
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp 

Personalvetarprogrammet 180 hp 

VT 2017   

 

 

 

 

 

HR:s roll i miljömässigt hållbarhetsarbete 

Catherine Jarnhäll 

 

  



 

 

Sammanfattning  

Världen står inför stora klimatutmaningar och det finns idag många verksamheter som har en negativ 

inverkan på miljö och klimat. Detta har lett till att FN har satt upp nya klimatmål som har inspirerat den 

svenska regeringen till en lagändring som medfört en ny hållbarhetslag i Sverige som syftar till att öka 

ansvarstagandet hos svenska företag. Syftet med den här studien var att undersöka hur HR-funktionen i 

några branscher på den svenska marknaden arbetar med miljömässig hållbarhet och arbetets övergripande 

frågor handlar om vilken roll HR har i miljömässigt hållbarhetsarbete samt hur de arbetar för att säkerställa 

kompetensen inom området. Arbetet har genomförts med en kvalitativ metod och fem semistrukturerade 

intervjuer. Av studien framkom att HR:s främsta roll i miljömässigt hållbarhetsarbete är som kommunikatör 

och avsändare samt att utbildning togs upp som en av de främsta bitarna där HR är med och bidrar till 

organisationens miljöprestationer.  

 
Nyckelord: CSR, HR, Miljömässig hållbarhet 
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Inledning  
 

Jordens klimat är i ständig förändring, de senaste 30–50 åren har klimatförändringarna 

tilltagit och det är på grund av mänsklig påverkan.  Det bedrivs idag många verksamheter 

som förändrar jordytan och planetens temperatur ökar vilket kommer få allvarliga 

konsekvenser (Greenpeace 2017).     

 

Företag har idag ett större socialt ansvar och det ställs allt högre krav på företag att ta 

hänsyn till mänskliga rättigheter, miljöstandarder och grundläggande arbetsrättsprinciper 

(Svenskt näringsliv 2017). Begreppet hållbar utveckling är ett begrepp som definierades år 

1987 i en rapport från FN och lyder ’en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationens möjlighet att tillfredsställa sina behov’ (Regeringen 

2016).  

 

2015 antogs nya mål för hållbar utveckling i FN och man skiljer inte längre på frågor om 

hållbarhet och utveckling utan tanken är att de behandlas gemensamt med inriktning mot 

social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling (FN 2017). I och med de nya målen 

från FN har regeringen i Sverige kommit med nya rapporteringskrav för svenska företag. 

Från 1 december 2016 gäller den nya hållbarhetslagen som omfattar ett flertal företag på 

den svenska marknaden. De företag som omfattas av lagen ska årligen skicka in en 

hållbarhetsrapport som bland annat tar upp en beskrivning av en policy kring hur företaget 

arbetar med hållbarhetsfrågor samt resultaten av policyn, de måste i rapporten redogöra 

för hur de arbetar med bland annat miljöfrågor (Hållbarhetslagen 2016).  

Eftersom kunder efterfrågar miljövänliga val i allt större grad krävs det idag att företag har 

långsiktiga strategiska planer för hållbart miljöarbete (Daily & Huang 2001). Harris & 

Tregidga (2012) hävdar ändå att många organisationer använder hållbarhet som en retorisk 

strategi för att framställa sitt företag som ansvarstagande. Men det räcker inte med att bara 

prata om hållbarhet. För att en övergång ska ske till ett mer miljömässigt ansvarsfullt 

paradigm krävs det en miljömässig mottaglighet i organisationen. I en sådan förändring är 

det högst troligt att HR-funktionens inblandning behövs. HR-funktionen är en viktig del i 

både formuleringen av strategier och implementeringen, trots det har det legat lite fokus 

på hur HR-funktionen kan bidra till miljömässig hållbarhet i organisationer (Harris & 

Tregidga 2012).  
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Med bakgrund av detta kommer det här arbetet undersöka hur HR-funktionen arbetar med 

miljömässig hållbarhet i några branscher på den svenska marknaden. Då det finns 

begränsad forskning kring HR och miljöarbete på den svenska marknaden blir det särskilt 

viktigt att täcka av detta i en svensk kontext. I och med att hållbarhet är ett stort område 

har jag valt att avgränsa mig till miljöaspekten. Uppsatsen är också ett tydligt pedagogiskt 

projekt eftersom jag intresserar mig för de påverkansprocesser som blir nödvändiga för att 

införa ett nytt tänkande och handlande kring miljömässig hållbarhet i organisationer och 

företag.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur HR-funktionen i olika branscher på den svenska 

marknaden arbetar med miljömässig hållbarhet. De centrala frågeställningarna som arbetet 

kommer besvara är:  

 vilken roll har HR i företagens miljömässiga hållbarhetsarbete?  

 hur arbetas det för att öka och säkra kompetensen kring miljömässig hållbar 

utveckling hos medarbetare i verksamheten? 

Hållbarhetsarbete – en kort orientering 

I arbetet kommer förkortningarna CSR och CR att förekomma. CSR är en förkortning för 

corporate social responsibility och CR är förkortning för corporate responsibility. EU 

kommissionen definierar CSR som det ansvar som företag tar för social, ekonomisk och 

miljömässig påverkan (Dickmann 2016) och Financial Times definierar i sitt lexikon CR 

som det ansvar företag har mot företagets intressenter och för samhället i stort (Financial 

Times 2017). Fokus i arbetet ligger på den miljömässiga delen av företags ansvar och det 

är så begreppen används i denna uppsats.  

 

Miljömässig hållbarhet en definition  
 

Miljömässig, eller ekologisk, hållbarhet kan ha många definitioner men handlar om att på 

lång sikt behålla jordens ekosystem och dess funktioner. Det kan handla om att möjliggöra 

för framtidens behov att producera energi och mat, tillhandahållande av rent vatten och att 

reglera klimatförändringar (Hållbarhet 2017).  
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Hållbarhetslagen  
 

2016 kom en ny hållbarhetslag i Sverige som tydligare reglerar företags ansvar i relation 

till hållbarhetsarbete. I årsredovisningslagens 6 kapitel finns nu tre nya paragrafer, 10–12 

§, om hållbarhetsrapporter och vilka företag som omfattas av lagen. Det är nya paragrafer 

som lagstadgades i november 2016 genom SFS 2016:947 som är en lag om ändring i 

årsredovisningslagen (1995:1554).   

 

10 § tar upp vilka företag som ska skriva en hållbarhetsrapport som en del av 

förvaltningsberättelsen, vilka är företag som uppfyller två av de tre kriterierna: medeltalet 

anställda uppgår till med än 250 anställda, företagets redovisade balansomslutning uppgår 

till mer än 175 miljoner kronor, samt företagets redovisade nettoomsättning uppgår till 

mer än 350 miljoner kronor. Kriterierna ska ha varit uppfyllda under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren. I paragrafen framgår också att detta inte gäller för företag som är 

dotterbolag om de omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen. 11 § rubricerar att det 

är tillåtet att lämna en hållbarhetsrapport enskild från årsredovisningen, och den sista 

paragrafen i den nya lagen, 12 §, redogör för vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. Det 

som ska finnas med i rapporten är bland annat upplysningar i frågor som rör miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Rapporten ska också innehålla den policy som företaget tillämpar i frågorna samt 

resultatet av policyn. De risker som rör frågorna och är kopplade till företagets 

verksamhet, samt om det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster 

som sannolikt får negativa konsekvenser (Årsredovisningslag (1995:1554) 2016). 

Hållbarhetsrapporter  
 

Betydelsen för företag att arbeta med CSR har ökat allt mer vilket man kan se på den 

ökning av hållbarhetsrapporter som producerats de senaste åren. Av världens 250 största 

företag ökade antalet av de som skrev hållbarhetsrapporter från 50 till 80 procent mellan 

åren 2005 till 2008 och år 2011 kunde man se att 95 procent av företagen skrev en separat 

rapport om CSR eller redogjorde för hållbarhetsarbete i årsredovisningarna. Global 

uppvärmning, föroreningar och andra effekter av industriverksamheter, samt 

medvetenheten hos allmänheten har lett till utveckling av lagar inom det här området 

(Simpson & Taylor 2013). 
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Tidigare forskning  
 

För att få ett grepp om själva begreppet hållbarhet fick jag googla mig till olika 

definitioner och förstod ganska snabbt att jag behövde begränsa mig till en del av 

begreppet, vilket blev den miljömässiga delen då det var den biten jag var intresserad av 

att undersöka. Till en början hade jag svårt att hitta artiklar inom ämnet då jag inte visste 

vilka sökord jag skulle använda. Jag började med att söka på svenska vilket inte gav några 

resultat så jag övergick då till att söka med engelska sökord. Sökord som jag använde mig 

av var: ’role of HR in organisations’ ’Sustainability and HR in organisations’ ’role of HR 

in sustainable strategies’ ’csr and HR’.  Jag använde mig av sökmotorn via Umeå 

Universitetsbibliotek och valde att göra en generell sökning och inte via en specifik 

databas då jag märkte att jag inte fick några resultat när jag gick in i specifika databaser.  

 

Utifrån sökningar inom det här området har jag märkt att det saknas svenska 

undersökningar vilket gör att tyngdpunkten i min forskningsgenomgång ligger på 

internationell forskning. Detta gör det särskilt intressant för mig att titta på hur HR-

funktioner i Sverige arbetar för en hållbar framtid och minskad klimatpåverkan.  

 

Kultur 
 

För att ta ett steg in i tidigare forskning inom miljömässig hållbarhet och HR kommer här 

först en del om företagskultur och hur kultur kan kopplas till miljöprestationer.  

 

För företag som anammar CR som en central del i organisationen kommer kulturen med 

största sannolikhet att ändras eftersom organisationen kan bli tvungen att byta värderingar 

och normer (Dickmann 2016). Organisationskultur är något som är viktigt att ta hänsyn till 

vid förändringar, studier visar att en vanlig orsak till att förändringar misslyckas är för att 

ledningen inte tagit hänsyn till hur stark kultur det varit i företagen. Vissa hävdar att det 

krävs en förändring av kulturen för att lyckas med implementering av ett hållbart 

arbetssätt. En miljömedveten organisation bör sträva efter att ha en stark företagskultur 

som möjliggör för personalen att göra klimatsmarta val (Daily & Huang 2001). 

 

Simpson & Taylor (2013) skriver om hur företagskulturen spelar en stor roll i hur 

anställda beter sig på arbetsplatsen och att det finns olika komponenter som skapar 

företagskultur. Synliga komponenter är sådana som man kan se när man kommer till ett 



 

 5 

företag så som anställdas attityd, hur ledarskap utövas, hur ledarskapet påverkar de 

anställda eller en personalhandbok med policydokument. Sen finns det öppna 

komponenter, organisationens mål och ambitioner och de värderingar som görs offentliga. 

Det finns även dolda komponenter, oskrivna regler, som påverkar företagskulturen, de kan 

komma från den nationella kulturen eller från branschtillhörigheten. Det kan finnas både 

positiva och negativa delar av de oskrivna reglerna som påverkar företaget i stort, det är 

regler som alla är delaktiga i och som påverkar hur saker och ting görs på företaget. Hur 

de öppna komponenterna tas emot i organisationer kan bero på flera saker men vad som 

verkar vara avgörande är ett starkt ledarskap. Det är genom ledarskap som företagens mål 

och ambitioner i policys kan få en genomslagskraft. Vad man ser där det finns frånvaro av 

starkt ledarskap är att företagets etiska ställningstaganden och värderingar endast ses som 

en retorik av de anställda, eller som något för HR-avdelningen att sprida och prata om, 

snarare än något att agera efter (Simpson & Taylor 2013). I majoriteten av 400 tillfrågade 

företag visade det sig att företagets CR policy var framtagen och förvaltad på VD-nivå, 

men mycket talar för att HR borde vara involverade i den processen (Dickmann 2016).  

 

HR och miljömässig hållbarhet  
 

En studie som gjordes på Nya Zeeland undersökte hur HR-chefer kan anta moraliska och 

etiska ställningstaganden i sitt vardagliga arbete. Frågor som undersöktes var chefernas 

privata moraliska ståndpunkter kring miljö, hur de överförs till deras arbetsroll och går 

ihop med företagets moral, vilka omständigheter som påverkar HR-chefernas agerande, 

och vad gör de, eller säger att de gör, när det kommer till att bevara miljön. En sista fråga 

som undersöktes var vad HR-funktionen och HR-chefer gör, bör göra eller kan göra för att 

främja ett hållbarhetsarbete i organisationer. Resultat av studien visade att HR-funktionen 

inte var en drivkraft till miljömässigt hållbart arbete i organisationen. De visade sig ha en 

mer passiv roll på grund av framförallt tre orsaker; 1. Miljö är inte en prioritet för HR, de 

har andra viktigare saker att prioritera. 2. De har inte resurserna för att ta initiativ till 

miljömässig hållbarhet. 3. Det ansvaret ligger på en annan avdelning. Däremot tyckte HR-

cheferna att HR-funktionen har en roll i att främja miljöarbete inom organisationen 

eftersom de har en förtroenderoll som avsändare av företagets värderingar och en 

kommunikativ roll i organisationen (Harris & Tregidga 2012). En undersökning som 

Society for human resource management gjorde 2007 för att undersöka miljöansvar hos 

organisationer och HR-funktionens roll i det, visade att de topp tre aktiviteterna inom 
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miljöansvar som HR ägnade sig åt var att uppmuntra anställda till att arbeta mer 

miljövänligt, återvinning och att skänka bort använda möbler (SHRM 2008).  

 

Vinster och fördelar  

 

Områden inom organisationer där CR verkar ha en positiv inverkan är bland annat ryktet 

bland kunder, attraktion som arbetsgivare för både befintliga som för potentiella anställda, 

personalens professionella utveckling, trivsel på arbetsplatsen och gemensamt 

organisatoriskt engagemang. Dessa är några delar som identifierats som 

konkurrensfördelar för företag som jobbar med CR (Dickmann 2016). Undersökningar i 

USA visar att en del arbetssökande visar intresse för företag som arbetar positivt för 

miljön och många väljer idag en miljövänlig arbetsgivare. Det har visat sig att 

jobbsökande är mer benägna att söka och välja arbetsgivare som har starka värderingar 

gällande hållbarhet för miljön (Renwick, Jabbour, Muller-Camen, Redman & Wilkinson 

2016). Det lönar sig således för HR att vara involverad och uppdaterad om 

hållbarhetsarbete även för att rekrytera nya medarbetare (Dickmann 2016).  

 

HR:s kompetenser i miljöarbete 
 

Tidigare forskning har också intresserat sig för HR-funktionens roll i arbetet med hållbar 

utveckling (Rimanoczy & Pearson 2012). Resultaten visar att HR-funktionen har en stor 

roll som kommunikatör i organisationer där de bär ansvar för att förse medarbetare med 

information och utbildning för att öka medvetenheten om hållbart arbete och vad det 

innebär för varje avdelning i företaget. HR kan bidra till att skapa medvetenhet och 

förståelse kring miljö- och hållbarhetsfrågor genom att skapa en dialog med medarbetarna 

där de diskuterar företagets mål. För att uppnå företagens miljö- och hållbarhetsmål gäller 

det att utveckla kompetenser kring miljö och hållbarhet hos tillräcklig många för att i 

slutändan nå den effekt som eftersträvas. En viktig insats som HR bör fokusera på är att 

engagera högsta ledningen då de spelar en stor roll i att utveckla företagens strategier. 

Men även medarbetarna på lägre nivåer är viktiga att påverka. Insatser som riktar sig till 

både högre och lägre nivåer i företag förstärker gemensamt lärande och ger grund till nya 

idéer och synsätt på arbete kring hållbarhet i hela organisationen. Ledare i organisationer 

som vill gå över mot ett hållbarhetstänk kräver ny kompetens, nya tankesätt och nya 

beteenden (Rimanoczy & Pearson 2012).  
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Många företag har idag ett aktivt hållbarhetsarbete och har det som en integrerad del av 

företagets strategier. Dock är det många vd:ar på företag, även företag med uttalat 

engagemang kring CR, som erkänner att det finns ett prestationsgap mellan vad de anser 

att företag bör göra och vad deras företag faktiskt gör. En möjlig förklaring till det 

prestationsgapet är att det ofta finns ett litet samarbete mellan de som arbetar med 

hållbarhetsfrågor och resten av verksamheten. Ett stort gap i samarbete verkar finnas 

mellan CR-specialister och HR-funktionen. Detta trots att HR-funktionen har 

specialistkompetens, och ofta har ett formellt eller stöttande ansvar i olika 

företagsprestationer och policys, som skulle kunna vara till hjälp vid CR-arbete 

(Dickmann 2016).  

 

HR besitter värdefulla kompetenser som skulle kunna komma till användning i 

hållbarhetsaktiviteter. HR-personal har kompetenser inom bland annat utveckling och 

utbildning, change management, performance management och annat som kan vara till 

nytta vid design och implementering av CR strategier. HR-personal vet även vad som 

engagerar medarbetare och hur mål och strategier bör kommuniceras för att bli förstådda. 

Detta gör att HR borde vara en nyckelspelare för organisationer som arbetar för hållbar 

utveckling (Dickmann 2016). 

 

En studie gjord på nio företag, utvalda från de topp hundra mest hållbara organisationer i 

världen, undersökte vilka svårigheter företagen har haft med hållbarhetsarbete samt vilken 

roll HR har spelat i omvandlingen till att bli en mer hållbar organisation. Cheferna som 

intervjuades hade stor kunskap om både hållbarhet och olika HR-aktiviteter. I studien 

framkom tio områden där HR kan göra viktiga bidrag till organisationens 

hållbarhetsarbete. Det var inom områdena ledarskapsutveckling, utbildning, change 

management, samarbete och teamwork, talent management, mångfald, etik och styrning, 

värderingar, hälsa och säkerhet samt arbetarengagemang (Clark 2013).  

 

Uppnå miljöprestationer genom HR  

 

Det finns en omfattande överensstämmelse om värdet med strategiskt CR men desto 

mindre om vem som ska driva organisationsförändringen mot ett mer strategiskt 

förhållningssätt till CR. Viss litteratur föreslår att ett samarbete mellan högsta cheferna 

och HR effektiv kan kombinera inflytande, verksamhetsfokus och HR:s förmåga att 

effektivt hantera den nödvändiga kulturförändringen som implementering av nya strategier 
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kräver (Dickmann 2016). Renwick et al. (2016) visar att det finns olika åsikter kring vad 

som får medarbetare att ändra beteenden. Bland annat att det kan handla om utbildning, 

motivation och organisationsförändring, en annan åsikt är att kunskap om miljöproblem 

kommer leda till ändrat beteende, medan en tredje åsikt visar att utbildning och incitament 

är det viktigaste. En studie gjord på ledare och medarbetare i Canada och USA visade att 

grönt transformerande ledarskap och positiv uppmuntran skapade en positiv relation 

mellan ledarskap och anställdas miljövänliga aktiviteter (Renwick et al. 2016).  

 

Det finns många faktorer som påverkar om ett företag lyckas med att bli en mer hållbar 

organisation. Vissa inför miljöledningssystem som ett steg på vägen. Miljöledningssystem 

är ett verktyg som ska underlätta arbetet och som bygger på internationella standarder om 

miljöledning. Systemet omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och rapportering 

om en organisations miljöarbete. Men det finns mycket som tyder på att det är de mjuka 

värdena som påverkar organisationens miljöprestationer. Det är inom områden som 

ledares engagemang, anställdas medverkan, belöningar och feedback som det kan göras 

skillnader i miljöprestationer (Kaur 2011).  

 

Hur engagerad ledningen är i organisationer är avgörande för hur prestationerna kommer 

att se ut. Ett engagerat ledarskap som möjliggör för de anställda att ta eget ansvar och tid 

till att experimentera med olika miljövänliga aktiviteter kommer att ge förbättringar i 

miljöprestationerna. Det är också viktig att ledningen ger de resurser som krävs för att 

kunna göra förbättringsåtgärder, att resurser ges signalerar också att ledningen är 

engagerad i att lyckas med förbättringsåtgärder. Utbildning i miljöfrågor och 

miljöpåverkan för alla i organisationen har stor betydelse för huruvida en organisation 

kommer lyckas med förbättringsåtgärder. Förutom att visa på engagemang så bör 

budskapet om företagets handlingsplan, initiativ och mål kommuniceras upprepade gånger 

till alla anställda. Om chefer antar en deltagande och öppen kommunikation kring 

miljövänliga idéer så är det större sannolikhet att anställda kommer på innovativa 

miljövänliga aktiviteter (Kaur 2011).  

 

Anställdas deltagande i miljöarbetet är centralt för att organisationen ska lyckas. 

Medarbetare kan ha en stor effekt i att ändra rutiner och beteenden och även att öka 

medvetenheten kring miljö i organisationen. Att använda sig av team i samband med 

insatser för att öka anställdas deltagande kring miljöarbete har visats vara effektivt. I en 

organisation i England prövade de att skapa ”gröna team”, som bestod av medarbetare 
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från olika avdelningar som fick träffas för att komma på nya idéer, diskutera erfarenheter, 

utforska problem och öka förståelse kring varför, hur och var förbättringsåtgärder kan 

utföras. Detta visade sig vara positivt för företagets miljöprestationer (Kaur 2011).  

 

Metod  

 

Nedan presenteras metod och tillvägagångssätt samt motivering till dessa och resonemang 

kring studiens kvalité och trovärdighet.  

 

Kvalitativ studie  
 

Det här arbetet bygger och baseras på en kvalitativ forskningsmetod där data har samlats 

in genom intervjuer. Det är forskningsfrågan som ska styra vilken metod som ska 

användas och i och med att syftet var att undersöka hur HR-funktionen arbetar med 

miljömässig hållbarhet och jag ville komma åt erfarenheter och uppfattningar, lämpade det 

sig bäst att använda en metod där fördjupning står i fokus (Bryman 2011).  

 

Urval 
 

Urvalsmetoden jag använt mig av var ett målinriktat urval vilket betyder att företag och 

intervjupersoner valdes ut i direkt koppling för att kunna besvara mina forskningsfrågor 

(Bryman 2011). Urvalet till studien gjordes i flera steg. Till att börja med letade jag efter 

organisationer som omfattas av den nya hållbarhetslagen, det vill säga att jag ställde krav 

på organisationens storlek och omsättning enligt 10§ i 6:e kapitlet i årsredovisningslagen. 

Ytterligare urvalskrav var att organisationen skulle vara verksam i Sverige och att de hade 

ett uttalat, aktivt hållbarhetsarbete. Efter det valde jag företag att kontakta som stämde in 

på mina urvalskrav och som var verksamma i olika branscher.  

 

Branscherna där jag har intervjuat personer i HR-funktionen blev till slut bankbranschen, 

teknikkonsultbranschen, fastighetsbranschen, energibranschen samt branschen för 

spårtrafik. Företagen där jag gjort datainsamlingen är företag som omfattas av den nya 

hållbarhetslagen, direkt eller indirekt och stämde därmed in på urvalskraven.  Vissa av 

företagen som ingår i studien är dotterbolag och ingår i större koncerner, vilket innebär att 

de inte direkt omfattas av lagen i och med att ansvaret då ligger på moderbolaget. Däremot 
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uppfyller företagen kraven på storlek och omsättning. Urvalet av person att intervjua hade 

endast ett krav vilket var att arbeta i företagets HR-funktion, däribland har jag intervjuat 

HR-chefer och HR business partners. Jag valde i slutändan att intervjua fem personer och 

det valet motiverades i första hand av den tid jag hade till förfogande.  

 

Tillvägagångsätt  
 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och den tidigare forskningsgenomgången 

formulerade jag en intervjuguide (se bilaga 3). Jag tog avstamp i den tidigare forskningen 

för att formulera mina frågor eftersom jag såg en relevans av att täcka av samma områden 

i en svensk kontext. Jag valde att göra en semistrukturerad intervjuguide för att kunna vara 

anpassningsbar i intervjun och för att inte behöva följa ett fast frågeschema, men även för 

att lämna utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman 2011). Innan min första intervju höll 

jag en pilotintervju (se Bryman 2011) för att säkerställa att mina frågor uppfattades på det 

sätt som jag förväntat mig samt för att ge mig chans att omformulera frågor vid eventuell 

tvetydighet. Jag gjorde pilotintervjun med en chef i en organisation som uppfyller kraven 

för min studie, personen i fråga arbetar själv med miljömässiga hållbarhetsfrågor men ur 

ett ekonomi/ingenjörsperspektiv, jag ansåg personen lämplig eftersom förkunskap inom 

ämnet fanns samt stor kunskap om organisationen. Pilotintervjun resulterade i att jag tog 

bort samt omformulerade ett par frågor.  

 

När jag kontaktade organisationer för att få deltagare till min studie skickade jag med 

information om studien (se bilaga 1) tillsammans med en kort beskrivning om mig själv.  

 

Datainsamling 
 

Intervjuer  

Totalt genomförde jag fem intervjuer. Tre av intervjuerna hölls på plats på kontoren hos 

de olika företagen och två genomfördes per telefon. Innan intervjun startade fick 

informanterna skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 2) och ge sitt godkännande 

för mig att spela in intervjun. Informanterna som intervjuades per telefon fick ge sitt 

godkännande om inspelning och svar på om de tagit del av informationen om studien 

muntligt. Jag spelade in intervjuerna för att efteråt kunna lyssna flera gånger samt för att 

kunna genomföra transkriberingar. Under intervjun använde jag mig av olika typer av 

frågor, till en början använde jag mig av vad Kvale & Brinkmann (2014) benämner som 
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inledande frågor som ”kan du berätta lite om dig själv och din roll?”. Under intervjuns 

gång använde jag mig av sonderande frågor, i stil med ”kan du berätta mer om det?”, för 

att få fylligare svar och direkta frågor för att styra samtalsämnet (Kvale & Brinkmann 

2014). I och med att jag hade en semistrukturerad intervjuguide så fanns möjligheten att i 

stunden ställa olika typer av frågor beroende på informanternas svar (Bryman 2011).  

 

Bearbetning av data  
 

Efter varje intervju gjordes en transkribering. I och med transkriberingen började analysen 

av data redan där genom att jag gjorde mig mer bekant med vad som framkom under 

intervjun och lärde känna mitt material. Efter varje transkribering har jag lyssnat igenom 

intervjun en gång till samtidigt som jag läst transkriberingen för att dubbelkolla att jag fått 

med allt (Braun & Clarke 2006). Att genomföra transkribering gav mig möjlighet att göra 

en noggrann analys eftersom informanternas egna ord och uttryck fanns bevarade i text, 

vilket enligt Bryman (2011) är en viktig aspekt i att göra transkriberingar. 

 

Tematisk analys 

Tematisk analys är en metod där betydelsen läggs på vad som sägs och inte hur det sägs 

(Bryman 2011). Analysmetoden kan användas för att rapportera om deltagares 

erfarenheter, mening och verklighet men med fokus på den insamlade datan och metoden 

lämpar sig för att återspegla verkligheten (Braun & Clarke 2006). Jag har använt mig av 

en teoretisk tematisk analys (se Braun & Clarke 2006) där analysen drivs av teori eller 

syftet med analysen, istället för att drivas av datan som den gör vid induktiv tematisk 

analys. Teoretisk tematisk analys ger en detaljerad bild av vissa aspekter av datan men ger 

en mindre detaljerad bild av helheten. Kodningen gjordes för att besvara mina 

forskningsfrågor och har till en början, i enighet med teoretisk tematisk analys, kodats 

efter förutbestämda teman (Braun & Clarke 2006), det vill säga utifrån min intervjuguides 

teman som är baserade på forskningsgenomgången. Allt arbete har genomförts digitalt och 

kodningen genomfördes med olika färger för respektive informant som kategoriserades in 

i teman i ett dokument, vari jag fick en överskådlig blick. Steg två i analysen blev att 

analysera datan i kategorierna för att hitta empirigenererade teman. Jag gjorde ytterligare 

inläsning av min data för att finna gemensamma nämnare som kunde slås samman till 

övergripande teman inom kategorierna. För att hitta teman kodade jag materialet och 

letade efter undermeningen i det som togs upp. Teman skapades utifrån relevansen av det 

som informanterna tog upp kopplat till mina forskningsfrågor (Braun & Clarke 2006).  
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Etik 
 

Viktiga etiska riktlinjer att ta hänsyn till vid kvalitativ forskning är informerat samtycke 

och konfidentialitet (Kvale & Brinkmann 2014). I det hänseendet var jag noggrann med 

att informera mina informanter om syftet med studien samt hur intervjun skulle gå till och 

gav information om konfidentialitet, användandet av data och att deltagandet var frivilligt. 

Detta gjorde jag först i ett informationsblad (se bilaga 1) i samband med att jag bokade in 

intervjuer, och sedan muntligt innan intervjun, informanterna fick även skriva under ett 

informerat samtycke (se bilaga 2), eller muntligt bekräfta, att de hade tagit del av och 

förstått informationen om studien. Detta i linje med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (se Vetenskapsrådet 2002).  

 

Förutom de etiska krav som ställs enligt lagar och regler finns det andra etiska 

ställningstaganden att ta hänsyn till. Ämnet i uppsatsen handlar delvis om etik och moral 

och jag bestämde därmed från början att anonymisera mina informanter och även 

företagen för att undvika eventuella konsekvenser av mitt resultat.  

 

Kvalité och trovärdighet  
 

Jag har genom hela studien strävat efter att hålla en hög trovärdighet. Genom att ta hänsyn 

till min förförståelse för att hålla studien i linje med syfte och frågeställningar har jag 

under intervjuerna försökt hålla mig från att ställa ledande frågor för att låta 

informanternas ord prata för sig själva utan att min förförståelse om ämnet skulle påverka 

resultatet (Bryman 2011). För att öka pålitligheten i studien (se Bryman 2011) har jag 

varit noggrann i min beskrivning av urvalet av företag och informanter samt beskrivit hur 

forskningsprocessen har fortskridit. Jag har även gjort en ordagrann transkribering som 

har möjliggjort för att behålla informanternas röst genom resultatdelen vilket ger studien 

en högre pålitlighet.  

 

Något som ytterligare ökar trovärdigheten i studien är att jag hela tiden utgått från tidigare 

forskning. Det är den som har lagt grunden för utformningen av intervjuguiden och det var 

intervjuguiden som styrde hur jag initialt kodade materialet. Det finns således en 

genomgående koppling till tidigare forskning vilket ger studien en hög relevans och 

trovärdighet.  
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Slutligen har jag, för att höja trovärdigheten, följt de forskningsetiska principerna vilket 

innebär att studien genomförts utan att tumma på moralen (Kvale & Brinkmann 2014).   

 

Resultat  

Nedan presenteras resultatet av de fem intervjuerna. Resultatet presenteras i åtta 

övergripande kategorier som vart och ett innehåller mer specificerade teman. 

Informanterna är anonymiserade och refereras till som ”Informant 1-5”.  

 

Miljömässig hållbarhet  
 

Två huvudteman blev synliga när informanterna talade om vad miljömässig hållbarhet 

innebär, bevara miljöns resurser och ansvar. Det som karakteriserade temat bevara 

miljöns resurser var att informanterna pratade om hur företaget minimerar sin 

klimatpåverkan genom medveten konsumtion och avfallshantering. En av informanterna 

konstaterade att: ”miljömässig, ja det handlar ju om att vi ska ta tillvara på miljöns 

resurser och använda det på ett effektivt sätt, det ska finnas kvar även imorgon” 

(Informant 3). 

 

Andra informanter blev än mer konkreta och kopplade frågan om resursbevarande till 

möjliga konsekvenser för hur företag kan agera för att bli mer hållbara och miljövänliga:  

 

Naturligt tänker man ju på olika former av utsläpp till exempel som vi bidrar med, 

och produktion och när det gäller transporter och liknande, tjänsteresor tex, maten vi 

har i vår restaurang, hur den är producerad och även material, alla material vi 

använder, när det gäller kontorsutrustning osv, och att vi återvinner avfallet från 

kontoret (Informant 4). 

 

Det var dock tydligt att alla inte hade en lika tydligt formulerad idé om vad miljömässig 

hållbarhet kan vara utan snarare gav uttryck för en mer allmänt hållen åsikt: ”Ja miljö, ja 

det är klart miljö och hållbarhet, då är det ju tänker jag mer sopsortering och lite så, man 

tänker mer energiförbrukning och mera miljö så” (Informant 2). 
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Andra informanter pratade om miljömässig hållbarhet ur ett ansvarsperspektiv. Det som 

utmärkte temat ansvar var att informanterna pratade om det på ett övergripande 

organisatoriskt plan med samhällsfokusering: ”Vi bidrar ju till hållbar samhällsutveckling, 

där vi då eftersträvar en balans mellan ekologiskt, socialt och vår ekonomiska hållbarhet 

genom att möjliggöra hållbara val. Vi har ju ett samhällsansvar egentligen” (Informant 5). 

En annan informant var inne på samma spår men pratade också om hållbarhet i termer av 

arbetsmiljön: ”Miljömässig hållbarhet finns ju olika aspekter tänker jag utifrån en 

organisation vi har ju arbetsmiljön, det ena, och sen kanske mera miljömässigt hur 

organisationen tar sitt ansvar för att vara en grön organisation” (Informant 1). 

 

Det märktes på informanternas svar om vad miljömässig hållbarhet innebär för dem hur 

väl de var insatta i ämnet på ett personligt plan. De som märkbart var något mindre insatta 

gav ofta flytande och mer övergripande svar, inte helt sällan svar som kan härledas 

tillbaka till organisationens retorik om hållbarhet.  

 

Policy  
 

I diskussionerna om företagets policydokument för miljö och hållbarhet framträdde två 

teman: policyn som en central angelägenhet, och samverkan kring policyn. Det var tydligt 

att policys om miljö och hållbarhet i samtliga fall var framtagna på central nivå. En 

informant konstaterade att policyn: ”är på väldigt central nivå, på högsta, 

koncernövergripande” (Informant 3). 

 

Trots att den centrala nivån var en tydlig avsändare av policyn om miljö och hållbarhet så 

beskrevs också att policys samverkades med andra delar i organisationen.  

 

Ja bland annat så är det vår VD då för hela koncernen, och sen så då har vi ju en 

hållbarhets, eller vi har en avdelning som jobbar med hållbarhet, så är det, och sen 

brukar faktiskt HR direktören vara med i det här också faktiskt, vad det gäller 

policydokument (Informant 5). 

 

Om ovanstående beskrev samverkan genom att beskriva vilka som varit med i 

policyarbetet så pratade andra informanter mer om anledningen till samverkan:  
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Det är QA [quality assurance], och HR, och legal [jurister] skulle jag gissa, men det 

är liksom på högsta ort men det handlar om att se helheten och då behöver samtliga 

kompetenser vara delaktiga, så, att få med olika aspekter osv utifrån 

människoperspektivet också (Informant 3).  

 

Flera informanter berättade att policydokument tas upp i ledningsgruppen och ses över 

där. En informant berättade också att varje avdelning ansvarar för sin egen policy men att 

den sedan ses över av ledningsgruppen och godkänns och samverkas där med ytterligare 

personer:  

 

När det gäller alla våra policydokument så ansvarar ju HR för sina, miljö för sina, 

hållbarhet för sin och så vidare. Sen har vi styrgruppen då, det är VD:n, jag och vice 

VD:n som ingår där, och där har vi ju möten då och ser över alla policydokument 

och provtrycker i organisationen och ser över chefsförändringar, lagförändringar, 

och sen har vi det uppe i ledningsgruppen varje år och det samverkas med våra 

fackliga representanter också (Informant 2). 

 

Trots att den centrala nivån stod som avsändare så var det i den här organisationen mer 

tydligt att dokumenten framställs av olika personer men samverkas på central nivå. Något 

som endast informant 2 tog upp var just att policydokument måste ses över på grund av att 

det kan komma lagändringar.  

 

Hållbarhetslagen  
 

Ett tema som stod klart för mig när informanterna pratade om den nya hållbarhetslagen 

var interna processer. De diskuterade kring vikten av att ta till sig lagen och att HR 

kanske kommer vara en del av implementeringen. Några informanter pratade om 

hanteringen av den nya lagen i ett framtidsperspektiv som något de ska ta tag i:  

 

Vi behöver ju ha koll på det och, säkerställa processerna, rutinerna, kring 

implementeringar av det här då. Men det är intressant, det kanske är så att när det 

upprättas blir det tydligare också hur utrullningen av den ska vara (Informant 1). 

 

Trots att en annan informant också pratade om det i ett framtidsperspektiv så står det 

också klart att de redan arbetar med hållbarhet enligt konstens alla regler:  
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Det blir viktigt för oss att tydliggöra hur vi jobbar med hållbarhet, till exempel så 

ger ju det fart till vårt hållbarhetsarbete internt, kunden den är redan taken care of 

men det vi gör internt. Vi jobbar på det viset men vi rubricerar det inte på det viset 

(Informant 3). 

 

En annan informant beskrev hur de redan har tagit upp arbetet kring den nya lagen: ”Vi 

jobbar med hur vi ska tolka den och vad vi ska göra för att leva upp till den” Informant 4. 

Det stod klart under intervjuerna att ingen av informanterna har läst den nya lagen, men de 

vet att den finns. Lagen tar även upp delar som inte är inriktade direkt mot miljö, så som 

sociala förhållanden och personal, vilket för in på nästa rubrik.  

 

Kultur  
 

När vi samtalade kring kulturens betydelse för miljö- och hållbarhetsarbete blev två 

mönster tydliga: Medvetenhet hos anställda och HR som kulturskapare. Det var tydligt att 

det fanns en generell medvetenhet bland anställda kring miljö- och hållbarhetsfrågor som 

kunde ta sig uttryck i att anställda ställde krav på företagets agerande. En av informanterna 

beskrev till exempel hur frågan om fruktkorgar hade blivit ett hett ämne: 

 

Till exempel så har vi ju fruktkorgar som så många, men här slår man näven i bordet 

och säger ’varför har vi inte ekologisk frukt?’, man är oerhört medveten här, 

medarbetarna ställer höga krav på oss som arbetsgivare i allt som vi gör (Informant 

3). 

 

Andra pratade om att det uppstår en stolthet med tanke på att organisationen arbetar med 

hållbarhet vilket tyder på en medvetenhet kring de här frågorna: 

 

Hållbarhet som en del av en organisation skapar ganska mycket stolthet tror jag och 

stolthet blir ju både liksom att man blir medveten om att vi jobbar med de här 

frågorna men också att det skapar en attraktion till kunder (Informant 1). 

 

Om stolthet och medvetenhet är en del av kulturen så är många också överens om att HR 

är med och skapar kulturen i organisationen. Vad som karakteriserade HR som 

kulturskapare var framför allt två saker, dels hur informanterna pratade om utbildningar 
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samt om HR som avsändare. Några förklarade att man genom utbildningsinsatser försöker 

skapa en hållbarhetskultur i organisationen: ”det handlar ju också om en kulturfråga, och 

där har HR en viktig roll att bidra med utbildningar och att hållbarhetskulturen är stark 

och finns hos åtminstone majoriteten av medarbetare” (Informant 4). Några av 

informanterna talade om HR som avsändare för att skapa en hållbarhetskultur och att det 

är viktigt att man från HR:s sida lever som man lär för att upprätthålla den här kulturen:  

 

HR har en absolut viktig roll, man är en central avsändare och som central avsändare 

så är man en företrädare för något som företaget står för och i min värld måste ju ett 

företag av idag stå för att värna om det vi har omkring oss, vare sig det är 

ekonomiskt, socialt eller miljömässiga aspekter, jag ser det som en självklarhet att 

HR tar ett stort ansvar för det i alla processer som vi håller i, allt vi sänder, allt vi 

utbildar, alla strategiska frågor men även operativa delar (Informant 3).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att kulturen är något som samtliga arbetar med och 

förstår har en betydelse för hur personalen agerar inom organisationen.  

 

HR:s kompetenser i miljöarbete 
 

När vi samtalade om HR:s kompetenser som en bidragande faktor till företags miljöarbete 

så framträdde två teman: HR som konstruktör, och miljöprestationer. HR som konstruktör 

framkom i frågor som kommunikation och att skapa genomslagskraft för hållbarhetsfrågor 

att nå ut i organisationen, en informant beskrev dennes roll som konstruktör av en 

plattform för kommunikation:  

 

Det handlar om att få till ett genomslag och alltså nå ut med den policyn som finns 

och där handlar det om att arbeta strukturerat inom HR för att kunna nå ut. Och där 

är själva relationsbyggandet och ha en plattform för att få ut budskapet som blir det 

centrala tänker jag (Informant 1).  

 

Andra informanter blev mer konkreta i HR:s roll som kommunikatör och beskrev 

tydligare inom vilka områden HR:s kompetenser är med och konstruerar: 

 

Jag tänker att det handlar om allt från vilken vision ett bolag har, vilken kultur man 

bygger, vilka arbetssätt, rutiner, policys. Det sänder man ju jättemycket från HR så 
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HR kan ju verkligen bidra oerhört mycket till den här typen av frågor och ställa krav 

(Informant 3).  

 

Andra pratade också om HR:s roll som kommunikatör och konstruktör i form av att 

konstruera nya psykologiska tankebanor som leder till ändrat beteende: ”det som jag 

tycker är viktigt är framförallt psykologi såklart, det handlar ju mycket om det, psykologi 

och kommunikation, sen jobbar ju vi mycket här med värderingar och 

beteendeförändring” (Informant 2). 

 

Dock var det tydligt att alla inte pratade om HR:s kompetenser lika detaljerat utan vissa 

pratade om kompetenser i mer allmän form och i frågor kring hur HR kan vara en 

bidragande faktor till företagets miljöprestationer. En av informanterna konstaterade HR:s 

roll i förbättringsåtgärder kopplat till personal och organisation: ”Dels är det ju 

kompetensutveckling och också kompetens vad det gäller organisationsutveckling” 

(Informant 5). Dock menar en annan att HR-medarbetare också måste besitta kunskap 

själva kring hållbarhet och miljö för att kunna gör skillnad i organisationens 

miljöprestationer:  

 

Har du en person som är duktig kring de här frågorna så kommer ju agendan sättas 

utifrån det, har du en person som inte har en aning ja men då kommer man förmedla 

nånting annat, förmodligen är man och tangerar det i alla fall i sitt uppdrag som HR 

men man kan ju få en väldig stor input på resultatet om man driver det ur ett 

hållbarhetsperspektiv sätt (Informant 3). 

 

Att det finns kompetenser inom HR som kan vara avgörande för ett företags 

miljöprestationer blir tydligt men om de används på det sättet är inte lika självklart.  

 

Resurser  
 

Resurser diskuterades i termer av tid och pengar. Det som gör att jag förstår att det är en 

diskussion om tiden är att det handlar om en prioriteringsfråga och att informanterna tar 

upp att det finns mycket annat som måste göras. Resurser i form av pengar tas upp som en 

bristvara men också att det inte är där skon klämmer: ”Jag skulle vilja tro att resurser är, 

det är nog inte det som är den trånga sektorn. Det är mera hur prioriterar vi bland allt som 

ska göras, men jag tror inte det är några problem med resurser så” (Informant 1). Andra 
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informanter menade på att det är just resurser som är en bristvara både vad gäller tid och 

pengar: ”Vi skulle kunna jobba jättemycket med det här, där har ju jag fått stå tillbaka 

tyvärr och det är väl en av våra största utmaningar att få fler resurser för det behöver man 

ju” (Informant 2). Resurser behöver dock inte nödvändigtvis vara ett problem då det också 

går att göra insatser för miljön utan att tillsätta extra resurser: ”det finns möjlighet att göra 

saker utan resurser också i beslut man tar” (Informant 3). 

 

Sammanfattningsvis är resursfrågan delad, vissa medger sig ha resurser medan andra ser 

det som den största utmaningen.  

 

Vinster och fördelar  
 

När informanterna berättade om fördelar som de har märkt genom att jobba i en 

organisation som arbetar med miljömässig hållbarhet tar de upp framförallt två teman, 

rekrytering och attraktivitet. Informanterna tog upp att det märks att det är en anledning 

till att medarbetare söker sig till just dem:  

 

Det var ju ett av skälen till att jag själv sökte mig hit, väldigt viktigt för mig att 

jobba för en arbetsgivare som har de aspekterna på agendan, och det ser vi ju 

framförallt nu när vi rekryterar lite yngre, att det blir allt viktigare att ha större syfte 

(Informant 4). 

 

Ett större syfte i arbetet är också det som bidrar till att de ser sig som attraktiva 

arbetsgivare och att det är ur den aspekten som HR ska arbeta med hållbarhetsfrågor just 

för att bidra till att skapa den här attraktiviteten. En av informanterna beskriver sin 

koppling till vinster: 

 

Men jag tänker utifrån det här att skapa nöjdhet och skapa nöjda medarbetare och 

skapa den här stoltheten, känna en trygghet i sitt arbete och det är mycket stolthet av 

att det finns processer och allting är genomtänkt utifrån de här strategierna då så 

tänker jag att jo men vi är inkopplade eller jag utifrån min roll blir involverad i det 

där och i synnerhet när vi har humankapitalmätningar där vi fångar upp de här 

områdena (Informant 1). 
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Att HR upplever vinster av att vara verksam i en organisation som arbetar med 

miljömässig hållbarhet syns i ovan citat. Att dessa två vinster är tätt sammankopplade kan 

man ana då en attraktiv arbetsgivare bör kunna ge en gynnsam rekrytering.   

 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
 

När informanterna talade om hur de arbetar för att säkerställa kompetensen kring 

miljömässig hållbar utveckling togs det upp i form av utbildning och uppföljning. Det som 

karaktäriserar utbildning som tema är att de flesta organisationerna har en utbildning om 

miljö och hållbarhet som en obligatorisk del i introduktionen: ”Ja det är obligatorisk för 

alla som börjar på XX” (Informant 3). Vissa tog även upp utbildning som en del av 

uppföljningen men det som utmärker att det är en uppföljning är till exempel att vissa gör 

uppdateringar av utbildningen som då blir obligatorisk på nytt och på så sätt ser man till 

att ämnet tas upp igen. Andra använder sig av spel och diskussionsgrupper. Trots att 

utbildning är en central del av det som informanterna tog upp så berättade en av dem att 

ansvaret läggs mer på den enskilda individen att vara uppdaterad om de här frågorna: ” vi 

får lov att signa varje år att vi har omläst och förstår” (Informant 3). Generellt märks det 

under intervjuerna att det här inte är någonting som informanterna har tänkt på tidigare då 

svaren är korta, som kan utläsas i citaten ovan, och andra resonerar kring hur mycket 

effekt en obligatorisk utbildning egentligen har:  

 

Det här med att göra en obligatorisk utbildning det är ju en grundplattform så, men 

sen behöver man jobba mer kontinuerligt och där tycker jag att det fortfarande finns 

kvar att göra, så att till en viss del jobbar vi med att skapa den här grunden men jag 

ser att vi behöver bli mycket mer aktiva i att få det här att bli en del av vardagen 

(Informant 1).  

 

Att HR ska arbeta med kompetensutveckling har framkommit under tidigare teman, men 

vid frågan om de gör det specifikt i förhållande till miljömässig hållbarhet är inte helt 

klart. 

Analys 

Nedan följer en analys av resultatdelen kopplat till den tidigare forskningsgenomgången 

om miljömässig hållbarhet och HR.  
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Miljömässig hållbarhet 
 

Att miljömässig hållbarhet diskuterades av informanterna ur temana bevara miljöns 

resurser och ansvar är något som går i linje med definitionen av miljömässig hållbarhet då 

denna handlar om att behålla jordens resurser över lång tid (Hållbarhet 2017), och för att 

göra det krävs det ett ansvarstagande både ur ett individ- men också ett 

organisationsperspektiv. Att informanterna pratar om att bevara miljöns resurser genom 

aktiviteter som återvinning och medveten konsumtion av produkter och energi kan förstås 

i förhållande till tidigare forskning då den tar upp det som primära aktiviteter som HR 

ägnar sig åt i miljömässigt hållbarhetsarbete (SHRM 2008). Att diskutera ur ett 

samhällsansvarsperspektiv är däremot något som skiljer sig från den tidigare forskningen, 

vilket möjligen skulle kunna bero på nationella skillnader. 

 

Policy  
 

I majoriteten av 400 tillfrågade företag var företagens hållbarhetspolicy framtagen på VD-

nivå (Dickmann 2016). Att så också är fallet i den svenska kontexten verkar till viss del 

stämma, här pratar man om policyn som en central angelägenhet och i flera fall har VD:n 

varit inblandad i policyn. Huruvida HR har varit inblandad i hållbarhetspolicyn i det 

internationella sammanhanget är oklart, dock står klart att HR borde vara en del av det 

arbetet bland annat i och med HR:s kompetenser kring hur en policy ska förmedlas för att 

bli förstådd (Dickmann 2016), resultatet av den här studien visar dock på viss delaktighet 

från HR:s sida i att ta fram hållbarhetspolicyn för företagen.  

 

Hållbarhetslagen och kultur  
 

Samhällsförändringar påverkar lagändringar, det är något vi vet (Simpson & Taylor 2013) 

och att medvetenheten kring hållbarhet har påverkat den nya lagstiftningen inom det här i 

Sverige. Att temat interna processer utkristalliserades i samtal kring lagen är inte helt 

oväntat då stora delar av HR:s arbete kan gå ut på att stötta i och ansvara för interna 

processer (Dickmann 2016). En sån process kan vara att skapa en stark företagskultur. Det 

är ingen av informanterna som pratar om en förändrad kultur sedan de börjat rubricera sitt 

hållbarhetsarbete offentligt vilket är något förvånande med tanke på att bland andra Daily 

& Huang (2001) menar att det krävs en förändring av företagskulturen för att lyckas med 

en organisations miljöarbete. En möjlig anledning till det kan vara att några av 
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branscherna som varit delaktiga i studien är så pass inriktade mot hållbarhet att kulturen 

redan fanns där från början. Medvetenheten kring hållbarhetsfrågor finns i 

organisationerna, alltså behövde kulturen kanske inte genomgå någon större förändring. 

Om medvetenheten finns i organisationerna som informanterna antyder så bör det inte 

varit några konstigheter att tydligare inrikta organisationen mot ett mer miljömässigt 

hållbart arbete och ett ansvarstagande för miljön. Harris & Tregidga (2012) menar 

nämligen att det måste finnas en miljömässig mottaglighet i organisationer för att lyckas 

med ökade miljöprestationer.  

 

HR som kulturskapare visade sig bland annat i hur HR bidrar med till exempel 

utbildningar inom hållbarhet och hur HR-funktionen bidrar till att ”leva som man lär”, 

alltså att de i allting som de sänder ut har med företagets värderingar. Det är något som 

bland annat skapar synliga komponenter av företagskulturen som Simpson & Taylor 

(2013) pratar om. Att ha med hållbarhet i ledarskapsutbildningar kan bidra till att ledare i 

organisationer förhåller sig till ett mer grönt ledarskap vilket också är en avgörande del för 

att nå ut med företagets policy kring hållbarhet och faktiskt få en effekt (Simpson & 

Taylor 2013).  

 

HR:s kompetenser i miljöarbete  
 

Förutom HR:s skickligheter inom kompetensutveckling pratar informanterna om HR som 

konstruktör kring olika företagsspecifika aktiviteter, som arbetssätt o rutiner, men även 

kulturskapande och förmedlandet av policys. Även om den tidigare forskningen i det här 

ämnet inte pratar om HR som konstruktörer så tas det upp att HR:s kompetenser inom 

bland annat utveckling och utbildning kan vara till stor nytta i implementeringen av 

hållbarhetsstrategier (Dickmann 2016). En studie på Nya Zeeland visade att HR-chefer 

inte ägnar särskilt mycket tid för arbete med miljömässiga hållbarhetsfrågor utan att det 

finns andra avdelningar som arbetar med sånt (Harris & Tregidga 2012). Deras resultat 

stämmer till viss del överens med denna studies resultat men det som skiljer sig är att 

informanterna pratar om att det finns insatser som görs från HR-avdelningen för att främja 

miljömässig hållbarhet. Däremot finns det likheter med annan forskning inom ämnet, 

informanterna pratar mycket om HR:s kompetens eller roll som kommunikatör och 

konstruktör för att skapa möjlighet till kommunikation, enligt Rimanoczy & Pearson 

(2012) är det en stor del av det som HR ska syssla med i miljömässigt hållbarhetsarbete. 

Rimanoczy & Pearson (2012) pratar också om hur ledarskapsutbildningar inom det här är 
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ett viktigt element för en övergång till ett bredare hållbarhetstänk då ledare behöver ny 

kompetens och nya tankesätt för att få till ett ändrat beteende. Samma sak är några av 

informanterna inne på, det här med beteendeförändringar och att HR besitter kompetens 

inom det.  

 

Resurser 
 

Informanterna pratar om resurser i form av tid och pengar vilket inte är oväntat. För vissa 

var inte resurser som pengar något problem medan andra medger sig behöva extra medel 

för att få igång fler aktiviteter inom det miljömässiga hållbarhetsområdet. Resurser som 

tid verkar dock vara en bristvara och flera pratar om att det handlar om en 

prioriteringsfråga. Enligt tidigare forskning är resurser de största argumenten till att HR 

inte arbetar med hållbarhet, att det inte ligger som en prioriterad fråga samt att resurser till 

att göra miljövänliga initiativ inte finns (Harris & Tregidga 2012). Enligt Kaur (2011) är 

resurser en viktig del i att kunna genomföra förbättringsåtgärder. 

 

Vinster och fördelar  
 

I upplevda fördelar och vinster pratade informanterna om att de märker att arbetssökande 

vänder sig till just deras organisation tack vare att de arbetar med miljömässig hållbarhet. 

Detta går i linje med en studie gjord i USA där man märkte att många idag aktivt väljer en 

miljövänlig arbetsgivare (Renwick et al. 2016). Att informanterna pratar om attraktivitet 

som arbetsgivare har ju direkt koppling till rekrytering men informanterna pratar även om 

den interna attraktiviteten och nöjda medarbetare tack vare att organisationen arbetar med 

hållbarhet.  

 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
 

Att säkerställa kompetens är inget specifikt som tas upp i den tidigare forskningen inom 

miljömässig hållbarhet och HR men informanterna pratar om det i former av utbildning 

och uppföljning. Anledningen till att säkerställa att det finns kompetens kring något är för 

att det ska leda till en viss prestation. Vad Kaur (2011) säger är att utbildningsinsatser är 

kritiska för att se en effekt på en organisations miljöprestationer. Det är även viktigt att 

inte sluta prata om de här frågorna, för att se fortsatta idéer och prestationer inom 

miljöområdet är det viktigt att fortsätta kommunicera företagets mål och handlingsplan 
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upprepade gånger med medarbetare i alla led i organisationen (Kaur 2011). Det är även 

något som informanterna pratar om, att utbildningen är en grundplattform men att det är 

viktigt att ha en fortsatt dialog kring ämnet.   

Diskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka hur HR-funktionen i några olika branscher på den 

svenska marknaden arbetar med miljömässig hållbarhet, detta med bakgrund i att det 

kommit en ny hållbarhetslag i Sverige men också på grund av de rådande 

omständigheterna i världens klimat. I den här delen diskuteras de mest centrala resultaten 

kopplat till mina övergripande frågeställningar, för att sedan gå in i en metoddiskussion 

och förslag på vidare forskning.  

 

Vilken roll har HR i företagens miljömässiga 

hållbarhetsarbete?  
 

Ja, vilken roll har då HR-funktionen i företagens hållbarhetsarbete. Av resultatet 

framkommer att HR:s största roll är som kommunikatör. Att det är deras roll att förmedla 

företagets värderingar och att nå ut i organisationen med företagets hållbarhets-

/miljöpolicy. En central del av resultatet med HR som kommunikatör är HR som 

avsändare. HR-funktionen fungerar som avsändare i många hänseenden och i de processer 

som HR sänder och arbetar med går det, enligt informanterna, att få effekter på företagens 

miljöprestationer.  Ett särskilt intressant resultat var att HR kan förmedla hållbarhet i alla 

processer och allt som sänds ut, förutsatt att kunskapen kring miljöprestationer och 

hållbarhet finns hos personerna som arbetar i HR-funktionen. Samt att HR-funktionen inte 

frånsäger sig miljöansvaret eftersom det finns andra avdelningar eller personer i företaget 

som arbetar med hållbarhet specifikt. Enligt tidigare forskning är resurser den största 

anledningen till att HR inte arbetar med hållbarhet (Harris & Tregidga 2012). Det är 

intressant för i den svenska kontexten påvisar vissa informanter att det inte är resurser som 

är anledningen. Jag anser att det finns en komplexitet i den frågan i och med att det inte 

ska behövas extra resurser för att arbeta miljömedvetet. Om resurser är en utmaning för 

HR som gör att man inte arbetar med miljömässig hållbarhet så tyder det på att arbetet på 

något sätt kräver extra tid eller extra pengar, vilket det inte ska behöva göra om man i 

allting som görs från HR-funktionen har med hållbarhetstänket. Men för att få med det 
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tänket och få det att genomsyra alla processer så behövs det en ökad kunskap inom HR. 

Några av informanterna är inne på att hållbarhet måste genomsyra allt och där skiljer sig 

den här studien delvis mot tidigare då HR verkar ha en större del i hållbarhetsarbetet i den 

svenska kontexten. Något man kan fråga sig är om man ska låta det vara en resursfråga 

eller om man ska agera utifrån ett hållbarhetstänk hela tiden för att nå de miljöprestationer 

som man vill åt, med eller utan extra tillsatta resurser.  

Hur arbetas det för att öka och säkra kompetensen kring 

miljömässig hållbar utveckling hos medarbetare i 

verksamheten?  

Informanterna pratade mycket om utbildning som insats där HR är delaktiga och därmed 

är utbildningsinsatser en del av HR:s roll i miljömässigt hållbarhetsarbete. De ser till att 

alla medarbetare får utbildning i miljö- och hållbarhetsfrågor, och det är också en del i hur 

de arbetar för att säkerställa att kompetensen finns kring hållbarhet och miljö.  

Informanterna pratar även om uppföljning, mest i form av nya utbildningar, men några har 

även mer innovativa initiativ kring uppföljningen, så som diskussionsgrupper och 

miljöspel. Några ställer också frågan om hur mycket effekt en obligatorisk utbildning ger? 

Det säger inte den här studien något om men min egen åsikt är att det inte är en e-

utbildning som kommer leda till den här stora förändringen som behövs. Kaur (2011) 

menar dock att utbildning är en viktig del men att det är än viktigare att fortsätta 

diskussionen kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Vilket jag håller med om, utbildning är en 

bra grund men att ha fortlöpande kommunikation kring miljöfrågor och hur man kan 

arbeta för att minska klimatpåverkan ser jag som avgörande för att nå större effekt. Det 

går inte, återigen, att se hållbarhet som en isolerad handling, och inte heller kan man se 

kompetensförsörjningen som en isolerad handling utan det är något som måste fortgå 

regelbundet och upprepade gånger för att nå de effekter man vill åt.  

Något som förvånade mig var att ingen av informanterna var inlästa på den nya lagen. 

Anledningen till att det förvånade mig var att lagen inte bara tar upp den miljömässiga 

delen av hållbarhet. Även fast det var min inriktning så tar lagen upp hållbarhet ur flera 

perspektiv och däribland sociala förhållanden, personal och respekt för mänskliga 

rättigheter, som jag absolut tycker är frågor för HR att arbeta med. Vad jag märkt under 

studiens gång är att det generellt inte finns särskilt stor kunskap kring miljöfrågor i HR-

funktionen, vilket jag tycker avspeglar samhället generellt. Men det är dags att ta de här 

frågorna på allvar och för HR-funktionens del skulle jag säga att kompetensutveckla sin 
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egen avdelning är en början till att kunna nå ut med budskapet kring miljö och hållbarhet 

till hela organisationen för att kunna öka företagets miljöprestationer.  

Avslutande reflektioner  

Min generella åsikt är att det förekommer väldigt bra retorik kring miljömässigt 

hållbarhetsarbete. Många företag ser vinster med att framställa sig som miljömedvetna och 

påvisa att de tar ansvar för miljön. Om vi då pratar om ansvar kontra hållbarhet, så är det 

av min åsikt att man egentligen inte kan jämföra hållbarhet och corporate responsibility. 

Att ett företag tar ansvar för exempelvis utsläpp eller att använda miljövänligare material 

till produktion är inte samma sak som att vara hållbart. Hållbarhet i sig, som nämns i 

definitionen av hållbarhet, innebär att inte förbruka jordens resurser på ett sätt som 

påverkar framtiden. Det är alltså i princip omöjligt för ett företag att vara hållbart då ett 

företags anledning till existens är för att göra en ekonomisk vinst. Ekonomiska vinster går 

inte riktigt ihop med miljömässig hållbarhet i och med att vi hela tiden lånar av jordens 

resurser för att skapa en vinst i företag och för att leva. Med det sagt betyder det inte att 

det ansvar som företag faktiskt tar för miljön är dåligt. Men det finns mycket att jobba på 

för att närma sig en miljömässig hållbarhet i det stora hela.   

 En stor utmaning för HR tror jag blir att se till att retoriken omvandlas till handling. Trots 

att det är en utmaning är det också en möjlighet. Det finns stora förbättringsområden inom 

många organisationer och där tror jag HR kan spela en stor roll. Som resultatet av den här 

studien visar så har HR en roll som kommunikatör och en förtroenderoll av att bära och nå 

ut med företagens värderingar. Initiativ från HR:s sida kan komma och spela stor roll i 

företagens miljöprestationer. Saker att fundera över och som jag tror att HR kan vara med 

och påverka är, som några av informanterna är inne på, materialval på kontoren och 

inställningen till förbrukning. Återvinning är jättebra, men, vi måste också tänka på hur 

mycket vi förbrukar. Det är en stor överkonsumtion i samhället och där kan organisationer 

och HR uppmuntra till en mer restriktiv användning av miljöns resurser. Om 

organisationer lägger vikt vid att få med medarbetare i företagens värderingar kring 

miljöfrågor, tror jag att det kan leda till att individen gör bättre val både på jobbet och i 

hemmet. Det är viktigt att ta de här frågorna på allvar om företagen vill ha en värld att 

vara verksamma i även i framtiden.  
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Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ metod mot kvantitativ var ett tveklöst val eftersom jag ville komma åt 

personers erfarenheter och åsikter. Att jag använde mig av en semistrukturerad 

intervjuguide till mina intervjuer ser jag som en styrka då jag hade möjlighet att ställa 

frågorna i olika ordningsföljd och således vara anpassningsbar för det informanterna 

pratade om samt möjlighet att be informanterna att berätta mer om sina erfarenheter med 

hjälp av följdfrågor. Eftersom intervjuguiden baserades på tidigare forskning så finns en 

anknytning genom hela arbetets gång mellan tidigare forskning, resultat och syfte och 

frågeställningar.  

Det finns också risker att vara medveten om vid användandet av intervju som 

datainsamlingsmetod, som det finns risker med alla metoder. Risken finns att jag som 

intervjuare påverkat informanternas svar i något hänseende, det kan också hända att de 

svarat på ett sätt som inte representerar det de faktiskt gör. Det tror jag kan finns en risk 

till just i den här studien eftersom ämnet tar upp etik och moral. Är det till exempel 

moraliskt att inte tänka på miljön? En sådan fråga kan ha påverkat resultatet i den mening 

att informanterna kan ha velat framställa sina prestationer som bättre än vad de egentligen 

är.  

Något som ökar pålitligheten i min studie är att jag från planering till genomförande och 

till slutresultatet har arbetat strukturerat, noggrant och transparant. Något som jag dock 

tänkt på i efterhand är att jag borde ha haft en större förberedelse på den begränsade 

kunskapen som finns kring det här ämnet. Jag kunde ha ställt fler följdfrågor i intervjuerna 

för att få än djupare och bredare svar. Trots det tycker jag att jag har fått svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar. Om jag hade haft mer tid hade jag med fördel kunnat intervjua 

fler personer för att uppnå mättnad (se Bryman 2011) och ett bredare resultat.  

Förslag på fortsatt forskning  

Det finns mycket inom det här ämnet som jag finner intressant. Inspiration till vidare 

forskning inom ämnet skulle vara att på något sätt mäta hur effekten av företags 

hållbarhetsarbete spelar ut, då tänker jag främst på effekterna från HR:s initiativ, som till 

exempel att titta på kulturen i ett företag som säger sig aktivt arbeta med hållbarhet. Finns 

kulturen och agerandet i organisationens alla led eller fungerar hållbarhet endast som en 

retorik? Det vore också intressant att titta på frågan ut ett medarbetarperspektiv då tidigare 
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forskning antyder att företagens CSR-arbete är isolerat till en viss avdelning eller vissa 

personer.   

Slutligen hoppas jag att min studie har bidragit med kunskap kring hur de här frågorna 

hanteras i en svensk kontext. Jag hoppas också ge ny kunskap till mina informanter och 

andra aktiva inom HR-funktioner samt att jag gett inspiration till att fortsätta arbeta med 

de här otroligt viktiga frågorna.  
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Bilaga 1  
 

Inbjudan till ”Intervju om HR:s roll i hållbarhetsarbete” 

   

Bakgrund och syfte: 

 

2015 antogs ett nytt mål för hållbar utveckling i FN vilket lett till en ny hållbarhetslag i 

Sverige som dels syftar till att större företag måste ta mer ansvar för miljöpåverkan. 

Många svenska företag arbetar redan med detta, men hur HR-funktionen är en del av det 

arbetet är än så länge ganska outforskat på den svenska marknaden. Syftet med studien är 

att undersöka hur HR-funktionen i några olika branscher på den svenska marknaden 

arbetar med miljömässig hållbarhet.     

 

Förfrågan om deltagande 

 

Du tillfrågas om deltagande i studien då du är verksam i en HR-funktion i en organisation 

som arbetar aktivt med hållbar utveckling.   

 

Hur går intervjun till? 

 

Intervjun kommer att hållas av mig och tanken är att dina erfarenheter och synpunkter ska 

komma fram under intervjun. Denna beräknas ta ca 30 minuter.  

 

Intervjun kommer att spelas in för att kunna analyseras senare.  

 

Hantering av data och sekretess 

 

Resultaten kommer att redovisas på sådant sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras. 

Alla data som analyseras är avidentifierade och kommer enbart användas till studiens 

syfte. Resultatet kommer inte att avslöja några uppgifter som kan kopplas direkt till er.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

 

Den färdiga uppsatsen kan skickas på mail vid intresse av att ta del av resultatet.   

 

Frivillighet 

 

Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst, och utan särskild förklaring, avbryta 

ditt deltagande. Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig.  

 

Ansvarig för studien:  

Catherine Jarnhäll    

Student    

Institutionen för pedagogik  

Umeå Universitet   

E-post:   

Tel:  

 

  



 

 

Bilaga 2  

 

Informerat samtycke  

 

Undertecknad har tagit del av den skriftliga informationen till forskningsstudien: ”Intervju 

om HR:s roll i hållbarhetsarbete” 

 

Jag accepterar att  

 delta i studien och har förstått att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst utan någon förklaring 

 

 
Ort och datum: _________________________________________________________________________ 
 
Namnteckning: _________________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ___________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3  

Intervjuguide 

Introduktion 

-Kan du berätta lite om dig själv och din roll i företaget?  

-Hur länge har du jobbat i den rollen, på hr, på företaget?  

 

Hållbarhetsdefinition 
-Vad är miljömässig hållbarhet för dig?  

-Har ni någon definition för det i företaget?  

 

Policy 

-Vem är ansvarig för hållbarhetspolicyn? /miljöpolicyn/etc.  

-På vilken nivå är den framställd?  

-När togs den fram? 

-Vilka var delaktiga? -Har HR varit det? 

-På vilket sätt?  

-Finns det något samarbete mellan HR och de som arbetar med hållbarhet?  

 

Utbildning  

-Har du fått någon utbildning i miljöfrågor? 

-Vilken storts utbildning? 

-Har ni haft utbildningar inom det här ämnet med medarbetare? 

-är den obligatorisk? –För alla medarbetare? 

-Var HR med och gjorde utbildningen?  

-Gör ni något för att säkerställa att kompetensen kring detta är tillräcklig i organisationen?  

 

Kultur 

-Upplever du en medvetenhet om miljömässig hållbarhet i organisationen? 

-Har det skett någon förändring i företagskulturen sedan ni började arbeta med hållbarhet?  

 

HR kompetenser och resurser 

-Vilka kompetenser som HR-chef (eller annat) använder du dig av för att stötta i 

hållbarhetsarbetet?   

-Vilken roll tycker du att HR ska ha i hållbarhetsarbete?  

-Vilka kompetenser hos HR tycker du är värdefulla i hållbarhetsarbete?  

 

-Får du tillräckliga resurser för att arbeta med detta?  

-Finns det något du önskar att du kunde göra för att främja miljömässigt hållbar 

utveckling?  

 

Vinster/fördelar 

-Upplever du några fördelar eller vinster i ditt arbete genom att ni arbetar aktivt med 

hållbarhet? -På vilket sätt?  

 

Lagen 

-Vad vet du om den nya hållbarhetslagen som trädde i kraft 1 december 2016?  

-Innebär den några förändringar för dig i ditt arbete?  

-Vem i företaget är det som arbetar med att ta fram hållbarhetsrapporten som lagen ställer 

krav på?  


