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Sammanfattning 
 
Hållbar utveckling är en av vår tids största framtidsfrågor och utmaningar och något som 
påverkar allas liv. Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling har 
alla medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Hållbart stadsbyggande är ett viktigt område inom 
Agenda 2030 och innebär hållbara, hälsosamma och trygga platser. När det gäller att bygga 
hållbara städer spelar Sveriges kommuner en stor roll och därmed blir också kommunägda 
fastighetsbolag viktiga i arbetet mot hållbar utveckling. Att arbeta med hållbarhet i 
organisationer ses som fördelaktigt ur många aspekter och medarbetarna har visats vara 
viktiga för att hållbarhetsarbetet i en organisation ska lyckas.  
 
Tidigare forskning på medarbetare och hållbarhetsarbete är spretig och det uppges finnas 
för lite studier på området. Studiens syfte är därför att ytterligare utforska detta område och 
få en ökad förståelse för medarbetarnas engagemang för hållbarhetsarbetet i ett offentligt 
ägt bolag.  
 
För undersökningen har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Fem 
intervjuer genomfördes med medarbetare från flera yrkesgrupper inom ett kommunägt 
fastighetsbolag. Empirin analyserades genom ämnen från den teoretiska referensramen. 
 
Resultatet av studien bekräftar att det är viktigt att hållbarhetsarbetet är integrerat i 
organisationen för att medarbetarna ska kunna engagera sig i det och att den interna 
kommunikationen och ledare som är engagerade i hållbarhetsfrågor har stor betydelse för 
medarbetarna uppfattning. Det har även visats under studiens gång att arbetsroller spelar en 
stor roll i medarbetarnas engagemang för hållbarhetsarbetet. Resultatet visar också att 
beslutsprocessen i offentligt ägda bolag kan ha betydelse för i vilken typ av processer 
medarbetarna upplever att de kan påverka och delta i.  
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Abstract 
 
Sustainable development has become one of our times most important challenges and 
something that affects all of us. Through Agenda 2030 and the global development goals, 
all members in the United Nations has agreed to work for a world that is social, 
environmental and economically sustainable by 2030. Sustainability in cities and 
communities is of great importance and aims at developing places that are sustainable, 
healthy and safe. In the quest for sustainable cities, Swedish municipalities has a great 
importance and so also the public owned housing companies. To work for sustainability in 
organizations is seen as advantageous and employees are seen as utterly important for that 
work to be successful. 
 
Earlier studies regarding employees and sustainability in organizations points in many 
different directions and many researchers mean that there are too few studies in the area. 
The aim for this study is therefore to further explore this area and gain an increased 
understanding of the employees' commitment to the sustainability work in a publicly owned 
company. 
 
A qualitative method with semi structured interviews is used. Five interviews with 
employees from different departments in a publicly owned company were performed. The 
result was analysed through the subjects from the theoretical framework. 
 
The result from the study confirms that it is important that the sustainability work is 
integrated in the organization for employees to be able to engage in it. It also confirmed the 
importance of leaders that engage in those questions and the internal communication 
regarding sustainability work. The study also showed that the work tasks play an important 
role in how the employees engage in sustainability work. The processes regarding decision 
making in a publicly owned company has an effect on what kind of sustainability processes 
the employees see that they can take part in. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter som tagit sig tiden att delta i våra intervjuer 
och bolaget som gett oss dessa kontakter. Dessa personer har bidragit med värdefulla 
reflektioner och är de som gjort vår studie möjlig. Vi vill också rikta ett tack till vår 
handledare Jan Abrahamsson som har hjälpt oss med vår studie under hela processen. Jan 
har uppmuntrat oss längs vägen och gett oss konstruktiv kritik i vår skrivprocess. Vi vill 
även tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
 

Malin Edlund och Karoline Lindblad  
 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
2019-05-22 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt ämnesval och bakgrunden till valet. Vi 
kommer också att presentera våra forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. 
 
 

1.1 Inledning
Hållbar utveckling har blivit en av vår tids största framtidsfrågor och utmaningar och 
något som påverkar allas vårt liv. Många forskare är överens om att vi måste förändra 
vårt sätt att leva och verka omgående för att stoppa den negativa spiralen vi befinner oss 
i (Bocken et al., 2013, s. 43; Dean & McMullen, 2007). I den takt vi lever och förbrukar 
jordens resurser står vi inför det faktum att vi kraftigt överkonsumerar dessa, vilket leder 
till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och 
klimatförändringar (WWF, 2019). 1987 släppte FN rapporten “Vår gemensamma 
framtid”, ofta kallad Brundtlandrapporten. I rapporten myntades definitionen för 
begreppet hållbar utveckling som: ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Världskommissionen, 1988, s. 57). Det globala samarbetet med hållbarhetsfrågor kom 
till stånd vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio De Janeiro 1992 med 
handlingsprogrammet Agenda 21, föregångaren till dagens Agenda 2030. Agenda 21 
kunde ses som ett uppdrag för alla organisationer, grupper och individer i samhället, men 
det var varje lands regering som hade huvudansvaret för att rekommendationerna i 
agendan genomfördes. 1994 beslutade riksdagen för första gången att avsätta medel till 
kommuner och ideella organisationer för att olika projekt skulle kunna genomföras med 
syfte att möta rekommendationerna i agendan (Åkesson, 1998, s. 3). Sedan 2003 finns 
hållbar utveckling inskrivet i svensk grundlag och hittas i regeringsformen 1 kap. 2§: "Det 
allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer".  
 
I september 2015 antogs Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling av 
FN:s generalförsamling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig 
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld, till år 2030. 
Länderna har åtagit sig att arbeta för en hållbar och rättvis framtid där bland annat hunger 
och fattigdom är utrotat, där mänskliga rättigheter är förverkligade och där ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser är säkerställt. I Sverige kallas de för de Globala 
målen (Agenda 2030 Delegationen, 2019; Finansdepartementet, 2018). För att lyckas 
med att nå dessa mål krävs en omedelbar och stark insats från länder, myndigheter, 
företag och individer på alla nivåer i samhället (Guterres, 2018). Det gemensamma 
engagemanget, från det lokala till den nationella nivån, är en nödvändig grund 
(Regeringskansliet, 2017). Kommuner måste följa ramarna som bestämts av riksdag och 
regering, men utöver det omfattas all verksamhet som bedrivs av kommunerna av lokalt 
självstyre vilket innebär att de självständigt fattar beslut i lokala frågor. Detta möjliggör 
också för lokala anpassningar utifrån olika behov och förutsättningar (SKL, 2019a). Vissa 
kommuner är nu i uppstartsfasen med att koppla Agenda 2030 till den egna verksamheten, 
medan andra redan har inkluderat agendan i sina ledningssystem och styrdokument 
(Regeringskansliet, 2017). En av de åtgärder som kan minska vårt avtryck på jordens 
resurser är att ställa om till mer kompakta och integrerade städer där vi arbetar med 
hållbara och effektiva system för förnybar energi, transporter och resurser (WWF, 2019). 
Hållbart stadsbyggande är ett viktigt område inom Agenda 2030 och innebär hållbara, 
hälsosamma och trygga platser. Hållbar samhällsutveckling ska inkludera mångfalden i 
befolkningen och ett funktionshinders-, jämställdhets-, äldre- och barnrättsperspektiv 
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(Regeringskansliet, 2018). När det gäller att bygga hållbara städer spelar Sveriges 
kommuner en stor roll och därmed blir också kommunägda fastighetsbolag viktiga i 
arbetet mot hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2018).  
 

1.1.1 Hållbarhet i fastighetsbranschen 
Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av miljöpåverkan, både gällande 
utsläpp av bland annat växthusgaser, men också genom materiellt avfall, 
kemikalieanvändning och energianvändning (Boverket, u.å). Fossilfritt Sverige har gjort 
en färdplan för bygg och anläggningssektorn där man jobbar mot en klimatneutral 
värdekedja år 2045. I den framhålls en vision om ett samhälle som är resurssnålt, där 
delningsekonomin har en självklar plats och där tillit och jämlikhet ökar när man utgår 
från människor och samhällets behov. Sektorn ska bidra med byggnader som skapar 
energi, använder klimatneutrala eller klimatpositiva material i ett cirkulärt system samt 
gynna ekosystemen. I nulägesbeskrivningen av klimatpåverkan finns både byggfas och 
användningsfas. I byggnadsfasen är det främst material som diskuteras och för 
användningsfasen främst energiförbrukning. För båda delarna är livscykelanalys av 
värde, där man tittar på hela kedjans påverkan från råvara till färdig byggnad till eventuell 
avyttring eller ombyggnation (Fossilfritt Sverige). Även sociala visioner lyfts fram där 
decentraliserad arbetsmarknad, lokal förankring, valmöjligheter för privatpersoner samt 
bostäder och lokaler som kan fungera för olika sorters behov nämns (Fossilfritt Sverige, 
s. 13). Bakom målsättningarna som finns i färdplanen finns både privat och offentligt 
ägda fastighetsbolag, tillsammans med flera andra aktörer i sektorn. 
 
Offentligt ägda fastighetsbolag kallas för allmännyttan vars främsta uppdrag är att 
tillhandahålla “hållbara, prisvärda bostäder för alla” (SABO, u.åA). Även för 
allmännyttan finns en strävan mot mer cirkulära system som gynnar både ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet när resurser används om och om igen (SABO, u.åB, s. 8-9). 
Allmännyttan har sedan hösten 2018 en gemensam avsiktsförklaring för att minska 
utsläppen av växthusgaser. De övergripande målen är en fossilfri allmännytta år 2030 och 
en minskning av energianvändningen med 30%. Det ingår tre fokusområden: effekttoppar 
och förnybar energi, krav på leverantörer samt klimatsmart boende. Medlemmar kan 
ansluta sig och nyttja nätverket för att driva projekt, få sina utsläpp i rapportform och 
kunna jämföra sig mot andra bolag, samt få stöd på olika sätt i hållbarhetsarbete. I en 
förstudie angående social hållbarhet tas det upp att allmännyttan kan fungera som en 
möjliggörare för hållbar social utveckling. Där diskuteras allmännyttans grundläggande 
uppdrag, att tillhandahålla “en god bostad åt alla” som en del i en förbättrad välfärd under 
det senaste århundradet (SABO 2016, s. 16). Också idag och i framtiden är det viktigt 
med bostäder för olika behov där man ska främja trygghet, medbestämmande och 
integration (SABO, 2016, s. 13). Socialt ansvar kan vara både hur områden planeras för 
att skapa trygghet och mötesplatser men också vara att erbjuda sommarjobb och 
praktikplatser eller att i samarbete med kommunen jobba med vräkningsförebyggande 
insatser och information (SABO, u.åB, s. 13). 
 
I ett kommunägt fastighetsbolag separeras ägandet och kontrollen som har en politisk 
styrning.  När en kommunal verksamhet bolagiseras flyttas den från förvaltningen och 
blir en egen juridisk person. Den blir då också en självständig organisation. Det är vanligt 
att kommunfullmäktige utser politiker som ledamöter till det kommunala bolagets 
styrelse i syfte att minska separationen mellan kommunen och bolaget (Erlingsson, et al., 
2015).  
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1.2 Problembakgrund  
Företag och organisationer har länge jobbat med hållbarhetsfrågor under begreppet CSR- 
Corporate Social Responsibility, som är företagets ansvar för sin egen påverkan på 
samhället (European Commission, u.å.), men sustainability används parallellt och är i 
många sammanhang det mer förekommande uttrycket (Borglund et al., 2017, s. 10). I 
Sverige använder vi vanligtvis begreppet hållbart företagande eller hållbarhet synonymt 
med CSR (Strand et al., 2015, s. 2). Att arbeta med hållbarhetsfrågor ses som fördelaktigt 
för många aspekter i företagandet och för dess intressenter (Borglund et al, 2017, s. 26). 
Gibson (2012, s. 20) går till och med så långt som att hållbarhet inte enbart ska vara ett 
av företagets mål utan att hållbarhet ska vara den centrala delen i allt inom företaget.  
 
PWC gjorde under 2018 en undersökning kallad “Det prioriterade hållbarhetsarbetet” 
som visar att hållbarhet är en fråga som blir allt viktigare för företag och organisationer 
att jobba med. De företag och organisationer som tillfrågades i undersökningen menade 
att de senaste två åren har påtryckningar för hållbarhetsarbete blivit än mer intensivt. 
Kunder står för det högsta trycket med ökade förväntningar, därefter kommer 
förväntningar från medarbetare (PWC, 2018).  
 
För att arbetet med hållbarhet ska bli framgångsrikt är det av stor vikt att medarbetare i 
företag känner till, har en förståelse för och en vilja att delta i företagets hållbarhetsarbete 
(Collier & Esteban, 2007, s. 19-20; Löhman & Steinholtz, 2004, s. 143-144). Många som 
gjort studier på medarbetare och hållbarhet framhåller vikten av medarbetarnas 
engagemang (Collier & Esteban 2007, s 19-20; Opoku-Dakwa et al., 2018, s. 581; Slack 
et al., 2015, s. 543). Engagemang kan vara hur man investerar sin egen person i frågor 
eller processer (Opuka-Dakwa et al., 2018, s. 582) och kan beröra hur man samtalar och 
ifrågasätter, huruvida man tar initiativ men också hur man visar omtanke (Opuka-Dakwa 
et al., 2018, s. 582). Det finns också studier som visar att medarbetare som är nöjda med 
organisationens engagemang för sociala och miljömässiga ansvarsområden visar mer 
engagemang och produktivitet i sina arbeten (Gazzola & Mella, 2016 s. 485). 
 
Det verkar finnas delade meningar angående omfattning och relevans av studier gällande 
medarbetare och hållbarhetsarbete. Pintão et al. (2018, s. 104), Choi & Yu (2014, s. 349), 
Vlachos et al. (2017, s. 1112) och Rodrigo & Arenas (2008, s. 266) menar att det saknas 
forskning på hållbarhet i förhållande till interna intressenter som medarbetare. De Roeck 
& Maon (2018, s. 609) menar att det finns en tilltagande ström av studier på hur 
medarbetare uppfattar hållbarhetsarbetet, men att många studier har tittat på samma sak 
och att den teoretiska grunden inte är befäst. De Roeck & Maon (2018 s. 610) beskriver 
att studier om förhållandet mellan medarbetare och hållbarhetsarbete är spridda och 
återfinns inom och mellan områden som företagsetik, organisationsbeteende, psykologi, 
personalvetenskap och marknadsföring. Man verkar överens om att medarbetarna är 
viktiga för hållbarhetsarbetet och många olika faktorer tas upp som kan vara av betydelse 
för hur medarbetarna uppfattar hållbarhetsarbetet. Slack et al. (2015, s. 537-538) belyser 
i sin artikel att det finns lite forskning på området kring medarbetares engagemang i 
hållbarhetsfrågor trots att medarbetare ofta identifieras som en av företagets viktigaste 
intressenter. 
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1.2.1 Forskningsgap och avgränsning 
Även om tidigare forskning är spretig (De Roeck & Maon, 2018 s. 610) så påpekar många 
att de inte finns tillräcklig forskning på medarbetare och deras engagemang i 
hållbarhetsarbete, och där ser vi att det finns utrymme att ytterligare undersöka detta 
ämne. Kommuner och därmed också kommunala bolag har en betydande del i att arbeta 
med hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2018). Därmed bör medarbetarnas 
uppfattning om hur de kan engagera sig i hållbarhetsarbetet vara viktigt även i dessa 
bolag. I vår litteratursökning hittar vi framförallt undersökningar gjorda på privata bolag. 
Därför ser vi en möjlighet att undersöka hur medarbetare i ett bolag som är offentligt ägt 
och har en stor roll i utvecklandet av hållbara städer upplever sin roll i förhållande till 
hållbarhet och specifikt hur de upplever att de själva kan engagera sig i hållbarhetsarbetet. 
 
 

1.3 Syfte 
Den här studien syftar till att få en förståelse för medarbetarnas upplevelse av och 
engagemang för hållbarhetsarbete i ett offentligt ägt bolag. 
 
 

1.4 Forskningsfrågor 
● Hur upplever medarbetarna organisationens hållbarhetsarbete? 
● Hur uppfattar medarbetarna sina möjligheter att delta i och påverka 

organisationens hållbarhetsarbete? 
 
 

1.5 Kunskapsbidrag  
I vår litteraturgenomgång har vi sett att medarbetarna ses som viktiga för att 
hållbarhetsarbetet i organisationen ska lyckas (Collier & Esteban, 2007, s. 30; Edinger-
Schons et al., 2018). Vår studie kan i begränsad utsträckning ge en ökad förståelse för hur 
medarbetare i en organisation upplever sin roll i hållbarhetsarbetet, då den är 
koncentrerad till en specifik organisation och den kontext som den befinner sig i. Den 
skulle kunna bidra till en förståelse för hur hållbarhetsarbetet upplevs i en offentlig styrd 
organisation, där politisk påverkan kommer närmare än i ett privat bolag. Praktiskt kan 
vår studie bidra till en ökad förståelse hos ledningsgruppen för hur de kan engagera 
medarbetarna för att implementera hållbarhetsstrategier och utveckla hållbarhetsarbetet.  
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2. Teoretisk referensram  
I det här kapitlet presenterar vi de områden från tidigare forskning som kan ha betydelse 
för att utforska vårt ämne. Kapitlet är upplagt så att vi börjar med att förklara grunden 
till CSR och hållbarhet för att sedan gå vidare till att presentera faktorer som skulle 
kunna ha en påverkan på medarbetarnas möjlighet att delta i hållbarhetsarbetet. Här har 
vi utgått från ämnen i tidigare studier som setts som betydelsefulla för medarbetarnas 
uppfattning.  
 

2.1 CSR och hållbarhet 
 

2.1.1 Förståelse för hållbarhet 
CSR är ett begrepp som står för Corporate Social Responsibility. I Sverige använder vi 
vanligtvis begreppet hållbart företagande eller hållbarhet synonymt med CSR (Strand et 
al., 2015, s.2). Löhman & Steinholtz (2004, s. 171-172) beskriver CSR som en 
kombination av områdena hållbar utveckling, företagets ansvar och hur företaget sköts 
och förvaltas i relation till sina intressenter. CSR kan sägas ha blommat upp med Howard 
Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman i ämnet 1953 (Carroll, 
2015:1953) där Bowen ställer sig frågan vad affärsmän har för ansvar för samhället i sina 
affärsbeslut. Under 1960-talet blossade intressen i samhället upp för mänskliga 
rättigheter, kvinnliga rättigheter, konsumenternas rättigheter och miljöfrågor vilket har 
haft stor påverkan på utvecklingen av CSR i företag. Under 1970-talet analyserade och 
kategoriserade Carroll (1979, s. 500) företagens sociala ansvar, där han definierade 
företagens ansvar inom fyra grundläggande områden; ekonomiskt, legalt, etiskt och 
filantropiskt. 1991 publicerade Carroll (1991) dessa definitioner uppställda som en 
pyramid för att visa på att företagens största ansvar är att vara en ekonomisk enhet som 
producerar varor och tjänster; därefter följer ett legalt ansvar, följt av etiska regler och 
filantropiska tankar. Pyramiden bör inte tolkas så att verksamheten förväntas uppfylla 
sina sociala ansvarsområden i en sekventiell, hierarkisk form som börjar vid basen. 
Affärsverksamheten förväntas snarare uppfylla alla ansvarsområden samtidigt (Carroll, 
2016, s. 6). 
 
1994 myntades begreppet TBL, Triple Bottom Line av John Elkington (Bocken et al., 
2014 s. 46; Elkington, 1999) som handlar om att organisationers verksamhet ska vila på 
tre ben; det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga. Begreppet är idag frekvent 
använt av företag och kan ofta återfinnas i exempelvis årsredovisningar och 
hållbarhetsrapporteringar enligt 6 kap. 12 § i Årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt 
Triple Bottom Line bör företag inte enbart mäta det ekonomiska utfallet utan även sitt 
arbete med de sociala och miljömässiga målen (Bocken et al., 2014, s. 44). 
 
Forskning, böcker, artiklar och publikationer om CSR och hållbarhet har i snabb takt 
utvecklats till att bli ett eget forskningsområde (Borglund et al., 2017, 53-54). Litteraturen 
och tolkningen av begreppet kan anses vara väldigt spridda och ofta dras olika slutsatser 
om vad hållbarhet egentligen innebär, vilket gör det nästintill omöjligt att identifiera 
några gemensamma teorier (Borglund et al., 2017, s. 54). Inom organisationer och företag 
är det vanligt att utgå från att man ska sträva efter både ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet (Bocken, et. al., 2014, s. 46). På vilket sätt man konkret jobbar med 
dessa mål varierar från bransch till bransch men även mellan olika organisationer i samma 
bransch (Schaltegger, 2002, s. 57). 
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2.1.2 Hållbarhetsrapportering 
Hållbarhetsrapporter är något som ökat kraftigt de senaste decennierna och enligt Junior 
et al. (2013, s. 3) är hållbarhetsrapporter ett bra verktyg för att visa organisationens 
prestation när det gäller hållbar utveckling. Hummel & Schlick (2016) och Clarke & 
Gibson-Sweet (1999) har tittat på hur företag har rapporterat sitt arbete med hållbarhet 
och undersökt skillnaden på vad som enligt lag är nödvändigt att rapportera och vad 
företaget frivilligt valt att rapportera. I sina undersökningar har de sökt svar på vad som 
främst motiverar företag att rapportera om sitt hållbarhetsarbete; det strategiska behovet 
att hantera sitt rykte och sin legitimitet, eller att faktiskt uppmärksamma sitt etiska och 
samhälleliga ansvar, vilket är syftet med rapporten. Hummel & Schlick (2016, s. 473) 
kunde dra slutsatserna att företag som hade ett genuint högt fokus på hållbarhetsarbete 
valde att hålla en hög kvalitet på sin hållbarhetsrapport, både den lagstadgade och den 
frivilliga delen, medan de företag som inte arbetade på ett hållbart sätt ändå valde att 
hållbarhetsrapportera, men på ett otydligt och svårtytt sätt för läsaren. Detta för att 
bibehålla sin legitimitet mot intressenterna. Clarke & Gibson-Sweet (1999, s. 10) 
summerar sin studie med att det är troligt att större företag i den offentliga sektorn 
använder sin årsredovisning för att kommunicera information om sitt miljömässiga arbete 
och sitt engagemang för samhället.  
  
Under hösten 2016 ändrades årsredovisningslagen i Sverige och idag är det ett krav att 
företag även ska hållbarhetsrapportera utöver att redovisa finansiella rapporter, såsom 
resultaträkningar och balansräkningar. Den nya lagen gäller för stora företag med fler än 
250 anställda, balansomslutning på över 175 Mkr, eller en nettoomsättning på över 350 
Mkr. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för 
att man ska kunna förstå konsekvenserna av verksamheten, vad gäller miljö, sociala och 
personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter, samt motverkande av korruption. 
Företaget ska också beskriva sin affärsmodell och hur denna tar hänsyn till 
hållbarhetsaspekter. Slutligen ska man även redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs i 
organisationen, genom exempelvis policys, mål och resultatindikatorer (PWC, 2016). 
Hållbarhetsrapportering används för att tillhandahålla företagets intressenter med 
information om företagets hållbarhetsarbete (Junior et al., 2013, s. 1) och är i många fall 
en förväntad aktivitet och enligt intressentteorin (Deegan, 2002, s. 292) därmed också 
något företag bör ta i beaktning för att överleva på sikt (Carroll, 1991, s.48). 
 
 

2.2 Hållbarhetsarbete 
 

2.2.1 Hållbarhetsstrategi  
Strategi handlar om hur en organisation ska sträva mot uppsatta mål och visioner 
(Mintzberg, 2007, s. 3). Det inbegriper hur dess resurser ska nyttjas på bästa sätt i 
förhållande till omgivande förutsättningar. En övergripande strategi kan användas som 
utgångspunkt för hur man sköter den operativa verksamheten i organisationens olika delar 
(Kotler et al., 2017, s 45). Strategi handlar inte enbart om en plan för hur saker ska 
genomföras utan också om implementeringen av dessa planer, där själva strategin 
påverkas och förändras på grund av händelser i organisationen (Mintzberg & Waters, 
1985, s. 1-4).  
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En hållbarhetsstrategi är en beskrivning av hur hållbarhetsaspekter ska integreras i 
verksamheten (Baumgartner & Rautner, 2016, s. 82). Att integrera hållbarhet i den 
övergripande strategin och dagliga processer är en faktor som gör att företag ses som 
framgångsrika med sitt hållbarhetsarbete (Sloan, 2009, s. 32). Själva formuleringen av 
strategin innebär ofta inte några problem (Engert & Baumgartner, 2015, s. 823) medan 
implementeringen inte är lika självklar, om än lika viktig (Engert & Baumgartner, 2015, 
s. 823). Löhman & Steinholtz (2004, s. 143-144) beskriver att en förutsättning för att 
företagets aktiviteter ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv är att de anställda vet 
om och förstår vad hållbar utveckling innebär för företaget. Om de anställda inte besitter 
denna kunskap, finns ingen värdeskapande process och företagets andra intressenter, som 
kunder och ägare, kan inte heller ta del av resultatet av företagets ansträngningar. Det är 
därför viktigt att alla policys som styr verksamheten genomsyras av hållbarhet. Att 
medarbetarna är viktiga i implementeringen styrks av Wolf (2013, s. 104), som speciellt 
lyfter fram ansvarsfördelning för hållbarhetsfrågor som ett verktyg. Gazzola & Mella 
(2016, s. 485) menar att när ett bolag arbetar med hållbarhetsinitiativ blir medarbetarna 
mer hängivna organisationen eftersom hållbarhetsarbetet får dem att må bra över det jobb 
de gör för organisationen. Gazzola & Mella (2016, s. 485) menar vidare att 
hållbarhetsarbetet ger bolaget ett gott rykte bland sina anställda vilket kan leda till högre 
motivation och engagemang, men endast om bolaget har väl implementerade 
hållbarhetsinitiativ.  
 
 

2.2.2 Intressenter 
Intressentteorin grundades i mitten av 1980-talet av R. Edward Freeman (Borglund et. 
al., 2017. s. 23). Det ramverk han arbetade fram, som sätter företaget i centrum och de 
intressenter som har en relation till företaget i en cirkel runt om, används än idag. En 
intressent är en grupp eller en individ som har påverkan på, eller påverkas av, en 
organisations verksamhet. Intressenter inkluderar bland annat medarbetare, kunder, 
leverantörer, aktieägare, banker och myndigheter (Freeman, 1984, s. vi).  
 
Intressenterna kan i sin tur delas in i två grupper; primära intressenter och sekundära 
intressenter (Clarkson, 1995, s. 107). En primär intressent är en grupp eller individ utan 
vilken företaget inte skulle kunna överleva i sin verksamhet. Primära intressenter kan 
bland annat vara aktieägare, investerare, medarbetare, kunder och leverantörer. I gruppen 
sekundära intressenter hittar man grupper som har en påverkan på eller påverkas av 
företagets verksamhet, exempelvis media och olika intresseföreningar. Denna grupp av 
intressenter kan ha en stor påverkan på ett företag, både negativt och positivt, då de har 
möjlighet att jobba opinionsbildande (Clarkson, 1995, s. 107).  
 
Företagets ekonomiska syfte och samhällsnytta är att skapa ökat värde för alla sina 
primära intressenter, utan att favorisera en grupp över en annan. Företagets fortsatta 
framgång beror på förmågan att skapa tillräckligt värde eller tillfredsställelse för varje 
intressent (Clarkson, 1995, s. 107). Många studier kring intressenter i kombination med 
hållbarhet fokuserar på externa intressenter som kunder, myndigheter och 
intresseorganisationer. En organisations interna intressenter också har en stor påverkan 
på verksamhetens hållbarhetsarbete. Kunder, myndigheter och intresseorganisationer har 
det största inflytandet, men även interna intressenter, speciellt medarbetare, har en 
påverkan på hur väl företaget lyckas integrera hållbarhet i sin verksamhet (Wolf, 2013, s. 
105). Medarbetarna kan vara den absolut viktigaste resursen i ett företag när det gäller 
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hållbarhetsarbetet.  Genom att företaget värnar om denna kompetens finns det mycket 
som tyder på att man kan lyckas med sina strategier. Om medarbetarna är engagerade blir 
kunderna mer nöjda och företaget blir lönsamt och värden skapas för alla intressenter 
(Löhman & Steinholtz 2004, s. 59; Gazzola & Mella, 2016, s. 485). 
 

2.2.3 Legitimitet 
Legitimitetsteorin bygger på idén att det finns ett socialt kontrakt mellan ett företag och 
samhället där samhället tillåter företagets verksamhet så länge som det verkar enligt 
samhällets normer och värderingar (Farache & Perks, 2010, s. 236). Även Deegan (2002, 
s. 292) konstaterar att ett företag endast kan överleva om samhället bedömer 
verksamheten legitim. Legitimitet kan sägas vara en generaliserad uppfattning, eller ett 
antagande, att en persons eller ett företags handlingar är önskvärda, korrekta eller 
lämpliga inom det socialt konstruerade systemet av normer, värderingar, övertygelser och 
definitioner (Suchman, 1995, s. 574). Enligt legitimitetsteorin visar företag upp hur de tar 
socialt ansvar för att kunna legitimera sin verksamhet och sina affärsbeslut (Farache & 
Perks, 2010, s. 236). En organisations legitimitet kan ifrågasättas om dess intressenter 
anser att verksamheten inte är hållbar, vilket också kan påverka den långsiktiga 
överlevnaden (Hummel & Schlick, 2016, s. 458). 
 
Legitimitetsteorin har använts i stor utsträckning för att förklara varför organisationer 
fokuserat på att framställa hållbarhetsrapporter. CSR kan förstås som ett medel för att 
stärka både rykte och legitimitet, eftersom det ger företag möjlighet att kommunicera till 
sina intressenter hur de arbetar med samhälleliga angelägenheter (Clarke & Gibson-
Sweet, 1999, s. 10). Grey et al. (1995, s. 52) menar att legitimitetsteorin och 
intressentteorin ska ses som ett komplement till varandra och en anledning till varför 
organisationer ska redovisa sitt hållbarhetsarbete.  
 
Det är också på sin plats att nämna medarbetares uppfattning om trovärdigheten i 
hållbarhetsprogrammet. Det finns en risk att hållbarhetsarbetet av olika intressenter 
bedöms som enbart en fasad, eller greenwashing (Donia & Sirsly, 2016, s. 232). Om 
medarbetarna inte uppfattar det som att hållbarhetsarbetet har ett verkligt innehåll uteblir 
positiva förändringar i beteendet relaterat till hållbarhet och i värsta fall resulterar det i 
negativa beteendeförändringar (Donia & Sirsly, 2016, s. 239). Mc Shane & Cunningham 
(2012, s. 82) menar att trots att det är erkänt viktigt med trovärdighet i hållbarhetsprogram 
så finns det för lite studier på hur de som borde vara mest insatta i ett bolags 
hållbarhetsprogram, medarbetarna, tänker kring trovärdigheten. Deras studie visar att 
medarbetare, utan att uppmanas tala om just trovärdighet, ändå berör den, vilket bekräftar 
att det är viktigt. De har också tittat på hur medarbetare bedömer trovärdigheten och då 
hittat att medarbetarna jämför hur väl hållbarhetsprogrammet överensstämmer med 
organisationens identitet och också hur hållbarhetsprogrammet kunnat förändras i relation 
till hur hållbarhetsfrågor utvecklas (Mc Shane & Cunningham, 2012, s. 86). 
Trovärdigheten är av stor relevans då medarbetare, liksom andra intressenter, kan 
ifrågasätta om hållbarhetsarbetet är ett genuint engagemang i de frågor som berörs, eller 
bara ett sätt att stärka varumärket (Borglund et al, 2017, s. 124- 127). Är inte 
medarbetarna involverade kan hållbarhetsarbetet komma att bli enbart en 
marknadsföringsfunktion. Också hur företaget integrerar och relaterar hållbarhetsarbetet 
till sin egen verksamhet blir betydelsefullt för att den individuella medarbetaren ska känna 
sig berörd av det (Borglund et al., 2017, s. 124 - 127). 
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2.3 Intern kommunikation 
Kommunikation anses vara en viktig faktor för att implementera hållbarhetsstrategier 
(Dawkins, 2004, s. 116; Engert & Baumgartner, 2015).  Den interna kommunikationen 
är av vikt inte minst för att medarbetare som organisationens representanter ska kunna 
förmedla hållbarhetsarbetet i kontakt med externa intressenter (Dawkins, 2004, s. 118). 
Dawkins (2004, s. 118) menar också att en tillfredsställande intern kommunikation av 
hållbarhetsarbete kan öka medarbetarnas motivation och engagemang för arbetsgivaren. 
 
Dawkins (2004, s. 118) framhåller vikten av effektiv intern kommunikation av 
hållbarhetsarbete och nämner att hållbarhetsrapporter kan vara en kommunikationsväg 
gentemot medarbetare. Craig & Allen (2013, s. 293) har tittat på var medarbetare får 
information om hållbarhet från samt deras uppfattning av hållbarhetsarbetet, de har 
speciellt fokuserat på medarbetare som anser att hållbarhet är viktigt för organisationen 
då de tidigare identifierats som nyckelpersoner för att lyckas med hållbarhetsinitiativ. 
Undersökningen visade att om den anställda anser att hållbarhetsarbetet är viktigt för 
framgång för företaget så var de mer medvetna om vilka insatser för hållbarhet företaget 
gjorde. De fann att både externa källor som professionella sammanslutningar, 
leverantörskedjor och kunder bidrog med information gällande hållbarhet, liksom interna 
källor som rapporter, möten och chefer. Deras slutgiltiga rekommendation är att 
hållbarhetsinitiativ utvecklas mellan olika nivåer i organisationen personliga samtal lyfts 
fram som ett bra kommunikationssätt. 
 
Att hållbarhetsarbetet är implementerat i organisationen är viktigt (Wolf, 2013, s. 93). I 
en undersökning av Slack et al. (2015, s. 544) såg en del av respondenterna det som att 
hållbarhetsarbetet inte var implementerat och i sina observationer fann författarna att det 
i den interna kommunikationen, som utskick och möten, sällan nämndes. Bristande 
kommunikation kan vara en anledning till lågt engagemang (Slack et al., 2015, s. 543).  
 

2.3.1 Ledare 
Att kunna förmedla och kommunicera en organisations strategi och vision är en uppgift 
som tillfaller ledare på olika nivåer i organisationen. Att förmedla värden som är 
gemensamma för organisationen och skapa en tillhörighet för medarbetarna och andra 
intressenter är ett sätt att skapa ett starkt varumärke och identitet för organisationen 
(Eriksson-Zetterquist et al., 2011 s. 42, 162). Personliga attityder hos ledare gällande 
hållbarhetsarbetet har stor betydelse för implementeringen (Engert & Baumgartner, 2015, 
s. 829). Engagerade ledare kan fungera som förebilder och påverka uppfattningen om 
hållbarhetsarbetet (Vlachos et al., 2018, s. 1112, Craig & Allen, 2013, s. 303) samt hur 
hållbarhetsarbetet vidareförmedlas till kunder (Edinger-Schons et al., 2018, s. 11). 
Vlachos et al. (2013, s. 584) har undersökt mellanchefers roll i medarbetarnas uppfattning 
om hållbarhetsarbetet och speciellt på karismatiska mellanchefer och att de kan bidra till 
att hållbarhetsarbetet uppfattas som mer genuint och positivt påverka medarbetarnas 
värdedrivna motivation. Ledarskap påverkar också hur medarbetare förstår eller gör 
hållbarhetsarbetet meningsfullt, vilket i förlängningen kan påverka beteendet hos 
medarbetarna (Vlachos et al., 2017, s 1125).  
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2.4 Medarbetare och hållbarhet 
 

2.4.1 Personliga värderingar 
Forskning kring personliga värderingar och den påverkan dessa har på våra liv och i 
organisationer har gjorts inom många olika områden såsom sociologi, psykologi, filosofi, 
med flera (Lichtenstein et al, 2017, s.15). Värderingar används för att karakterisera 
kulturella grupper, samhällen och individer och för att förklara vad som ligger till grund 
för beteenden och attityder (Schwartz, 2012, s. 3). 1992 publicerade Schwartz sin numera 
välkända teori kring personliga värderingar, ofta refererad till som Theory of Basic 
Values. Kärnan i teorin är tanken att värderingar bildar en cirkulär struktur som speglar 
de motivationer som varje värdering uttrycker. Denna cirkulära struktur fångar 
konflikterna och kompatibiliteten mellan de tio värderingarna och anses vara kulturellt 
universell (Schwartz, 1992). Många studier de senaste 20 åren kring hur personliga 
värderingar påverkar organisationers miljö bygger på just Schwartz teori (Arieli et al., 
2019, s. 3). När man försöker förklara varför individer beter sig som de gör, hänvisas ofta 
till attityder, övertygelse eller normer. Hur dessa begrepp skiljer sig från värderingar är 
att värderingar kan ses som vägledande principer i livet (Schwartz, 2012, s. 16). Enligt 
Schwartz (2012, s. 16) är attityder utvärderingar av objekt som bra eller dåliga, önskvärda 
eller inte önskvärda. Attityder kan utvärdera människor, beteenden, händelser eller 
objekt, både konkreta och abstrakta. De varierar på en skala mellan dåligt till bra. 
Värderingar är det som ligger till grund för våra attityder och hur vi utvärderar omvärlden. 
Övertygelser är idéer om hur sant det är att saker och/eller händelser är relaterade till 
varandra på ett visst sätt. Till skillnad från värderingar hänvisar övertygelser till den 
subjektiva sannolikheten att ett förhållande är sant. Normer kan beskrivas som standarder 
eller regler som visar hur medlemmar i en grupp eller samhälle förväntas bete sig. Normer 
varierar på en skala på hur mycket vi håller med eller inte håller med om att människor 
ska bete sig på ett visst sätt. Våra värderingar påverkar huruvida vi accepterar eller avvisar 
vissa normer (Schwartz, 2012, s. 3-4). Schwartz (2012, s. 3-4) har vidare identifierat sex 
förklaringar på värderingar som återfinns i många av de moderna teorierna kring 
värderingar.  
De är: 
 
1) Värderingar är övertygelser som är starkt kopplade till känslor. 
2) Värderingar är kopplade till önskvärda mål som man eftersträvar att nå. 
3) Värderingar är inte kopplade till enstaka situationer eller händelser. 
4) Värderingar tjänar som standarder eller kriterier. 
5) Värderingar är rangordnade efter betydelse och viktighet hos den som innehar dem. 
6) Den relativa viktigheten i värderingarna påverkar val och aktiviteter. 
 
Lichtenstein et al. (2017, s. 16) definierar personliga värderingar som ett ramverk av 
övertygelser som styr våra handlingar. Dessa värderingar har en stor effekt på de beslut 
vi tar. Litteraturen visar också att våra personliga värderingar är en integrerad del av vårt 
dagliga liv som bestämmer, reglerar och förändrar relationerna mellan individer, 
organisationer, institutioner och samhällen. Många forskare har föreslagit att värderingar 
kommer att bli ännu viktigare för att styra morgondagens nya organisationsformer enligt 
Agle & Caldwell (1999, s. 327).  
 
Precis som vilken annan intressentgrupp som helst kan medarbetare ha ett personligt 
intresse för hållbarhet. För företaget kan arbetstagarnas värdering kring hållbarhet vara 
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en tillgång där den anställda kan kombinera sitt intresse för hållbarhet med sin specifika 
kunskap inom företaget och hjälpa till att ta fram unika och innovativa lösningar. Från ett 
företagsperspektiv är det därmed förmånligt att integrera medarbetarnas kunskap och 
intresse för att få ett framgångsrikt hållbarhetsarbete (Wolf, 2013, s. 105). Hemingway 
(2005, s. 233) anser också i sin studie att ett företags hållbarhetsarbete inte enbart drivs 
av affärsmässiga beslut utan också av personlig moral inspirerad av medarbetarnas 
personliga socialt orienterade värderingar. Arieli et al. (2019, s. 34) anger att värderingar 
spelar en roll i många aspekter hos organisationer: de är associerade med yrkesval i början 
av karriären och kan senare förutsäga specifika beteenden och beslut. Slack et al. (2015, 
s. 543) har undersökt hur medarbetares engagemang för hållbarhetsfrågor ser ut och sett 
att det varierar från intresserade, som då också ansåg att organisationen gör ett bra 
hållbarhetsarbete, till ointresserade, som ansåg att en del aktiviteter som utfördes inte alls 
var hållbarhetsrelaterade. Deras respondenter angav ofta personliga intressen och 
värderingar som anledning till engagemang med hållbarhetsfrågor.  
 

2.4.2 Tillfredsställelse och motivation  
Medarbetarnas motivation och tillfredsställelse i arbetslivet antas vara viktigt för att en 
organisation ska fungera på ett bra sätt (Eriksson-Zetterquist et al., 2011, s. 118; Casey 
& Siber 2016). Teorier kring motivation grundas i många fall på Maslows (1943) teorier 
om en hierarkisk behovstrappa, där först när ett grundläggande behov är tillfredsställt kan 
människor motiveras att anstränga sig för att tillfredsställa nästa behov (Eriksson-
Zetterquist et al., 2011, s. 118). Utifrån den finns flera andra teorier om motivation och 
tillfredsställelse på arbetet, som Herzberg (1966, refererad till i Eriksson-Zetterquist et 
al., 2011, s. 118; Herzberg, 2003) som skiljer på motiverande faktorer som rör arbetets 
innehåll och hygienfaktorer som rör saker runt om själva innehållet i arbetet, såsom 
arbetsmiljö, kontroll och policys. De motiverande faktorerna uppges när en person känner 
tillfredsställelse på arbetet. Hygienfaktorer är de som oftast anges som skäl till att man är 
missnöjd på en arbetsplats, men inte uppges som det som gör en motiverad. Alltså 
behöver det som orsakar missnöje inte vara detsamma som det som gör att en känner sig 
nöjd.  
 
I en studie av Rodrigo & Arenas (2008, s. 278) visas att arbetare som inte har 
hygienfaktorer uppfyllda, som till exempel anställningstrygghet, inte motiveras av 
hållbarhetsarbetet vilket stämmer överens med Maslows (1943) teori om att 
grundläggande behov behöver vara uppfyllda innan man kan motiveras att uppnå 
självförverkligande och sociala mål som hållbarhetsarbetet skulle antas vara (Rodrigo & 
Arenas, 2008, s. 278). I en litteraturstudie om hur medarbetarnas motivation kan stödjas 
med hållbarhetsarbete lyfter författarna fram att organisationer som lyckas sammanföra 
sina mål och visioner med medarbetarnas individuella strävanden också kan antas ha mer 
motiverade och engagerade medarbetare (Casey & Sieber, 2016, s. 75) 
 
 

2.5 Preliminärt ramverk 
Utifrån de ämnen vi identifierat som viktiga i litteraturen kommer vi att undersöka 
medarbetares engagemang för hållbarhetsarbete i det offentligt ägda fastighetsbolaget. Vi 
har tagit upp både CSR och Triple Bottom Line som grunder i företags och 
organisationers arbete med hållbarhet, men förväntar oss inte att respondenterna kommer 
nämna ordet CSR då det inte är utifrån detta begrepp som organisationen talar om 
hållbarhet i sin kommunikation internt. Det som nämns är de tre benen social, 



 

12 
 

miljömässig och ekonomisk hållbarhet, vilket gör att vi tror det är ur en eller flera av de 
aspekterna respondenterna kommer att prata om hållbarhet.  
 

 
Figur 1. Egen modell av påverkansfaktorer 
 
Vi tänker oss att integrationen av hållbarhetsarbetet påverkar hur medarbetaren upplever 
att de kan delta i och påverka det. Medarbetarna är den av företagets intressenter vi är 
intresserade av och därmed är det också av intresse huruvida de upplever att 
organisationens hållbarhetsarbete är legitimt. För att göra hållbarhetsarbetet förståeligt är 
den interna kommunikationen av stor vikt och där spelare ledare och chefer en roll i att 
förmedla information och möjliggöra medarbetarnas engagemang. För medarbetarna kan 
också personliga värderingar spela in i hur de tar till sig budskap om hållbarhet och varför 
de vill engagera sig i ett område, varför vi har med det som ett ämne. Ytterligare kan 
medarbetarnas motivation och tillfredsställelse påverkas av deras personliga värderingar, 
men också av hur förhållanden allmänt inom organisationen och i relation till 
hållbarhetsarbetet ser ut.  
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3. Metod 
Det här kapitlet innehåller information kring studiens utförande och har som syfte att ge 
läsaren en ökad förståelse för studiens utformning. Inledningsvis kommer vi redogöra för 
vår förförståelse inom det valda ämnet. Vidare kommer vi redogöra för den valda 
analysmetoden, forskningsansatsen, källor och källkritik. Slutligen tydliggör vi de 
forskningsetiska principerna vi beaktat. Det här kapitlet beskriver hur materialet har 
samlats in och hanterats. Det beskriver också vår intervjumetod, urvalsprocess, hur vi 
framställt intervjuguiden och genomförandet. 
 
 

3.1 Utgångspunkter 
 

3.1.1 Förförståelse och ämnesval 
Bakgrundskunskaper hos den som utför en studie har betydelse för vilket område som 
väljs, hur frågor formuleras och vilka metoder man vill använda i studien (Bryman & 
Bell, 2017). Vår förförståelse för hållbarhetsfrågor och organisationer grundar sig i vår 
utbildning vid företagsekonomiska institutionen vid Umeå Universitet. Förutom det har 
vi har båda ett personligt intresse för hållbar samhälls- och affärsutveckling. Speciellt 
kursen Social and Environmental Entrepreneurship har gett oss en djupare förståelse för 
hållbarhetsfrågor och att det finns skilda uppfattningar om vad en hållbar utveckling 
innebär. Den gjorde oss också intresserade av individens roll i mer omfattande processer 
i hur Sverige jobbar med de globala målen för hållbarhet, speciellt i utvecklandet av 
hållbara samhällen. Vi började med att titta på offentliga organisationer som lyder under 
regeringens mål med att införa Agenda 2030. I vår litteratursökning fann vi att det var 
svårt att hitta studier på hållbarhet och medarbetare i offentliga organisationer, däremot 
fanns en hel del splittrad litteratur om medarbetare i förhållande till hållbarhet i privata 
företag. I utvecklingen av hållbara samhällen spelar offentliga fastighetsbolag en stor roll. 
Vi har därför valt att titta på medarbetarnas engagemang i hållbarhetsarbetet i ett 
kommunägt fastighetsbolag.  
 

3.1.2 Filosofi 
Hur forskning bedrivs grundar sig i filosofiska antaganden om hur samhället fungerar. Vi 
kommer i vår studie utgå från ett interpretivistisk ramverk då vi är intresserade av 
människors upplevelser. För det interpretivistiska synsättet är förståelse för fenomen i 
centrum jämfört med den positivistiska där förklaring är det centrala (Collis & Hussey, 
2014, s. 43-45; Bryman & Bell, 2017, s. 47-48). Eftersom en utgångspunkt är att 
människor formar sin verklighet blir också förståelse för olikheter i hur människor 
upplever sin roll viktigt för forskaren att undersöka (Saunders et al., 2012, s. 137). 
Positivism och interpretivism kan ses som de två grundläggande paradigmen, eller 
ramverken. Det positivistiska synsättet menar att verkligheten är skild från oss som 
människor och att en studie inte påverkar de som deltar i den. Synsättet grundar sig i 
naturvetenskap där mätbarhet och objektivitet är viktigt. Interpretivismen menar istället 
att verkligheten formas av oss som ingår i den och att en undersökning alltid påverkar det 
fenomen den undersöker. För vår studie passar det synsättet bra då vi är intresserade av 
individens roll i större processer gällande hållbar utveckling.  
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Ontologiska antaganden 
Ontologiska antaganden handlar om hur man ser på sociala fenomen i samhället (Collis 
& Hussey, 2014, s. 47). I denna studie kommer vi utgå från konstruktionism, då vi menar 
att hur respondenterna ser sina möjligheter till engagemang kan ha inverkan på hur 
organisationen fungerar (Bryman & Bell, 2015, s. 32-34). Konstruktionism som 
härstammar från det interpretivistiska synsättet menar att de som finns i olika sociala 
fenomen påverkar dessa genom sin uppfattning och sitt agerande (Saunders et al., 2012, 
s. 132). Objektivism som härstammar från det positivistiska synsättet menar att det bara 
finns en verklighet och att den inte påverkas av de som lever där. En social enhet som till 
exempel en organisation ses som fristående från de som finns i den (Bryman & Bell, 
2015, s. 32).  
 
Epistemologiska antaganden 
Epistemologiska antaganden handlar om vad som kan ses som kunskap. Det 
interpretivistiska synsättet handlar om att tolka och förstå sociala fenomen och i forskning 
så ämnar man ofta minska avståndet mellan forskaren och det som undersöks (Collin & 
Hussey, 2014, s. 47; Bryman & Bell, 2015, s. 28). Vår studie hamnar närmare det 
interpretivistiska synsättet eftersom vi vill undersöka hur människorna i en organisation 
upplever sina möjligheter att engagera sig i hållbarhetsarbetet. Vi antar att det kan variera 
mellan de olika personer vi intervjuar. Vi kommer ändå att utgå från ett ramverk i 
litteraturen när vi utformar vår undersökning för att ha en förståelse för ämnet och vad 
som är relevant. Det positivistiska synsättet bygger på en naturvetenskaplig objektiv syn 
där kunskap baseras på fakta som samlas in och kan mätas, där forskningens roll är att 
testa tidigare teorier (Collis & Hussey, 2014, s. 47, Bryman & Bell, 2015, s. 26).   
 
Axiologiska antaganden 
Axiologiska antaganden handlar om värderingar. Den interpretivistiska uppfattningen 
grundas i att forskarens värderingar påverkar studien i fråga om vad som bedöms som 
fakta och hur det tolkas (Collis & Hussey, 2014, s. 48). Vi utgår i vår studie att våra 
värderingar och personliga uppfattningar, liksom vår förkunskap om hållbarhet i olika 
perspektiv, kommer att påverka hur vi tolkar respondenternas svar. Det positivistiska 
synsättet utgår från att det som undersöks inte påverkas av studien och att forskaren är 
frånskild från det som undersöks. Detta härstammar från naturvetenskaplig forskning och 
är inte lika tydligt inom samhällsvetenskaperna då det visats att forskare och det som 
undersöks påverkar varandra (Collis & Hussey, 2014, s. 48).  
 
 

3.2 Forskningsstrategi 
 

3.2.1 Ansats 
Vilken logik en forskningsstudie följer brukar delas in i deduktiv eller induktiv logik och 
beskriver sambandet mellan teori och forskningsdesign (Bryman & Bell, 2015, s 23). 
Denna studie kommer ha sin utgångspunkt i en induktiv ansats där vi går från att 
undersöka en specifik situation för att sen utveckla en större förståelse för hur 
medarbetare i en organisation som uttryckligen jobbar med hållbarhet upplever sin 
möjlighet att engagera sig i hållbarhetsarbetet. En induktiv ansats syftar till att utveckla 
en teori utifrån observationer i verkligheten. Det är dock inte alltid så att en teori kan 
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formuleras utifrån den undersökning som görs, i många fall kan en studie med induktiv 
ansats visa intressanta resultat utan att det för den skull går att formulera en teori utifrån 
(Bryman & Bell, 2015, s. 25). Även om en induktiv studie ska utgå från empirin blir 
tidigare litteratur ändå relevant för hur frågor ställs och hur datan analyserar (Blaikie, 
2007, refererad till i Ritchie et al., 2014, s. 6). Vi kommer att utgå från ett teoretiskt 
ramverk för att utforma vår studie och analysera resultaten. Vi kommer dock inte att testa 
tidigare teorier eller formulera hypoteser såsom i en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 
2015, s.23; Collis & Hussey, 2014, s.7).  
 

3.2.2 Metodval 
Vi har valt att utgå från ett kvalitativt angreppssätt i denna studie för att kunna tränga 
djupare in i ämnet med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ 
forskningsmetod kan beskrivas som tolkande forskning som utvecklar vårt sätt att 
betrakta omvärlden och bidra med en mer nyanserad förståelse av den (Alvehus, 2013, s. 
22). Att arbeta med semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har ett fåtal 
öppna frågor som ger respondenten större möjlighet att påverka intervjuns innehåll 
(Alvehus, 2013, s. 83). Vi anser att den kvalitativa intervjumetoden är den bästa för 
studiens syfte då vi vill få fram fylliga svar, respondenternas personliga åsikter och 
erfarenheter och inte låsa dem vid ett svarsalternativ. Fördelar med att använda den här 
metoden för denna studie är att vi inte har en specifik forskningsteori att utgå ifrån och 
därför tillåts vara mer öppna i vår forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2017, s. 403).  
 
Några nackdelar som nämns i litteraturen om det kvalitativa forskningsområdet är att det 
lätt kan bli för subjektivt, att det är svårt att replikera och att det är svårt att generalisera 
utöver den situation i vilken de producerades (Bryman & Bell, 2017, s 393). Starrin & 
Svensson (1994, s. 19) beskriver också att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 
metod har att göra med skillnader mellan subjektivitet och objektivitet. Kvalitativa 
metoder kan sägas vara subjektiva data medan kvantitativa metoder är objektiva data. 
Kvalitativa intervjumetoder skiljer sig från kvantitativa där man följer ett mer strukturerat 
arbetssätt för att kunna standardisera intervjuandet (Bryman & Bell, 2017, s. 452-453).  
Ett kvantitativt metodval innebär att forskningen håller en distans till objektet i 
undersökningen, att syftet ligger i att utföra mätningar som ska beskrivas och förklaras. 
Arbetsmaterialet i kvantitativa metoder är oftast siffror, hårda data till skillnad från mjuk. 
Ofta utgår forskningsmetoden ifrån en teori eller exakt problemformulering som ska 
testas (Olsson & Sörensen, 2011, s.18-34). 
 
 

3.3 Litteratur 
För att få en djupare förståelse för området kring medarbetarnas uppfattning om 
hållbarhet har vi gjort en litteratursökning. Med ett induktivt angreppssätt kan teorin 
fungera som ett ramverk för den egna empiriska undersökningen (Ritchie et al., 2014, s. 
6). Vi har strukturerat vårt teoretiska ramverk utifrån ämnen som kan påverka 
medarbetarnas uppfattning om hur de kan engagera sig. I vår intervjuguide har vi utgått 
från dessa, men varit medvetna om att faktorer som vi inte tagit upp också kan visa sig 
relevanta. När vi sökt efter litteratur har vi använt oss av sökorden: Sustainability, 
employees, initiatives, csr, engagement.  Då den mesta litteraturen är engelska har vi 
också använt engelska söktermer. Eftersom området är splittrat har vi utifrån det vi hittat 
gått vidare till andra artiklar inom våra ämnen. Detta för att finna ursprungliga källor samt 
ämnen som är relevanta, men som inte dykt upp i den initiala sökningen. 
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De källor vi använt oss av består till största delen av vetenskapliga artiklar som vi hittat 
genom Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor, böcker inom våra ämnen och 
forskningsmetoder, samt webbsidor från organisationer och myndigheter som vi bedömer 
som tillförlitliga. De vetenskapliga artiklar vi läst är peer-reviewed. Detta innebär att de 
är ingående granskade av sakkunniga experter inom samma ämnesområde innan artikeln 
publicerats. Detta innebär inte att det som presenteras är en absolut sanning men att 
studien är genomförd på ett tillfredsställande sätt (Umeå Universitetsbibliotek, u.å). I 
användandet av källor har vi utvärderat om avsändaren är trovärdig och erkänd på 
området, om det är aktuellt tidsmässigt och ämnesmässigt samt vilket syfte avsändaren 
har haft med att publicera informationen (Umeå Universitetsbibliotek, u.å.). För de 
vetenskapliga artiklarna har vi i första hand valt att läsa nyligen publicerade sådana, men 
utifrån dem sökt oss vidare till studier som de hänvisar till för att täcka in området.  
 
 

3.4 Genomförande  
 

3.4.1 Datainsamling 
Intervjuer är fördelaktiga för att fånga nyanser och få förklaringar om hur respondenterna 
känner och tänker. Alvehus (2013, s. 80) skriver att intervjuer ofta är absolut nödvändiga 
i den kvalitativa studien när det gäller att ta reda på vad människor tänker, känner och hur 
de handlar i olika situationer. Då vi vill få en större förståelse för hur medarbetare 
upplever hållbarhetsarbete har vi valt att använda oss av intervjuer i vår studie. Det finns 
olika sätt att lägga upp intervjun på. Semistrukturerade intervjuer kan beskrivas som ett 
mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer där intervjuaren har en 
förberedd intervjuguide med temabaserade huvudfrågor att ställa, men där följdfrågor och 
förklaringar kan användas för att bättre förstå hur personen menar (Saunders et al., 2016, 
s. 391). Strukturerade intervjuer lämpar sig bäst för förklarande studier och lämnar inte 
utrymme för en vidare utforskning av ämnet. I en strukturerad intervju används 
frågeställningar baserade på förutbestämda och standardiserade eller identiska 
uppsättningar frågor. En ostrukturerad intervju strävar efter att likna ett informellt, öppet 
samtal. Denna typ av intervju används för att utforska ett ämne på djupet inom ett område. 
Det finns ingen förutbestämd lista med frågor, men man behöver ha en klar uppfattning 
om den aspekt som ska utforskas (Saunders et al., 2016, s. 390). För att täcka in de 
områden som vi sett relevanta i den teoretiska referensramen använder vi oss av 
semistrukturerade intervjuer, där vi också kan ställa följdfrågor för att få mer ingående 
svar (Saunders et al., 2016, s. 390). En risk med intervjuer är att respondenterna svarar 
vad de tror är det bästa eller rätta svaret, antingen i förhållande till studien eller till den 
kontext de befinner sig i (Collis & Hussey, 2014, s. 138). Den risken finns också för våra 
respondenter, och vi tar det i beaktning när vi analyserar vårt material. 
 

3.4.2 Intervjuguide 
Vår intervjuguide (Appendix A) är uppdelad i fyra delar; en inledande med frågor om roll 
och tid i företaget, en som handlar om organisationens hållbarhetsarbete, en om intern 
kommunikation och en om medarbetarnas uppfattning av hållbarhet relaterat till sin roll. 
Uppbyggnaden av intervjuguiden är utformad så att allmänna frågor kommer före de som 
är mer konceptuella (Collis & Hussey, 2014, s. 136; Kvale, 2009, s. 131, Ritchie et al., 
2014, s. 150) för att göra intervjusituationen mer avspänd. Av samma anledning har vi 
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undvikit ett akademiskt språk och istället försökt hitta vardagliga, neutrala sätt att prata 
om de ämnen vi utgår från i den teoretiska referensramen (Kvale & Brinkman, 2009, s. 
131; Ritchie et al., 2014, s. 52). Frågorna ser vi som en guide, beroende på vilka svar vi 
får och hur involverade respondenterna anser sig vara i hållbarhetsarbetet skulle vi kunna 
få svar på frågor rörande det sista ämnet redan under första delen. Vi har varit öppna med 
syftet för studien från första kontakt med respondenterna.  
 
Arbetsuppgifter, tid i företaget och andra frågor relaterade till roll 
Första delen av intervjuguiden är generella frågor om arbetsuppgifter och arbetssituation 
för att ha en inledning som skulle vara enklare för respondenten att svara på innan de mer 
riktade frågorna gällande vårt ämne skulle komma. Detta för att vi tänkte att likt studien 
av Rodrigo & Arenas (2008) där anställningstrygghet påverkar synen på 
hållbarhetsarbetet, kan faktorer rörande hur respondenterna upplever sin arbetssituation 
påverka hur de upplever hållbarhetsarbetet och hur tillfredsställda och motiverade de är. 
Syftet med att ställa öppna frågor om arbetssituationen var också för att se huruvida 
respondenterna själva gjorde en koppling mellan sin arbetssituation och företagets 
hållbarhetsarbete. Respondenterna fick börja med att berätta om sina arbetsuppgifter för 
att sedan gå över till att svara på vad som gör att de trivs med sitt arbete.  
 
Organisationens hållbarhetsarbete 
Nästa del av intervjuguiden berör dels vad respondenterna själva tänker kring 
organisationens hållbarhetsarbete, dels vad de tänker på när de hör begreppet hållbarhet. 
Detta för att vi tänker att både saker som sägs och saker som inte sägs kan visa hur 
hållbarhetsarbetet uppfattas och ge en indikation om vad medarbetarna uppfattar har 
kommunicerats om företagets hållbarhetsstrategi. Bolaget anger i sin senaste 
årsredovisning att de har ett starkt fokus på att arbeta med hållbar utveckling inom 
ekonomiska, ekologiska och sociala områden. De skriver också att de under det senaste 
året haft ett starkt fokus på just den sociala hållbarheten. Frågorna i denna del av intervjun 
syftade till att kontrollera om strategin uppfattats av medarbetarna och om den upplevs 
väl integrerad i organisationen. Genom att fråga vad respondenterna själva anser att 
begreppet hållbarhet innefattar vill vi kunna se om bolagets och medarbetarnas definition 
överensstämmer. 
 
Intern kommunikation av organisationens hållbarhetsarbete 
En del av undersökningen handlar om hur den interna kommunikationen av 
hållbarhetsarbetet upplevs av medarbetarna. I vår intervju ville vi få fram hur 
medarbetarna anser att kommunikationen fungerar, om och på vilket sätt de i så fall de 
nås av den, och hur de föredrar att information kommuniceras. Anledningen till att vi 
undersöker detta närmare är för att intern kommunikation anses vara en viktig faktor för 
att implementera hållbarhetsstrategier enligt Dawkins (2004, s. 116) samt Engert & 
Baumgartner (2015). Craig & Allen (2013) nämner att en kommunikationsväg för 
hållbarhetsarbetet kan vara hållbarhetsrapporter men även intranät, möten och personliga 
samtal nämns. I denna del undersöker vi också betydelsen av ledare och  andra 
intressenter. Att medarbetare kan ha en påverkan på en organisations hållbarhetsarbete 
och hur väl företaget lyckas integrera hållbarhet i sin verksamhet visas i en studie av Wolf 
(2013). Därför ville vi kolla med respondenterna vilka de själva ansåg vara viktiga i 
hållbarhetsarbetet. 
 
 
 



 

18 
 

Respondentens uppfattning om hållbarhetsarbete relaterat till arbetsroll 
Här ville vi undersöka om respondenterna ser organisationens arbete med hållbarhet som 
legitimt och få en förståelse för om deras personliga värderingar spelar en roll i huruvida 
de upplever att de kan delta i och påverka hållbarhetsarbetet. Denna del syftar också till 
att ge en uppfattning om respondenternas upplevda tillfredsställelse, motivation och 
engagemang. Efter att vi undersökt hur medarbetarna upplever bolagets legitimitet och 
trovärdighet ville vi kolla huruvida respondenterna hade ett personligt intresse för 
hållbarhetsfrågor och hur det iså fall uttrycker sig i ett eventuellt engagemang. 
 

3.4.3 Genomförandet av intervjuer 
Vi skickade ut ett introduktionsmail (Appendix B) där vi presenterade vår studie och de 
övergripande ämne som intervjuguiden baserades på. Vi har som tidigare nämnts valt att 
använda oss av ett vardagligt språk i kontakt med respondenterna för att få en så avspänd 
intervju som möjligt (Kvale & Brinkman, 2009, s. 131). 
 
Intervjuerna genomfördes enskilt med varje respondent på dennes arbetsplats. De som 
arbetade på huvudkontoret hade bokat ett konferensrum för tillfället för att intervjun 
skulle kunna genomföras ostört. Hos kvartersvärdarna nyttjade vi deras kontor eller 
fikarum för intervjun där vi fick möjlighet att sitta för oss själva. Genom att hålla till i 
deras vardagliga miljö fick vi också en ytterligare förståelse för atmosfären på 
arbetsplatsen, vilket kan vara fördelaktigt i en intervjusituation (Collis & Hussey, 2014, 
s. 136). Intervjuerna började med att vi presenterade oss, berättade vilket universitet vi 
kom från och syftet med undersökningen. Respondenterna meddelades att intervjun 
skulle spelas in och fick också lämna sitt samtycke till detta. Vi informerade dem också 
att de hade rätt att avbryta sitt deltagande närhelst de önskade. De flesta intervjuerna 
genomfördes med båda författare på plats, där en hade som uppgift att ställa frågor medan 
den andra tog anteckningar för att fånga sånt som inte sägs med ord (Collis & Hussey, 
2014, s. 135). Genom att vara två under intervjusituationen gjorde också att vi i efterhand 
kunde diskutera vår tolkning och vad skillnader och likheter i den kan bero på. 
Intervjuerna genomfördes mellan måndag 29/4-2019 och måndag 6/5-2019 och tog 
mellan 30 och 45 minuter. 
 
 

3.5 Urval 
Ett urval är en del av en population. Populationen är den grupp av objekt eller människor, 
till exempel alla i arbetsför ålder, man vill undersöka (Collis & Hussey, 2014 s. 51). Om 
det inte är möjligt att studera hela populationen gör man ett urval. I en kvantitativ studie 
under en positivistisk utgångspunkt där målet är att kunna generalisera statistiska data till 
hela populationen kan ett slumpmässigt urval användas, där alla individer eller enheter 
har lika stor chans att bli medtagna i studien (Collis & Hussey, 2014, s. 197). I en 
kvalitativ studie under en interpretivistisk utgångspunkt, som inte fokuserar på 
generaliserbarhet utan på att förstå beteenden och sociala verkligheter finns inget behov 
av att göra ett slumpmässigt urval. Att göra ett urval för en kvalitativ studie handlar mer 
om att hitta lämpliga representanter inom populationen som passar för studiens syfte, och 
blir ett icke slumpmässigt urval (Collis & Hussey, 2014, s. 131-132; Given, 2008, s. 797, 
Ritchie et al., 2014, s. 113). Detta urval kan göras med olika tekniker såsom avsiktliga 
val av enheter som kan bidra till studiens ämne, snöbollsurval; där den första med 
erfarenhet av området kan hänvisa forskaren vidare till fler möjliga respondenter, samt 
urval där forskaren inte har inflytande över urvalet, till exempel för att bara vissa i 
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organisationen finns tillgängliga (Collis & Hussey, 2014, s. 132). Kvalitativa studier 
kännetecknas ofta av att ha små urval då målet är att få en djup förståelse inom den 
kontext man gör studien och inte att generalisera resultaten (Given, 2008, s. 798).  
 
I vår kvalitativa studie kommer vi ha ett icke slumpmässigt urval, och metoden för att 
hitta respondenter är delvis ett avsiktligt urval då vi valt en organisation där vi tror att vi 
kan få relevant data, samt att vi genom kontaktpersonen i organisation kunnat önska vilka 
avdelningar och befattningar vi är intresserade av att ta kontakt med. Därefter har vi inte 
någon kontroll över val av respondenter utan får ta dem som är tillgängliga för oss, vilket 
blir ett bekvämlighetsurval (Given, 2008, s. 800). För att få en djupare förståelse för hur 
medarbetarna kan delta i och påverka hållbarhetsarbetet var vår önskan att få prata med 
medarbetare i olika roller och från olika avdelningar. Vi har begränsat oss till medarbetare 
som inte har en chefsbefattning. De respondenter vi fick tillgång till kommer från tre olika 
avdelningar. Inledningsvis tänkte vi att det varit bättre om vi fått tillgång till fler olika 
avdelningar men under studiens gång och speciellt under analysen såg vi fördelar med att 
ha data från fler än en medarbetare från samma avdelning då vi fick möjlighet att öka 
förståelsen för om uppfattningen mellan olika grupper skiljer sig (Ritchie et al., 2014, s. 
65) åt inte bara mellan respondenter. 
 

3.5.1 Bolaget  
För att kunna besvara vår problemformulering och uppnå syftet med studien har vi valt 
att förlägga undersökningen till en större svensk kommun som offentligt säger sig jobba 
aktivt mot hållbarhetsmålen i Agenda2030. Därefter har vi valt att titta på kommunens 
allmännyttiga fastighetsbolag som har som uppdrag att bidra till kommunens tillväxt och 
bostadsförsörjning. Bolaget har fler än 150 anställda, är ett av de största fastighetsbolagen 
i kommunen, och omsätter runt 1 miljard årligen. 
 
Bolaget anger i sin årsredovisning att deras arbete mot de tre dimensionerna ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet ligger till grund för verksamhetens långsiktiga framgång. 
Dessa dimensioner kan även sägas gå under benämningen Triple Bottom Line (Elkington, 
1999, refererad till i Bocken et al., 2014, s. 46) och indikerar att bolaget arbetar mot dessa 
tre mål samtidigt. I den senaste årsredovisningen går också att utläsa att bolaget utvecklat 
sitt arbete med social hållbarhet under 2018 och att de anser att den sociala hållbarheten 
är lika viktig som den miljömässiga. Bolagets långsiktiga sociala mål är att främja 
trygghet, trivsel och jämställdhet bland sina hyresgäster genom att bland annat erbjuda 
lättillgänglig service via sina kvartersvärdar, digitalisering och sponsringssamarbeten 
som strävar efter social hållbarhet. 
 
Det ekologiska målet arbetas mot genom medverkan i Allmännyttans klimatinitiativ samt 
genom att arbeta med miljöfrågor i hela verksamheten. Några exempel på dessa arbeten 
är effektivare energianvändning, skapa incitament till miljövänligt beteende och att öka 
andelen återvunnet avfall. Den ekonomiska hållbarheten innefattar ekonomisk tillväxt 
och även att skapa värden och hushålla med resurser. 
 
Under 2018 har bolaget arbetat fram en ny varumärkesplattform som resulterat i ett nytt 
varumärkeslöfte, syfte och vision. För medarbetarna ska den nya plattformen vara ett 
verktyg för ökad motivation och samtidigt skapa tydlighet. 
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3.5.2 Respondenter 
För att hitta lämpliga kandidater inom organisationen som passade för studiens syfte 
(Collis & Hussey, 2014, s. 131-132) kontaktade vi hållbarhetsstrategen och lade fram 
önskemål om att få intervjua fem personer från olika avdelningar med olika uppgifter. 
Detta för att få fram uppfattningar från olika delar av organisationen. Kontakt med 
respondenterna förmedlades sedan av hållbarhetsstrategen genom mailuppgifter till de 
berörda. Då undersökningen syftar till att öka förståelsen för hur medarbetare upplever 
sin möjlighet att engagera sig i hållbarhetsarbetet, var det vårt önskemål att personerna 
inte hade ledande befattningar för att de inte skulle vara påverkade av sin roll. Då vårt 
urval byggde på de som var tillgängliga representerar respondenterna endast tre 
avdelningar, men ingen av dem har någon ledande befattning.  
 
I tabellen redovisas de respondenter som är med i studien och vilken position 
respondenten har på företaget. Nedan tabellen följer en kort beskrivning av vilka 
arbetsuppgifter respondenten har. Då respondenterna är anonyma benämns de endast med 
en siffra. Alla våra respondenter har arbetat på sin nuvarande tjänst i ungefär fem år.  
 
Tabell 1: Respondenter 
 

Beteckning Arbetsroll 

1 Kundtjänstadministratör 

2 Kommunikatör 

3 Kvartersvärd 

4 Kvartersvärd 

5 Kundtjänstadministratör 

 
Respondent 1 arbetar som kundtjänstadministratör. I tjänsten använder respondenten sig 
främst av telefon och mejl i kontakt med kunder.  
 
Respondent 2 arbetar som kommunikatör. I rollen som kommunikatör arbetar 
respondenten främst med inriktning mot digitala medier såsom sociala medier, hemsida 
och intranät. 
 
Respondent 3 arbetar som kvartersvärd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat hjälp med 
in - och utflyttningar, besiktning av lägenheter, reparationsjobb i lägenheter och skötsel 
av utemiljö. 
 
Respondent 4 arbetar som kvartersvärd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att rondera 
i fastigheter, inspektera soprum, trappuppgångar, och vindsutrymmen. Därtill tillkommer 
reparationer i lägenheter och utomhusmiljö samt att sitta med vid kvarters-möten.  
 
Respondent 5 arbetar som kundadministratör och skapar bland annat avtal och bekräftar 
uppsägningar Arbetsrollen innebär även telefonkontakt med kunder, kundmottagning och 
handläggning.  
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3.6 Dataanalys 
En utmaning när kvalitativa data ska analyseras är att det finns många olika sätt att göra 
och generella regler och processer inte är fastställda och accepterade på samma sätt som 
i analys av kvantitativa data (Collis & Hussey, 2014, s. 154; Ritchie et al., 2014, s. 270). 
Saunders et al. (2016, s. 566, 571) menar att processen med att analysera kvalitativa data 
är något som startar redan under insamlandet då teman och mönster kan kännas igen redan 
då. Om metoden för insamling är intervjuer, är det fördelaktigt att mellan intervjuerna 
göra en första analys och utvärdera om något bör förändras i det fortsatta insamlandet för 
att bättre besvara studiens syfte (Saunders et al., 2016, s. 571-572). Även anteckningar 
om förhållanden under själva intervjun är fördelaktig för tolkningen av data (Saunders et 
al., 2016, s. 575). Efter insamlandet av data som i fallet med intervjuer ofta innebär 
inspelning, behöver data förberedas för analys genom transkribering, där inte bara orden 
skrivs ned utan även noteringar om hur saker sägs (Saunders et al., 2016, s. 572). Vi har 
transkriberat intervjuerna så snart som möjligt för att ha situationen i färskt minne. Under 
analysen är vi medvetna om att våra egna tolkningar och tidigare erfarenheter kan spela 
in i hur vi analyserar det material vi fått in. Efter de två första intervjuerna blev vår 
reflektion att vi behövde ställa fler följdfrågor för att få en djupare insikt kring de ämnen 
vi tog upp. 
 
I en interpretivistisk studie kan tematisk analys användas när man vill undersöka hur 
människor tolkar ett fenomen (Saunders et al., 2016, s. 579). Eftersom vår studie 
undersöker medarbetares uppfattning/tolkning om hur de kan engagera sig i 
hållbarhetsarbete har vi valt att använda oss av tematisk analys. Tematisk analys ses som 
en grundläggande metod inom kvalitativ forskning och går ut på att forskaren identifierar 
mönster eller teman som återkommer i materialet (Saunders et al., 2016, s. 579; Ritchie, 
2014, s. 271). Eftersom den går anpassa till att utgå enbart ifrån data, från teorier eller 
något däremellan (Saunders et al., 2016, s. 587) passar den oss bra, då vi utgår från data 
men har intention att kunna sortera en del av koderna under de ämnen vi identifierat.  
 
Fokus i tematisk analys är på betydelsen av data i kontrast mot till exempel diskursanalys 
som fokuserar på språket som används (Ritchie et al., 2014, s. 272). Att kategorisera data 
efter teman brukar kallas för kodning (Saunders et al., 2016, s. 580; Kvale & Brinkman, 
2009, s. 202). En kod är ett ord eller ett kort uttryck som representerar meningen av den 
delen av data. Delar av data som har liknande betydelser får samma kod. Kodning gör att 
data kan arrangeras om och bearbetas ytterligare. Kodning kan utgå från kategorier som 
finns i det teoretiska ramverket eller identifieras i data (Saunders et al., 2016, s. 582). I 
vår undersökning kommer vi koda utifrån data med intention att kunna sortera de olika 
koderna till våra ämnen från den teoretiska referensramen.  Under tiden kodningen pågår 
är det bra att föra anteckningar om teman och samband som framträder (Kvale & 
Brinkman, 2009, s. 202) för att när kodningen är klar kunna ytterligare klargöra dessa 
teman och sortera passande koder under dem (Saunders et al., 2016, s. 584). För att 
summera vår data har vi arrangerat ett ramverk liknande det som Ritchie et al. (2014, s. 
306) presenterar där vi kodat respondenternas kommentarer utifrån ämnena i den 
teoretiska referensramen.  
 
 
 



 

22 
 

3.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) skriver att “etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket 
viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett 
ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle”. I vår studie har vi valt att 
följa de fyra regler och riktlinjer som tagits fram av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 
u.å), nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att deltagare i studien skall informeras om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, u.å). Vi har i kontakt med de berörda 
företagen och de personer vi ämnat intervjua meddelat vad vår studie har för syfte och 
hur den kommer att publiceras. Vidare har respondenterna meddelats att deras medverkan 
är frivillig och kan avbrytas när som helst. De har även fått information om att deras 
deltagande kommer att anonymiseras så långt det är möjligt.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan (Vetenskapsrådet, u.å). Respondenterna har själva valt att delta i 
intervjuerna efter att ha blivit tillfrågade på sin arbetsplats. För att säkerställa deras vilja 
att deltaga har de blivit tillfrågade via mail av författarna ytterligare en gång, samt gett 
samtycke i samband med intervjutillfället. De har informerats om sin rättighet att avbryta 
deltagandet när de önskar. För att kunna ge en bra bakgrundsinformation och analysera 
skillnader mellan grupper och individer önskade vi att få beskriva respondenternas 
arbetsroll. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till detta.   
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i en studie skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, u.å). Vår studie anonymiserar både 
deltagande företag och intervjuobjekt såtillvida att inga namn eller personuppgifter 
publiceras i studien. En balansgång har varit huruvida deltagarna skulle beskrivas med 
yrkesroll och arbetsuppgifter på ett sådant sätt att det ger läsaren en bild av deltagarens 
berättelse i relation till problemformuleringen. För att värna deltagarnas integritet har vi 
eftersträvat att generalisera deras arbetsuppgifter så mycket som möjligt utan att förlora 
möjligheten att analysera skillnader i deras arbetsroller.   
Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å). Vi kommer endast använda den 
insamlade datan för vår studie.  
 
Dessa fyra krav stämmer väl överens med vad Ritchie et al. (2014, s. 108) anger vara 
etiska överväganden i forskning.   
 

● Forskning bör inte ställa orimliga krav på deltagarna.  
● Deltagandet bör grundas på informerat samtycke.  
● Deltagandet ska vara frivilligt och fritt från tvång. 
● Negativa konsekvenser bör undvikas. 
● Sekretess och anonymitet bör bevaras. 
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3.7 Sanningskriterier 
I en kvantitativ studie är reliabilitet och validitet viktiga för att bedöma studiens kvalitet 
(Saunders et al., 2016, s. 202). Hög reliabilitet anses vara att studien går att upprepa och 
få samma resultat medan validitet har att göra med om studien mäter det man vill mäta 
och om resultaten säger något om det man studerar (Collis & Hussey, 2014, s. 52-53; 
Saunders et al., 2016, s. 202). 
  
I en kvalitativ studie under ett interpretivistiskt paradigm kan reliabiliteten tolkas på ett 
annat sätt. Utgångspunkten med tolkningar av ett fenomen, där kontexten ges betydelse 
och forskaren själv ses som en del som kan påverka gör att resultatet inte blir exakt 
detsamma om studien replikeras (Collis & Hussey, 2014, s. 52-53; Ritchie et al., s. 354-
355). Reliabiliteten i en intervjustudie kan vara att respondenter skulle ge samma svar till 
en annan intervjuare (Kvale & Brinkman, 2009, s. 245). För att öka reliabiliteten kan man 
använda fler än en forskare (Saunders et al., 2016, s. 205) och tydligt beskriva hur studien 
är utförd och hur man kommit fram till sina resultat (Ritchie et al., 2014, s. 355). En 
noggrann beskrivning av forskningsdesignen, eventuella förändringar under studiens 
gång och hur data har lett till de slutsatser man drar, gör att andra kan förstå, utvärdera 
och bedöma om studiens resultat skulle kunna gälla i ett annat sammanhang (Collis & 
Hussey, 2014, s. 172; Saunders et al., 2009, s. 206). Vi har strävat efter att utförligt 
beskriva hur vi utfört studien och förklara hur vårt data lett oss till de slutsatser vi drar.  
 
Validitet i en kvalitativ studie kan enligt Ritchie et al. (2014, s. 355) vara att göra 
välgrundade sammankopplingar mellan sin data, de koncept man använder och vilka 
slutsatser man drar. Kvale & Brinkman (2009, s. 248-) menar att validitet är aktuellt under 
hela arbetet med en studie. De pratar om sju steg; att teorin är basen för forskningsfrågan; 
att forskningsdesignen överensstämmer med syftet med forskningen; att den data man 
samlar in i intervjuerna noggrant utvärderas för att hitta meningen med vad som sagts; 
hur transkriberingen är gjord; tolkningar i analysen; vilken typ av validering som passar 
in i studien och hur detta görs, samt huruvida rapporten av studien ger rättvisa åt resultaten 
(Kvale & Brinkman, 2009, s. 248-249). 
 
När det gäller validitet i vår studie har vi har som grund använt ämnen från litteraturen 
för att intervjufrågorna inte ska baseras enbart utifrån vår egen referensram som 
intervjuare (Saunders et al., 2009, s. 397). Vi har också varit medvetna om att hur vi 
agerar under intervjuerna kan påverka svaren vi får. Då vi vid tre intervjuer varit två som 
intervjuar och vid två intervjuer bara en kan det påverka både hur respondenterna agerar, 
samt vår analys. En annan del kring intervjuerna gäller deltagarnas vinkling (Saunders, 
et al., 2016. s. 397), att vi kan få ett vridet resultat beroende på vilka som deltar i intervjun. 
I vår analys behöver vi ta hänsyn till att vi inte kunnat välja vilka respondenter som deltar. 
Det skulle kunna vara så att de som deltar gör det för att de har ett intresse av vårt område 
och att resultatet skulle blivit annorlunda om vi haft möjlighet att göra urvalet på annat 
sätt. Vi måste också ta hänsyn till att respondenterna eventuellt bara delvis ger oss sin 
uppfattning. Detta kan bero på att de behöver leva upp till en roll i organisationen eller 
att de inte har mandat att ge oss viss information (Saunders et al., 2016 s. 397). Vår egen 
referensram kan också påverka hur vi tolkar svaren. Vi har genom analysen diskuterat vår 
data och sökt efter ytterligare förklaringar till det vi sett. För att ytterligare öka 
trovärdigheten har vi värdesatt att diskutera vår slutsats som tendenser och inte som 
absoluta sanningar (Saunders, 2016, el al., s. 204).  
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När det kommer till att transkribera intervjuer måste man vara medveten om att det är 
stora skillnader i talspråk och skriftspråk och att man måste ta detta i beaktning när man 
översätter samtalet till text. Det kan handla om huruvida man ska använda punkter, 
kommatecken och hoppa över pauser eller om man väljer att ange när respondenten 
mumlar, tvekar eller suckar exempelvis (Kvale & Brinkman, 2009, s. 181). Forskaren bör 
reflektera över valen som görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka 
analysen för att hålla en hög reliabilitet. När vi transkriberat intervjuerna har vi delat upp 
arbetet. Vi har varit överens om att utesluta våra egna medhållande hummanden, om de 
inte specifikt verkar ha bidragit till ytterligare utvecklande svar. I övrigt har vi försökt 
transkribera intervjuerna ordagrant (Kvale & Brinkman, 2009, s. 184-185). För de citat 
vi valt att ta med i empirin har vi frångått det ordagranna talspråket och obetydliga pauser 
för att tydliggöra meningen (Kvale & Brinkman, 2009, s. 187). Att spela in intervjuerna 
gjorde att vi i efterhand kunde gå tillbaka och lyssna på svaren som gavs och minskade 
därmed risken för att tolka fel. På grund av tekniska bekymmer gick en av intervjuerna 
inte att transkribera. Vi har genom en sammanfattning och mailkontakt med respondenten 
validerat hens uppfattning. Vi använder oss av den för att styrka analysen men är 
medvetna om att en del information gått förlorad. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet presenterar vi vad vi funnit under vår datainsamling. Vi har strukturerat 
det utifrån upplägget på intervjuguiden och delarna presenteras i den ordning de 
användes under intervjun. Vi redovisar för medarbetarnas upplevda arbetssituation, hur 
de upplever bolagets hållbarhetsarbete, den interna kommunikationen samt hur deras 
egen syn på hållbarhet kan kopplas till deras arbetsroll.  
 
 

4.1 Arbetssituation 
 

4.1.1 Tillfredsställelse och motivation 
Flera av respondenterna nämner att arbetskamraterna har en stor påverkan på trivseln, 
men också att hur arbetet är upplagt gör att de trivs på sitt arbete och med 
arbetsuppgifterna. För respondent 2, 3 och 4 är friheten att styra arbetet och kunna ta 
beslut i olika frågor som dyker upp något som göra att de trivs på sitt arbete “...det blir 
att kunna prioritera och lägga upp sin arbetsdag på ett bra sätt och det är väldigt fritt på 
det viset. Det gillar jag.” (Respondent 2). “Det är ju som så fritt och man lär sig nytt hela 
tiden. Vi som kvartersvärd är egentligen ganska fria att göra mindre åtgärder som att 
byta termostater och lampor och beställa nya armaturer och sånt där.” (Respondent 3). 
Alla respondenterna påpekade att variationen under en arbetsdag var en bidragande orsak 
till att de trivs. “Arbetsuppgifterna är varierande och också blandningen mellan att göra 
saker som inte kräver så mycket, vissa uppgifter är ju lite mer statiska...medan andra 
kräver fördjupning, jag tycker om den variationen i arbetsupplägg” (Respondent 5). “Det 
är nog variationen i arbetet och friheten att prioritera själv ” (Respondent 4). 
 
Respondent 3 och 4 betonade att möjligheten att kunna hjälpa människor i sitt vardagliga 
liv är något som gör att de trivs med sina arbetsuppgifter. “...sen så är det ju också 
kontakten med hyresgästerna som är det positiva.” “Jag tycker om kontakter med 
människor, alltså mycket olika folk hela dagarna, man får ju hjälpa dom med det de har 
problem med i hemmet” (Respondent 4). De berättade om både situationer rörande 
praktiska detaljer i lägenheterna men vi uppfattade också att de bidrog till att reda ut mer 
mellanmänskliga problem på sitt område. Senare under intervjun nämnde även 
respondent 2 att hen tycker om att hjälpa människor i sitt arbete och privat. 
 
En av de respondenter som arbetar med administrativa sysslor lyfte fram att bolaget har 
ett bra arbete med arbetsmiljö och värnar om sina anställda vilket hen tycker är viktigt 
för trivseln på arbetsplatsen. Respondenten själv kopplar detta till social hållbarhet och 
menar att det är något som bolaget är duktigt på. 
 
Respondenterna uttryckte att bolagets hållbarhetsarbete är något som bidrar till hur de 
värderar sin arbetssituation. Även värdegrunden nämns som bidragande. Respondent 3 
och 4 som arbetar operativt med praktiska göromål i olika bostadsområden, påtalade både 
att utöver kontakten med hyresgästerna gör det praktiska arbetet de gör med miljömässig 
hållbarhet att de trivs med sina arbeten. De uppgav också att organisationens vision om 
hållbarhet var betydelsefullt. Detta påtalades även av respondent 1 som lyfte fram att 
organisationens värdegrund och uppdrag att göra nytta för samhället och människorna i 
det, gör att hen trivs med sitt arbete. “Svårt att jobba för ett företag som inte tänker på 
dom bitarna” (Respondent 3). “...det ger ju ett mervärde i det man gör. Det finns liksom 
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ett extra syfte med saker, så det tycker jag absolut. Att man känner, man får ju känna att 
man gör något, att man bidrar. Och att man kan bidra. Det är ju jättevärdefullt” 
(Respondent 4). Det vi måste ta i beaktning är att respondenterna på förhand visste om att 
intervjuerna skulle handla om bolagets hållbarhetsarbete och hur det kan kopplas till 
medarbetarnas arbetsroll och att detta givetvis kunnat påverka vad respondenterna lämnat 
för svar.  
 
Från en del av respondenterna fick vi intrycket av att arbetsbelastningen stundtals kan 
vara hög vilket gjorde att de inte kände att de hade tid att engagera sig i fler saker än det 
som uttalat ingår i deras arbetsuppgifter. Två av dem uttryckte också att även om 
kontakten med hyresgästerna är en sak som gör att de trivs på sitt arbete, kan det också 
vara något som kan upplevas påfrestande, då de kommer i kontakt med personer som mår 
dåligt eller medverkar i konflikter.  
 
 

4.2 Organisationens hållbarhetsarbete 
Respondenterna fick redogöra för vad de själva tänker på när de hör begreppet hållbarhet 
och om deras sätt att tänka på hållbarhet förändrats sedan de börjat jobba inom 
organisationen. En av respondenternas syn på hållbarhet landar i långsiktig 
samhällsutveckling, men hen menar att begreppet är svårt att prata om. Hen nämner de 
tre benen som hållbarhetsarbete i företag ofta vilar på (Elkington, 1999), det vill säga 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Även ett par av de andra respondenterna 
nämner dessa tre delar. Långsiktighet när det kommer till hållbarhet är återkommande 
som respondenternas egen förståelse av hållbarhet. Alla kunde nämna konkreta saker som 
att källsortera, mindre bilkörning, hållbara miljövänliga materialval, hälsa och 
välbefinnande och att konsumera mindre. “Det handlar ju inte bara om oss, det handlar 
ju om hela jorden kan man säga” (Respondent 4). 
 
Flera nämner att organisationen fokuserar mer och mer på hållbarhetsfrågor. En av 
respondenterna berättar att när hen började arbeta inom bolaget var det mest fokus på 
miljö. Till exempel fanns tydliga riktlinjer för källsortering och användning av papper 
och andra resurser diskuterades. Idag menar hen att diskussionen om hållbarhet blivit 
bredare och att olika frågor är olika aktuella inom de olika avdelningarna.  Respondent 2 
berättar också att man arbetar med en varumärkesplattform med fokus på hållbarhet och 
att man är i uppstarten att informera alla medarbetare om det vid en kommande 
personaldag. “Framförallt i och med att det (nya projektet om hållbarhet, förf. anm.) 
kommer vara en stor del av varumärkesplattformen och där handlar det ju om vilka 
bolaget är. Har vi det (hållbarhetstänket, förf., anm.) i grunden i företaget så har vi 
mycket lättare att förmedla det ut till alla kommunbor. Och hoppas att hyresgästerna 
förmedlar det vidare” (Respondent 2). Att bolaget är inne i ett arbete med att jobba 
hårdare på hållbarhetsfrågor och att detta uppmärksammats av medarbetarna styrks också 
av andra respondenter. “Jag tycker det är mer allvar nu, det känns på riktigt nu att dom 
verkligen vill ha med alla medarbetare och även påverka hyresgäster till ett hållbart 
boende…”. En av respondenterna reflekterar kring att upplevelsen att det blivit allt 
viktigare kan ha med hens personliga engagemang för frågan att göra också.  “Jag tror 
nog de jobbar hårt för att få alla med på det här, men jag vet inte om jag känner så bara 
för att jag är engagerad själv och tycker det är en viktig sak” (Respondent 3). Samtliga 
respondenter nämner att en hållbarhetsstrateg anställts som har fokuserat på att arbeta 
med hållbarhetsfrågor. Just hållbarhetsstrategens roll lyfts fram många gånger under 
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intervjuerna och alla ger intrycket av att just hållbarhetsstrategen är en nyckelperson i att 
kommunicera och implementera hållbarhetsstrategin inom bolaget.   
 
När de tillfrågades om det finns mer inom hållbarhetsområdet som organisationen skulle 
kunna jobba med gav respondenterna lite olika svar. Respondent 3 och 4 reflekterade över 
att man skulle kunna vara ännu aktivare i att påverka hyresgästerna till ett mer hållbart 
levnadssätt vad gäller energiförbrukning, bilkörning och avfallshantering. Respondent 2 
berättar att det ligger ett stort fokus på att inom kort kommunicera ut bolagets nya strategi 
och få alla medarbetare med på banan och involverade i arbetet. Bolagets ambition enligt 
respondent 2 är att få en bättre dialog med och mellan sina medarbetare för att 
hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela organisationen. Respondent 5 ser gärna att bolaget 
involverar fler personer i arbetet med att implementera hållbarhetsstrategin. I den 
reflektionen gör hen kopplingen till att hållbarhetsstrategen är ensam på sin position och 
inte har en egen avdelning med fler personer runt sig och antyder att hen har svårt att se 
att strategin ska lyckas med bara en eller ett par personer formellt ansvariga. “...fler som 
kan avlasta de här en eller två personerna. För de kan ju inte både utföra och jobba 
framåtsyftande och allting” (Respondent 5). 
 
När de får frågan om de tycker att deras syn på hållbarhet förändrats sedan de börjat arbeta 
i organisationen tycker några att den gjort det. Ett konkret exempel från respondent 1 är 
att hen i kommunikation med kollegor reflekterat över transporter till och från jobbet och 
delvis ändrat sina tidigare vanor och nu ofta väljer cykel framför bil. Respondent 2 menar 
att hens uppfattning om hållbarhet förändrats den senaste tiden då hen jobbat med 
organisationens varumärke där fokus legat på just på hållbarhet. Hen nämner vidare att 
hen nu anser att det handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. “Hade jag 
inte haft det jag har så skulle jag säga att hållbarhet, då blir det miljö, alltså kasta plast 
i plastinsamlingen. Nu är hållbarhet så pass mycket mer.” 
 

4.2.1 Miljömässig hållbarhet 
Alla respondenter gav intrycket av att de är väl medvetna om att organisationen jobbar 
med hållbarhet. Det som alla respondenter inledningsvis nämnde som hållbarhet var saker 
som sophantering, materialval och energiförbrukning. Både större strategiska processer 
gällande energiförsörjning till detaljer som byte av lampor och installation av mer 
energieffektiva apparater. Dessa exempel kategoriserade respondenterna själva som 
miljömässiga. Respondenterna ombads presentera exempel på vad de anser 
hållbarhetsarbetet består av. Respondent 3 och 4 nämner många miljömässiga projekt på 
detaljnivå. “Där fick vi ju alla medarbetare komma med idéer och förslag för att minska 
energiförbrukningen i fastigheter och utomhus så han samlade ju in allt som alla mejlade 
in och så fick man ju gå runt och tänka till. Trapphus, hur länge belysningen står på, byta 
ut lampor, armaturer, element som står på full sprutt när det inte behövs...” (Respondent 
3). “...och det här med allmännyttans klimat-initiativ som vi nu har gått med i. Sen så kan 
jag ju inte säga att jag vet så mycket om det mer än att det finns mål som vi ska uppnå 
och att jag tycker det är jättebra” (Respondent 4). Också initiativ som förändrar 
arbetsrutiner och beteenden inom organisationen nämns “...framförallt kvartersvärdar, 
vi beställer våra saker via datorerna och kör inte i onödan” (Respondent 3) “...det finns 
ju bilpool...för de anställda till att börja med “(Respondent 5). Respondent 2 tar upp att 
bolaget arbetar med att stärka varumärket genom att arbeta in hållbarhet i hela 
organisationen.  
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4.2.2 Social hållbarhet 
Genomgående har intrycket under intervjuerna varit att alla respondenter är väl medvetna 
om hur organisationen arbetar med miljömässig hållbarhet. De har också nämnt begreppet 
social hållbarhet, men inte spontant kommit med konkreta exempel på vad det kan vara. 
De kunde alla berätta om projekt och initiativ som bolaget arbetar med som rör 
sophantering, energibesparing, materialval och nybyggnationer, men de hade svårare att 
redovisa för vad social hållbarhet innebär rent konkret. Respondent 2 påtalade att hen 
hade möjlighet att hjälpa människor i sin externa kommunikation, samt att hen var 
delaktig i ett sponsringsprojekt för hyresgäster med särskilda behov, men vi uppfattade 
att hen kopplade det till social hållbarhet först efter mer riktade frågor. 
 
Respondent 5 tog däremot själv upp social hållbarhet med fokus på den interna 
arbetsmiljön och personalvård. ”Jag tänker att vi har jättefint friskvårdsbidrag, man 
satsar verkligen, Jag tänker att det är ju också en del i det här någonstans. Vi går på 
företagshälsan vartannat år, dom ser till att vi har bra belysning och att vi säger ju till 
om det inte funkar ergonomiskt och så, det finns ju som en plan” (Respondent 5). Hen 
reflekterar inte över om kundkontakten och arbetet med kundnöjdhet har något med social 
hållbarhet att göra. 
 
I intervjuerna kommer det fram att respondenterna ser begreppet hållbarhet som luddigt 
och diffust. Här tänker vi att om vi ställt frågorna annorlunda hade vi kanske fått fler svar 
som rör den sociala hållbarheten, då det är tydligt i organisationens kommunikation via 
redovisningar och hemsida att de har jobbat mycket med social hållbarhet, samt att 
allmännyttans uppdrag i sig berör social hållbarhet i samhället. Efter mer riktade frågor 
kring arbetet som kvartersvärd, där deras nära kontakt med hyresgäster kan vara en del 
av företagets arbete med social hållbarhet, säger en av de utfrågade: “Det kanske inte 
diskuteras på samma sätt, utan är en självklarhet mer faktiskt, vi har säkert pratat om 
det, det gör vi säkert, men vi kanske inte benämner det social hållbarhet” (Respondent 
4). 
 

4.2.3 Intressenter 
När respondenterna får frågan om vilka som är viktiga i hållbarhetsarbetet nämner flera 
av dem att ledningen och styrelsen är viktiga. Alla respondenterna anger också att deras 
hållbarhetsstrateg är viktig. De flesta av dem nämner inte sin egen betydelse för att 
hållbarhetsarbetet ska lyckas, däremot menar respondent 5 som tidigare nämnts att det 
behövs fler än en enskild hållbarhetsstrateg för att sprida hållbarhetsarbetet i 
organisationen. Flera nämner också energiingenjören som involverad i hållbarhetsarbetet. 
Också en annan person på ledande befattning nämns som viktigt speciellt rörande 
avfallshanteringen. Respondenterna från huvudkontoret menade att de avdelningar som 
jobbar ute i fastigheterna som kvartersvärdar, drifttekniker och de som jobbar med 
nyproduktion var involverade i hållbarhetsarbetet i högre utsträckning än dem själva. 
Även respondent 4 nämner drifttekniker och fastighetsavdelningen som involverade. 
Respondent 3 berättar om ett tillfälle när medarbetarna fick delta genom att lämna in 
förslag på energibesparande åtgärder.  
 
Respondenterna får också frågor om vilka hållbarhetsarbetet är viktigt för och där svarar 
samtliga att de anser att “alla” berörs av vad organisationen gör. När de ombeds 
specificera vilka alla är får vi svar såsom hyresgäster och medarbetare, men ingen 
respondent nämner fler intressenter än så. “Dom vill ju verkligen involvera alla 
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medarbetare med det tänket och eftersträvar ju att även personal och hyresgäster ska 
komma med åsikter och idéer och tankar kring hållbarhet så det gynnar ju alla” och 
”...där fick ju alla medarbetare komma med idéer och förslag för att minska 
energiförbrukningen “ (Respondent 4). “För att vi jobbar ju mot hyresgästerna det 
är ju det viktigaste för oss. Det känns som att det är alla, att alla drar nytta av det på 
något sätt.” (Respondent 4). Här upplevde vi att alla var tveksamma om vad frågan 
innebar, här kunde vi ha formulerat om frågan och kanske fått ett mer uttömmande svar. 

 
 

4.3 Intern kommunikation 
Alla respondenterna upplever att de får ta del av hur organisationen jobbar med 
hållbarhet. Genomgående för alla respondenternas svar var att bolaget främst använder 
sig av sitt intranät för att kommunicera nyheter och pågående arbeten kring hållbarhet. 
Respondent 3 berättar att “... vi har ju vårt intranät, dom skriver ju mycket där om det 
blivit nåt nytt.” “Jag tycker dom blivit bättre på det (kommunicera, förf. anm.) på senare 
tid, kanske har med allt annat runt om i världen att göra”. Respondent 1 tycker att 
informationen är lättillgänglig och att hen inte aktivt behöver leta information om 
hållbarhetsarbetet. Respondent 3 menar att hållbarhetsarbetet ständigt pratas om i 
organisationen och att det har intensifierats senaste tiden. “Man har ju som blivit matad 
med att allt ska som tänkas i hållbarhetstänk”. (Respondent 3). Ett annat 
kommunikationssätt som nämndes var direktkommunikation från närmsta chef vid 
arbetsplatsträffar och även vid årliga träffar för alla anställda. “...annars har vi närmsta 
chefen som tar upp på arbetsplatsträffar om det är något nytt arbetssätt vi ska förhålla 
oss till som har med det här att göra” (Respondent 3). “Dels har vi ju årliga 
medarbetar...vi har som träffar” (Respondent 5). 
 
Respondent 2 berättar att hen jobbar mycket med intranätet som verktyg, för att kunna 
bibehålla informationen och göra den lättillgänglig för alla andra medarbetare. Hen 
berättar vidare att de är inne i ett projekt att uppdatera sin plattform för att skapa möjlighet 
till en dialogfunktion i intranätet vilket ger möjligheten att kunna föra en diskussion i 
anslutning till det forum där medarbetaren tar del av information från bolaget. Detta 
kommer enligt respondenten göra att verksamheten flyter på bättre. Respondent 2 menar 
att om den interna kommunikationen av hållbarhet och varumärket genomsyrar hela 
organisationen så kan det att det också kommuniceras ut till kunder och samhället. 
“...utveckla oss själva i vår kommunikation ut till våra hyresgäster och resten av 
kommunen. För dom vet inte vad hållbarhet är för bolaget. Framförallt i och med att det 
(nya projektet om hållbarhet, förf. anm.) kommer vara en stor del av 
varumärkesplattformen och där handlar det ju om vilka bolaget är. Har vi det 
(hållbarhetstänket, förf., anm.) i grunden i företaget så har vi mycket lättare att förmedla 
det ut till alla kommunbor. Och hoppas att hyresgästerna förmedlar det vidare” 
(Respondent 2) 
 
Respondent 4 menar att utöver kommunikation via intranätet så skickas det väldigt många 
mail inom organisationen i informationssyfte. Hen förmedlar att informationen kan 
upplevas som svår att ta in, då det blir för mycket information att sålla bland. “Det är så 
mycket information som flödar inom företaget, jag vet inte hur jag skulle kunna ta in det 
också.” ”...vår interna sida, där kommer det ju upp liksom nyheter och det brukar man 
ju läsa. Det har varit mycket att folk mailar istället för att lägga ut på hemsidan, men det 
har varit under diskussion att vi kanske ska jobba mer med att lägga ut nyheter. För 
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mailen, det känns som att mailen är så viktig att alla läser när man får ett mail, och 
kommer det massa annat som inte är riktat personligen mot mig, så, det kan ju bli att det 
liksom hamnar mellan stolarna om det blir för mycket, alltså alla mail som skickas ut” 
(Respondent 4). Även respondent 5 lyfter upp att informationen kan kännas övermäktig. 
“Vi har ju …vårt intranät, så att när det är sånt som ska nås ut till alla oss så kan man 
ju lägga upp som en nyhet där om det är något specifikt, men det är ju det här med 
informationsflödet. Det är ju så mycket information om så väldigt massa saker och det är 
klart man måste ju tänka lite på hur det ska presenteras…”  (Respondent 5).  
 
När vi går vidare och frågar på vilket sätt respondenterna helst skulle vilja få 
kommunikation från företaget svarar de alla att de föredrar att kommunikation kring 
företagets hållbarhetsarbete ska ske via intranätet. Respondent 4 föreslår också att 
information kan kommuniceras ut vid speciella personaldagar. Respondent 5 anser, likt 
respondent 4, också att intranätet är att föredra men att företaget kanske måste välja 
mängden information som kommuniceras ut till medarbetarna. “...den interna 
kommunikationen är verkligen något man kan, tror jag, vidareutveckla och hitta mer 
hållbara lösningar. Så att det inte blir så mycket som måste...alla springer och jagar alla 
för att få veta något “(Respondent 5). 
 

4.3.1 Personliga samtal och ledare 
En annan punkt som kommer upp gemensamt för alla respondenter är företagets 
anställning av en hållbarhetsstrateg och att den personen gör kommunikationen kring 
hållbarhetsarbetet mer tydlig, samt finns till hands för att lyfta idéer och frågor. “...det 
blir ju väldigt tydligt när man har en person som jobbar med den här typen av frågor och 
hen har ju också varit ute och pratat om sin roll och vilka forum som hen är med i. Och 
hen sitter ju nära där jag sitter så att har man frågor så kan man ju gå direkt dit” 
(Respondent 5). “Just det här med att hållbarhetsstrategen börjat jobba här också så har 
det ju blivit att hen redovisar för sitt jobb och hur hen driver det här “(Respondent 3). 
Respondenterna beskriver ett öppet klimat där det är lätt att kommunicera både uppåt och 
nedåt i leden och att organisationen främjar en öppen kommunikation. “...det är ju inte 
som att man inte kan lyfta en fråga. Och alltid finns det ju någon, vi träffar ju varandra 
på dagarna vi här så att man kan fråga den ena, fråga den andra och...Ja det finns en 
sådan öppenhet, det tycker jag” (Respondent 5). “Man är ju alltid välkommen att komma 
med idéer om man har någonting” (Respondent 3).  
 

 
4.4 Respondenternas uppfattning om hållbarhetsarbete 
relaterat till sin roll 
När respondenterna frågades om hållbarhetsarbetet relaterat till sin egen roll så uppfattade 
vi att de som jobbar på kundcenter upplever att de inte berörs eller är särskilt påverkade.  
De nämner att deras arbetsroll inte direkt relaterar till hållbarhetsarbetet, då mycket fokus 
varit på praktiska göromål som att byta ut saker i hyreshusen eller materialval i 
nybyggnationer. Respondent 2 som arbetar som kommunikatör är starkt kopplad till 
företagets hållbarhetsarbete då hens arbetsuppgifter involverar att integrera 
hållbarhetstänket i varumärket och kommunicera ut det i organisationen. Respondent 3 
och 4 är direkt involverade genom att de praktiskt utför uppgifter för att förbättra 
hållbarheten i hyreshusen och dess närområden. Vi uppfattar det som att respondent 3 och 
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4 dagligen har möjlighet att medverka i hållbarhetsarbetet genom att förbättra saker på 
sitt område. 
 
Respondent 1 som arbetar på kundcenter menar att hållbarhetsarbetet inte är direkt 
aktuellt i hens arbetsroll, men att om någon har ett förslag på något som rör hållbarhet så 
tas det väl emot och går att diskutera antingen vid interna möten eller direkt med berörd 
chef. Respondent 5 som också arbetar på kundcenter funderar kring om ett mer formellt 
system för hur bolaget kan hantera idéer om hållbarhet redan finns eller om hen har 
missat.  Respondenten tycker att det kanske vore en bra idé att ha ett sådant då “...en del 
har ju många smarta tankar”. Hen resonerar vidare att oavsett så kan man alltid prata 
kring saker på arbetsplatsen om det är något man vill driva. Respondent 3 som arbetar 
som kvartersvärd uttrycker flera gånger att det är välkommet med idéer kring hur man 
kan jobba med hållbarhet. “Jag tror att de vill kan vilja ha mer engagemang från 
medarbetarna så ja, dem är uppmuntrande”. Respondenten menar att för hens egen del 
skulle det kunna innebära att jobba mer med hyresgästernas vanor och göra det enklare 
för dem att till exempel resa på mer resurssnåla sätt som cykling. Även respondent 4 som 
jobbar som kvartersvärd upplever att något som man kan jobba mer med kan vara att 
påverka hyresgästernas beteende. “Det kan ju vara att inspirera och engagera 
hyresgästerna i hållbarhetsarbetet för vi är ju där och träffar jättemycket människor.” 
 

4.4.1 Legitimitet och personliga värderingar  
För att se hur medarbetarna uppfattar företagets legitimitet har vi gått igenom intervjun 
som helhet och funnit kommentarer och svar som skulle kunna ha med legitimiteten att 
göra. Alla respondenterna gav uttryck för att organisationen uttalat jobbar med 
hållbarhetsfrågor och kan ge konkreta exempel på vad som gjorts. De menar också att 
finns utrymme att påverka “Kommer man med en idé så tas det väl emot och så ser man 
över om man har möjlighet och resurser att göra det. Jag tycker själv man känner sig 
stolt över organisationens arbete med dom här bitarna “(Respondent 3). “För det blir 
ju verkligen, om man har ett projekt till exempel som är inom det här området, så blir 
man ju positivt bemött av chefer och det är ju verkligen bra.” (Respondent 4). En av 
respondenterna uttryckte att det skulle vara svårt att jobba för en organisation som inte 
tänker på hållbarhetsfrågor. 
 
Vi uppfattade alla respondenter som intresserade och med ett engagemang för 
hållbarhetsfrågor, framförallt när det gäller miljöfrågor. Respondenterna 1 och 5 angav 
dock att deras intresse handlade mer om hälsa och välmående. Respondent 3 och 4 
uppfattades som väldigt personligt engagerade i frågor rörande klimat, miljömål och 
hållbarhet. Respondent 3 angav att hen har ett starkt personligt intresse för hållbarhet, 
framför allt miljö, som hen gärna tar med i arbetet. Hen berättar vidare att hen ofta 
diskuterar om hållbara val i till exempel konsumtion med sin närmsta omgivning och 
kollegor. Personliga val gällande transport och konsumtion samt klimatångest nämns 
också och slutligen uppgav både respondent 3 och 4 att de skulle vilja göra ännu mer. De 
upplever att det finns möjlighet att engagera sig mer inom företaget, men att det också 
handlar om tid. “Sen så känner jag ju att det inte finns tid...jag förstår inte hur jag skulle 
hinna, men jag skulle gärna vilja hinna! Och jag tycker det är jätteviktigt” (Respondent 
4). Respondent 2 berättar att hen har ett personligt intresse i att hjälpa till för ett boende 
för personer med särskilda behov. Hen nämner även att hen tagit med sig sitt engagemang 
in i organisationen som nu agerar som sponsor för boendet i ett specifikt 
sportarrangemang. Respondenten menar också att hen skulle vilja engagera sig mer bara 
tiden fanns. Respondent 1 menar att en anledning till att hen trivs är att organisationen 
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har ett uttalat uppdrag att göra nytta för samhället och människor i det. Kombinationen 
av att ha ett samhällsuppdrag och vara en affärsmässig verksamhet passar hens personliga 
värderingar bra.   
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5. Analys 
Här kommer vi att ytterligare utforska vårt material och analysera det utifrån de teman 
vi har i vår teoretiska referensram. Genom att analysera och jämföra de olika 
respondenternas svar får vi en djupare förståelse för vad som påverkar deras upplevelse 
samt hur de upplever sin möjlighet att engagera sig i hållbarhetsarbetet. 
 

5.1. Organisationens hållbarhetsarbete 
 

5.1.1 Integrering av hållbarhetsarbetet 
Organisationen har en fastställd strategi för hållbarhetsarbete och hållbarhet är också en 
del i organisationens värdegrund, vilket respondent 3 också påpekar. Både från 
årsredovisning och respondenter ser vi att det pågår ett arbete kring varumärket, 
hållbarhet och kommunikation av detta. Från Engert & Baumgartner (2015, s. 823) ser vi 
att formulering oftast inte är något problem, men att implementeringen kräver mer. För 
vårt syfte att få ökad förståelse för hur medarbetarna upplever att de kan engagera sig i 
hållbarhetsarbetet är det också av intresse för oss att se om medarbetarna upplever 
hållbarhetsarbetet som integrerat i verksamheten. Som Gazzola & Mella (2016, s. 485) 
skriver kan ett väl implementerat hållbarhetsarbetet leda till högre motivation och 
engagemang hos medarbetarna. I organisationens årsredovisning behandlas social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet, och uppges vara av samma vikt, såsom Elkington 
(1994) föreslagit. Som väntat nämndes inte CSR däremot var alla respondenter medvetna 
om de tre benen; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och att organisationen jobbar 
med all tre delarna. 
 
Löhman och Steinholtz (2004, s. 143-144) pratar om vikten av att medarbetarna förstår 
vad som är hållbar utveckling för organisationen. Respondenterna är alla medvetna om 
att organisationen jobbar med alla tre delar av hållbarhet och flera menar också att de fått 
en vidgad syn på hållbarhet tack vare organisationen. Vi fann att de miljömässiga delarna 
som organisationen jobbar med nämndes återkommande medan den sociala delen inte 
nämns lika spontant. Den ekonomiska aspekten nämndes i förbigående som självklar. En 
respondent påpekar vikten av att vara affärsmässig. Vi ser att medarbetarna har en 
förståelse för vad som är organisationens hållbara utveckling, men det verkar som att den 
största förståelsen finns på det miljömässiga området. Respondenterna berättar om 
arbeten med att byta ut material och utrustning till mer energisnåla sådana, material i 
nybyggnation samt avfallshantering och energiförsörjning. De respondenter som jobbar 
med praktiska uppgifter i fastigheter upplever att de medverkar i det här arbetet och att 
de själva kan påverka det. Medarbetarna ses som en viktig del i att förverkliga arbetet 
(Wolf, 2013, s. 104) och utförandet av miljömässiga delar verkar vara integrerat i 
verksamheten för de medarbetare som jobbar i ute i fastigheterna då de är del i att utföra 
praktiska moment. De som jobbar mer administrativt upplever inte att deras arbetsroll har 
någon direkt koppling till hållbarhetsarbetet. Däremot så berättar de om att de på 
huvudkontoret sopsorterar och tänker på pappersanvändning, transporter och 
energiförbrukning. Det gör att vi tolkar det som att medarbetarna även här är del i att 
förverkliga de riktlinjer som finns för den miljömässiga biten, om än inte ute i 
fastigheterna och direkt mot kunderna, alltså hyresgästerna. Både respondent 1 och 5 hade 
god kännedom om det miljömässiga hållbarhetsarbetet och en av dem kunde också koppla 
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det till ekonomisk hållbarhet, men båda hade svårt att se att det hade någon inverkan på, 
eller påverkan från, sin egen arbetsroll. De menar att kvartersvärdar och drifttekniker har 
större möjlighet att delta praktiskt i hållbarhetsarbetet och att de finns samma fokus på 
hållbarhetsfrågor på deras avdelning då de jobbar mer mot kundnöjdhet. Att 
respondenterna fokuserar så mycket på miljömässiga områden i sina svar skulle också 
kunna bero på hur diskussionen i samhället går, där fokus på miljön i form av 
klimatomställning fått stor uppmärksamhet på senare år. En av respondenterna reflekterar 
också över att det som uppmärksammas runt om i samhället kan påverka vad hen tänker 
kring hållbarhet. De ekonomiska delarna av hållbarhet verkar ses som självklara kanske 
på grund av den nära kopplingen med miljömässiga åtgärder såsom Boons & Lüdeke-
Freund (2013, s. 13) också menar. 
 
I fråga om den sociala delen av hållbarhetsarbetet är det mer osäkert vad respondenterna 
uppfattat kring organisationens hållbarhetsarbete. Vår undersökning tyder på att de inte 
är helt införstådda med de sociala delarna, men ett annat resultat kanske hade uppnåtts 
med fler utökade frågor om det området. Det kan också vara en bidragande orsak till att 
den sociala hållbarheten inte nämnts lika spontant. Eftersom vi ser att de sociala delarna 
inte nämns lika spontant som de miljömässiga tänker vi att det kan bero på svårigheten 
att definiera begreppet (Borglund et al., 2017, s. 54). Till en början tolkade vi det som att 
det sociala arbetet kanske inte var lika integrerat, men i de fall vi frågat lite mer riktade 
frågor kring social hållbarhet upplevde en av respondenterna att den sociala hållbarheten 
var något de jobbade med som en självklarhet, men inte pratade lika mycket om. Det får 
oss att ifrågasätta om mycket av den sociala hållbarheten kanske är inbyggd i 
organisationen och istället kan anses som väl integrerad. Det vi tänker på specifikt är att 
denna organisation jobbar med kvartersvärdar som har en relation till hyresgästerna på 
sitt område och även har kontakt med andra aktörer i samhället kring speciella 
bostadsarrangemang, som en del av sin sociala hållbarhet. Allmännyttans uppdrag för att 
jobba för samhället och människorna i det kan göra att medarbetarna inte uppfattar den 
sociala hållbarheten som ett specifikt arbetsområde utan det är bara någonting de gör, det 
är bara en del av deras uppdrag. Det kan såklart ha andra orsaker, såsom vilka de som 
respondenterna ser som viktiga personer i organisationen ägnar sig åt, samt vad den 
interna kommunikationen fokuserar på gällande hållbarhet. Om en del av 
hållbarhetsarbetet inte nämns i intern kommunikation så kan det i enlighet med Slack et 
al. (2015, s. 543) också göra att medarbetarna inte ser det som integrerat. 
 
Vi vet att det pågår ett arbete med att stärka organisationens varumärke som ska 
genomsyras av hållbarhet internt, men också för att externt sprida medvetenhet om det 
hållbarhetsarbete som organisationen sysslar med. I dagsläget kan vi tänka oss att det som 
når ut externt också är det som fått störst fokus hos medarbetarna, alltså det miljömässiga 
hållbarhetsarbetet. Såsom Löhman & Steinholtz (2004, s. 143-144) framhåller är det av 
vikt att medarbetarna är medvetna om hållbarhetsarbetet för att även andra intressenter 
ska ta del av det. För att externt sprida organisationens hållbarhetsarbete, skulle en väg 
att gå kunna vara att stärka kundcentermedarbetarnas känsla av att kunna bidra i 
hållbarhetsarbetet i sin roll, då de idag inte upplever sig som direkt berörda av det. 
Eftersom de har direktkontakt med kunderna skulle deras engagemang kunna vara 
betydande för att stärka organisationens varumärke. 
 

5.1.2 Legitimitet och trovärdighet i hållbarhetsarbetet 
Vårt intresse kring legitimitet för organisationen handlar om huruvida de interna 
intressenterna, det vill säga medarbetarna, uppfattar det uttalade hållbarhetsarbetet som 
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legitimt. Enligt Donia & Sirsly (2016, s. 239) är det viktigt för trovärdigheten att 
medarbetarna upplever att hållbarhetsarbete verkligen utförs och inte bara är en 
marknadsföringsfunktion. Då respondenterna har flera exempel på praktiskt arbete 
relaterat till miljömässig hållbarhet och menar att det är något de jobbar aktivt med tänker 
vi att våra respondenter ser arbetet som legitimt. En av respondenterna nämner också att 
även de på huvudkontoret arbetar med saker som avfallshantering och resurseffektivitet 
vilket är viktigt för att bolagets hållbarhetsarbete ska vara trovärdigt gentemot externa 
intressenter. Respondenterna tar också upp att om de lyft en fråga gällande arbetsmiljö 
eller gällande praktiska detaljer i fastigheten så jobbas det vidare med från 
organisationens sida vilket kan visa på att medarbetarna upplever att hållbarhetsarbetet 
har ett verkligt innehåll och inte bara är en fasad såsom Donia & Sirsky (2016, s. 232) 
menar är viktigt för att få de förändringar i arbetssätt, eller beteende som är önskvärt. 
McShane & Cunningham (2012, s. 82) menar att medarbetarnas bedömning av 
hållbarhetsarbetet som trovärdigt kan grunda sig i om hållbarhetsarbetet stämmer överens 
med organisationen identitet. Vi har fått kommentarer som säger att hållbarhetsarbetet är 
inbyggt i företagets värdegrund och att det skulle vara svårt att jobba för en organisation 
som inte var engagerad i hållbarhetsfrågor, vilket vi tolkar som att respondenterna 
uppfattar att hållbarhet är en del av organisationens identitet. En av respondenterna som 
jobbar med kommunikationen antyder att organisationens varumärke som hållbart bolag 
behöver stärkas, bland annat med förbättrad intern kommunikation. Organisationen 
arbetar aktivt med den delen just nu och det kommer snart lanseras för övriga 
medarbetare. Samtidigt som detta pågår så visar vår data att våra respondenter anser att 
hållbarhet är en del av organisationen. Såsom vi tidigare påpekat verkar detta främst 
beröra miljömässig hållbarhet och det varumärkesarbete som pågår nu kanske har som 
syfte att stärka alla delar av hållbarhetsarbetet. 
 
Vi finner att respondenter ser bolagets hållbarhetsarbete som trovärdigt, men vi tar i 
beaktning att våra respondenter kan ha deltagit i studien för att de har ett intresse för 
hållbarhetsfrågor och därför har tagit till sig den delen av organisationens fokus och att 
det påverkar huruvida de ser hållbarhetsarbetet som trovärdigt. Det då Craig & Allen 
(2013, s. 302) menar att de medarbetare som tycker att hållbarhetsarbetet är viktigt också 
var mer medvetna om organisationens insatser. Med ett bredare urval av respondenter 
från fler avdelningar kan det tänkas att vi skulle stött på en större variation. 
 
 

5.2 Intern kommunikation 
Respondenterna uttrycker att bolagets hållbarhetsarbete kommuniceras internt, men vi ser 
också att det kan uppfattas som ett stort flöde av information som är svårt att ta till sig 
eller sålla bland. Från ledningens håll verkar det finnas en vilja att förbättra den interna 
kommunikationen, därför har man under senare tiden jobbat fram en ny 
kommunikationsväg genom en ny plattform och en annan användning av intranätet.  
 
I litteraturen har hållbarhetsrapportering setts som en väg att kommunicera 
hållbarhetsarbetet med medarbetare (Dawkins, 2004, s. 118). I vår undersökning har 
denna inte nämnts av medarbetarna överhuvudtaget. Det tyder på att denna 
kommunikationsväg i detta bolag inte är något som direkt påverkar medarbetarnas 
engagemang, även om det kan vara grunden till annan intern kommunikation. 
Hållbarhetsrapporter som kommunikationsväg kanske gör sig bättre rättvisa i ett större 
företag med många anställda, där medarbetarna är spridda över en större geografisk yta 
och mer fler verksamhetsområden (Clarke & Gibson, 1999, s. 6). De 
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kommunikationsvägar som istället lyfts fram som viktiga för 
hållbarhetskommunikationen är intranät, personalmöten och samtal medarbetare och 
chefer emellan. Craig & Allen (2013, s. 239) som har studerat kommunikationsvägar för 
hållbarhetsarbete rekommenderar samtal mellan personer på olika nivåer och detta verkar 
medarbetarna uppleva att det fungerar, vilket skulle kunna ha en positiv påverkan på deras 
engagemang. Även om samtliga verkar uppleva att det är ett öppet samtalsklimat verkar 
det ändå som att de som praktiskt jobbar med åtgärder i fastigheterna mer aktivt samtalar 
om miljömässiga frågor med arbetskamrater och ledare. Det verkar finnas ett samband 
mellan upplevelsen av hur integrerat hållbarhetsarbetet är och huruvida hållbarhetsarbetet 
kommuniceras internt (Slack et al., 2015, s. 544). I vårt fall upplever medarbetarna att 
hållbarhetsarbetet kommuniceras. Vi tolkar det också som att de ser åtminstone det 
miljömässiga hållbarhetsarbetet som integrerat. 
 
Respondenterna tycker samtliga att intranätet är en bra kommunikationsväg för att samla 
information om hållbarhetsarbetet. Då informationen idag kommer genom flera olika 
kanaler upplever respondenterna att det är svårt att ta in allt. Slack et al. (2015, s.543) 
menar att bristande kommunikation kan vara en anledning till lågt engagemang. I vår 
studie ser vi varken lågt engagemang eller bristande kommunikation, däremot skulle 
kanske en mer samlad kommunikation ytterligare kunna stärka medarbetarnas upplevelse 
av hur de kan engagera sig i hållbarhetsarbetet. 
 
 

5.3 Ledare 
I vår undersökning talade respondenterna återkommande om hållbarhetsstrategen, både i 
fråga om hur organisationen jobbar med hållbarhet och gällande hur kommunikationen 
fungerar. Respondenterna berättar att hen regelbundet informerar om hållbarhetsarbetet 
och att om de vill diskutera något gällande hållbarhet kan de vända sig till hen. 
Hållbarhetsstrategen har vad vi förstår inte en chefsroll, men kan ändå ses som den som 
leder hållbarhetsarbetet, utöver styrelse och ledning. Betydelsen av en ledare som stödjer 
och håller hållbarhetsarbetet som viktigt bekräftas i tidigare forskning ha betydelse för 
hur medarbetarna uppfattar hållbarhetsarbetet (Vlachos et al., 2013, s. 584; Craig & 
Allen, 2013, s. 303; Edinger-Schons et al., 2018, s. 11). Vlachos et al. (2013, s. 584) 
menar att ledarskapsstilen spelar roll för hur medarbetare uppfattar hållbarhetsarbetet. Vi 
vet dock inget om hållbarhetsstrategens ledarskapsstil och huruvida det är den, eller att 
hen ger fokus på de här frågorna som gör att medarbetarna nämner personen. Engert & 
Baumgartner (2015, s. 829) påpekar att ledares personliga attityder gällande 
hållbarhetsarbetet spelar stor roll för implementeringen, vi menar att det då också bör 
spela roll för medarbetarna upplevelse av hållbarhetsarbetet. Att det finns en tydlig 
ansvarig för hållbarhetsarbetet har i tidigare forskning föreslagits som ett verktyg i att 
integrera hållbarhetsarbetet (Wolf, 2013, s. 104) och har kan vi se att hållbarhetsstrategen 
har en stor betydelse. 
 
Flera respondenter nämner också energiingenjören samt en annan person på ledande 
befattning som aktuella för att diskutera hållbarhetsfrågor. De respondenter som jobbar 
som kvartersvärdar menar att om de hade idéer eller tankar kring hur de kan jobba kring 
hållbarhet skulle de få stöd av sin närmaste chef. Även de andra respondenterna menade 
att de kunde vända sig till sin eller någon annan chef inom organisationen. Engagemanget 
för miljömässig hållbarhet som vi uppfattade hos kvartersvärdarna skulle kunna vara 
delvis påverkat av deras närmaste chefer och deras engagemang för hållbarhetsarbete 
vilket stämmer med att Engert & Baumgartners pekar på betydelsen av ledares personliga 
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attityder (2015, s. 829). Det verkar som att medarbetarnas uppfattning om företagets 
hållbarhetsarbete påverkas av att personer i ledande roller prioriterar detta arbete, men 
också att dessa personer upplevs som lättillgängliga och öppna för idéer från olika håll. 
Vi kan se att vår undersökning bekräftar tidigare studier (Vlachos et al., 2018, s. 1112; 
Craig & Allen, 2013, s. 303, Engert & Baumgartner, 2015, s. 829) om att ledare har en 
betydelse för hur medarbetare relaterar till hållbarhetsarbetet.  
 
Personliga samtal mellan olika nivåer är en väg att kommunicera hållbarhet inom 
organisationen (Craig & Allen, 2013, s. 293), i vår studie verkar det som att 
respondenterna upplever att det finns stor möjlighet till personliga samtal gällande 
hållbarhet. Ledare och chefer verka bidra till denna uppfattning genom att de av 
medarbetarna upplevs som öppna och mottagliga för idéer och frågor från medarbetarna.  
 
 
 

5.5 Personliga värderingar 
Att det finns en vilja att engagera sig mer i hållbarhetsarbetet kan ha att göra med att man 
personligen värderar hållbarhet som viktigt (Lichtenstein et al., 2017, s.15). Alla 
respondenter berättade att de tycker att hållbarhet är en viktig fråga, både i sina privata 
liv och i samhället som stort. Flera av dem berättade också att de integrerar 
hållbarhetstänket i sitt vardagliga liv, till exempel genom att byta bil mot cykel, att 
källsortera mer, att engagera sig i ett boende för personer med särskilda behov och att 
påverka sin omgivning till ett mer hållbart leverne. De personliga värderingarna kan 
inverka på hur medarbetarna uppfattar hållbarhetsarbetet (Slack et al., 2015, s. 543). Att 
respondent 3 och 4 upplever att de kan vara delaktiga i hållbarhetsarbetet kan påverkas 
av de båda uppger ett stort personligt intresse för den miljömässiga hållbarheten som 
också verkar vara den som har störst fokus i organisationen. Då vi funnit att medarbetarna 
upplever att möjligheten att delta i hållbarhetsarbetet inte är densamma på alla 
avdelningar kan det vara så att det förutsättningar som finns i organisationen spelar större 
roll än de personliga värderingarna.  
 
Många forskare har föreslagit att värderingar kommer att bli ännu viktigare för att styra 
morgondagens nya organisationsformer (Agle & Caldwell, 1999, s. 327). Flera av 
respondenterna uppger att de uppskattar organisationens visioner kring hållbarhet och 
uttrycker till och med att det skulle vara svårt att jobba för ett annat bolag utan dessa 
ambitioner, vilket stöder uppfattningen inom litteraturen att värderingar som stämmer 
överens mellan medarbetare och organisation är viktiga (McShane & Cunningham, 2012, 
s. 82). Att medarbetarna har personliga intressen för hållbarhet kan också påverka hur 
organisationen arbetar för detta mål (Hemingway, 2005, s. 233). Att miljömässiga frågor 
verkar vara mer synliga i organisationen skulle alltså också kunna förklaras av 
medarbetarnas personliga intressen. Respondent 3 och 4 upplever att de själva kan 
komma med förslag gällande hållbarhetsarbetet. Det verkar främst gälla miljömässiga 
hållbarhetsfrågor. Där kan vi se att deras personliga intresse för miljömässig hållbarhet 
kan påverka vad organisationen arbetar med. 
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5.4 Tillfredsställelse och motivation 
I en litteraturstudie om hur medarbetarnas motivation kan stödjas med hållbarhetsarbete 
lyfter författarna fram att organisationer som lyckas sammanföra sina mål och visioner 
med medarbetarnas individuella strävan också kan antas ha mer motiverade och 
engagerade medarbetare (Casey & Sieber, 2016, s. 75). Respondenterna i vår studie angav 
att organisationens samhällsuppdrag att bistå med bostäder för alla, samt bolagets uttalade 
hållbarhetsarbete är något som får dem att trivas med sitt arbete. Vi såg att flera av våra 
respondenter var personligt engagerade i olika hållbarhetsfrågor, som även 
organisationen engagerat sig i. Speciellt för kvartersvärdarna som i sitt dagliga arbete 
upplevde att de kunde medverka genom att byta ut material i fastigheterna till mer 
energisparande eller hållbara sådana verkar det som att deras individuella strävan efter ett 
hållbarare samhälle sammanföll med både deras arbetsuppgifter och organisationens mål. 
En respondent tog också upp att organisationen var bra på att jobba med arbetsmiljöfrågor 
gällande medarbetarna. I enlighet med motivationsteorier (Maslow, 1934 refererad till i 
Rodrigo & Arenas, 2008, s. 278) är det först när grundläggande behov är uppfyllda som 
det är möjligt för människor att engagera sig i mer sociala och självförverkligande mål, 
vilket hållbarhetsarbetet skulle kunna ses som (Rodrigo & Arenas, 2008, s. 278). Även 
om alla menade att om de ville skulle de kunna engagera sig ännu mer i arbetet med 
hållbarhet så finner vi i vår data att det beror mycket på var i organisationen man jobbar. 
Det skulle kunna bero på arbetsuppgifter, till exempel att man jobbar mer praktiskt ute i 
fastigheterna, men det skulle också kunna bero på hur kommunikationen kring 
hållbarhetsarbetet ser ut. Om de praktiska åtgärderna gällande miljömässig hållbarhet är 
det som har haft fokus i den interna kommunikationen är det kanske inte konstigt att de 
avdelningar som kan utföra dessa åtgärder också är dem som ses ha mest möjlighet att 
delta i och påverka hållbarhetsarbetet.  
 
 

5.6 Engagemang 
Vår forskningsfråga om hur medarbetarna upplever att de kan delta i och påverka 
hållbarhetsarbetet kan sägas vara förknippat med deras engagemang. Även om alla 
respondenter såg att organisationen gav möjligheter att diskutera hållbarhetsfrågor och 
komma med idéer, så varierade det mellan dem i hur de upplever att de kan engagera sig. 
Vi fick också reflektioner både från de som inte upplevde att deras arbetsroll var relaterad 
till hållbarhet och de som såg sig som mer involverade att mindre åtgärder och projekt är 
möjliga att påverka, men att det på grund av beslutsprocessen då bolaget är en politiskt 
styrd organisation är svårare, eller i alla fall mer tidskrävande att påverka större projekt 
och initiativ.  
 
Respondent 1 har fått en djupare förståelse för hållbarhet sedan hen började inom 
organisationen. Däremot ser hen inte hur hen ska kunna arbeta mer hållbart eller med 
hållbarhet i sin egen arbetsroll. Även respondent 5 ger uttryck för att hen upplever att det 
skulle vara svårt att engagera sig i hållbarhetsarbetet kopplat till de arbetsuppgifter hen 
har.  Respondent 2 vill engagera sig mer, men ser inte att det finns utrymme för det 
tidsmässigt. Hen är dock engagerad i något som rör social hållbarhet på sin fritid och har 
också delvis kunnat integrera det i sitt arbete. Hen är också delaktig i kommunikationen 
kring organisationens hållbarhetsarbete. 
 
Både respondent 3 och 4 verkar engagerade och berörda av den miljömässiga delen av 
hållbarhet. Respondent 3 verkar uppleva att de finns stora möjligheter att påverka 
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hållbarhetsarbetet i sin arbetsroll och funderar på vilka åtgärder som skulle kunna vara 
aktuella, särskilt i fråga om hur de kan ge möjligheter för hyresgästerna att välja mer 
hållbart. Även respondent 4 kommer med tankar om att hen skulle vilja inspirera 
hyresgästerna till hållbara val och menar att det skulle finnas möjlighet om det bara fanns 
tid till det och betonar att hen tycker arbetet med hållbarhet är jätteviktigt, om än ett något 
tungt ämne. Vi uppfattar att båda dessa har ett stort personligt engagemang för hållbarhet 
och den miljömässiga frågan med klimat som central. Att det både i samhället och inom 
organisationen är ett omfattande informationsflöde skulle kunna förbättra deras vilja att 
engagera sig.   
  
Även om vi fann att en del av respondenterna var mer personligt engagerade så uppfattade 
vi att alla såg de aktiviteter som nämndes som relaterade till hållbarhetsarbetet. Enligt 
Slack et al. (2015, s. 543) kan engagemanget påverka huruvida medarbetarna anser att 
förändringar har med hållbarhetsarbetet att göra eller inte. I vårt fall skulle det kunna 
innebära att om vi fått intervjua en respondent som inte har något personligt intresse för 
hållbarhet skulle denne kanske inte se en energibesparande åtgärd som en del av 
hållbarhetsarbetet.  
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6. Diskussion och slutsats 
Här presenterar vi de slutsatser vi kunnat dra och hur de kan svara på våra 
forskningsfrågor. Vi reflekterar också över de begränsningar vår studie har samt ger 
rekommendationer för fortsatta studier. 
 

6.1 Diskussion  
Offentligt ägda fastighetsbolag kan sägas ha betydande roll för hållbar 
samhällsutveckling. Då medarbetarna ses som betydelsefulla för hållbarhetsarbetet ville 
vi genom vår studie få en ökad förståelse för medarbetarnas upplevelse av och 
engagemang för hållbarhetsarbete i ett offentligt ägt bolag. För att bidra till denna 
förståelse ställde vi två forskningsfrågor: Hur upplever medarbetarna organisationens 
hållbarhetsarbete? och Hur uppfattar medarbetarna sina möjligheter att delta i och 
påverka organisationens hållbarhetsarbete? Vi valde att intervjua flera anställda från 
samma kommunägda fastighetsbolag för att få en djupare bild av hur de upplever sina 
möjligheter i organisationen. 
 
Vår studie visar att respondenterna genomgående uppfattar att hållbarhet är viktigt både 
privat, för den långsiktiga samhällsutvecklingen och för organisationen. Den visar också 
att det medarbetarna tydligast uppfattar när det gäller organisationens arbete med hållbar 
utveckling är det miljömässiga arbetet. Det kan påverkas av vilken del som får mest 
utrymme i de kommunikationsvägar som medarbetarna upplever används för 
hållbarhetsarbetet; intranätet, mail och samtal eller möten. Utifrån de många 
kommentarerna om hållbarhetsstrategens roll, samt andra ledares mottaglighet för frågor 
kring hållbarhet, drar vi slutsatsen att ledare eller nyckelpersoner som fokuserar på 
hållbarhet är viktiga för hur medarbetarna uppfattar hållbarhetsarbetet. Detta bekräftas av 
tidigare studier som visat på ledares betydelse för hur hållbarhetsarbetet uppfattas (Craig 
& Allen, 2013, s. 293). En annan aspekt som vi inte tagit upp i vår referensram men som 
är relevant och hade varit intressant att utforska är om de senaste årens rapportering kring 
klimatfrågan kan ha påverkat både organisationen och medarbetare i vad som fokuseras 
på i hållbarhetsarbetet. Det styrks av upplevelser kring det tunga i klimatfrågan och att en 
respondent reflekterar kring att organisationens kommunikation av hållbarhetsfrågor kan 
ha påverkats av det som händer i omvärlden. 
 
Att den sociala hållbarheten inte låg lika nära till hands när respondenterna reflekterade 
över vad företagets hållbarhetsarbete består av, tänker vi delvis kan bero på hur vi ställde 
frågorna. Detta då vi efter mer riktade frågor fick exempel på arbete relaterat till social 
hållbarhet. Det kan också ha att göra med svårigheten att definiera vad hållbarhet är. 
Genom att använda en tydligare frågeställning och förklara för respondenterna vad 
innebörden av social hållbarhet är hade vi kanske fått höra mer om initiativ som berör 
just detta. I ett tidigt skede var vår analys att det sociala hållbarhetsarbetet inte var lika 
integrerat i organisationen och att det var därför respondenterna inte spontant nämnde det. 
Då vi analyserade vårt material såg vi däremot en kommentar som gjorde att vi tänker att 
det istället skulle kunna vara så att det är väl integrerat. Organisationen jobbar med 
kvartersvärdar som finns nära hyresgästerna på varje område, som en del i den sociala 
hållbarheten. En av kvartersvärdarna menade efter mer riktade frågor att de nog jobbar 
med social hållbarhet hela tiden, men att det inte pratas om på samma sätt som den 
miljömässiga. Om det sociala hållbarhetsarbetet i stor del är inbyggt i hur bolaget 
organiserar sig kanske det inte på samma sätt kommuniceras internt, vilket skulle kunna 
ha betydelse för medarbetarnas uppfattning. Då allmännyttan har ett uttalat 
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samhällsuppdrag att bistå med bostäder för alla kan det kanske finnas en skillnad i hur 
socialt hållbarhetsarbete är integrerat i den offentliga organisationen jämfört med ett 
privat bolag.  
 
De medarbetare som kunde utföra miljömässiga åtgärder i sitt dagliga arbete, upplevde 
att de kunde delta i och påverka hållbarhetsarbetet. De kunde också spontant tänka sig 
hur de skulle kunna utveckla detta på sina områden. Även de med mer administrativa 
arbetsuppgifter menade att de som jobbar i anslutning till fastigheterna har mer möjlighet 
att delta i och påverka hållbarhetsarbetet. Att de som arbetar på kundcenter inte ser sin 
roll som direkt berörd tänker vi kan ha att göra med att de av organisatoriska skäl inte 
jobbar med konkreta åtgärder kring detta ute i fastigheterna. Genom detta drar vi 
slutsatsen att arbetsuppgifterna i kombination med vad som spontant uppfattas som 
hållbarhetsarbete i organisationen är av betydelse för hur medarbetarna upplever att de 
kan delta och påverka. Det kan också påverkas av vilken del av hållbara mål som får mest 
utrymme i de kommunikationsvägar som medarbetarna upplever används för 
hållbarhetsarbetet. Ledare och nyckelpersoner har också en betydelse för hur medarbetare 
upplever att de kan påverka och delta i hållbarhetsarbetet. Vår studie visar att ledare och 
nyckelpersoner som upplevs som uppmuntrande och mottagliga för medarbetarnas tankar 
och idéer rörande hållbarhet, har betydelse för hur medarbetarna kan engagera sig. Även 
de som idag inte ser sig som direkt berörda av hållbarhetsarbetet i sin roll upplever att de 
skulle kunna engagera sig med stöttning av dessa nyckelpersoner. 
 
I vår referensram antog vi att medarbetarnas personliga värderingar, tillfredsställelse och 
motivation på arbetet kunde påverka deras engagemang i hållbarhetsfrågor. Vår studie 
visar att de som upplever att de praktiskt kan delta i och påverka hållbarhetsarbetet också 
har starkt personligt intresse för hållbar utveckling inom det miljömässiga området. Det 
personliga intresset här skulle kunna ha en inverkan på deras vilja att engagera sig och 
därmed delta i och påverka hållbarhetsarbetet, men det skulle också kunna vara relaterat 
till att deras arbetsuppgifter gör det möjligt för dom. Det hade varit intressant att intervjua 
fler inom den yrkesgruppen som både själva och av andra ansågs kunna delta i 
hållbarhetsarbetet, för att ytterligare undersöka hur arbetsuppgifter och personliga 
värderingar påverkar deras upplevelse av att kunna delta i och påverka hållbarhetsarbetet. 
Samtliga respondenter uppger att de känner tillfredsställelse med sin arbetssituation, 
vilket vi tolkar som att de har de grundläggande behoven uppfyllda i sitt arbete. Därmed 
öppnas också möjligheten för att engagera sig i hållbarhetsarbetet (Rodrigo & Arenas, 
2008, s. 278).  
 
Även om vårt resultat visar att medarbetarna upplever att de kan delta i och påverka 
hållbarhetsarbetet så ser vi också att det begränsas till att röra sig om mindre omfattande 
projekt. Deras upplevelse av den politiska styrningen av organisationen gör att de finner 
det svårt att engagera sig i större processer på grund av långa beslutsvägar. Vår slutsats 
här är att det offentliga ägandet kan påverka vilken typ av processer medarbetarna 
upplever att de kan delta i och att detta kan vara giltigt för upplevelsen även i andra 
offentligt ägda bolag. 
 

6.2 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan vi se att vår studie bekräftar att det är viktigt att 
hållbarhetsarbetet är integrerat i organisationen för att medarbetarna ska kunna engagera 
sig i det, och att den interna kommunikationen och ledare som är engagerade i 
hållbarhetsfrågor har stor betydelse för medarbetarna uppfattning. I vår referensram hade 
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vi inte tagit med arbetsuppgifter som en viktig del, vilket den i studien visade sig vara. 
Att bolaget är offentligt ägt har en inverkan på vilka processer medarbetarna upplever sig 
kunna delta i och påverka. Att det är ett allmännyttigt fastighetsbolag med ett tydligt 
samhällsuppdrag skulle kunna ha påverkan på hur det sociala hållbarhetsarbetet upplevs. 
 

6.3 Begränsningar och vidare forskning 
Under studiens gång har vi sett att det, precis som litteraturen säger, finns otaliga ämnen 
som är relevanta för att utforska medarbetarnas engagemang i och upplevelse av 
hållbarhetsarbete. För att kunna dra mer relevanta slutsatser skulle studien ha gynnats av 
en snävare avgränsning för att kunna ställa mer djupgående frågor. Alternativt skulle 
studien ha kunnat påbörjats med en förberedande intervju för att se vilka områden som 
skulle vara relevanta att utforska närmare i just ett offentligt ägt bolag. Vi måste också ta 
i beaktning att de som deltagit i vår studie kan ha gjort det för att de har ett personligt 
intresse för hållbarhetsfrågor vilket kan vinkla deras svar och påverka vårt resultat. Det 
är även möjligt att resultaten mest säger något om medarbetarnas upplevelse i just detta 
bolag.  
 
Genom vår undersökning där vi sett att arbetsuppgifter och avdelning spelat roll för hur 
medarbetarna upplever att de kan delta i och påverka hållbarhetsarbetet skulle det vara 
intressant att undersöka detta närmare. I analysen såg vi att social hållbarhet inte nämndes 
av respondenterna men att en av dem menade att det var inbyggt i organisationen, därför 
skulle det vara intressant att se fortsatt forskning på just allmännyttan och intressenters 
uppfattning kring social hållbarhet. Det skulle också vara intressant att jämföra med ett 
annat offentligt ägt bolag och upplevelsen av social hållbarhet och se om eller hur det 
skiljer sig åt.  
 

6.4 Praktiskt bidrag 
Studiens resultat kan ha en praktisk betydelse för denna organisation och liknande 
organisationer. Då arbetsuppgifterna visat sig spela roll kan det vara värdefullt för 
organisationer att reflektera över hur olika arbetsområden kan knytas till 
hållbarhetsarbetet. Det kan också vara värdefullt att se över om den interna 
kommunikationen och nyckelpersoner i organisationen övervägande fokuserar på en viss 
del av hållbarhetsarbetet, vilket också kan ha betydelse för inom vilka arbetsområden 
medarbetarna upplever sig kunna delta i hållbarhetsarbetet.   
 

6.5 Teoretiskt bidrag 
Studiens resultat kan ge ett teoretiskt bidrag till forskning inom området management. 
Att beslutsprocesserna i ett offentlig ägt bolag påverkar vad medarbetarna kan delta i kan 
säga något om att ägandeformen har betydelse för hur medarbetare upplever och kan 
engagera sig i en organisations hållbarhetsarbete. Ett annat teoretiskt bidrag kan vara 
antydan att det sociala hållbarhetsarbetet i denna organisation var så väl inbyggt att det 
inte definierades som hållbarhetsarbete, vilket kan ge ett bidrag till forskning om 
implementering av hållbarhetsarbete i relations till medarbetarnas upplevelse.  
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Appendix: 
 

A. Intervjuguide 
Inför intervju: 
Presentera oss, studiens frågeställning och varför vi vill prata med personen 
Bekräfta att respondentens namn inte kommer att användas. Bekräfta att vi får ange roll 
i företaget. Informera om företagsnamnet ej kommer nämnas i uppsatsen. Informera om 
att uppsatsen kommer publiceras offentlig, fråga om de vill läsa igenom och godkänna 
transkriberingen. Bekräfta att vi får spela in. Försäkra om att personen när som helst kan 
avbryta sitt deltagande 
 
Arbetsuppgifter, tid i företaget och andra frågor relaterade 
till din roll 
Tema: Tillfredsställelse och motivation (Få en uppfattning om personens 
arbetsuppgifter och villkor) 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du jobbat här? 
Vad får dig att trivas på ditt arbete? 
 
Organisationens hållbarhetsarbete 
Tema: CSR, hållbarhet, strategi (Få en förståelse för vad personen uppfattar som 
hållbarhetsarbete) 
Hållbarhet för dig? 
Vad vet du om företagets hållbarhetsarbete?  
Vilka är involverade i det arbetet? 
 
Intern kommunikation av organisationens 
hållbarhetsarbete 
Tema: Legitimitet, kommunikation, ledarskap, intressenter (Få förståelse för intern 
kommunikation och ledares roll i att engagera medarbetare och ge legitimitet till 
hållbarhetsarbetet) 
 
Berätta hur du får information om hållbarhetsarbetet? 
Föredrar du att få information på ett visst sätt? 
Vilka anser du är viktiga i hållbarhetsarbetet? (ev. följdfråga: kunder, leverantörer, 
yrkesgrupper, ledning?) 
Vilka anser du att hållbarhetsarbetet är viktigt för? (Hur påverkar det dig?) 
 
Din uppfattning om hållbarhetsarbete relaterat till din roll 
Tema: Legitimitet, engagemang, tillfredsställelse och motivation, personliga 
värderingar (Få förståelse för hur medarbetarnas egna intressen och värderingar 
spelar in) 
 
Har din uppfattning om företagets hållbarhetsarbete förändrats under tiden du jobbat 
här? 
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Är hållbarhetsarbetet viktigt för dig? 
Vilka områden av hållbarhetsarbetet berör din roll? 
Skulle du vilja vara mer involverad? Varför? Varför inte? 
I vilka situationer kan du påverka frågor gällande hållbarhetsinitiativ? 
 
Följdfrågor att använda: 
Kan du ge ett exempel? Förklara gärna hur du menar? 
Hur påverkar det varandra? 
Tror du att det är den generella uppfattningen inom företaget? 
Påverkar det dig? 
Skulle det kunna förändras? 
 

B. Första kontakt med respondenter: 
 
Hej namn! 
 
Vi vill börja med att tacka dig för att du vill ställa upp på intervju för vår uppsats! Vi 
tänker oss att intervjun kommer att hållas antingen måndag eftermiddag 29/4 eller 
torsdag 2/4 och undrar vilken dag och tid som passar dig bäst? Intervjun beräknas ta 
ungefär 30 minuter. 
 
Du kommer att vara med i vår studie av medarbetares upplevelse av hållbarhetsarbete. 
Syftet är att få en förståelse för hur medarbetarna i ett kommunalägt bolag upplever att 
de kan delta i hållbarhetsarbetet och påverka hållbarhetsinitiativ.  
 
Vi vill gärna ge en översikt av teman i intervjun så att du kan vara förberedd på vad vi 
kommer att fråga om. Det skulle vara fördelaktigt om vi kan spela in intervjun för att 
kunna bearbeta materialet i efterhand. Inspelningarna kommer att raderas efter 
bearbetning. 
 
Arbetsuppgifter, tid i företaget och andra frågor relaterade till din roll 
Organisationens hållbarhetsarbete 
Intern kommunikation av organisationens hållbarhetsarbete 
Din uppfattning om hållbarhetsarbete relaterat till din roll 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst meddela om du inte vill delta eller 
om du vill avbryta ditt deltagande. Vi undrar om vi får ditt medgivande att ange din 
arbetsroll när vi sammanställer våra resultat? Ert namn kommer inte att anges när vi 
behandlar vår data. När vi skrivit klart uppsatsen är ni självklart varmt välkomna att ta 
del av den. 
 
Hör gärna av dig om du har några funderingar angående intervjun! 
 
Vänliga hälsningar Malin Edlund och Karoline Lindblad 
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