessa mål? 

• Hur informerar ni era anställda om företagets strategi/mål/vision? 

 

2. Belöningssystem  

• Använder ni belöningssystem och i så fall, kan du berätta kortfattat om ert 

belöningssystem? 

 

Belöningssystemets olika delar 

För att få insikt i verksamhetens belöningssystem vill vi veta; 

• Har ni fast eller rörlig lön? 

• Använder ni er av ett bonussystem? 

• Har ni några förmåner?  

• Finns det möjlighet att bli befordrad inom företaget om man visar framfötterna?  

• Erbjuder ni utbildningar inom tjänsten för att de anställda ska ha möjlighet till 

utveckling? 

 

Syftet med belöningssystem 

• Informerar ni om eventuella belöningar och förmåner under 

rekryteringsprocessen? 

• Utformar ni specifika mål kopplade till belöningar? 

o Om ja, vad är det för mål och vad är det för belöning? 

 

Utformning av belöningssystem 

• Vad gör Ni för att medarbetarna ska finna sitt arbete värdefullt? 

 

Svårigheter med belöningssystem 



 

X 

• Har Ni vid utformning av belöningssystem tagit hänsyn till att medarbetarna 

motiveras av olika saker? 

• Är belöningarna kollektiva/individuella och av monetär/icke monetär karaktär 

o Upplever Ni det svårt att utforma belöningar så att samtliga blir nöjda? 

• Utformas belöningarna olika beroende på avdelning? 

 

3. Organisationskultur 

• Kan du berätta om organisationskulturen på er arbetsplats? 

o Vad anser du utmärker er organisationskultur? 

• Upplever du att samtliga anställda strävar efter de gemensamma målen och står 

bakom organisationskulturen? 

• Hur väl känner du att du är insatt i den operativa nivån? 

 

4. Motivationsteorier 

Maslows behovshierarki  

• På vilket sätt motiverar du de anställda? 

• Vad tror du att de anställda blir motiverade av? 

• Har medarbetarna möjlighet att ge uttryck för och påverka vad de vill uppnå i 

sitt arbete? 

 

Hertzberg tvåfaktorsteori 

• Om de anställda känner sig omotiverade, vad gör Ni för att ändra deras 

inställning? 

 

5. Hållbarhetsutveckling 

Corporate social responsibility behandlar områdena miljö, social och ekonomisk 

hållbarhet.  

• Hur arbetar ni med hållbarhet? 

o Har Ni upplevt påtryckningar från allmänhet eller lagstiftning? 

• Ingår rapportering av hållbarhet i er redovisning?  

o Hur framför ni denna till de anställda? 

• Har ni specifika personer som endast arbetar med hållbarhet? 

• Har ni upplevt att någon valt/valt bort er tjänst pga hållbarhetsaspekter? 

o Upplever ni er mer konkurrenskraftiga på grund av ert hållbarhetsarbete? 



 

XI 

• Hur kommer ni arbeta med hållbarhet sett ur ett långtidsperspektiv? 

• Det sägs att de anställda gör organisationen, vad gör ni för att motivera era 

anställda att agera enligt ett hållbarhetssyfte? 

o Anser du att de anställda motiveras till att agera enligt ett 

hållbarhetssyfte? 

o Upplever du att de anställda arbetar för ett mer hållbart företagande? 

o Använder ni någon form av belöningssystem för att bidra till ett mer 

hållbart företagande? 

 

Hållbarhetscertifiering 

• Har ni någon certifiering kopplad till hållbarhet eller strävar ni i dagsläget efter 

att uppnå någon? 

 

Instrument för att styra CSR 

• Hur gör ni för att implementera hållbarhet i er verksamhet? (Utbildningar osv)  

• Upplever ni att hållbarhet är en del av kulturen i verksamheten?  

• Är hållbarhet en del av vardagen i organisationen? (Ex. specifika regler)  

• Hur agerar ni generellt för att upplysa anställda om hållbarhet? (Ex. 

Veckomöten) 

• Hur tror du att ni skulle kunna förbättra er styrning till ett mer hållbart företag? 

 

Bilaga 2 Intervjumall operativ nivå 

1. Bakgrund   

• Kan du berätta lite kort om dig och din position på företaget? 

o Hur länge har du arbetat här och har du alltid haft samma position?  

• Vad anser du är viktigast i ditt arbete? 

• Känner du till företagets strategi/mål/vision? 

o Får ni information om dessa av ledningen?  

 

Belöningssystemets olika delar 

För att få insikt i verksamhetens belöningssystem vill vi veta; 

 

• Har ni fast eller rörlig lön? 

• Finns det ett bonussystem? 



 

XII 

• Har ni några förmåner?  

• Finns det möjlighet att bli befordrad inom företaget om man visar framfötterna?  

• Erbjuds ni utbildningar inom tjänsten för möjlighet till utveckling? 

 

Syftet med belöningssystem 

• Blev du informerad om eventuella belöningar och förmåner redan i 

rekryteringsprocessen? 

• Finns det specifika mål kopplade till belöningar? 

o Om ja, vad är det för mål och vad är det för belöning? 

 

Utformning av belöningssystem 

• Finner du ditt jobb värdefullt? 

o varför/varför inte? 

 

Svårigheter med belöningssystem 

• Är belöningarna som utges kollektiva/individuella och av monetär/icke monetär 

karaktär? 

o vilken belöning tycker du mest/minst om? 

o Förekommer en rättvis bedömning vid utgivandet av belöning? 

• Utformas belöningarna olika beroende av avdelning? 

 

3. Organisationskultur 

• Kan du berätta om organisationskulturen på er arbetsplats? 

o Vad anser du utmärker er organisationskultur? 

• Upplever du att samtliga anställda strävar efter de gemensamma målen och står 

bakom organisationskulturen? 

 

4. Motivationsteorier 

Maslows behovshierarki  

• Har du möjlighet att ge uttryck för och påverka vad du vill uppnå? 

 

Hertzberg tvåfaktorsteori 

• Vad gör dig motiverad och vad gör dig omotiverad? 
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5. Hållbarhetsutveckling 

Corporate social responsibility behandlar områdena miljö, social och ekonomisk 

hållbarhet.  

• Hur arbetar ni med hållbarhet? 

• Känner du till att rapportering av hållbarhet ingår i företagets redovisning?  

o Har du upplevt att någon valt/valt bort er tjänst pga hållbarhetsaspekter? 

• Känner du till hur verksamheten avser att arbeta med hållbarhet ur ett långsiktigt 

perspektiv? 

o Upplever du att du motiveras till att bidra till företagets samhällsansvar? 

o Hur bidrar du till företagets hållbarhet? 

 

Hållbarhetscertifiering 

• Har ni någon certifiering kopplad till hållbarhet eller strävar ni i dagsläget efter 

att uppnå någon? 

 

Instrument för att styra CSR 

• Har du fått ta del av någon utbildning eller information om hållbarhet?  

• Upplever du att hållbarhet är en del av kulturen i verksamheten?  

• Är hållbarhet en del av vardagen i organisationen? (Ex. specifika regler)  

 

 

 

 

 


