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Abstract 

The study of the natural environment and the acknowledged effects of the global 

warming has come to affect other disciplines including the field of IS research. A 

sustainable future cannot afford the continuing of our unsustainable behaviors. The 

organization and the behaviors of its employees are reproducers of the 

unsustainable society and with this knowledge comes responsibility. A growing 

interest to be a part of the sustainable development has thus influenced the 

organizations way of manufacturing goods and transform processes with the 

motive of making them more efficient and “greener”. This leads to the growing 

interest of the opportunity of implementing IS as a contributing factor of the 

transformations process. This essay studies the digital tool for communication and 

its’ promoting influence on the transformation process toward a sustainable IT-

consulting business. The study acknowledges social contextual factors and 

organization structures that may challenge the effectiveness of the digital tool. The 

empirical findings are viewed through the lens of organizational learning and thus 

contribute to the field of IS research with a new perspective on the impact of IT in 

the transformations process. 
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Tack! 

Jag vill börja med att tacka min handledare som har stöttat mig i denna process. Du 
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sedan tacka mina informanter som delat med sig av sin tid och sina upplevelser. Ni 

gjorde mitt examenarbete möjligt!  
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1. Inledning 

Den ”stora accelerationen” förändrade vår tro om eviga naturresurser i relation till 

människans tillväxt (Steffen et al., 2014) och markerar en ny epok i jordens historia (Sörlin, 

2017). En obalans i jordens ekosystem redovisas av mätningar och visar en ökad 

klimatpåverkan (IPCC, 2013) som kallas för global uppvärmning. Ett trendbrott som 

vänder utvecklingen till det bättre förhindras av människans föreställningsbild om jordens 

obegränsade resurser (Borland et al., 2014) och en ekonomiskt präglad värdegrund som 

grundbult i samhällets strukturer (Hornborg, 2015) talar för en fortsatt negativ utveckling 

(Borland et al., 2016). Ekonomisk tillväxt prioriteras av samhället (Hornborg, 2015) och så 

gör även organisationen, vars värdegrund begränsar etablerandet av den ekologiskt 

hållbara verksamheten (Chen et al., 2008).  

I ett försök att mildra samhällets påverkan och öka organisationers intresse för 

ekologisk hållbarhet har IS-fältet sökt kombinationen mellan ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Det har forskats om informationssystemets möjlighet att främja gröna 

värdekedjor (Dao et al., 2011; Wong, 2012), skapandet av gröna innovationer (Hanelt et al., 

2017) och förändrade beteenden (Seidel et al., 2017). Dessa ämnesområden kan förknippas 

med de etablerade begreppen ”grön IT” och ”grön IS” som refererar till en grön IT-

infrastruktur respektive främjandet av hållbara beteenden (Loeser et al., 2017). IS-fältet 

har därför intresserat sig för ett beteendevetenskapligt spår där IS har studerats som ett 

stöttande verktyg för etablerande av hållbara beteenden (Elliot, 2011; Seidel et al., 2013; 

Seidel et al., 2017; Loeser et al., 2017). Ett fortsatt intresse för ekologisk hållbarhet har 

efterfrågats där kunskapsbidrag om IS som verktyg för effektivisering och förändring av 

beteenden kan främja den hållbara samhällsutvecklingen (Melville, 2010; Elliot, 2011; 

Gholami et al., 2016). Nyligen presenterade bidrag har svarat an på uppmaningen (Seidel 

et al., 2013; Seidel et al., 2017), där forskare intresserat sig för informationsspridning och 

etablerandet av beteenden utifrån individens förståelseprocess (Seidel et al., 2017).  

Denna uppsats följer i ett beteendevetenskapligt spår och studerar det digitala 

kommunikationsverktygets främjande effekt över förändringsprocessen mot en hållbar 

verksamhet. Studien tar avstamp i organisatoriskt lärande, vilket är ett väl etablerat 

perspektiv i studiet av förändringsprocesser inom IS-fältet (Robey et al., 2002). Detta 

verkar även vara ett mindre utforskat ämnesområde inom IS-forskningen i relation till 

ekologisk hållbarhet. Denna studies syfte och forskningsfråga besvaras genom en 

utvärdering av det digitala kommunikationsverktygets roll i ett IT-konsultbolags 

förändringsprocess mot en hållbar verksamhet. I denna studie används organisatoriskt 

lärande som ett teoretiskt perspektiv för en analys av det digitala 

kommunikationsverktygets roll utifrån processen för organisatoriskt lärande och dess 

kontextuella förutsättningar.  
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1.1 Problemformulering 
Studien utforskar det digitala kommunikationsverktygets roll i förändringsprocessen mot 

en hållbar IT-konsultverksamhet. Tidigare forskning inom området har intresserat sig för 

informationsspridning och visat att lärande är en förutsättning för beteendeförändring 

(Seidel et al., 2013). Detta motiverar en studie av det digitala kommunikationsverktygets 

roll utifrån organisatoriskt lärande. Det identifierade kunskapsgapet har även motiverat en 

explorativ studie som kan bidra med ytterligare förståelse för det digitala 

kommunikationsverktygets förutsättningar i relation till informationsspridning i en social 

kontext. Studien har därför vägletts av en utforskande forskningsfråga:   

 

• Hur kan digitala kommunikationsverktyg stötta ett IT-konsultbolag i 

förändringsprocessen mot en hållbar verksamhet?  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att generera ett empiriskt underlag till IS-fältet och baserat på 

detta generera ett teoretiskt underlag som belyser det digitala kommunikationsverktygets 

roll i IT-konsultbolagets förändringsprocess mot en hållbar verksamhet.  

2. Relaterad forskning 

Under detta avsnitt presenteras ekologisk hållbarhet och dess definition i relation till 

hållbar utveckling. Vidare introduceras ekologisk hållbarhet inom IS-fältet innan det att 

processen för organisatoriskt lärande förklaras. Detta övergår sedan i metodavsnittet som 

tar läsaren vidare i redogörelsen för den kvalitativa fallstudien som besvarat uppsatsens 

forskningsfråga. Relaterad forskning gör sig sedan åter synlig i resultat och analys samt 

diskussion av studiens kunskapsbidrag.  

2.1 Fenomenet: ekologisk hållbarhet 
Den ”stora accelerationen” syftar till en explosionsartad tillväxt som dokumenteras år 1950 

av en datainsamling över socio-ekonomiska förhållanden som påbörjades år 1750 (Steffen 

et al., 2014). 12 grafer har kommit att representera den stora acceleration där socio-

ekonomiska förhållanden ställs i förhållande till jordens ekosystem (idem). Dessa grafer 

visualiserar människans miljömässiga påverkan varav nio grafer visas i figur 1.  
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Figur 1. 9 av de 12 grafer som publicerades av Steffen et al. (2014). 

 

Den stora accelerationen har bevisfört det nyligen myntade begreppet antropocen (Steffen 

et al., 2014) vilket refererar till en ny epok i jordens historia där människans miljöpåverkan 

bidrar till synbart fysiska förändringar i jordens landmassa (Sörlin, 2017). Inom 

antropocentisk epistemologi anses människan stå över jordens ekosystem vars växter och 

djurarter existerar till fördel för människan och där jordens ekosystem inte har ett värde i 

sig (Borland & Lindgreen, 2012). Detta har bidragit till en mental segregation mellan 

individ och jordens ekosystem där individen brister i sin förståelse för jordens ekosystem 

och att dess funktion är ett fundament för människans överlevnad. Denna segregation 

ligger även till grund för samhällets konsumtionsmönster och på denna värdegrund har 

samhället etablerats (Borland & Lindgren, 2012). Människans brist på intresse för ett 

ekologiskt hållbart samhälle har främjat en ekonomisk utveckling och etablerat den 

ekonomiska tillväxten (Hornborg, 2015). En fortsatt ekonomisk tillväxt förutspår den dag 

då jordens ekosystem kollapsar (Borland et al., 2016) som en konsekvens av människans 

värdegrund. Intressanta mätdata visas av IPCC (2013) som redovisar att växthusgaser ökat 

konstant sedan år 1750 och orsakat närmare en grad varmare atmosfär enligt mätningar 

som påbörjades år 1850 (IPCC, 2013). Detta visar på en obalans som orsakar smältande 

inlandsisar och utsläpp av metangaser som bidrar ytterligare till den globala 

uppvärmningen (Sörlin, 2017). Dessa förändringar har även uppmärksammats av politiker, 

media och forskare (Borland et al., 2014) vilket införlivat begreppet hållbar utveckling.  

En tidig definition av hållbar utveckling är Brundtlands Commission från år 1987 (Elliot, 

2011), där hållbar utveckling ”möter de nutida behoven utan att kompromissa med 

framtida generationers möjlighet att möta sina behov”(s206). Denna definition har 

tillämpats inom IS fältet (Dao et al., 2011; Elliot, 2011; Melville, 2010) men den har även 

kritiserats eftersom definitionen inte reder ut arten av ”behov” och på vilket sätt 
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utvecklingen bör ske för att möta dessa ”behov” (Elliot, 2011). Man har istället valt att 

tillämpa TBL (triple bottom line) som väver samman ekologisk, ekonomisk och etisk 

hållbarhet (Dao et al., 2011). Ekologisk hållbarhet definieras av en fullkomlig balans mellan 

den verksamma människan och jordens ekosystem (Borland et al., 2014). Ekonomisk 

hållbarhet definieras av fortsatt tillväxt och stabilitet (Chen et al., 2008) på en marknad 

och etisk hållbarhet definieras som hänsyn till etiska förhållanden och sociala strukturer i 

samhället (Dao et al., 2011).  

Ekologisk hållbarhet har delats in i tre begrepp som representerar olika grad av 

ekologisk hållbarhet (Dyllick & Hockerts, 2002): ekologisk effektivitet, ekologisk rättvisa 

och ekologiskt driven verksamhet (begreppens är översatta från engelska benämningar). 

Anammandet av de olika innebörder som begreppen representerar beror av en 

organisations värdegrund (Chen et al., 2008). Det första begreppet, ekologisk effektivitet, 

är kombinationen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet vilket innebär att 

organisationen effektiviserar verksamhetsprocesser, minskar resursförbrukning (Chen et 

al., 2008), producerar produkter och tjänster (Borland et al., 2016) utifrån en ekonomiskt 

präglad värdegrund (Chen et al., 2008). Ekologisk rättvisa är kombinationen mellan 

ekologisk hållbarhet samt etisk hållbarhet och i vissa fall ekonomisk hållbarhet (Chen et 

al., 2008). Detta innebär en rättvis fördelning av naturresurser där framtida generationers 

tillgång till naturresurser ska fördelas lika (idem). Det tredje begreppet, ekologisk driven 

verksamhet, är den renodlade kombinationen där organisationen tar ansvar för 

naturresurser, etablerar en ekologiskt präglad värdegrund och utövar minimal negativ 

påverkan över jordens ekosystem (Chen et al., 2008).  

2.2 Ekologisk hållbarhet inom IS-fältet 
IS och ekologisk hållbarhet är ett interdisciplinärt område och binder därför samman olika 

forskningsfält (se Dao et al., 2011; Cooper & Molla, 2017; Loeser et al., 2017). IS-fältet har 

producerat få kunskapsbidrag inom detta område (Gholami et al., 2016) vilket kan bero på 

en rådande paradox mellan IT och ekologisk hållbarhet (Chen et al., 2008; Seidel et al., 

2013). Paradoxen förklarar att IT är en resursförbrukare men att den samtidigt kan fungera 

som en lösning på miljöutmaningar (Elliot, 2011) genom införandet av grön IS (Loeser et 

al., 2017). Grön IS kan minska resursförbrukning genom ökad effektivisering och bidra till 

etablerandet av hållbara beteenden (idem). Detta kräver en kombination av grön IS, grön 

IT och gröna innovationer för minskad belastning av jordens ekosystem (Melville, 2010; 

Elliot, 2011; Loeser et al., 2017). Grön IT definieras därför av hårdvara och infrastrukturer 

som minskar resursförbrukning och grön IS som ett medel för en hållbar verksamhet och 

etablerandet av hållbara beteenden (Loeser et al., 2017).  

Bland senare litteraturstudier inom IS-fältet redovisas totalt 45 publicerade verk som 

relaterar IS till ekologisk hållbarhet inom kategorierna grön IT och grön IS. 

Litteraturstudien inkluderade publicerade verk från år 2008 och framåt (Loeser et al., 

2017). Exempel på bidrag har visat IS kan minska resursförbrukning, förändra processer 

(Chen et al., 2008), förändra beteenden (Melville, 2010; Elliot, 2011; Seidel et al., 2013; 

2017), förändra värdegrunden (Chen et al., 2008), användas för etablerandet av grönare 

värdekedjor, utgöra en konkurrensfördel (Dao et al., 2011), minska kostnader, främja 
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organisationsrykte (Loeser et al., 2017) och främja grön innovationsförmåga (Loeser et al., 

2017; Hanelt et al., 2017). Litteraturen har kombinerat teknologi med sociala strukturer 

(Chen et al., 2008; Dao et al., 2011; Seidel et al., 2013) och studerat organisationens 

engagemang utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Chen et al., 2008; Dao et al., 2011; Loeser 

et al., 2017).  

IS-fältet har länge intresserat sig för informationsteknologi i relation till organisatoriskt 

lärande (Robey et al., 2000). IS-fältet har visat att IT kan användas för 

informationsspridning och kunskapsdelning där digitala kommunikationsverktyg 

möjliggör en plattform för diskussion och dokumentation (Robey et al., 2000). Digitala 

verktygs främjande effekt beror av tillämpandet av dessa kommunikationskanaler och brist 

på användning beror av ouppfyllda förväntningar och etablerade normer (idem). IT kan 

även utgöra ett organisatoriskt minne där utformning och design skapar förutsättningar 

för inhämtning av information medan möjligheten att publicera text och illustrationer 

utgör viktiga funktioner för inhämtning av information och validering av kunskap (Robey 

et al., 2000). Det organisatoriska minnet kan även bli överbelastat av information vilket 

orsakar minskad användning (Kane & Alavi, 2007).  

IS-fältet har visat ett intresse för IS som ett stöd vid etablerandet av ekologiskt hållbara 

beteenden (Elliot, 2011) och har studerat IS som en del av en lärprocess utifrån ett 

psykologiskt perspektiv (Seidel et al., 2017). Exempelvis Seidel et al. (2013) studerade IS 

som ett stöd i transformationsprocessen mot en hållbar verksamhet och resultatet visade 

att IS var ett stöd för individens förståelseprocess, skapandet av hållbara värderingar och 

etablerandet av hållbara beteenden (idem). Andra bidrag inom IS-fältet har teoretiserat om 

informationssystemets främjande effekt i relation till ekologisk effektivitet, ekologisk 

rättvisa och ekologiskt driven verksamhet (Chen et al., 2008). Chen et al. (2008) såg 

automatisering, effektivisering av processer, förändrad IT-infrastruktur, ökad 

kommunikation och ökad transparens som ett resultat av implementation av IS. Detta 

skulle svara inför ekologisk effektivitet och ekologisk rättvisa men Chen et al. (2008) såg 

utmaningar i etablerandet av en ekologisk värdegrund som skulle påverka organisationens 

vinstdrivande affärsmodell och främja en ekologiskt driven verksamhet (idem). 

2.3 Organisatoriskt lärande 
Organisatoriskt lärande är en process som ökar organisationens intellektuella kapital 

(Flores et al., 2012). Processen inleds när organisationen värvar värdefull information 

(Flores et al., 2012) där värdefull information beror av rådande värdegrund. Informationen 

distribueras sedan i verksamheten där misslyckad distribution innebär att individens 

intellektuella kapital utvecklas istället för organisationens (Flores et al., 2012). 

Distributionen kräver formella och informella kommunikationskanaler som sprider 

informationen över organisationsstrukturer (Gold et al., 2001). Informationsspridning 

förutsätter även en öppen företagskultur men denna präglas av organisationens mission 

och värdegrund vilket innebär att organisationen förhåller sig öppen till en viss typ av 

information som kan bidra till uppfyllandet av verksamhetens mål (Flores et al., 2012). I 

ett tredje steg tolkar individen informationen i en förståelseprocess (Flores et al., 2012; 

Elliot, 2011; Seidel et al., 2017) som utmynnar i ny men subjektiv kunskap, vilket kräver ett 
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kunskapsutbyte i diskussion mellan individer för skapandet av intersubjektiv kunskap 

(Flores et al., 2012). Detta kan sedan utmynna i gemensamma värderingar och beteenden. 

I detta steg sker därför en integration av informationen och detta kräver en företagskultur 

som vägleds av en gemensam vision och präglas av tillit, vilket skapar en trygg tillvaro och 

möjliggör ett kunskapsutbyte (Gold et al., 2001). I näste skede etableras kunskapen i 

organisationens processer (Flores et al., 2012) i form av regler, policys, nya rutiner och 

beslut (Gold et al., 2001). Detta representerar organisationens minne av den nyförvärvade 

kunskapen och i ett sista steg etableras kunskapen i organisationens strukturer, kultur och 

strategier (Flores et al., 2012). I denna uppsats definieras information av den data som 

sprids via formella och informella kommunikationskanaler, vilket i sin tur definieras som 

officiellt tillhandahållna forum respektive inofficiella forum för arbetsrelaterad och intern 

information. Stegen för organisatoriskt lärande och kontextuella faktorer visas i illustration 

1. 

 

 

 

Illustration 1. Processen för organisatoriskt lärande och kontextuella faktorer. 

 

En organisation som vill utveckla sitt intellektuella kapital måste förstå på vilket sätt ny 

information och kunskapsdelning kan skapa en beteendeförändring. Detta gör sig bäst 

genom införandet av ett transformellt ledarskap som har en positiv inverkan över 

kunskapsdelning i organisationen (García‐Morales et al., 2008). Det transformella 

ledarskapet engagerar anställda i kunskapsutveckling och problemlösning i relation till 

organisationens vision. Ledaren kan vara en karismatisk och kommunikativ individ (Flores 

et al., 2012; García‐Morales et al., 2008) men karaktäriseras av sitt engagemang för 

kunskapsutveckling (Flores et al., 2012). García‐Morales et al. (2008) visade att det 

transformella ledarskapet inverkade positivt över organisationens absorptionsförmåga av 

kunskap och Flores et al. (2012) visade att den transformelle ledaren bidrar vid distribution 

av information samt inverkar positivt över individens förståelse av information och bidrar 

till integration av kunskap.  
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Denna uppsats väljer att tillämpa organisatoriskt lärande som ett teoretiskt perspektiv 

för att förklara det digitala verktygets roll i förändringsprocessen. Perspektivet utgör ett 

ramverk för analys av resultatet och förståelsen för omgivande förutsättningar. Dessa 

förutsättningar är värderingar, beteenden och attityder vilket utgör företagskulturen som 

präglar individens val av användning av det digitala kommunikationsverktyget och valet 

att absorbera information. Detta innebär att organisatoriskt lärande utgör linsen genom 

vilken fenomenet ska förstås. Det teoretiska perspektivet används för analys av resultatet 

och processen för organisatoriskt lärande utgör grunden för analysen av 

förändringsprocessen, analysen lutar därför inte mot begreppsapparaten. Istället används 

det teoretiska perspektivet för att förstå det digitala kommunikationsverktyget som ett stöd 

i förändringsprocessen inom den kontext som förändringsprocessen äger rum.  

 
3. Metod 

I detta avsnitt presenteras valet av metod och på vilket sätt data samlades in. Sedan följer 

en redogörelse för dataanalys och hur studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principer 

som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002). Avslutningsvis förs en metoddiskussion som 

problematiserar studiens validitet och reliabilitet samt förklarar studiens begränsningar 

ifråga om urvalet. 

3.1 Studiens utformning 
I relaterad forskning framkommer att det digitala kommunikationsverktyget bör studeras 

utifrån teknologin som en del av en social kontext. IS-fältet har tagit hänsyn till IS roll i en 

förändringsprocess utifrån organisatoriskt lärande och har visat att en social kontext i form 

av normer och värderingar påverkar anammandet av det digitala verktyget (Robey et al., 

2000). Inom litteraturen för organisatoriskt lärande påverkas processen av en social 

kontext i form av en företagskultur (Flores et al., 2012; Gold et al., 2002). Detta visar att 

det digitala kommunikationsverktyget påverkas av en social kontext och därmed det 

digitala verktygets stöttande funktion i förändringsprocessen. Yin (2009) förklarar att en 

djupgående analys av fenomenets utveckling kan studeras i en fallstudie. Fenomenet som 

studeras genom en fallstudie kan endast förstås i den kontext inom vilket fenomenet äger 

rum (Yin, 2009). Kontexten utövar ett inflytande över fenomenets utveckling och kunskap 

om fenomenet kan därför inte abstraheras (idem).  

Användning av digitala kommunikationsverktyg i förändringsprocessen kan studeras 

utifrån individens upplevelse av det digitala kommunikationsverktyget. Det är genom 

individens perspektiv som man kan förstå hur och varför det digitala 

kommunikationsverktyget används samt förklara varför individen väljer bort verktyget. 

Individen kan även förklara upplevelsen av förändringsprocessen och upplevelsen av den 

kontext inom vilken det digitala verktyget används. Det är även intresset för att förstå 

fenomenet och dess kontext ur perspektivet för individen som motiverar den kvalitativa 

studien (Bryman, 2012). Den kvalitativa studien söker förstå upplevelsen av ett fenomen 

ur perspektivet för den individ som betraktar fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2015) 

medan den kvantitativa studien söker bredd och generaliserbarhet genom kvantifiering av 

data (Bryman, 2012). Den kvantitativa studien abstraherar därför data från dess kontext 
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(Bryman, 2012) vilket gör den kvalitativa ansatsen lämplig vid besvarandet av studiens 

forskningsfråga. Genom att söka individens upplevelse av fenomenet och anta en kvalitativ 

ansats motiveras även valet att utföra kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Denna metod har kombinerats med ostrukturerade observationer för att förstå individens 

arbetsvardag. En kompletterande insamling av dokument och information har sedan 

använts som ett underlag för att beskriva caset. 

Det identifierade kunskapsgapet visade en brist på kunskapsbidrag om det digitala 

kommunikationsverktygets roll i relation till organisatoriskt lärande inom sammanhanget 

för ekologisk hållbarhet. Detta motiverade valet av en explorativ forskningsfråga där det 

digitala kommunikationsverktygets funktion kunde utforskas i relation till sin kontext. 

Kunskapsgapet och viljan att förstå det digitala verktygets funktion utifrån individens 

upplevelse motiverade en induktiv dataanalys. Denna karaktäriseras av en datanära 

kodning där forskaren vägleds av materialet och generar koder under tiden för 

dataanalysen (Miles & Huberman, 1994). I den induktiva dataanalysen är all data av lika 

värde och forskaren strävar efter att förstå fenomenet utifrån insamlade data (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Den induktiva dataanalysen kan därför avslöja förutsättningar som inte 

kan förstås av det valda perspektivet samt generera ett empiriskt underlag som bidrar till 

kunskapsgapet inom IS-fältet. 

3.1.1 Urvalet 

Fallstudiens urval ska belysa det fenomen som ska studeras, det vill säga, det fenomen som 

står i fokus bör studeras utifrån de aktörer som berörs av fenomenet (Miles & Huberman, 

1994). Urvalet ska därför utvärdera det digitala kommunikationsverktygets funktion 

utifrån de positioner inom organisationen som använder det och belysa dess stödfunktion 

i organisationens förändringsprocess utifrån olika organisationsstrukturer (Miles & 

Huberman, 1994). För att identifiera ett urval krävdes därför en förståelse för 

verksamhetens strukturer. Det krävdes även förståelse för förändringsprocessen och vilka 

aktörer som kunde utöva ett inflytande över processen och vem som inte hade detta 

inflytande.  

Detta motiverade en inledande dialog med IT-konsultbolaget där tre personer 

kontaktades. Det visade sig att det fanns ett beslutsfattande forum som genomförde 

hållbara insatser och att det i detta forum satt två miljökoordinatorer som ansvarade för 

förslag och idéer på förändring i verksamheten. Anställda som inte tillhörde det 

beslutsfattande forumet tog emot information om förändring och hade möjlighet att delge 

sina idéer men kunde inte påverka införandet av insatser. Detta motiverade ett urval som 

delades in i två grupper. Den ena gruppen benämns ”miljöforumet” och består av 

representanter som har ett inflytande över beslutsfattandeprocessen för införandet av 

hållbara miljöinsatser. Dessa var en kontorschef, en avdelningschef och två 

miljökoordinatorer. Miljöforumet representerade därför de anställda som hade möjlighet 

att besluta om förändringsprocessens utveckling och på vilket sätt information skulle 

spridas till de anställda. Den andra gruppen av informanter benämns ”projektgruppen” och 

består av de anställda som inte hade en plats i det beslutsfattande forumet och vars 

inflytande därmed begränsas till förslag och idéer. Fyra av fem informanter i det urval som 

representerade projektgruppen var kollegor som arbetade i en verksam projektgrupp. Den 
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femte informanten i urvalet hade en samordnande roll för flera projektgrupper. Den femte 

informanten är därför inte en del av den verksamma projektgruppen men informanten har 

placerats inom denna grupp till följd av önskad anonymisering av data. Totalt intervjuades 

därför nio informanter. Indelningen av informanterna redovisas i tabell 1. 

Genom denna indelning kan fenomenet betraktas ur två perspektiv: miljöforumet och 

projektgruppen. Detta möjliggör en insamling av data från olika positioner i verksamheten 

och bidrar till en djupare analys av datamaterialet. Skillnader i upplevelser av fenomenet 

mellan individer berikas med eventuella skillnader i upplevelser mellan miljöforum och 

projektgrupp. Urvalet möjliggjordes genom de kontaktpersoner som jag samarbetat med.  

3.2 Datainsamling 
Jag bjöds in till två mötestillfällen för att träffa kontaktpersonerna vid det studerade IT-

konsultbolaget. Dessa mötestillfällen ägde rum innan det att den strukturerade 

datainsamlingen inleddes.  

Under det första mötet deltog tre kontaktpersoner. Detta var ett inledande och 

relationsbyggande möte där jag fick presentera mitt ämne och kontaktpersonerna fick 

möjlighet att diskutera ämnesområdet i relation till sin verksamhet, arbetsbelastning och 

hur samarbetet skulle fortskrida. Syftet och forskningsfrågan utarbetades i samråd med 

dessa kontaktpersoner. Detta samarbete utvecklade ett samförstånd och visade på ett 

gemensamt intresse för det digitala kommunikationsverktygets stöttande funktion i 

förändringsprocessen mot en hållbar verksamhet. Urvalet som representerade 

miljöforumet bestod även av dessa kontaktpersoner.  

Under det andra mötestillfället deltog endast en kontaktperson som presenterade 

verksamhetens konsulttjänster och det ansvarområde som informanterna arbetade med. 

Kontaktpersonen presenterade sedan mig och min roll inför ett antal anställda som 

tillhörde den studerade projektgruppen. Jag fick möjlighet att samtala med några av dem 

samt observera informanternas arbetsmiljö. Under dessa mötestillfällen framkom att de 

deltagande informanterna kunde delas in i två grupper, se 3.1.1. Denna kontaktperson 

möjliggjorde intervjuerna med informanter som representerade projektgruppen. 

Kontaktpersonen var nämligen projektledare för den verksamma projektgruppen. 

Intervjuerna med projektgruppen genomfördes under en dag. Projektledaren satte 

samman ett intervjuschema för de fyra informanterna i projektgruppen vilket underlättade 

i informanternas arbetsvardag och arbetsbelastning. Efter att det första intervjutillfället ägt 

rum planerades nästa intervjutillfälle in. Representanter från miljöforumet intervjuades en 

vecka efter den första intervjudagen. Detta urval bestod till en början av de tre 

kontaktpersonerna men under ett intervjutillfälle med en kontaktperson framkom att 

kontorschefens position som ordförande i miljöforumet skulle komplettera urvalet. 

Kontorschefens position hade tidigare inte framkommit i dialogen med kontaktpersonerna. 

Kontorschefen intervjuades därför nästkommande dag och dagen efter det avslutades 

datainsamlingen genom en intervju med den sista projektgruppsmedlemmen. 

Längden på intervjuerna beräknades till 45 minuter men för respektive intervju avsattes 

60 minuter. Dessa 15 minuter spenderades på en introduktion som presenterade mig, min 

roll och studiens syfte samt en genomgång av dokumentet för informerat samtycke, se 
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bilaga 4. Sedan följde en genomgång av intervjuguidens teman och informanten fick 

möjlighet att ställa frågor. Återstoden tid användes som en buffert i de fall då intervjuerna 

översteg 45 minuter, vilket förhindrade intervjuschemat från att senareläggas. 

Informanterna informerades om det stundande intervjutillfället några dagar innan det att 

intervjuerna ägde rum och hade därför möjlighet att planera sin arbetsdag och fördela 

eventuell arbetsbelastning.  

Intervjutiderna varierade mellan ungefär 30 och 60 minuter, se tabell 1. Den varierande 

längden orsakades av informanternas varierande svar som kunde bestå av långa, 

beskrivande utsagor eller korta, koncisa utsagor, även antalet följdfrågor förlängde 

intervjusamtalet. Samtliga informanter gav sitt samtycke att delta i intervjun efter att de 

tagit del av informationsbladet, vilket utarbetades i linje med forskningsetiska principer, 

se rubrik 3.5. I linje med konfidentialitetskravet har personuppgifter, så som, namn, kön 

och specifik position på företaget anonymiserats i tabellen och i det kommande 

resultatavsnittet. 
 

 
Tabell 1. Sammanställning av intervjuer 

 

Observationerna var få men insiktsfulla. Dessa utfördes när tillfälle gavs, bland annat vid 

besök, under mötestillfällen och korta stunder i kontorsmiljön, exempelvis, i väntan på 

informanter och under raster mellan intervjutillfällen. Här observerades den fysiska 

kontext inom vilken informanterna arbetade och tog sina raster (kontorsmiljö, lunchrum, 

fikarum). Jag kompletterade denna datainsamling med en insamling av information på IT-

konsultbolagets webbplats. Jag bad även en kontaktperson att dela organisationens 

miljöpolicy för att ta del av dess innehåll. Denna insamling av kontext och fakta utgjorde 

ett underlag för beskrivandet av caset. Detta är en reliabilitetshöjande del av den kvalitativa 

studien som ökar studiens generaliserbarhet och transparens (Bryman, 2012).  

3.2.1 Intervjusituationen 

Informanterna ombads att ta del av ett informationsblad inför intervjutillfället. 

Dokumentet beskrev studiens syfte, informanten möjlighet att avbryta sin medverkan och 

bearbetning av personuppgifter i linje med forskningsetiska principer. En utskrift av detta 

informationsblad fanns även tillgängligt under intervjutillfället. I de fall då informationen 

inte nått ut till informanten ombads denne att läsa informationen innan det att intervjun 

tog sin början. Därefter definierades två begrepp som användes i intervjuguiden. Det första 

begreppet var ”hållbara miljöinsatser” och definierades med hjälp av två exempel. Det 

första exemplet var den källsortering som kontoret implementerat och det andra exemplet 
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var ett förslag på en policy som prioriterade tåg framför flyg. ”Konsultbolagets namn” var 

det andra begreppet som definierades av kontorets fysiska avgränsningar och verksamhet. 

Detta innebar att informanten ombads att definiera i vilken del av den internationella 

organisationen som informanten talade om när den refererade till något annat än kontoret. 

Vidare gavs en kortfattad beskrivning av intervjuguidens struktur och olika teman. Det 

förtydligades att intervjun skulle spelas in.  

När introduktionen avklarats, startades ljudinspelaren och jag frågade om informanten 

tagit del av informationen. Vid ett JA ställdes nästa fråga där informanten fick förtydliga 

att denne ville delta i intervjun med ett JA eller ett NEJ. Detta var ett muntligt samtycke 

som ersatte ett formellt avtal och förhoppningen var att det muntliga samtycket skulle 

minska den stress som informanten utsattes för i den rådande intervjusituationen (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Intervjun inleddes sedan med ett antal bakgrundsfrågor där samtalet 

tog avstamp i informantens position och arbetsuppgifter även informantens egen 

uppfattning om hållbar utveckling efterfrågades.  

En tematiserad intervjuguide användes, se rubrik 3.2.2 samt bilaga 2 och 3, vilket 

lämnade utrymme för följdfrågor i relation till informantens utsaga (Kvale & Brinkmann, 

2015). Följdfrågorna utvecklade respektive intervjusamtal i olika riktning men jag återgick 

till intervjuguiden efter det att informanten avslutat den utsaga som svarat på en följdfråga. 

Detta gav struktur under intervjusamtalet och ökad intervjuns reliabilitet (se Kvale & 

Brinkmann, 2015). Jag förde anteckningar i marginalen på en pappersutskrift av 

intervjuguiden och utgjorde minnesanteckningar för intressanta uttalande eller begrepp 

som informanten angav. Stödanteckningarna underlättade vid längre utsagor då 

informanten tilläts att avsluta sin utsaga innan det att en följdfråga ställdes. 

Ljudinspelningen avslutades efter det att den sista frågan ställts och informantens utsaga 

avslutats. Detta markerade att den formella intervjun var över och några minuter ägnades 

åt ett tankeutbyte mellan parterna där informanten fick ställa eventuella frågor som rörde 

intervjumaterialet och dataanalysen eller berätta om sin upplevelse av intervjusituationen. 

Förhoppningsvis mildrade detta eventuell stress som informanten upplevt under 

intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Intervjutillfället med kontorschefen skiljde sig något från de andra. Intervjutillfället var 

inte planerat och beslutet att genomföra intervjun beslutades dagen innan intervjutillfället 

skulle äga rum. Kontorschefens fullbokade schema innebar att ett kortare intervjutillfälle 

planerades in, vilket innebar att intervjuguiden som var anpassad för en 60 minuter lång 

intervju krävde anpassning. Jag beslutade att använda intervjuguiden så som den 

konstruerats på förhand och anpassa valet av frågor i intervjusituationen. Anpassning 

baserades på kunskap och förståelse om kontorschefens roll som jag fått ta del av under 

tidigare intervjuer, vilket innebar att intervjutillfället blev ostrukturerat istället för 

tematiserat. Detta minskar möjligheten att replikera intervjusamtalet, vilket inverkar 

negativt över intervjusamtalets reliabilitet (Bryman, 2012).   

3.2.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden baserades på Seidel et al.’s (2013) intervjuguide vars studie utvärderade 

transformationsprocessen mot en ekologiskt hållbar verksamhet. Studiens resultat visade 

att ett IS kunde stötta informationsspridning i organisationen men indikerade även ett 
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behov av lärande vid etablerandet av hållbara beteenden. Seidel et al.’s (2013) studie 

utvärderade en redan transformerad organisation och resultatet av studien visar att den 

tillämpade intervjuguiden bestod av teman som även kan användas för att studera en 

pågående förändringsprocess i relation till digitala verktyg och lärande. Detta motiverar 

varför Seidel et al.’s (2013) intervjuguide kan användas som ett underlag vid 

konstruerandet av intervjuguider för denna studie.   

Seidel et al. (2013) utvärderade organisationens transformationsprocess utifrån fyra 

teman: organisationsprocesser, individen, informationssystemet och ledarskapet. 

Organisationsprocesser undersökte förändringen i processerna inom verksamheten, temat 

individen behandlade individens roll i förändringsprocessen, temat informationssystemet 

frågade efter specifika, digitala verktyg som användes för att skapa en grönare organisation 

medan man i temat ledarskapet undersökte chefsstrukturens informationsutskick, 

implementation av grön IS och på vilket sätt cheferna använde dessa verktyg. Dessa teman 

utgjorde även grunden för denna studie men respektive tema med tillhörande frågor 

anpassades till det befintliga caset, där vissa frågor togs bort medan andra lades till.  

Organisationsprocesser var inte applicerbart i sammanhanget och ersattes istället med 

temat ”organisationen” som behandlade på vilket sätt ekologisk hållbarhet var 

framträdande i verksamheten. Temat ”individen” behandlade individens roll i relation till 

ekologisk hållbarhet i organisationen och temat ”informationssystem” döptes om till 

”digitala kommunikationsverktyg” men behandlade informationsspridning likt Seidel et 

al.’s (2013) intervjuguide. Slutligen behandlades ”ledarskapet” i form av 

”miljökoordinatorn” som dels tog upp egenskaper av en ledare och hur denna ledare bör 

genomdriva och sprida hållbara insatser i verksamheten. Anpassningen av ledarskapet var 

inhämtade inspiration från det transformella ledarskapet som redovisas av rubrik 2.3.  

Indelningen av informanterna motiverade även konstruerandet av två separata 

intervjuguider. Det var endast några smärre anpassningar som medförde att 

intervjuguiderna vände sig till två olika grupper. Anpassningarna bestod av 

omformuleringar av frågor som speglade en beslutsfattares perspektiv respektive en 

anställds perspektiv. Intervjuguiden som vände sig till projektgruppsmedlemmar 

efterfrågade exempelvis hur informationen når projektgruppen medan intervjuguiden som 

vände sig till miljöforumet efterfrågade hur informationen har spridits.  

Den ursprungliga intervjuguiden blev till föremål för en större anpassning vilket även 

visas av bilaga 1 (Seidel et al.’s intervjuguide) i en jämförelse med bilaga 2 och bilaga 3 som 

innehåller miljöforumets intervjuguide respektive projektgruppens. Seidel et al.’s (2013) 

intervjuguide fokuserade på IS roll, vilket även framkommer av frågorna, se bilaga 1. 

Kontextuella faktorer gavs därför ett större utrymme i de anpassade intervjuguiderna. 

Dessa skulle förklara hur kontexten inverkar över det digitala kommunikationsverktygets 

funktion, vilket går i linje med det teoretiska perspektivet som anammats för denna studie. 

Det visade sig att tre av fyra teman besvarade studiens syfte och forskningsfråga: 

organisationen, individen och digitala kommunikationsverktyg. Ledarskapet exkluderas 

från resultatet eftersom det inte kunde relateras till forskningsfrågan, istället relaterade 

resultatet till individen och på vilket sätt individen ville att en ledare skulle handla för att 

genomdriva förändringsprocessen. Ledarskapet var istället ett tema som undersökte en 
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meta-kontext i form av de förutsättningar som digitala kommunikationsverktyg är 

beroende av. Det vill säga, fokus för denna fallstudie var det digitala verktygets roll i 

förändringsprocessen och ledarskapet kunde inte relateras till det digitala 

kommunikationsverktyget. Istället relaterades ledarskapet till informationsspridning och 

förutsättningar för individens lärande.  

3.2.3 Litteratur 

Inledningsvis påbörjades en datainsamling av tidigare forskning om IS i relation till 

ekologisk hållbarhet. Publikationer begränsades inte till IS-fältet eftersom ämnet präglas 

av interdisciplinär forskning (Melville, 2010; Loeser et al., 2017). Under tiden för denna fas 

fann jag en vetenskaplig artikel av Seidel et al. (2013). Artikeln, publicerad i MIS Quartly, 

presenterade en studie av IS i relation till ekologiskt hållbara beteenden. Seidel et al.’s 

(2013) forskningsfråga och syfte liknade den fråga som ska besvaras i denna uppsats. Seidel 

et al.’ (2013) syfte var att utvärdera en organisation som genomgått en 

transformationsprocess mot en ekologiskt hållbar verksamhet och forskningsfrågan löd: 

”hur har informationssystem bidragit vid implementationen av hållbara arbetsrutiner?”. 

De fann att hållbara beteenden etablerades efter det att en förståelseprocess ägt rum och 

att informationsspridning och möjlighet till kommunikation via IS var en beståndsdel för 

skapandet av hållbara beteenden. Resultat var av intresse i denna studie i och med det 

teoretiska ramverket vilket argumenterar för användning av Seidel et al.’s (2013) 

intervjuguide, se rubrik 3.2.2.  

Inledningsvis användes Google Scholar för att hitta artiklar och dessa artiklar gav en 

övergripande förståelse för ämnesområdet. Begreppet ”green IS” var ett återkommande 

resultat. Vidare användes Universitetsbibliotekets sökmotor för att finna publikationer 

som gav djupare förståelse för ämnesområdet ”green IS” och en mindre litteraturstudie 

utfördes inom IS-fältet för att förstå det kunskapsbidrag som IS-fältet genererat. 

Ambitionen var att utföra litteraturstudien inom åtta inflytelserika tidskrifter, varav sju 

fanns tillgängliga via Universitetsbiblioteket: EJIS, ISJ, ISR, JAIS, JIT, JMIS, MISQ. Jag 

fick åtkomst till respektive tidskrift via Universitetsbibliotekets databas och sökte sedan 

artiklar inom den specifika tidskriften, ingen begränsning angavs för årtal. Ett antal sökord 

valdes ut som skulle avgränsa antalet träffar och möjliggöra en träfflista som riktade sig 

mot det specifika ämnesområdet. Det publicerade materialet i dessa tidskrifter är 

författade på engelska vilket även motiverade engelska sökord: (sustainable* AND green*) 

("information system*" OR "information technology"). Det visade sig att ”sustainable*” var 

ett generellt ord som gav spridda träffar vilket motiverade en kombination med begreppet 

”green” för att avgränsa sökträffar som inte behandlade hållbar utveckling. Huvudfokus var 

”information system*” men ”information technology” inkluderades för att inte avgränsa 

möjligheten till ”green IT”. Urvalet av artiklar baserades på rubrik och abstractets innehåll 

där önskemål om innehåll var ett socio-teknologiskt perspektiv. Vidare användes 

referenslistor för att finna relaterad forskning. 

Artikelsök för OL var inte lika tydligt strukturerat. Universitetsbibliotekets generella 

sökmotor användes i första hand. Några exempel på sökord var ”organizational learning”, 

”information sharing”, ”knowledge”, ”information system” och ”culture” där orden sattes 

samman i olika kombinationer. Artikelsöket kompletterades av referenslistor där 
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intressanta artiklar i form av rubriker eller refererat innehåll i texten kunde sökas upp via 

Universitetsbibliotekets sökmotor. Om dessa inte gick att finna via UB kompletterades 

artikelsökningen av Google Scholar. Ibland hände det att artiklar inte gick att finna vilket 

begränsade artikelsöket.  

Artiklar som har använts i denna uppsats är peer-reviewed och inhämtade från 

Universitetsbibliotekets databas. Ambitionen har varit att använda artiklar med ett stort 

antal citeringar eller artiklar som publicerats i erkända journals. Detta innebär att ett antal 

artiklar används även fast att dessa kommer från början av 2000-talet. I fallet då texten 

refererar till äldre artiklar inom IS-fältet är dessa ännu aktuella i senare artiklar som 

refererar sina resultat i relation dessa referenser. I fallet med äldre artiklar kan innehållet 

problematiseras oavsett antalet citeringar eftersom forskning ständigt genererar nya 

kunskapsbidrag. Till följd av studiens begränsade tidsramar har detta inte kunnat 

undersökas vidare och det skall därför uppmärksammas att den teoretiska förståelsen inte 

är uttömmande i denna uppsats.  

3.3 Dataanalys 
I anslutning till det första intervjutillfället påbörjades en transkriberingsprocess som löpte 

parallellt med övriga intervjutillfällen. Materialet transkriberades i detalj för att inte 

begränsa den vidare analysen (Kvale & Brinkmann, 2015). Informanternas uttalande 

transkriberades därför ordagrant enligt ljudfil där även förändringar i tonläge, händelser 

som inverkade på informantens utsaga samt läten som ”eh” och ”ehm” transkriberades. På 

så sätt mildrades abstraherandet av den fysiska intervjun och informantens uttal när 

intervjumaterialet översattes till fysisk text (Kvale & Brinkmann, 2015). Jag följde en 

uppsättning regler för transkribering av materialet. Dessa inspirerades av datamaterialet 

och konstruerades därför under tiden som materialet transkriberades, se tabell 2. Reglerna 

är inte uttömmande och ambitionen var att skapa ett stöd för datatranskribering och som 

skulle göra det transkriberade materialet konsekvent.  
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Tabell 2. Regler för transkribering. 

 

Efter det att datamaterialet transkriberats färgades informanternas utsagor enligt ett 

färgschema, se tabell 1. Detta underlättade vid klustring av data och kategorisering, genom 

vilka informanternas uttalanden tydligt markerades och separerades från varandra. Detta 

gav insikt i vem som sade vad och hur många informanter som berättade om likartade 

upplevelser.  

Efter avslutad transkribering påbörjades en induktiv och öppen kodningsprocess som 

påminde om Chesler’s (1987) utförande. I det första steget identifierades nyckelord i den 

transkriberade utsagan som svarade på en fråga. I ett andra steg skapades en deskriptiv 

kod, det vill säga en kod som speglar datas innehåll (Miles & Huberman, 1994), genom att 

ange nyckelbegreppen i relation till sin kontext, se exempel 1. Jag arbetade i två Word-

dokument för att koda materialet. Ett word-dokument bestod av en transkriberad intervju 

och från detta kopierades sekvenser av utsagor till det andra dokumentet. I det andra 

dokumentet kodades materialet och detta dokument användes för att koda samtliga 

informanters utsagor i en grupp, det vill säga, ett dokument bestod av kodat material från 

informanter i miljöforumet respektive projektgruppen. På så sätt separerades 

datamaterialet från respektive grupp och detta underlättade när materialet sedan skulle 

jämföras mellan grupperna. 

När koderna skapades delades även utsagan in i olika fragment av transkript (Miles & 

Huberman, 1994) vilket har problematiserats som en abstraktion från datas kontext (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Nyckelbegrepp från kontexten och den ställda frågan inkluderades 

därför i koden som ett sätt att mildra denna abstraktion. Koden angavs sedan som en rubrik 

för varje transkript och detta blev en ”enhet” där koden inte separerades från transkriptet. 

Detta underlättade sedan validering av koden i klustring och kategorisering av data. I ett 
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tredje steg väljer Chesler (1987) att klustra koder genom att använda nyckelbegreppen som 

en gemensam nämnare. Till skillnad från Chesler (1987), valde jag att gruppera transskript 

under samma deskriptiva kod när detta var möjligt, se exempel 1.  
 

 
Exempel 1. Kategorisering under kodningsprocess. 

 

När kodningsprocessen avslutats påbörjades en kategoriseringsprocess. Jag arbetade på 

nytt i två word-dokument, där det ena bestod av ett kodat material och det andra var ett 

tomt word-dokument. I det tomma dokumentet sammanställdes kategorier av kluster vars 

rubriker var en generalisering av innehållet. Kategorin kombinerade koder som beskrev 

olika upplevelser av samma nyckelord och på detta sätt utarbetades ett tema som beskrevs 

utifrån olika infallsvinklar, se exempel 2. Kategorierna kunde därför bli stora och innehålla 

många aspekter av kärnan som benämningen representerade. En innehållsförteckning över 

kategorierna användes för att skapa ett överskådligt dokument. Dokumentation av 

dataanalysen är viktigt för validering av data (Bryman, 2012) vilket motiverade valet att 

skapa nya dokument under samtliga faser för databehandlingsprocessen.  
 

 
Exempel 2. Utdrag av en kategori. 

 

Chesler (1987) fortsätter med ett femte, sjätte och ett sjunde steg där kategorier 

generaliseras på nytt, memos inkluderas i analysen och data jämförs med relevanta 

begrepp. Denna studie valde inte att generalisera kategorierna som skapats i det fjärde 

steget på grund av begränsade tidsramar. Istället övergick dataanalysen i en summering av 

resultatet. I denna studie tillämpades memos för att dokumentera reflektioner och 

samband mellan data (Miles & Huberman, 1994) som upptäcktes under tiden för den 

induktiva dataanalysen. Jag redogjorde för ett samband i ett separat dokument och 

kompletterade anteckningarna med de koder som identifierade sambandet. Memos 
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användes även för att belysa koder som kunde förstås som en del av processen för 

organisatoriskt lärande. Detta utgjorde sedan ett underlag i analysen av resultatet som 

presenteras under diskussionen. Dessa memos antecknades i två separata dokument, ett 

för kodningsprocessen och ett annat för kategoriseringsprocessen.  

När kodningsprocessen, klustring och kategorisering slutförts övergick dataanalysen i 

skapandet av en summering av data, vilket är en formulering av resultatet utifrån 

forskarens förståelse för fenomenet som studerats (Miles & Huberman, 1994). Miles & 

Huberman (1994) rekommenderar att skriva summeringen under tiden för 

kodningsprocessen för att använda summeringen som ett underlag för vidare 

datainsamling. Denna studie begränsades dock från att komplettera datamaterial till följd 

av studiens tidsramar. Jag inledde därför summeringen av resultatet efter att 

dataanalysprocessen slutförts.  

I ett första steg summerades respektive kategori för sig där summeringen inkluderade 

informantens grupptillhörighet, antalet informanter som framförde liknande åsikt, vilka 

informanter som stod i kontrast till majoritetens åsikt, grupptillhörighet och ett stort antal 

citat som validerade summeringens innehåll. Sedan bearbetades summeringen på nytt där 

detaljer abstraherades och citaten vävdes in i texten vilket resulterade i en berättande text. 

I ett andra steg sammanfördes miljöforumets och projektgruppens kategorier under 

liknande teman där uttalanden kompletterade varandra eller identifierade skillnader. 

Angivelsen av antalet informanter och specifik grupptillhörighet användes för att markera 

ett innehåll som skiljde sig från majoriteten, jämförelser gruppernas emellan eller belysa 

en viktig detalj för besvarandet av forskningsfrågan. I ett tredje steg sammanfördes 

kategorier med liknande teman under en generell rubrik för att skapa en uttömmande 

kategori och citat som stöttade det framförda resonemanget lyftes fram i sin helhet från det 

transkriberade materialet. Det transkriberade materialet hade ett detaljrikt innehåll och 

Kvale & Brinkmann (2015) noterar att en informant kan reagera med starka känslor inför 

detaljerad transkribering som lyfter fram, exempelvis, notationer eller stamning. De 

rekommenderar att en forskare reflekterar över nödvändigheten att bevara detaljerade 

transkript i presentationen av resultatet och vid lämpliga fall omformulera citaten till 

skriftspråk. I denna studie är återgivelsen av upplevelserna av intresse, citaten har därför 

omformulerats till lättlästa stycken. I ett fjärde steg bearbetades summeringen på nytt i 

syfte att sammanföra kategorier som svarade inför frågeställningen och som lyfte fram 

mönster i linje med processen för organisatoriskt lärande. I utformningen av resultatet 

användes därför relaterad forskning som ett verktyg för fördjupad analys av datamaterialet 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Data analyserades utifrån det digitala 

kommunikationsverktygets roll i förändringsprocessen och i relation till kontextuella 

faktorer. Detta krävde ytterligare omformulering av summeringen och i detta skede valde 

jag att validera summeringen genom att återgå till tidigare kategorier. Summeringen hade 

nämligen abstraherats till den grad att informanternas utsagor flöt samman. På samma 

gång som jag validerade summeringen fanns tillfälle att inspireras av materialet på nytt. 

Detta innebar att jag lade till detaljer som jag tidigare tagit bort eller hittade nya detaljer 

som kunde relateras till relaterad forskning.  
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Dataanalysen avslöjade två perspektiv genom vilken fenomenet kunde studeras. 

Informanterna talade om informationsspridning via två intranät och upplevelsen av 

ekologisk hållbarhet i relation till kontorets verksamhet respektive organisationen. Det 

framkom att organisationen utövade ett styrande inflytande över kontorets möjlighet att 

skapa en hållbar verksamhet, vilket motiverade en indelning av resultatavsnittet. Kontoret 

med tillhörande plattform för informationsspridning och förutsättningar sammanflätades 

till en sammanhängande text, se rubrik 4.2.2, och på samma sätt utarbetades en 

sammanhängande text för organisationen, se rubrik 4.2.1. Efter detta steg övergick jag till 

diskussionen som teoretiserade det empiriska materialet i relation till relaterad forskning.  

3.4 Etiska överväganden 
Inom humaniora och samhällsvetenskapen vägleds forskaren av individskyddskravets 

etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) och detta inkluderar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Den empiri som samlats in vid genomförandet av denna studie har genererats utifrån 

intervjuer med ett antal informanter. I samband med dessa intervjuer tog informanten del 

av ett dokument med information om studiens syfte och en förklaring av deltagarens 

medverkan i studien, se bilaga 4. Dokumentet angav även intervjuarens namn, 

institutionstillhörighet och information om insamlade datas tillgänglighet, som endast 

intervjuaren har haft tillgång till. Dokumentet beskrev deltagarens rätt att avbryta sin 

medverkan samt rätt att neka svar på frågor under tiden för intervjun. Informationen 

inkluderade även eventuella risker som ett deltagande kunde medföra, vilket i detta fall 

förknippades med personliga åsikter som kunde identifieras av kollegor. Detta svarar inför 

informationskravet som beskriver ansvaret att förmedla nödvändig information till den 

individ som skall medverka i en studie (Vetenskapsrådet, 2002).  

Innan det att intervjun påbörjades, presenterade sig intervjuaren och uppmanade 

informanten att ta del av informationen i dokumentet. Enligt samtyckeskravet krävs även 

att deltagaren godkänner sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002) och 

informanten tillfrågades därför om ett muntligt godkännande som spelades in med 

ljudinspelare. Samtyckeskravet behandlar även avbruten medverkan, där forskarens 

ansvar är att skydda deltagare från negativa påföljder eller eventuella påtryckningar 

(Vetenskapsrådet, 2002). Negativa påföljder motarbetades genom att öppet diskutera 

frivillig medverkan med den personal som inlett ett samarbete för ett genomförande av 

denna studie.  

Konfidentialitetskravet adresserar forskarens ansvar att skydda individens 

personuppgifter vilket forskaren kan göra genom anonymiserandet av personuppgifter och 

känslig information, där det även ställs krav på säker förvaring av individens 

personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Personuppgifter var inte av intresse för denna 

studie däremot fanns anledning att anonymisera åsikter eller känslig information som 

kunde identifiera informanten. Bolagets namn, kunders namn, kollegors namn, namn på 

städer, länder, projektgrupper och hänvisningar som på något sätt kan identifiera det 

studerade bolaget eller informanternas identitet har även anonymiserats.  
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Nyttjandekravet beskriver att informantens information inte får användas i annat 

ändamål än forskning. Det ställs även krav på forskaren att skydda individen från 

utomstående som vill använda personuppgifter och information för beslut som påverkar 

den enskilde individen (Vetenskapsrådet, 2002). Endast jag som ansvarig för studien har 

tagit del av datamaterialet och de personuppgifter som kan identifiera de deltagande 

informanterna. I överenskommelse med det studerade IT-konsultbolaget kommer detta 

material att raderas från min dator efter det att uppsatsen godkänts av institutionen.   

3.5 Metoddiskussion 
Fördelen med fallstudien är att den genererar ett djupgående empiriskt underlag som kan 

användas för skapandet av ett teoretiskt underlag (Bryman, 2012) vilket är syftet med 

denna studie. Nackdelen med fallstudien är dess brist på generaliserbarhet vilket även är 

ett kriterium för studiens trovärdighet (Bryman, 2012). Fallstudien kan även 

problematiseras utifrån reliabilitet eftersom det studerade fenomenet är en del av sin 

kontext (Yin, 2009). Reliabilitet innebär att studien ska vara replikerbar vid ett annat 

tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2015) men omgivande kontext förändras vilket påverkar 

fenomenet och upplevelsen av det.  

I denna studie har täta beskrivningar tillämpats vid beskrivningen av caset (Bryman, 

2012). Den täta beskrivningen kan öka resultatets generaliserbarhet men den är en spegling 

av forskarens egen tolkning av datamaterialet (Bryman, 2012). Den täta beskrivningen 

utgör även tillgängliga data och detta innebär att tolkningen är en av många tolkningar 

samt att beskrivningen omfattat ytterligare information om studiens tidsramar utökat 

datainsamlingen. En tät beskrivning inleder resultatavsnittet och det skall därför noteras 

att den baseras på informanternas utsagor, observationer, kontaktpersonens presentation 

om verksamheten, min egen dokumentinsamling och tillgänglig information från 

organisationens hemsida. Dessa källor har inte angivits i referenslistan till följd av IT-

konsultbolagets anonymitet. Andra påverkansfaktorer som inte belysts av studiens 

datainsamling har därför inte kartlagts. Den täta beskrivningen är därför inte uttömmande 

och resultatet kan innehålla kunskapsgap som inte framkommit av studiens datainsamling. 

Den täta beskrivningens begränsningar mildrades något genom att be kontaktpersonerna 

att granska innehållet och godkänna publicering i detta examensarbete, genom deras 

godkännande validerades även min tolkning av materialet. Det råder dock begränsningar 

ifråga om studiens generaliserbarhet eftersom den täta beskrivningen exkluderar 

information som rör verksamhetens strukturer och externa påverkansfaktorer. Detta kan 

förhindra generalisering vid intresse från en utomstående part.  

Miles & Huberman (1994) skriver att urvalet ska belysa fenomenet utifrån 

organisationens rådande strukturer. Urvalet i denna studie utgör inte ett representativt 

urval för den genomgripande organisationen till följd av den rådande projektstrukturen 

som bygger upp verksamheten. Detta förklaras av att IT-konsultbolaget är indelat i tre 

avdelningar varav samtliga avdelningar består av projektgrupper som kan samarbeta med 

interna och externa parter och därför har olika relation till varandra, även inom den interna 

verksamheten. Detta innebär att olika projektgrupper och dess medlemmar kan uppleva 

insikten i förändringsprocessen på olika sätt eller bära en annan inställning till användning 
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av digitala kommunikationsverktyg för intern informationsspridning. Fenomenet har 

därför studerats utifrån en projektgrupps upplevelse av digitala kommunikationsverktygs 

roll i förändringsprocessen. Det begränsade urvalet är därför till nackdel för studiens 

resultat eftersom urvalet inte representerar en variation av informanter från olika projekt. 

Resultatet är därför inte ett representativt urval för hela organisationen. Å andra sidan 

inkluderas samtliga positioner som berörs av förändringsprocessen i urvalet. Detta innebär 

att olika strukturer i organisationen finns representerade men att den rådande 

projektstrukturen i verksamheten försvårar generalisering mellan projektgrupper. Det 

rekommenderas att IT-konsultbolaget tar hänsyn till det begränsade urvalet vilket inverkar 

över studiens resultat. Utomstående part som önskar generalisera resultatet mellan 

verksamheter bör även beakta denna begränsning. 

Jag deltog i intervjusamtalet genom mina följdfrågor, kommentarer och besvarandet av 

informantens frågor. Mitt deltagande skapade ett kunskapsskapande intervjusamtal, vilket 

minskar den genererade kunskapens validitet (Kvale & Brinkmann, 2015) samt att mina 

följdfrågor minskar studiens replikerbarhet (Bryman, 2012). Emellertid, följdfrågorna 

tillämpades som ett verktyg för validering av det kunskapsskapande intervjusamtalet 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Missförstånd i intervjusamtalet och således felaktig kunskap 

uppstår då forskaren tolkar informantens svar på ett felaktigt sätt (Kvale & Brinkmann, 

2015). Ett exempel på en situation då jag valde att validera en utsaga var då informanten 

inte talade om intranätet (en kommunikationskanal för informationsspridning). Om 

intranätet inte nämndes sökte jag förstå om informanten medvetet uteslöt intranätet och 

varför, eller om informanten glömt att nämna det, vilket kan vara en naturlig följd vid 

känslan av utsatthet i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2015). Jag ställde därför 

frågan: ”Du kan inte komma på fler kanaler för information?”.  

Följdfrågor kunde utveckla utsagan medan det i vissa fall inte gav någon verkan. 

Följdfrågor användes även för att definiera ett begrepps innebörd utifrån informantens 

tolkning. Följdfrågor kunde dock spegla mitt eget intresse för informantens berättelse. Det 

vill säga, jag kunde delta i samtalet, intressera mig för en detalj och framhäva den genom 

en följdfråga vilket styrde informantens utsaga i denna riktning. Detta är en 

kunskapsskapande diskussion som kan framhäva ny kunskap eller nya insikter som 

informanten inte upplevt eller reflekterat över tidigare (Kvale & Brinkmann,2015). Detta 

minskar således datas validitet. Valet att använda följdfrågor minskar även studiens 

replikerbarhet och transparens (Bryman, 2012) eftersom följdfrågorna inte framgår av 

intervjuguiderna.  

Det har även identifierats en brist i intervjusituationen. Definitionen av de begrepp som 

användes i intervjusituationen skulle fungera som ett hjälpmedel då informanterna skulle 

skapa sig en förståelse för begreppets definition. Under intervjutillfället framkom att dessa 

exempel präglade informanternas utsagor och på vilket sätt de valde att relatera ekologisk 

hållbarhet till sin arbetsvardag. Genom att definiera begreppen på förhand visade det sig 

att jag påverkat informanten och utsagornas innehåll, vilket även kan ifrågasätta datas 

validitet (Kvale & Brinkmann, 2015).   

Miles & Huberman (2015) förklarar att kvalitativ forskning kan valideras genom 

kompletterande datainsamling, vilket minskar gap i data och validerar upplevelser som 
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framkommit av dataanalysen. Studiens begränsade tidsramar har dock begränsat 

utförandet av kompletterande intervjuer. Resultatets eventuella kunskapsgap kan därför 

minska studiens validitet. Kvale & Brinkmann (2015) rekommenderar även validering av 

dataanalysen genom att jämföra tolkningen av ett material med en kollega eller en objektiv 

part. Detta har inte varit möjligt då denna studie varit ett självständigt arbete. Den 

kvalitativa studien begränsas även av subjektivitet och min egen tolkning av data (Bryman, 

2012), vilket motiverade en utförlig beskrivning av datainsamling och dataanalys som 

redogör för tillvägagångsätt. Detta ökar därför studiens transparens. Det ska noteras att 

den kvalitativa dataanalysen är en subjektiv analysprocess (Kvale & Brinkmann, 2015) 

vilket även bör beaktas av IT-konsultbolaget och utomstående part.  

Ovanstående resonemang visar att studiens trovärdighet begränsas ifråga om 

datainsamlingens validitet, replikerbarhet och reliabilitet. Val av fallstudie och urval 

begränsar studiens generaliserbarhet och representativitet för den genomgående 

organisationen. IT-konsultbolaget och utomstående part bör beakta dessa begränsningar 

och se detta bidrag som ett nytt perspektiv genom vilket fenomenet kan betraktas. Studiens 

resultat kan även användas som ett underlag för vidare datainsamling inom de områden 

där kunskapsgap identifieras. I fallet där IT-konsultbolaget önskar ett representativt 

resultat kan detta kvalitativa bidrag även utgöra ett underlag för en kvantitativ studie. 

Kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder rekommenderas nämligen av Miles & 

Huberman (1994) som förklarar att detta ökar den kvalitativa studiens validitet och 

förståelsen för fenomenet som studeras. Denna studie kan på så sätt utgöra ett underlag 

för en kvantifiering av identifierade upplevelser och på vilket sätt dessa svarar an på övriga 

anställdas uppfattning. En sådan studie kan därför validera resultatet som presenteras i 

denna uppsats. 

 
4. Resultat 

Inledningsvis presenteras den täta beskrivningen av caset. Därefter redovisas resultatet av 

intervjuerna där informanternas utsagor vävts samman under två rubriker. Den ena 

presenterar informanternas utsagor utifrån den internationella organisationens perspektiv 

och den andra presenterar informanternas utsagor utifrån kontorets perspektiv. Innehållet 

under dessa rubriker belyser informationsspridning, digitala kommunikationsverktyg och 

förutsättningar för det digitala verktygets stöttande funktion i etablerandet av en ekologiskt 

hållbar verksamhet.   

4.1 Caset 
Studien har utförts i samarbete med ett IT-konsultbolag som har flera kontor i 

Västerbottens län. Kontoret på den studerade orten är ett utvecklingscenter som tillhör en 

internationell organisation av global storlek, 14 000 anställda i cirka 20 länder. För tillfället 

genomgår kontoret ett skifte mellan tidigare och nyligen tillsatta ansvarsroller för ekologisk 

hållbarhet i organisationen. Ekologisk hållbarhet har inte varit framträdande i 

verksamheten och kontoret önskar utvärdera befintliga digitala kommunikationskanaler 

för informationsspridning om hållbara insatser. De önskar ökat engagemang för ekologisk 

hållbarhet och önskar förstå hur informationen når ut och vad som kan stötta ekologiskt 
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hållbara beteenden i verksamheten. I det vidare resultatet separeras den internationella 

organisationen från utvecklingscentret genom att referera till ”organisationen” respektive 

”kontoret”.  

4.1.1 Kontoret och projektgruppen 

Kontorets verksamhet är uppbyggt av en projektgruppsstruktur och levererar tjänster inom 

och bortom Sveriges gränser. Kontorets avdelningar består av ett antal projektgrupper som 

därför samarbetar med internationella och nationella partners för att leverera en tjänst 

enligt kravspecifikation från kund. Projektgruppernas relationer till externa och interna 

samarbetspartners ser olika ut beroende på kund. Två distinktioner mellan 

projektgruppernas samarbeten är viktiga att poängtera i denna studie. Det finns 

projektgrupper som endast arbetar med externa samarbetspartners eller projektgrupper 

som samarbetar med både interna och externa samarbetspartners. Notera att interna 

samarbetspartners refererar till projektgrupper inom kontoret fysiska gränser och att den 

studerade projektgruppen endast samarbetar med externa samarbetspartners. 

Projektgruppen som studerats samarbetar därför med projektgrupper på internationell 

nivå och levererar ett resultat till en internationell kund. Projektgruppen samarbetar inte 

med lokala projektgrupper eftersom dessa inte arbetar med närliggande verksamhet. Detta 

samarbete skapar effektiv kommunikation inom projektgruppen samt med externa parter. 

Däremot förekommer mindre kommunikation, eller ingen kommunikation alls, med 

projektgrupper i den interna verksamheten. Projektgruppsmedlemmar träffar andra 

projektgrupper under möten, lunch och fika-tillfällen eller på eget initiativ via informella 

mötestillfällen. Projektgruppen arbetar även nära kunden i kundens egen utvecklingsmiljö 

vilket gör projektgruppen mer involverad i kundens verksamhet än den egna 

organisationen. Detta beskrivs som en nackdel för projektgruppen som upplever större 

kontakt med kund och mindre intresse för intern information. Projektgruppen präglas av 

en effektivitetskultur, vilket möjliggör att projektgruppen levererar ett snabbt resultat till 

sin kund. Projektmedlemmen uppmuntras att utföra sina arbetsuppgifter och leverera ett 

bra resultat inom sin projektgrupp som tillsammans ansvarar för resultatets kvalité. 

Individens arbetsvardag består av mjukvaruutveckling vid det egna kontoret eller 

affärsresor för möte med samarbetande kontor och kunder (nationellt eller internationellt). 

Kontorets placering i Västerbotten medför en längre resesträcka som ofta kräver en 

flygresa. Individen befinner sig i ett öppet kontorslandskap tillsammans med sin 

projektgrupp, vilket möjliggör muntlig direktkommunikation med projektmedlemmar. 

Individen väljer gärna chattverktyg när muntlig kommunikation kan störa 

projektmedlemmars koncentration.  E-post används för formell information och 

dokumentation av utförda arbetsuppgifter. Individen kommunicerar med nationella och 

internationella projektgrupper eller kunder via e-post för formell och informell 

kommunikation samt videokonferens för minskad friktion och missförstånd. Det 

förekommer även projektgruppsspecifika digitala kommunikationskanaler för 

dokumentation eller arbetsrelaterad informationsdelning. Dessa kommunikationskanaler 

kan variera inom respektive projektgrupp.  I övrigt används inofficiella digitala 

kommunikationskanaler för informell kommunikation. Individen tar del av intern 

information från kontorets högre struktur via ett lokalt intranät, där publicerad 
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information skickas ut via e-post till prenumeranter av nyhetsflöden. Individen tar del av 

intern information från organisationen i ett internationellt intranät som är fritt tillgängligt 

för hela organisationen eller stundtals e-post. Trots det öppna kontorslandskapet och de 

muntliga- samt de digitala kommunikationsmöjligheterna, träffas projektgruppen på 

formella mötestillfällen för att stämma av leveransens process. 

4.1.2 Ekologisk hållbarhet i organisationen: miljöpolicy 

För att möta kravet på ekologisk hållbarhet, har organisationen satt samman en 

miljöpolicy. Miljöpolicyn beskriver att organisationen vill ta ansvar för sin förbrukning av 

naturresurser. Den omfattar proaktivt arbete för minskad miljöbelastning, främjandet av 

hållbara beteenden som minskar resursförbrukning samt minskad elförbrukning i 

organisationens gemensamma IT-infrastruktur. Organisationens miljöpolicy ställer krav 

på källsortering och ersättandet av affärsresor med virtuella möten när det är lämpligt. Den 

stöttar även valet av miljövänliga alternativ när detta är möjligt. Policyn uppmuntrar även 

till skapandet av tjänster och produkter som kan minska kundens miljöbelastning. 

Kontoret ansvarar sedan för att miljöpolicyn kommuniceras ut till anställda och att 

innehållet i policyn aktualiseras i verksamheten. Organisationen uppmanar även de 

anställda att ta sitt ansvar och följa de riktlinjer som finns. Emellertid, upplever 

informanter i projektgruppen att kontoret och organisationen inte aktualiserat ämnet och 

att brist på aktualisering medfört brist på intresse för ekologisk hållbarhet i 

arbetsvardagen.  

4.1.3 Kontorets strukturer för ekologiskt hållbara insatser 

Ekologiskt hållbara insatser tas omhand av ett lokalt forum som består av kontorschefen, 

med ansvar över kontorets fysiska miljö, avdelningschefer, med ansvar för personal, och 

ett antal koordinatorer, med ansvar för specifika områden i kontorsmiljön. Kontorschefen 

är ordförande i det beslutsfattande forumet och medlemmar i forumet har rösträtt. 

Tillsammans driver forumet igenom förändringar i kontorets fysiska miljö och utformning. 

Anställda som inte sitter med i forumet får inte ta del av beslutsfattandeprocessen och kan 

inte inverka över de förändringar som drivs igenom av forumet. Anställda kan istället 

komma med förslag eller idéer på förändringar som de önskar att kontoret genomför. 

Förslag och idéer om hållbara insatser går via forumets miljökoordinatorer. I denna studie 

är forumet intressant eftersom detta kan genomdriva hållbara insatser vilket är en del av 

förändringsprocessen mot en ekologiskt hållbar verksamhet. Studien intresserar sig endast 

för hållbara insatser vilket motiverar varför detta forum även kallas ”miljöforum”. 

Miljöforumet representeras av kontorschefen, en avdelningschef och två 

miljökoordinatorer enligt urvalet, se rubrik 3.1.1.  

Kontorschefen bär det yttersta ansvaret för hållbara insatser på kontoret men har 

delegerat miljöfrågor till miljökoordinatorerna. Två miljökoordinatorer har nyligen 

tilldelats sina tillikaroller och deras uppgift är att förmedla förslag till miljöforumet samt 

förmedla intern information från miljöforumet och organisationen. Rollen som 

miljökoordinator är en så kallad tillikaroll vilket innebär att miljökoordinatorn ska 

genomföra sina kontraktsbundna arbetsuppgifter under 100 % debiterbar tid och utöver 

detta genomföra arbetsuppgifter som tillfaller miljökoordinatorns ansvarsområde. 
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Tillikarollen får därför inte inkräkta på den tid som krävs för arbetsrelaterade uppgifter. 

Detta har kritiserats av informanter i studien som upplever att kontoret möter utmaningar 

i förändringsprocessen mot en hållbar verksamhet.  

4.2 Informanternas berättelser 
Under denna del av resultatet följer en redogörelse för informanternas utsagor. Detta 

övergår i ett diskussionsavsnitt som analyserar resultatet utifrån perspektivet för 

organisatoriskt lärande och relaterad forskning. Under diskussionen presenteras även 

kompletterande teoretiska begrepp som belyser det digitala kommunikationsverktygets 

funktion och förutsättningar i relation till en organisatorisk lärprocess. 

4.2.1 Organisationen 

Informanter i båda grupper upplever brist på aktualisering av ekologisk hållbarhet i 

verksamheten. Miljöforumet upplever att ekologisk hållbarhet inte stöttas av 

organisationen på en operativ nivå (kontorsnivå) och informanter från projektgruppen 

upplever att det inte talas om ekologisk hållbarhet, vare sig i organisationen eller på 

kontorsnivå. En informant från projektgruppen tror att organisationen för en diskussion 

kring rådande miljöpolicy och tillsätter åtgärder där utefter. Informanten anser att detta 

varken synliggjorts eller förankrats på en verksamhetsnivå. Informanten upplever även att 

bristen på aktualisering tyder på bristande engagemang från en organisationsnivå och att 

det bristande engagemanget kan bero på konsultbolagets vinstintresse. Detta antagande 

stöttas även av en utsaga från en informant i miljöforumet.  
 
Å sen, om man ser till mitt personliga engagemang. Så har jag inte känt mig, 

uppmuntrad till att vara miljövänligare tex.. när jag skulle byta min arbetstelefon, 

så yrkade jag på att få en Fairphone och det jag fick till svar var ”javisst, kostar det 

inte mer om det motsvarar en annan telefon så kör! Men då får du styra upp allt 

själv”. Å samma sak med flyg- respektive tågresor, att när jag säger ”jag skulle hellre 

åka tåg” då säger dom ”a, men det får inte bli dyrare”. Å det anser jag också som en 

tröskel på nått vis, för ett mindset kring miljötänk liksom, att man ska va villig att 

ta den kostnaden för att uppmuntra sådana initiativ. 

 

Informantens utsaga visar att miljövänliga val begränsas av resurser. Citatet visar även att 

organisationen argumenterar utifrån ett ekonomiskt perspektiv och att informanten 

upplever att detta präglar organisationens inställning till miljövänliga initiativ. Detta 

begränsar individens möjlighet att påverka istället för att uppmuntra individen till 

engagemang. Detta tyder på att det bristande engagemanget på en organisationsnivå kan 

influera individens engagemang för ekologisk hållbarhet på en kontorsnivå. Detta indikerar 

att ett ekonomiskt perspektiv kan begränsa engagemang och att bristen på aktualisering 

kan bottna i organisationens prioriterade vinstintresse.  

Citatet visar även att organisationen handlar motsägelsefullt enligt rådande miljöpolicy. 

Detta belyses även av utsagor från informanter i projektgruppen där tre informanter 

återger berättelsen om Fairphonen som aldrig köptes in. Samtliga upplever att detta 

agerande sänder ut signaler om bristande engagemang och bristande stöd för individens 

initiativ. En informant tror att detta även kan påverka individens val av miljövänliga 

alternativ eller vilja att driva miljöfrågor mot organisationen. Detta tyder på en motsatt 
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verkan som motarbetar innehållet i organisationens miljöpolicy. Dels följer organisationen 

inte miljöpolicyns innehåll, dels agerar organisationen motsägelsefullt vilket formar 

personalens inställning till ekologisk hållbarhet i arbetsvardagen. En informant i 

miljöforumet medger att organisationens handlande skickade ut fel signaler, men att detta 

motverkades av att kontoret visade sitt engagemang för frågan och valde att driva frågan 

mot organisationen. Projektmedlemmarnas utsagor indikerar att de ännu är ovetandes om 

historiens avslut, vilket indikerar brist på transparens i processen och brist på information 

från miljöforumet. 

Vinstintresset och rådande strukturer begränsar individens initiativ men organisationen 

väljer ändå att belysa ekologisk hållbarhet med en miljöpolicy. Utsagor från informanter ur 

båda grupper förklarar varför organisationen visar sitt engagemang för ekologisk 

hållbarhet. Fyra informanter tror att organisationen svarar inför samhällets krav och 

engagerar sig till en förväntad grad. En av dessa tror att organisationen kan marknadsföra 

sig mot kravställande kunder och bli en attraktiv arbetsplats för en yngre generation. En 

annan informant instämmer, dels anser informanten att detta kan användas som ett 

argument för de individer som inte intresserar sig för organisationens engagemang, dels 

tror informanten att detta kan främja ekologisk hållbar utveckling, även fast att 

organisationens motiv sätter agendan för miljövänliga initiativ. 
 

Det finns säkert dom som tycker att man ska satsa pengar på annat, det tror jag 

säkert. Ehm.. nä då tror jag man måste försöka hitta, å det är nog grundidéerna 

med varför (organisaitonen) vill satsa på hållbar utveckling, asså inte (kontoret) 

utan generellt hela (organisationen). Å det är att man ser affärsmöjligheter i det. 

Så att vi kan visa våra kunder att vi faktiskt har ett miljötänk. Om vi ska driva (IT-

infrastruktur) till en kund och vi kan visa att vi tar miljön på större allvar än våra 

konkurrenter, å vi har miljöprogram.. så kan vi ju tjäna pengar. På så sätt, om vi 

tjänar pengar men samtidigt kanske har ett bättre miljöprogram än våra 

konkurrenter så är det ju bra för miljön. Ehm, å det, att (organisationen) tjänar 

mer pengar.. är ju ett argument som vi kanske borde lyfta fram då, för dom som, 

om det är som du säger, dom som tvivlar på att vi ska satsa på hållbar utveckling.  

 

En informant från projektgruppen kallar detta för en ”image” och förklarar att detta inte 

intresserar individen, istället önskar informanten att organisationen engagerar sig med ett 

genuint intresse för ekologisk hållbarhet. Detta indikerar att motivet till organisationens 

engagemang kan påverka individens engagemang i ekologisk hållbarhet. Detta kan 

motverka framtida engagemang i miljöfrågor och minska individens intresse för ekologisk 

hållbarhet i arbetsvardagen. Ovanstående citat visar de argument som ställer 

organisationens anpassning mot ekologisk hållbar utveckling i fördelaktig dager bland de 

individer som anser att ekologisk hållbarhet inte är en del av kärnverksamheten. Detta 

tilltalar individer som upplever att kärnverksamhetens vinstintresse bör drivas före ett 

intresse för ekologisk hållbarhet. Citatet visar även att informanten upplever ekologisk 

effektivitet som positivt eftersom detta kan bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle även 

om hållbara insatser begränsas av det ekonomiska perspektivet. 

Informanterna upplever brist på aktualisering av miljöfrågor i verksamheten och 

brist på engagemang men miljöpolicyn finns publicerad på organisationens intranät, en 

plattform för information som är tillgänglig för alla. Informanterna i projektgruppen väljer 
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att inte använda sig av intranätet av två anledningar, (1) det publiceras intern och irrelevant 

information som inte kan förankras i individens arbetsvardag och (2) intranätet är illa 

utformat vilket gör det svårt att hitta information. Det senare innebär att värdefull tid 

försakas från arbetsrelaterade uppgifter. Projektgruppen förklarar att bristen på förankring 

av intern information i arbetsvardagen innebär att arbetsrelaterad information prioriteras.  

Denna prioritering sker därför på organisationens intranät men intern information från 

organisationen passerar även via informanternas e-postflöde. Detta är en central 

kommunikationskanal i informanternas vardag. En informant förklarar att e-post som 

innehåller intern information oftast är viktig information som informanten upplever att 

den ska ta del av. En annan upplever att e-postflödet är överbelastat av arbetsrelaterad 

information, vilket kräver att individen prioriterar det som är viktigt att ta del av först, där 

intern information försakas framför arbetsrelaterad information. En tredje upplever att det 

råder brist på en kultur inom projektgruppen som kan uppmuntra individen att ta del av 

intern information.  Kulturen stöttar därför inte interna informationsutskick istället 

prioriteras kommunikationen inom projektgruppen och mellan samarbetande parter vilket 

effektiviserar leverans av resultat. 

Utsagorna förklarar en selektiv process där arbetsrelaterad information prioriteras till 

följd av den rådande arbetsvardagen. Detta kan leda till ineffektiv informationsspridning 

att via organisationens intranät. När e-post sedan skickas ut från organisationen tar vissa 

del av informationen medan andra väljer bort den till följd av att arbetsrelaterad 

information prioriteras. Detta indikerar att arbetsvardagen inverkar över individens val att 

ta del av information även i den centrala kommunikationskanalen vilket innebär att intern 

information stöter på förhinder. Detta kan förklaras av verksamhetens projektstruktur och 

projektgruppens arbetsvardag som stöttar den kommunikation som effektiviserar leverans 

av resultat. Detta kan även motverka intern informationsspridning över projektstrukturens 

gränser.  

Organisationen ställer krav på att anställda tar del av intern information på 

organisationens intranät men projektmedlemmar tycks vara omedvetna om detta krav. 

Informanterna kan inte dra sig till minnes att det finns ett uttalat krav och en informant 

tror att det är ett önskemål att ta del av intern information. En informant från miljöforumet 

förklarar att det finns ett krav att läsa organisationens intranät en gång om dagen och att 

informanten förväntar sig att individen läser organisationens intranät några gånger i 

veckan. Emellertid, upplever projektgruppen att uppdatering om intern information 

försakar arbetsuppgifter och att arbetsrelaterad information därför prioriteras. En 

informant från miljöforumet påpekar även att organisationen ständigt uppdaterar 

innehållet på intranätet och att detta gör det omöjligt för individen att läsa det nya 

innehållet. En informant från projektgruppen upplever att det råder brist på en kultur där 

anställda stöttar varandra i att ta del av intern information och medger att ”den tekniska 

biten är roligast” i en jämförelse med att läsa informationsutskick. Den förklarar även att 

organisationen skickar ut viktig information via e-post och att informanten därför läser e-

postutskicken istället för att läsa på intranätet.   
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4.2.2 Kontoret  

Kontorets resurser och möjlighet att införa hållbara insatser begränsas av organisationen, 

där en informant ur miljöforumet förklarar att kontoret begränsas av tid och budget.  
 

den styrande organisationen, det är ju en kostnad, där får det ju kosta pengar att 

hålla på med dom här sakerna. […] å där får det kosta, men för att genomdriva det 

så måste vi vara med, men det finns ju liksom inte tid avsatt för att, ahmen, ”nu får 

det här kosta si och så mycket”. Det finns inte. Å det förklarar väl kanske också fokus 

på det, att man kanske förstår och önskar att det skulle va mer, men att det inte 

riktigt finns medel. 
 

Informanten önskar att kontoret kan bidra mer men att kontoret begränsas av sin 

kärnverksamhet samt att det saknas riktlinjer för hur mycket tid eller budget som ska ägnas 

hållbara insatser. Informantens uppfattning stämmer överens med miljöpolicyns innehåll 

som redovisar ansvarsområden där kontoret är ansvarig för implementationen och 

aktualiseringen av miljöpolicyns innehåll. Intervjuer med informanter i projektgruppen 

har dock visat att det råder brist på aktualisering av ekologisk hållbarhet och brist på insyn 

i kontorets initiativ till att genomdriva hållbara miljöinsatser. Informanterna i 

projektgruppen upplever att det inte synliggjorts i verksamheten och att det därför råder 

brist på engagemang för dessa frågor. Informanter i både miljöforumet och projektgruppen 

upplever att det inte talats om ekologisk hållbarhet i tillräckligt stor utsträckning. Två 

informanter från projektgruppen kan endast dra sig till minnes att det har nämnts under 

ett möte för några år sedan medan två kollegor nämner att de fått e-post med påminnelser 

om riktlinjer för hållbara miljöinsatser i arbetsvardagen. Samtliga informanter upplever att 

källsorteringen är ett tydligt exempel på en hållbar insats i kontorets fysiska miljö men de 

flesta kan inte komma på ytterligare exempel. 

Informanter från båda grupper talar om riktlinjer för resursförbrukning i kontorets 

fysiska miljö men vissa har inte tagit del av dessa riktlinjer. Två informanter vet inte om att 

det finns en miljöpolicy och flera informanter ur projektgruppen nämner att de väljer bort 

att följa riktlinjerna i arbetsvardagen. Detta visar att kontoret etablerat delar av de krav 

som ställs av miljöpolicyn men projektmedlemmarnas utsagor visar att den inte 

aktualiserats, att kontoret inte införlivat den i den dagliga verksamheten och att anställda 

inte tar ansvar. Detta innebär att informanterna inte etablerat hållbara beteenden och de 

har inte heller givets de förutsättningar som krävs för att dessa hållbara beteenden ska 

etableras, vilket även visas av utsagorna. En informant har inte reflekterat över att välja ett 

miljövänligt alternativ vid exempelvis inköp av hårdvara. En annan upplever att det är 

bekvämt att låta datorn dra ström under natten eftersom den inte behöver startas upp på 

morgonen. Projektmedlemmarna medger även att de inte stänger av TV-skärmar, datorer 

och lampor innan de går hem eftersom de inte tagit för vana att stänga av dem eller 

glömmer bort att göra det. En informant från miljöforumet upplever att kontoret inte kan 

spendera pengar på resurser som ser till att dessa riktlinjer efterföljs. Informanten anser 

att ansvaret tillfaller individen som måste handla i linje med ekologiskt hållbara rutiner. 

Informanterna i projektgruppen upplever dock brist på stöttande strukturer som förenklar 

miljövänliga val i arbetsvardagen. Det finns exempelvis inte en policy för inköp av hårdvara 

eller en policy för val av miljövänliga färdmedel. Detta innebär att individens val och 
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handlande baseras på eget intresse för ekologisk hållbarhet, vilket även poängteras av en 

informant i projektgruppen, som vid brist på eget intresse väljer det kända alternativet 

framför det miljövänligare alternativet. Detta är en konsekvens av att informanten inte är 

medveten om de miljövänligare alternativen och informanten berättar att den inte 

reflekterat över att det finns andra alternativ. En annan informant instämmer men tillägger 

även att informanten ofta tänker kortsiktigt och därmed väljer det som är bekvämt istället 

för ett långsiktigt och obekvämt alternativ. Ytterligare en informant exemplifierar detta 

genom att jämföra resetiden för en tågresa i förhållande till en flygresa. Denne informant 

problematiserar även risken att inte kunna jobba på tåget och därmed förlora värdefull 

arbetstid. Informanten förklarar att detta motiverar valet att flyga framför den miljövänliga 

tågresan. En informant i miljöforumet förklarar varför individen väljer bort miljövänliga 

alternativ: 
 

Precis, å det.. att va miljövänlig innebär oftast en uppoffring på nått sätt i tid eller i 

pengar, eh, och. I det här fallet så blir det ju, är ju risken att det hamnar på 

medarbetaren och risken då är att det inte blir gjort alls för majoriteten skulle hellre 

ha det, mindre jobbigt än mer jobbigt! Eh, å anser inte att miljövänlighet är en /…/ 

payoff för att, åka tolv timmar tåg istället för en timme flyg.  

 

Citatet visar att individen väljer bort ett alternativ som innebär att individen måste göra en 

uppoffring. Utsagan förklarar att det måste ställas krav på uppoffring, vilket kan leda till 

en beteendeförändring. Detta bekräftas av en informant från projektgruppen som tror att 

flygresan premieras framför tågresan så länge som det miljövänliga alternativet inte är ett 

krav. Detta är en följd av den längre tågresan som innebär en uppoffring i arbetstid och 

fritid. Informanterna i projektgruppen upplever att arbetstid är av störst värde, vilket kan 

vara en konsekvens av projektgruppens arbetsvardag och IT-konsultbolagets 

kärnverksamhet. Projektgruppen ansvarar för att utföra ett jobb och svara an på kundens 

kravspecifikation genom att leverera ett resultat av god kvalité på kort tid. Detta innebär 

att den värdefulla arbetstiden prioriteras eftersom gruppen ansvarar för leveransen av 

resultatet. Det bär emot att förändra ett beteende som därför inkräktar på den värdefulla 

arbetstiden. 

En annan informant från projektgruppen bidrar med ett nytt perspektiv på 

resealternativen. Den ser gärna fler distansmöten i framtiden istället för affärsresor 

eftersom informanten gärna ”sover i sin egen säng”. Detta indikerar att digital teknologi 

kan fungera som ett miljövänligt alternativ framför affärsresor. Två informanter från 

miljöforumet förklarar dock att affärsresor är relationsbyggande och minskar friktion i 

samarbetet mellan kund och samarbetande projektgrupper. Detta har även 

projektgruppsmedlemmar noterat. Kunden ställer dock krav på 

projektgruppsmedlemmarnas val av färdmedel. Två informanter förklarar att kunden inte 

accepterar att projektmedlemmar väljer en tågresa framför en flygresa eftersom tågresan 

tar minst sju timmar i anspråk i jämförelse med en timmes flygresa. Kundens krav 

begränsar därför IT-konsultbolagets val och därmed möjligheten att välja ett 

miljövänligare alternativ.  

En informant i projektgruppen tror även att bristen på hållbara beteenden i 

arbetsvardagen är en konsekvens av lathet. Utsagan i ovanstående citat tyder på en 
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liknande attityd, där ett ansvar som kan upplevas som ”jobbigt” måste belönas genom en 

”payoff”. Detta är en intressant reflektion eftersom tre informanter i projektgruppen, och 

ytterligare två informanter i miljöforumet, önskar att kontoret inför belöningar och 

kompensationer för miljöinsatser i arbetsvardagen. Detta eftersom hållbara miljöinsatser 

kan innebära mindre arbetstid. En informant från projektgruppen tillägger att kontoret 

måste skapa utrymme för personalen att utföra miljöinsatser i arbetsvardagen och därmed 

acceptera att personalen spenderar sin arbetstid på att följa riktlinjer. Detta indikerar på 

en effektivitetskultur som präglar individens arbetsvardag. Detta visar även att individen 

upplever att det finns en resultatdriven förväntning, vilket gör individen osäker i 

situationen då den väljer att spendera arbetstid på att utföra en hållbar miljöinsats som 

kostar antingen tid eller pengar. 

En informant i miljöforumet upplever att verksamheten lider brist på ett miljövänligt 

”mindset” samt en ”moralisk grund” som främjar miljövänliga val i arbetsvardagen. 

Informanten tror att ett mindset och en moralisk grund skapar förutsättningar för att 

individer ska förändra sitt beteende. Ytterligare en informant förklarar att ett sådant 

mindset betyder medvetenhet och att brist på aktualisering av ekologisk hållbarhet gjort 

att man lider brist på miljömedvetenhet i verksamheten. Informanterna tror att ökad 

aktualisering och synliggörandet av insatser bidrar till ett miljövänligt mindset som kan 

generera hållbara beteenden i verksamheten. En av dessa informanter tror att ökad 

informationsspridning och transparens integrerar ekologisk hållbarhet i arbetsvardagen. 

Ytterligare två informanter i miljöforumet instämmer, ökad aktualisering är nödvändigt för 

att ekologisk hållbarhet ska bli en del av verksamheten.  

Informanterna i miljöforumet önskar att kontorets lokala intranät och e-post ska 

användas för informationsspridning av hållbara miljöinsatser, men dessa verktyg har sina 

begränsningar. En informant i projektgruppen upplever att det lokala intranätet används 

som ett sätt att dokumentera intern information och att det ofta används av chefer som 

publicerar mötesprotokoll. Mötesprotokoll förs även på tal av en annan informant som 

förklarar att cheferna publicerar detta så att frånvarande personal ska få möjlighet att läsa 

vad som presenterats på mötet. Dessa informanter erkänner dock att man är dålig på att 

läsa dessa i efterhand. En av dessa informanter har noterat att chefer även kan använda e-

post för informationsspridning, vilket upplevs som inkonsekvent och informanten vet inte 

varför viss information passerar en viss kanal. En annan informant upplever att intranätets 

publicerade innehåll är av en mer informell karaktär som kan upplysa anställda om 

kommande aktiviteter. Samtliga informanter är dock överens om att det lokala intranätet 

innehåller information som berör det egna kontorets verksamhet.  

En informant från miljöforumet anser att det lokala intranätet används för 

envägskommunikation där 90 % av allt innehåll publicerats av chefer. Informanten 

uppmärksammar bristen på tvåvägskommunikation och upplever att anställda blir passiva 

mottagare istället för att använda plattformen för diskussion och informationsspridning. 

Detta är en intressant reflektion eftersom plattformens befintliga kommentarsfunktion 

skulle möjliggöra dialog över projektgruppsgränser.  Denna möjlighet nämns inte av 

projektgruppens informanter, istället beskriver informanterna den befintliga e-

postfunktionen som skickar ut notifikationer till prenumeranter på nyhetsflöden.  
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Tre informanter ur projektgruppen vill att information om hållbara miljöinsatser ska 

passera via det lokala intranätet och samtliga önskar att denna information ska nå dem via 

e-post. Detta stämmer även överens med den ”mailcentriska kulturen” som påtalades av en 

informant i miljöforumet. Denne informant upplever att anställda är duktiga på att läsa e-

post och anser att e-post bör användas som en primär informationskanal för hållbara 

miljöinsatser. Detta innebär att två kommunikationskanaler för informationsspridning om 

hållbara miljöinsatser finns tillgängliga. Det finns dock informanter i projektgruppen som 

vittnar om att kollegor inte läser sin e-post och det finns dem som erkänner att de inte tar 

del av intern information. Det lokala intranätets e-postfunktion är även uppskattat bland 

projektmedlemmarna men detta innebär att informationsflödet centreras till e-postflödet 

och vilken funktion fyller då intranätet? 

Projektmedlemmarna upplever att notifikationer från intranätet utgör en 

effektiviserande funktion. Anställda väjer att prenumerera på ett nyhetsflöde och e-

postfunktionen skickar ut en notifikation när ny information publicerats. Detta leder till att 

prenumeranten inväntar notifikationen istället för att aktivt besöka intranätet. 

Informanterna beskriver att detta effektiviserar deras informationsinhämtning av intern 

information eftersom de får en notifikation om ny och intressant information, vilket 

förhindrar att de måste ta del av allt innehåll. Informanterna i projektgruppen förklarar att 

detta frigör arbetstid som kan ägnas åt arbetsuppgifter istället för att läsa ointressant 

information. Detta innebär att prenumeranten väljer vilket nyhetsflöde som är intressant 

och använder intranätets e-postfunktionen som en sluss för intern information. I denna 

bemärkelse, blir intranätet en plattform för e-postutskick som når den anställdes inkorg. 

Informanterna i båda grupper förklarar att inkorgen innehåller arbetsrelaterad och intern 

information och ett problem uppstår i denna situation. Samtliga informanter i 

projektgruppen förklarar att de prioriterar arbetsrelaterad information eftersom den är 

värdefull för utförandet av arbetsuppgifter. Detta innebär att intranätets e-postfunktion 

förstärker e-postflödet som en central kommunikationskanal samt att information från 

kontorets intranät konkurrerar med arbetsrelaterad information. En informant i 

projektgruppen upplever att det arbetsrelaterade och interna informationsflödet kan bli 

överväldigande. Informanter i projektgruppen har därför utvecklat strategier för att 

hantera informationsflödet. En informant berättar att den helt enkelt väljer bort att läsa 

intern information medan en annan förklarar att den använder filter i sin inkorg och läser 

den interna information när den vill eller kan. En tredje berättar att det finns dem som låter 

inkorgen växa med olästa och lästa mail. Det har därför hänt att viktig information inte nått 

den anställde som istället fått höra det på muntlig väg.  

Projektmedlemmarna har anpassat sig till det lokala intranätets e-postfunktion och 

detta kan innebära att e-postfunktionen är en orsak till brist på tvåvägskommunikation. 

Projektgruppmedlemmarnas upplevelser visar att det lokala intranätet inte ses som en 

plattform för informationsspridning, snarare en plattform för dokumentation. E-post utgör 

istället en central kanal för informationsspridning och kommunikation. En informant från 

miljöforumet tror att det lokala intranätets eftersatta innehåll och brist på struktur är en 

orsak till bristen på användning. Informanter från projektgruppen har inte påpekat detta 

när det talats om det lokala intranätet, men det har påtalats i sammanhanget för 
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organisationens intranät, vilket visar att utformning och struktur är av relevans för 

informationsinhämtande aktivitet. Ovanstående resonemang visar även att 

informationsspridningen begränsas av anställdas intressen för nyhetsflöden som 

användaren väljer att prenumerera på, vilket skapar ett användarspecifikt 

informationsflöde. Detta kan inverka negativt över intranätets funktion som en plattform 

för aktualisering och transparens av hållbara miljöinsatser eftersom prenumeranten väljer 

om det ska skickas notifikationer om sådant innehåll till inkorgen för e-post.  

Informanternas utsagor visar att e-post är en central kommunikationskanal som kan 

användas för informationsspridning. Informanterna beskriver dock en selektiv process i e-

postflödet där arbetsrelaterad information prioriteras. Arbetssituationens förutsättningar 

och krav begränsar därmed det digitala kommunikationsverktygets spridande funktion, 

vilket leder till att den selektiva processen minskar informationsspridningens täckgrad.  

Informationsspridningen kan därför problematiseras i relation till arbetsvardagen som 

vilar på en projektstruktur och en kärnverksamhet som ställer krav på en resultatdriven 

individ. Informanter i både projektgruppen och miljöforumet beskriver att arbetsvardagen 

består av effektiv kommunikation med samarbetande parter och leverans av resultat enligt 

kravställning, vilket även förklarar varför informanterna prioriterar utförandet av ett jobb 

framför delaktighet i intern informationsspridning men det finns undantag. Tre 

informanter i projektgruppen berättar att den interna informationen kan vara intressant 

om den inverkar över individens arbetsvardag. Det kan röra sig om nya arbetsrutiner eller 

verksamhetsförändringar som berör kontoret. Informanternas upplevelser beskriver ett 

intresse för information som därför påverkar deras sätt att utföra en arbetsuppgift eller 

förändringar i arbetsförhållanden.  

En informant i projektgruppen förklarar att information om hållbara miljöinsatser inte 

når projektgruppsmedlemmar till följd av projektgruppens ”bubbla” och belyser samtidigt 

utmaningen i att sprida information över projektgruppsgränser:  
 
[*Nås du av information från dina kollegor?*] Absolut att man gör det, men, det 

känns inte som att vi pratar så mycket om sånt som är utanför vår lilla bubbla, 

särskilt mycket. Så det känns som att, sådan där information [refererar till hållbara 

insatser] skulle kunna filtreras ut från den bubblan. Jag har väl ungefär en person 

som är, som man skulle kunna beskriva som, måttligt passionerad av hållbarhet i 

alla fall, så det skulle ju va, om han skulle uppfatta det som något särskilt. Men 

annars så är det ju. Tror jag just sånna här så skulle det lätt kunna försvinna.   
 

Informanten förklarar att informationen filtreras bort av bubblan, vilket kan ses som en 

metafor för en effektiv projektorganisation som endast kommunicerar om arbetsrelaterad 

information. Informanten lyfter fram behovet av ett intresse för informationen vilket kan 

leda till reaktioner inom projektgruppen och att den interna informationen tar sig igenom 

projektgruppens osynliga barriär. Informanten talar om sitt eget intresse för ekologisk 

hållbarhet som måttligt men tillägger även att det finns en kollega som kan beskrivas som 

en eldsjäl, detta visas inte av ovanstående citat. En annan informant i projektgruppen 

namngav denna person och det visade sig att denna informant intervjuats i denna studie. 

Denne informant beskriver ett stort intresse för ekologisk hållbarhet och förklarar att den 

kan diskutera miljöfrågor med kollegor i informella diskussioner. Men informanten har 
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ännu inte sett en beteendeförändring som vittnar om ökad miljömedvetenhet hos sina 

kollegor. Detta resultatet visar att det individuella intresset för ekologisk hållbarhet även 

speglar sig i individens handlingar. Även om kollegor deltar i diskussioner visar resultatet 

att en brist på individuellt intresse för miljöfrågor inte leder till ett förändrat beteende. 

Kollegor upprätthåller redan etablerade beteenden som gynnar arbetsvardagen, 

exempelvis valet att inte stänga av sin dator eftersom det tar någon minut att starta den 

morgonen därpå eller valet att ta flyget framför tåget. Detta indikerar att kollegornas 

beteenden baseras på kärnverksamhetens mission som präglas av en ekonomisk 

värdegrund. Detta är en värdegrund som inte anammat ekologisk hållbarhet eftersom 

ämnet inte aktualiserats, synliggjorts eller förankrats i den dagliga verksamheten. Detta 

innebär att IT-konsultbolaget lider brist på en grundläggande förutsättning för främjandet 

av ekologiskt hållbara beteenden vilket stjälper etablerandet av dem.  

5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att generera ett empiriskt underlag för utvärdering av digitala 

kommunikationsverktyg i ett IT-konsultbolag, där det digitala kommunikationsverktyget 

studerats som ett stöd i förändringsprocessen mot en hållbar verksamhet. Frågeställning 

löd: Hur kan digitala kommunikationsverktyg stötta ett IT-konsultbolag i 

förändringsprocessen mot en hållbar verksamhet? Fenomenet har sedan studerats utifrån 

perspektivet för organisatoriskt lärande, en process för informationsspridning och 

förändrade beteenden i relation till en social kontext, vilket har gjort att denna studie kan 

presentera ett trefaldigt kunskapsbidrag.  

För det första, digitala kommunikationskanaler kan främja effektiv 

informationsspridning men effekten av informationsspridningen begränsas av individens 

arbetsvardag. För det andra, integrationen av ekologiskt hållbara beteenden begränsas av 

kärnverksamhetens ekonomiskt präglade värdegrund, en värdegrund som gynnar och 

gynnas av en effektivitetskultur. För det tredje, IT-konsultbolagets värdegrund möter 

kundens krav på en ekonomisk präglad värdegrund. Det sker en växelverkan mellan 

debitering och leverans av tjänster vilket innebär att IT-konsultbolaget anpassar sin 

verksamhet gentemot kundens kravspecifikation. Det tredje bidraget utgör ett tillskott till 

studiens tilltänkta kunskapsbidrag och utgör även ett förslag på ämnesområde för framtida 

forskning.  

5.1 Selektion begränsar informationsspridning  

Resultatet visar att informationsspridning begränsas av individens behov av intern 

information, där behovet vägs mot förutsättningar som skapats av IT-konsultbolagets 

kärnverksamhet. Den begränsade informationsspridningen förklaras av en selektiv process 

där (1) individen avgör om informationen är förankrad i arbetsvardagen genom att (2) 

avgöra om informationen bidrar till utförandet av ett jobb och leverans av resultat i 

projektgruppen, vilket leder till att (3) arbetsrelaterad information prioriteras framför 

intern information. Individens selektiva process kan förklaras av pragmatisk praktik 

(Carlile, 2002). Begreppet refererar till inbäddad kunskap i arbetssituationen, vilket 

innebär att individen utvecklar den kunskap som främjar målet med det utförda arbetet 



Sida 36 av 49 
 

(Carlile, 2002). Individen prioriterar därför information som kan bidra till ökad kunskap 

om en arbetsuppgift och skapar färdigheter som gynnar utförandet av ett arbete (idem). 

Genom att förstå selektionsprocessen genom dessa tre steg avslöjas att 

projektstrukturen och IT-konsultbolagets kärnverksamhet (att leverera en tjänst till kund) 

ligger till grund för individens prioritering av arbetsrelaterad information. Individens 

arbetsvardag präglas av projektgruppens effektivitetskultur och behovet av att upprätta 

effektiv kommunikation mellan samarbetande parter och kund för att leverera ett resultat 

inom satta tidsramar. För detta ändamål blir e-post en central kanal för effektiv 

informationsspridning och kommunikation men e-post för intern informationsspridning 

begränsas av individens selektion av information. Detta innebär att individen prioriterar 

utförandet av arbetsuppgifter som effektiviserar projektgruppens leverans av resultat. 

Detta indikerar att den rådande projektgruppskulturen präglas av värderingar som stöttar 

utförandet av ett arbete och därmed IT-konsultbolagets kärnverksamhet. Dessa 

värderingar är även en spegling av verksamhetens värdegrund, vilket inverkar över valet 

att ta till sig information och på vilket sätt informationen sprids i verksamheten (Flores et 

al., 2012). Detta resonemang visar betydelsen av en värdegrund som främjar värderingar 

där intern information är av lika stor betydelse som arbetsrelaterad information, vilket 

utgör en förutsättning för informationsspridning om ekologisk hållbarhet. Flores et al. 

(2012) påvisar även värdegrunden betydelse vid absorption av information. Kontorets 

möjlighet att ta till sig information om ekologisk hållbarhet är därför beroende av den 

rådande värdegrunden, vilket innebär att en värdegrund som influeras av ekologisk 

hållbarhet är en förutsättning som leder till att anställda kan fatta ekologiskt hållbara 

beslut.  

Informationsspridning via kontorets intranät sker genom publicering av information i 

ett nyhetsflöde som även skickas ut via e-post. Fyra faktorer orsakar ineffektiv 

informationsspridning via denna plattform: (1) individen läser inte information som 

publiceras i nyhetsflödet (2) individen inväntar därför e-post med notifikation om inlägg 

som publicerats i ett nyhetsflöde som (3) individen valt att prenumerera på vilket baseras 

på (4) individens intresse för nyhetsflödets innehåll. Detta innebär att 

informationsspridning begränsas av en selektiv process som skiljer intressant information 

från ointressant innehåll redan vid val av prenumeration. Detta innebär att notifikationer 

skickas till individen när inlägg publicerats i det valda nyhetsflödet, vilket exkluderar övrig 

intern information. Notifikationer i e-postflödet åtföljs sedan av en andra selektiv process 

i e-postflödet, vilket förklarats av tidigare stycke. 

Intranätet kan förstås som ett organisatoriskt minne eftersom det är en plattform för 

publicering av intern information (Flores et al., 2012). E-post med notifikationer och valet 

att prenumerera på nyhetsflöden kan även representera en form av inhämtning av 

information från kontorets organisatoriska minne (Flores et al., 2012). Intranätets 

informationsspridande syfte begränsas dock av två selektiva processer som baseras på den 

värdegrund som diskuterats i ovanstående stycke. Intranätets e-postfunktion kan därför 

kritiseras som ett begränsande verktyg för informationsspridning och som möjliggör ett 

selektivt beteende men det kan även argumenteras för att e-postfunktionen skapar struktur 

i informationsflödet på intranätet. I resultatet framgår att intranätet är ostrukturerat och 
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eftersatt vilket gör informationen svår att hitta. E-postfunktionen undanröjer därför ett 

hinder i form av bristande utformning och informationsöverflöd som både Robey et al. 

(2000) och Kane & Alavi (2007) skulle ange som orsaker till brist på användning. Det kan 

därför argumenteras för att e-postfunktionen bidrar till ökad informationsspridning 

samtidigt som intranätets prenumerationsfunktion begränsar det.  

Resonemanget visar att individens prioritering av arbetsrelaterad information orsakar 

ineffektiv intern informationsspridning via e-post och via IT-konsultbolagets intranät. 

Detta visar att kärnverksamhetens utpräglade värdegrund skapar förutsättningarna för 

effektiv informationsspridning via digitala kommunikationsverktyg. Den rådande 

värdegrunden har identifierats som ekonomiskt präglad. Dels har kärnverksamheten och 

arbetsvardagen beskrivits i termer av effektivitetskultur och resultatdriven projektstruktur, 

dels berättar informanterna om sin upplevelse av en utpräglad ekonomisk värdegrund. 

Detta innebär att den ekologisk hållbara informationen aktiverar den selektiva processen 

och att det därför är informationens innehåll som gör de digitala 

kommunikationskanalerna mer eller mindre effektiva.  

5.2 Värdegrunden påverkar lärprocessen  

Det första kunskapsbidraget visade att selektion av information är en konsekvens av IT-

konsultbolagets kärnverksamhet och ekonomiskt präglade värdegrund. Detta innebär att 

den anställde handlar i utifrån den rådande värdegrunden och prioriterar således 

arbetsrelaterad information. Individen etablerar därför beteenden i relation till IT-

konsultbolagets värdegrund (Flores et al., 2012) och etablerandet av dessa beteenden sker 

genom en lärprocess som aktiveras av information (Hitt & Smith, 2005).  

Intentionen att utföra ett beteende skapas av det förväntade resultatet av ett utfört 

beteende, vilket baseras på en tankekarta som aktiveras av den nya informationen (Hitt & 

Smith, 2005). När utfallet av ett beteende inte stämmer överens med det förväntade 

resultatet, upplever individen diskrepans. Detta motiverar individen att åtgärda sitt 

beteende för att uppnå förväntat resultat vilket utmynnar i ett lärande (idem). I processen 

för organisatoriskt lärande poängteras behovet av en förståelseprocess för 

informationsbearbetning vilket leder till etablerandet av ett beteende (Flores et al., 2012). 

Detta är i sin tur en förutsättning för att organisationen ska genomgå en förändringsprocess 

(Flores et al., 2012; Robey et al., 2000; Seidel et al., 2013). Eftersom en beteendeförändring 

är en förutsättning och etablerandet av beteenden går genom en gemensam värdegrund 

(Flores et al., 2012), motiveras även behovet av att redogöra för hur individens lärande 

påverkas av värdegrunden och vilka beteenden som därför främjas av kärnverksamheten. 

Detta förklaras av individens lärprocess. 

Lärprocessen i en verksamhet kan förklaras av två begrepp som syftar till två olika typer 

av lärprocesser. Individens lärande kan antingen gå genom en singel-loop (SLL) lärprocess 

eller en dubbel-loop (DLL) lärprocess. En individ som genomgår en SLL väljer att byta 

strategi i utförandet av ett beteende när diskrepans uppstår. Detta sker i den specifika 

situationen och individen ifrågasätter inte tankekartan som aktiverade det ineffektiva 

beteendet (Hitt & Smith, 2005). Detta leder inte till ett lärande som förändrar den 

befintliga tankekartan och nästa gång som tankekartan aktiveras uppstår därför ett 

liknande beteende. SLL baseras på en uppsättning värderingar som hävdar att individen 
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handlat rätt utefter den etablerade tankekartan. Detta kan utgöra rutinmässigt handlande 

där ny information som generera diskrepans kan upplevas som ett hot mot rådande 

strukturer, vilket även motverkar förändrade beteenden (idem). En individ som genomgår 

en DLL ifrågasätter istället tankekartan när diskrepans uppstår (Hitt & Smith, 2005). De 

värderingar som aktiverar DLL baseras på möjligheten att lära utifrån förändrade 

förutsättningar. Individen motiveras att diskutera tankekartan med andra individer för att 

sedan testa det förändrade beteendet, validera det och sedan etablera det. En DLL kan 

därför förändra tankekartor och effektivisera beteenden. En sådan lärprocess främjas av 

informationsdelning, kunskapsdelning, diskussion och möjligheten att ifrågasätta 

etablerade beteenden (idem). Denna teoretiska förståelse för lärprocessen kan nu förklara 

förutsättningar för etablerandet av hållbara beteenden i IT-konsultbolagets verksamhet. 

I det studerade caset sker en selektion av information där arbetsrelaterad information 

prioriteras och konsumeras av den anställde. Den information som därför framhäver ett 

beteende är arbetsrelaterad information (Carlile, 2002). Detta aktiverar en intention att 

utföra ett beteende som uppnår ett förväntat resultat (Hitt & Smith, 2005), ett resultat som 

vägs mot IT-konsultbolagets värdegrund (Flores et al., 2012). De beteenden som främjar 

värdegrunden och projektgruppens syfte etableras därför av individen och projektgruppen 

blir en effektiv enhet som svarar inför kundens krav (Carlile, 2002). När individen sedan 

presenteras inför information som inte berör projektgruppens verksamhet och som inte 

främjar IT-konsultbolagets värdegrund, förändras inte beteendet, eftersom informationen 

aktiverar en intention som skapar diskrepans mellan beteenden och förväntat resultat (Hitt 

& Smith, 2005). Värdegrunden är en måttstock för det förväntade resultatet och individens 

intresse att agera på informationen (idem). Denna måttstock inkluderar inte ekologisk 

hållbarhet eftersom värdegrunden präglas av ekonomisk hållbarhet. Detta innebär att IT-

konsultbolaget skapar förutsättningar som främjar värdegrunden och sätter stopp för 

etablerandet av hållbara beteenden.  

Vidare visar resultatet att förändring av etablerade och ohållbara beteenden kräver ett 

individuellt intresse för ekologisk hållbarhet. En intresserad individ som upplever 

diskrepans när ett ohållbart beteende inte lever upp till individens ekologiskt hållbara 

värdegrund, ifrågasätter därför ett ohållbart beteende. I resultatet visades ett citat där en 

individ uppmärksammar att tåg är ett miljövänligare alternativ än flygplan och väljer att 

ifrågasätta valet att prioritera en flygresa framför tåg. Organisationens ekonomiskt 

präglade värdegrund sätter stopp för detta ifrågasättande och hänvisar till kostnad för 

tågresan. Resultatet lyfter även fram att individen begränsas av kunden som inte vill att 

konsulten väljer tåg framför flygresa när den ena tar tio timmar istället för en timme. 

Kundens krav på korta restider, organisationens brist på stöd för miljövänliga alternativ 

vittnar om att den ekonomiska värdegrunden inte kan ifrågasättas av en individ som agerar 

utifrån en ekologiskt hållbar värdegrund. Detta visar att IT-konsultbolaget inte erbjuder 

förutsättningar för DLL i relation till ekologisk hållbarhet. Däremot råder en värdegrund 

som kan stötta DLL inom projektgruppen när den strävar efter anpassning av beteenden 

som effektiviserar leverans av resultat (se Hitt & Smith, 2005; Carlile, 2002).  

Resonemanget visar att värdegrunden skapar förutsättningar för etablerandet av 

beteenden som främjar värdegrunden vilket motverkar hållbara beteenden. Ett IT-
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konsultbolag kan därför inte förvänta sig att implementationen av ett digitalt 

kommunikationsmedel för hållbara insatser eller ökad informationsspridning kan öka dess 

möjlighet att etablera ekologiskt hållbara beteenden. Ett digitalt kommunikationsverktyg 

för informationsspridning kan endast utgöra ett stöd när informationen främjar den 

etablerade värdegrunden. Det ska uppmärksammas att detta resonemang skildrar två 

motpoler där denna text ställer en ekonomiskt präglad värdegrund i kontrast till en 

ekologiskt hållbar värdegrund. Det ska poängteras att det finns en gråzon mellan dessa 

exempel som utgör två ändar av ett kontinuum, se exempelvis Chen et al. (2008) för tre 

variationer av ekologisk hållbarhet som kan anammas av en organisation.  

5.3 Kundrelationen förutsätter en ekonomisk värdegrund 

Det andra kunskapsbidraget belyser att den ekonomiskt präglade värdegrunden ger 

upphov till beteenden som främjar kärnverksamheten och kan utgöra ett hinder för den 

verksamhet som önskar etablera hållbara beteenden. Ekonomisk vinning utgör därför ett 

krav vid etablerandet av ekologiskt hållbara beteenden i verksamheten, vilket ska bidra till 

en effektivisering och reducerad resursförbrukning (Chen et al., 2008). Den ekonomiskt 

präglade värdegrunden begränsar därför IT-konsultbolagets förändringsprocess mot att bli 

en hållbar verksamhet men även externa faktorer begränsar IT-konsultbolaget. Resultatet 

visar att det råder en ekonomiskt präglad värdegrund mellan IT-konsultbolaget och dess 

kund. Dels visar resultatet att IT-konsultbolaget levererar en tjänst enligt kravspecifikation 

och att IT-konsultbolaget kan debitera kunden för det utförda arbetet, dels visas att kunden 

ställer krav på korta restider, vilket är en konsekvens av att resan debiteras och att IT-

konsultens effektivitet kan begränsas av omständigheter som inverkar över IT-konsultens 

möjlighet att utföra sitt jobb. Den begränsade möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter 

kan minska projektgruppens effektivitet, vilket kan innebära att projektgruppen inte kan 

svara inför kunden förväntningar på ett snabbt resultat. IT-konsultbolagets 

kärnverksamhet och dess ekonomiskt präglade värdegrund ger sig därför till känna i 

relationen mellan IT-konsult och kund. Detta visar att etablerandet av en ekologiskt hållbar 

värdegrund begränsas av en extern värdegrund som IT-konsultbolaget måste anpassa sig 

till. Detta indikerar att IT-konsultbolagets verksamhet svarar inför kundens behov och 

anpassas gentemot de krav som ställs av kundens värdegrund. IT-konsultbolagets 

värdegrund är därför en spegling av den rådande värdegrunden som etableras i 

kundrelationen. Värdegrunden mellan IT-konsultbolag och kund måste därför vara 

ekologiskt präglad för att IT-konsultbolaget ska kunna odla de förutsättningar som krävs 

för att genomgå en förändringsprocess mot en hållbar verksamhet.  

 

6. Slutsatser 

Denna uppsats avslutas med en redogörelse för de slutsatser som framkommer av studiens 

trefaldiga kunskapsbidrag, vilket presenterats av diskussionsavsnittet.  

För det första, individen konsumerar den information som hjälper individen att uppfylla 

ett mål. Detta har påvisats genom prioritering av den arbetsrelaterade informationen som 

bidrar till effektivt utförande av arbetsuppgifter och uppfyllelse av projektgruppens mål. 
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För det andra, selektionsprocessen utgår från en rådande värdegrund, vilket innebär att val 

av information speglar rådande företagskultur i form av attityd och värderingar. För det 

tredje, valet av arbetsrelaterad information upprätthåller effektiva och resultatdrivna 

beteenden. Detta innebär att värdegrunden utgör ett nav för upprättandet och etablerandet 

av ekologiskt hållbara beteenden. För det fjärde, det råder en ekonomiskt präglad 

värdegrund mellan IT-konsultbolaget och kunden. Kunden ställer även krav på IT-

konsultbolagets val av färdmedel och dessa förutsättningar begränsar IT-konsultbolagets 

möjlighet att förändra sin värdegrund i linje med ekologisk hållbarhet. Till sist, studien har 

visat att det digitala kommunikationsverktyget är ett effektivt verktyg för 

informationsspridning eftersom e-post når samtliga användare i verksamheten. Studien 

har däremot visat att informationens innehåll avgör informationsspridningens täckgrad. 

Oförändrade förutsättningar så som arbetssituation, arbetsbelastning, delade värderingar 

och attityder gentemot intern information, innebär således minskad täckgrad när 

informationen inte är värdeskapande.  

Studien har därför visat att det digitala kommunikationsverktyget spelar en ytterst liten 

roll vid informationsspridning. Istället är det de kontextuella förutsättningarna som 

påverkar informationsspridningens täckgrad och stöttar etablerandet av ekologiskt 

hållbara beteenden. Det är även i de kontextuella förutsättningarna som vi finner 

värdegrunden och således förklaringen till individens selektion av information. Denna 

studie har visat att det är denna värdegrund som präglar etablerade beteenden och utgör 

förutsättningen för etablerandet av framtida beteenden. Värdegrunden är således en 

grundbult i förändringsprocesser. Det digitala kommunikationsverktyget stöttar 

förändringsprocessen genom att utgöra ett verktyg för informationsspridning, vilket är en 

viktig funktion då information föranleder ett beteende eller utgör en källa till en 

beteendeförändring. Det är emellertid individen som avgör på vilket sätt den väljer att ta 

till sig information. Studien har därför visat att digitala kommunikationsverktyg är en 

tillgång under förutsättningen att kärnverksamheten odlar en värdegrund som främjar en 

ekologiskt hållbar verksamhet.  

7. Vidare forskning 

Det tredje kunskapsbidraget belyser en ekonomiskt präglad värdegrund mellan IT-

konsultbolaget och kunden. Det verkar vara i detta sammanhang som förutsättningarna för 

hållbara IT-konsultbolag etableras. Denna slutsats baseras på värdegrundens inverkan 

över IT-konsultbolagets möjlighet att etablera ekologiskt hållbara beteenden samt IT-

konsultbolagets behov av att anpassa sin verksamhet gentemot kundens kravspecifikation. 

Det är även dessa förutsättningar som kan begränsa ett hållbart IT-konsultbolag och dess 

möjlighet att levererar tjänster som utvecklar kundens verksamhet utifrån ett ekologiskt 

hållbart perspektiv. Detta ämnesområde kan vara av intresse för framtida studier.  
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Bilagor 

 
 
Bilaga 1 
 

Intervjuguide, projektgruppen 
 

Inledning 
1) Har du några frågor innan vi börjar? 

2) Definitioner: 

- Med hållbara miljöinsatser menas förslag på förändring som främjar en hållbar 

utveckling. 

- Med (organisationen) menas kontoret i (stad), dvs. den interna verksamheten. 

Berätta gärna vilken del av (organisationen) du talar om när du refererar till en 

annan struktur inom (organisationen), exempelvis (organisationen) Sverige. 

3) Intervjufrågorna är indelade i fem delar, jag kommer att berätta när vi rör oss från en del 

till en annan. Besvara frågorna utifrån din egen upplevelse och dina åsikter. 

4) Jag kanske avbryter dig eller rundar av om det är lite tid kvar. 

5) Jag kommer att titta på min mobil när jag vill anteckna vilken tid under intervjun som du 

besvarar en viss fråga. 

6) STARTA LJUDINSPELAREN 

7) Informerat samtycke: 

- Har du tagit del av informationen?  

- Vill du efter att ha tagit del av informationen delta i studien? 

Intervjufrågor 
A) Bakgrund 

- Vilken arbetsroll har du och hur länge har du arbetat här? 

- Har du arbetat på en annan avdelning eller annan projektgrupp, i så fall vilken? 

- Hur skulle du kortfattat förklara begreppet hållbar utveckling? 

 

B) Organisationen 

- Hur talas det om hållbar utveckling inom (organisationen)? 

- I vilken utsträckning arbetar (organisationen) med hållbarhetsfrågor? 

- Vilket utrymme ges hållbara miljöinsatser i verksamheten? 

- Vem eller vilka kan genomdriva en hållbar miljöinsats på (organisationen)? 

- Hur anser du att (organisationen) bör införa hållbara miljöinsatser? 

 

C) Digitala kommunikationsverktyg 

- Vilka digitala verktyg använder du vid kommunikation inom (organisationen), och 

varför? 

- Finns det andra kommunikationskanaler inom (organisationen)? 

- Använder man olika kommunikationskanaler i olika syfte? 

- Vilken kommunikationskanal föredrar du? 

- Hur effektiva upplever du att de digitala kommunikationskanalerna är? 

- Vad kan ett digitalt kommunikationsverktyg tillföra vid hållbara miljöinsatser? 
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- Hur sprids intern information? 

- Finns det ett krav att du tar del av informationen? 

- Hur bör (organisationen) sprida information så att alla tar del av den? 

- Hur vill du att information om hållbara miljöinsatser ska spridas i organisationen? 

- Vad vill du att den informationen ska innehålla och när ska den skickas ut? 

 

  

D) Individen 

- Hur kan individen bidra så att (organisationen) blir en hållbar verksamhet? 

- Hur påverkas individen av hållbara miljöinsatser? 

- Hur kan (organisationen) stötta individen för att underlätta en beteendeförändring? 

- Vad känner du inför (organisationen)s satsning mot en hållbar verksamhet? 

- Vad känner dina kollegor inför denna satsning? 

  

E) Miljökoordinator  

- Vad kännetecknar en ”bra” miljökoordinator enligt dig? 

- Vilka egenskaper anser du att en ”bra” miljökoordinator har? 

- Hur vill du att miljökoordinatorn driver igenom hållbara miljöinsatser? 

- Hur kan ett digitalt kommunikationsverktyg underlätta i kommunikationen mellan dig 

och miljökoordinatorn? 

  

F) Avslutningsvis 

- Är det något du skulle vilja tillägga eller diskutera? 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide, miljöforum 
 
Inledning 

1) Har du några frågor innan vi börjar? 
2) Definitioner: 

- Med hållbara miljöinsatser menas förslag på förändring som främjar en hållbar 
utveckling. 

- Med (organisationen) menas kontoret i (stad), dvs. den interna verksamheten. 
Berätta gärna vilken del av (organisationen) du talar om när du refererar till en 
annan struktur inom (organisationen), exempelvis (organisationen) Sverige. 

 
3) Intervjufrågorna är indelade i fem delar, jag kommer att berätta när vi rör oss från en del 

till en annan. Besvara frågorna utifrån din egen upplevelse och dina åsikter. 
 
4) Jag kanske avbryter dig eller rundar av om det är lite tid kvar. 
 
5) Jag kommer att titta på min mobil när jag vill anteckna vilken tid under intervjun som du 

besvarar en viss fråga. 
 
6) STARTA LJUDINSPELAREN 
 
7) Informerat samtycke: 

- Har du tagit del av informationen?  
- Vill du efter att ha tagit del av informationen delta i studien? 

 

Intervjufrågor 
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A) Bakgrund 

- Vilken arbetsroll har du och hur länge har du arbetat här? 

- Har du arbetat på en annan avdelning eller annan projektgrupp, i så fall vilken? 

- Hur skulle du kortfattat förklara begreppet hållbar utveckling? 

 

B) Organisationen 

- Hur belyser ni hållbar utveckling inom (organisationen)? 

- Hur arbetar (organisationen) med hållbarhetsfrågor? 

- Vilket utrymme ges hållbara miljöinsatser i verksamheten? 

- Vem eller vilka kan genomdriva en hållbar miljöinsats på (organisationen)? 

- Hur anser du att (organisationen) bör införa hållbara miljöinsatser? 

 

C) Digitala kommunikationsverktyg 

- Vilka digitala verktyg använder du vid kommunikation inom (organisationen), och 

varför? 

- Finns det andra kommunikationskanaler som du använder? 

- Används olika kommunikationskanaler i olika syfte? 

- Vilken kommunikationskanal föredrar du? 

- Hur effektiva upplever du att de digitala kommunikationskanalerna är? 

- Vad kan ett digitalt kommunikationsverktyg tillföra vid hållbara miljöinsatser? 

 

- Hur sprids intern information? 

- Finns det krav på de anställda att de tar del av informationen? 

- Hur försöker (organisationen) sprida information så att alla tar del av den? 

- Hur vill (organisationen) sprida information om hållbara miljöinsatser i 

organisationen? 

- Vad tänker du att informationen ska innehålla och när är det lämpligt att den 

skickas ut? 

 

  

D) Individen 

- Hur kan individen bidra till att (organisationen) blir en hållbar verksamhet? 

- Hur påverkas individen av hållbara miljöinsatser? 

- Hur stöttar (organisationen) individen vid behovet av en beteendeförändring? 

- Hur upplever du (organisationen)s satsning mot en hållbar verksamhet? 

- Hur känner dina kollegor inför denna satsning? 

  

E) Miljökoordinator  

- Vad kännetecknar en ”bra” miljökoordinator enligt dig? 

- Vilka egenskaper anser du att en ”bra” miljökoordinator har? 

- Hur driver en miljökoordinator igenom hållbara miljöinsatser? 

- Hur kan ett digitalt kommunikationsverktyg underlätta i kommunikationen 

mellan anställd och miljökoordinator? 

  

F) Avslutningsvis 

- Är det något du skulle vilja tillägga eller diskutera? 

 

 
Bilaga 3  
 
Källa: Seidel et al. (2013) 
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Appendix C 
 
Interview Protocol 
 
Interview Introduction 
Global crises such as rapid climate change and the social divide force individuals, organizations, and governments to 

increasingly debate on solutions for an environmentally sustainable economy. In cooperation with the BPM Group at 

Queensland University of Technology, the BPM Group at the University of Liechtenstein has been investigating the 

transformation process towards sustainable enterprises. In this interview, we aim to get an in-depth understanding of the 

role 

that information technology plays in the internal transformation process of [case organization]. 

 
Interview Questions 
The following questions will be asked during the interviews. Each of the questions may be followed by further follow-up 

questions in order to gain a deeper understanding of the subject matter. The interview length will be between 60 and 90 

minutes. After receiving consent, the interviews will be audio taped. 

 

Introduction 

 

A) Background/context 

• What is your position within [case organization]? 

• What projects do you typically/currently work on? 

• What is your understanding of sustainability? 

• Does sustainability play a role in your daily work practices? If yes, please describe it. 

• What do you know about the internal transformation of [case organization] towards a sustainable organization? 

• Are you aware of [case organization] Sustainability Operations? 

• Do you have any tasks and responsibilities that are directly related to the sustainability transformation? 

• Have your daily work practices changed since [case organization] has been engaging into the sustainability 

transformation? If yes, how? 

• Does sustainability play a role within the projects you work on? For the clients? For [case organization] internally? 

• What do you think are the consequences of this transformation process? 

– For [case organization] internally? 

– For current or future customers of [case organization]? 

 

B) Process change at [case organization] 

• Do you think that [case organization]-internal processes need to change to become a more sustainable organization? 

• Do you remember whether and how any work processes that you are involved in changed as part of the sustainability 

initiative? If so, 

– Can you describe the process before and after the change? 

– What has changed? 

– How did this change occur? 

– Do you recall a critical incident or any other trigger that started the change? (E..g., you learned about sustainability 

metrics; 

a consultant provided stimulating inputs; you were directed to change your work; a formal process review took place; a 

technology enabled you to work differently; or you learned about what other individuals or teams did at [case 

organization].) 

– Was the change triggered by sustainability objectives or part of other initiatives? 

– Was a new or existing IT system involved in the change (e.g., as a trigger, or as an enabler, or as a facilitator)? 

• Looking at the team or workgroup you usually work with, would you say that the team processes changed as part of the 

sustainability initiative? Why or why not? If so, 

– Can you describe the process before and after the change? 

– What has changed? 

– How did this change occur? (E.g., did a member of the team/group lead the change, was it driven by mandate, did you 

start 

using a new technology or system.) 

– Was a new or existing IT system involved in the change (e.g., as a trigger, or as an enable, or as a facilitator)? 

• Looking at [case organization] business processes in general, how do you think should [case organization] processes be 

changed to 

become more sustainable? Is this what has happened at [case organization]? 

• Do you think the process changes at [case organization] were driven primarily by technology, changes in work 

practices, or by managerial mandate? 

 

C) The role of information technology (IT) 
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• What role does IT play in your work processes? 

• What is your understanding of the term “Green IT”? 

• Based on your understanding, is [case organization] using Green IT? Should [case organization] use Green IT? Are you 

using Green IT? 

– Exemplary sub-questions 

# Do you know about any tools that are used at [case organization] in order to foster “virtual” collaboration? 

# Do you know about any tools that are used in order to enable or increase communication? 

# Do you receive information about [case organization]’s progress in the sustainability initiative? Where do you receive 

such information from? 

# Do you know about any sustainability-related KPIs and measures that are used within [case organization]? 

# Do you know about any tools that are used internally in order to monitor sustainability-related measures? 

# Do you have access to such tools? 

# Do you use these tools? For what purpose? 

# How did you learn about these tools? 

# If you do use the tools, what experiences have you made using them? 

# What do you think is the impact/consequence of using these tools? 

# Do you think there are any alternatives to using these tools? 

# Would you regard IT to be a key factor in enabling sustainability transformation? Why or why not? 

# Can you think of any other roles that IT plays with regard to sustainability transformation? 

 

D) The role of the individual 

• What do you think is the role of the individual in the overall transformation process at [case organization]? 

• To what extent do you think individuals need to change their behavior in order to allow the transformation toward a 

sustainable enterprise? 

• Do you think that [case organization] has been motivating or asking for individual behavioral change to become a 

sustainable enterprise? If so, how was this achieved or not achieved? 

– Can you recall any means used to foster individual change? 

– Can you recall any incidents that affected or triggered people to change their behavior? 

– Is there a role that IT played in fostering individual change? 

• To what extent do you think has [case organization] been successful in creating awareness for sustainability among 

their employees? 

 

E) The role of management 

• What do you think is the role of [case organization]’s organizational management (e.g., rules, policies, etc.) in the 

transformation process? 

• How important do you deem the establishment of KPIs in order to allow for the transformation towards a sustainable 

enterprise? 

• How well has [case organization]’s management communicated the sustainability initiative’s ambitions, actions, and 

outcomes throughout the organization? How would you rate the communication’s effectiveness? What means for 

communication were used by management? 

• Is [case organization]’s organizational management using IT to manage the transformation process? If so, 

– Which systems are they using? How are they using the systems? 

– Were these systems in place prior to the sustainability initiative? 

– Is the management’s use of IT effective in regard to the sustainability initiative? 

 

F) What else? 

• Did we forget anything? Is there anything else you would like to discuss? 

• Could we get back to you in case we have some (minor) further questions from our data analysis? 
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Hej! 
Jag heter Sara Bomark och är student vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Jag 

studerar beteendevetenskapliga programmet med inriktning IT-miljöer och har nu påbörjat en C-

uppsats som jag skriver i samarbete med er. Syftet med min studie är att undersöka hur digitala 

kommunikationsmedel kan stötta framtida miljöinsatser i den interna organisationen (kontoret). 

Jag vill därför ta del av era upplevelser, erfarenheter och åsikter kring digitala 

kommunikationsverktyg som ni använder idag och er erfarenhet av verksamhetens miljöarbete. 
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Den som medverkar i studien har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan under själva 

intervjutillfället men också efter det att intervjun genomförts. Deltagaren har rätt att neka svar på 

frågor som ställs under intervjutillfället och be om att få stryka uttalanden om deltagaren inte vill 

att det dokumenteras. Jag kommer endast att anteckna deltagarens arbetsroll vilket innebär att jag 

inte kommer be om personuppgifter. All information som samlas in under intervjutillfället kommer 

att anonymiseras innan publicering av materialet. Jag kommer därför att i största möjliga mån lyfta 

bort uttalanden som kan kopplas till en specifik deltagare. Notera att detta är en mindre studie vilket 

innebär att kollegor kan komma att identifiera en specifik deltagare genom uttalanden som 

utmärker deltagarens åsikter.  

 

Information inför intervjutillfället 

Intervjun är frivillig och frågorna kommer att behandla ovanstående syfte. En timme är avsatt för 

den individuella intervjun som är ca 45 minuter lång där 15 minuter finns tillgodo om intervjun tar 

längre tid än beräknat. Intervjutillfället kommer att äga rum i ett av era konferensrum. Jag kommer 

att be om att få spela in vår intervju och detta gör jag för att deltagarens ord ska bli korrekt återgivna 

i min studie. Jag kan även komma att anteckna några stödord och eventuellt ett klockslag från 

ljudinspelaren. Detta gör jag för att jag ska komma ihåg vart ett uttalande gjordes i ljudfilen. 

 

Sekretess 

Alla ljudfiler, anteckningar och dokument som återger information från datainsamlingen kommer 

att raderas efter det att min C-uppsats är godkänd av Umeå universitet. All information kommer att 

i största möjliga mån anonymiseras i rapporten och innehållet kommer att viktas mot 

tystnadsavtalet som jag undertecknat.  

 

Tack för att du tagit del av denna information! 
 

Sara Bomark 
Student 

Institutionen för informatik 

vid Umeå universitet 

 

 

 


