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 I 

Sammanfattning 

Vikten av hållbar utveckling har vuxit de senaste åren och fler och fler organisationer har 

insett vikten av att integrera hållbarhet i organisationens strategi och adressera både 

sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter. Tidigare forskning visar att ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete är starkt beroende av medarbetarnas engagemang och 

vilja att samarbeta och att en förutsättning för det är god intern kommunikation. Trots 

betydelsen av medarbetarnas engagemang och intern kommunikation för implementering 

och utveckling av hållbarhet är detta fortfarande ett relativt outforskat område. Forskning 

och tidigare studier om kommunikation och hållbarhet har främst fokuserat på extern 

kommunikation. För att bidra med ny kunskap och förståelse för den interna 

kommunikationens betydelse för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete har vi genomfört en 

fallstudie på teknologiföretaget Siemens där följande frågeställningar har besvarats;  

 

1. Hur arbetar Siemens med hållbarhet idag?  

2. Hur arbetar Siemens med intern kommunikation av hållbarhet? 

3. Vilken roll har intern kommunikation för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?  

 

Syftet med studien är att kartlägga hur Siemens arbetar med hållbarhet och bidrar till en 

hållbar utveckling. Vi ämnar också undersöka hur Siemens arbetar med intern 

kommunikation kopplat till hållbarhet. Detta för att skapa en förståelse för den interna 

kommunikationens betydelse för medarbetarnas engagemang och kunskap kopplat till 

hållbarhet, och hur det i sin tur kan leda till ett stärkt hållbarhetsarbete. För att kartlägga 

hur Siemens arbetar med hållbarhet har sju kvalitativa intervjuer och tre gruppintervjuer 

genomförts med organisationens olika affärsområden. För att undersöka hur Siemens 

arbetar med intern kommunikation har 4 semistrukturerade intervjuer genomförts 

tillsammans med nyckelpersoner inom hållbarhet och/eller intern kommunikation på 

Siemens.  

 

Kartläggningen av Siemens visar att de bedriver ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete och att 

det är en integrerad del av organisationens övergripande strategi. Siemens visar vidare på 

en förståelse för hållbarhet som en konkurrensfördel och har visionen att bli ett Business 

to Society-företag som bidrar till global samhällsnytta. För att skapa en effektiv 

kommunikation visar studiens resultat att det är viktigt att prioritera och ha en tydlig 

strategi för den interna kommunikationen av hållbarhet samt att enkla och slagkraftiga 

budskap kommuniceras genom lämpliga kanaler till berörda medarbetare. Studien visar 

slutligen att det finns starka samband mellan effektiv intern kommunikation, 

medarbetarens förmåga att agera hållbart och ett stärkt hållbarhetsarbete.  
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 III 

Förord 

Efter en termin med uppsatsskrivande som har inneburit både med- och motgångar har vi 

lärt oss otroligt mycket, om oss själva och ämnesområdet som sådant. Med detta förord 

vill vi passa på att tacka de parter som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Siemens som tagit emot oss på ett väldigt bra sätt. Vi vill 

tacka alla intervjupersoner för trevligt bemötande och vars deltagande varit ytterst 

värdefullt för genomförandet av arbetet. Framförallt vill vi tacka vår kontaktperson Anna 

Stenströmer som varit väldigt hjälpsam och samarbetsvillig under hela arbetets gång.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Biedenbach för din alltid snabba 

respons och goda engagemang. Du har givit oss viktig vägledning och stöttning under 

processens gång.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra. Vi har med ett stort engagemang och hårt arbete 

levererat ett arbete vi kan vara stolta över. Viktigaste av allt är dock att vi i både med- 

och motgångar alltid har stöttat, peppat och uppskattat varandra.  
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        Johanna Bergdahl      Viktoria Björnsson-Spets 
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Inledning 
I följande avsnitt kommer vi först presentera en introduktion för vårt valda ämnesval. 

Därefter presenterar vi bakgrunden till identifierat problem som mynnar ut i studiens 

problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenterar vi case-företaget Siemens och 

vilket praktiskt respektive teoretiskt bidrag vi ämnar att studien kommer resultera i.  

 
1.1 Introduktion 
Mänskligheten har de senaste tvåhundra åren och framförallt de sista årtiondena gjort 

framsteg som är unika i vår historia. (UNDP, 2018, s. 21). Utvecklingen består till många 

aspekter av positiva och omvälvande förändringar, vad gäller hälsa och ekonomi har 

mänskligheten gått igenom den största förändringen någonsin (UNDP, 2018, s. 21). 

Sedan 1960 har medellivslängden i världen ökat med 20 år, barnadödligheten har sjunkit 

från 18 procent till under 5 procent och inkomsterna per person har nästan tredubblats 

(UNDP, 2018, s. 22). Förbättringar i utbildning och hälsa i växelverkan medicinska och 

tekniska upptäckter har lett till allt högre levnadsstandard och minskat lidande (UNDP, 

2018, s. 25). Världen blir bättre men den snabba utvecklingen vi har idag föder samtidigt 

nya utmaningar som är viktiga att vi hanterar för att inte försaka de framsteg vi redan har 

gjort för det mänskliga livet på jorden.  

 

Enligt Milleniemålen som skulle uppnås till år 2015 gjordes framsteg inom nästa alla mål 

men det fanns de milleniemål som uppnådde mindre än 50 procent av önskat resultat 

(UNDP, 2018, s. 27). Dessa utgjordes av jämställdhet inom arbete och politik, 

genomförande grundskola och koldioxidutsläpp där utvecklingen till och med tog en 

negativ riktning (UNDP, 2018, s. 27). Milleniemål sju berörde ekologisk hållbar 

utveckling och detta mål uppnådde långt ifrån önskat resultat, nämnvärt är att 

koldioxidutsläppen har ökat med över 50 procent jämfört med 1990 års nivå (UNDP, 

2018, s. 26). Den globala uppvärmningen är dock bara en av flera konsekvenser ur 

ekologiskt perspektiv till följd av vår utveckling (UNDP, 2018, s. 87). Således rubbar vår 

livsstil naturens balans idag, och ännu mer i framtiden. Idag är människans påverkan på 

ekosystemen inte hållbart, enligt forskning bedriven på̊ Stockholm Resilience Centre, är 

vi redan idag farligt nära några av gränserna för vad jorden klarar av (UNDP, 2018, s. 

90). 

 

Trots en överväldigande mängd data om jordens stigande medeltemperatur och dess 

konsekvenser till följd av mänsklig aktivitet dröjde det till år 2015 innan en global 

överenskommelse om att hejda den globala uppvärmningen slöts (UNDP, 2018, s. 87). 

Den globala klimat-överenskommelsen, det så kallade Parisavtalet, trädde i kraft 4 

november 2016 (Naturvårdsverket, 2018). Kärnan i avtalet är att minska utsläppen av 

växthusgaser och i första hand hålla den globala uppvärmningen till under två grader 

(Naturvårdsverket, 2018). Enligt WWF står vi inför en katastrof om vi inte eliminerar alla 

utsläpp av växthusgaser till år 2070 och utsläppen av fossila koldioxidutsläpp till år 2050 

(WWF, 2108). Möjligt att konstatera är att samtidigt som den socioekonomiska 

utvecklingen tagit fart för många länder och stora framsteg har gjorts så är åtgärderna för 

klimatförändringarna inte tillräckliga (UNDP, 2018, s. 34).  

 

De 8 Milleniemålen, ledde till ramverket Agenda 2030 med 17 mål och 169 delmål som 

ska vara uppfyllda till år 2030 (UNDP, 2018, s. 30). Agenda 2030 och dess mål är mer 

omfattande och mer ambitiösa än milleniemålen var och alla FN:s medlemsländer står 
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bakom målen (Naturskyddsföreningen, 2018). Målens huvudsyften är att utrota extrem 

fattigdom, att minska ojämlikheter/orättvisor, att främja fred och rättvisa och att uppnå 

ett hållbart brukande av naturresurser (Naturskyddsföreningen, 2018). Vissa mål och 

områden har förstärkts, vår tids ödesfrågor, det vill säga ekologisk hållbarhet och 

klimatförändringar har fått ett mycket större fokus (UNDP, 2018, s. 30). Agenda 2030 är 

således en global överenskommelse som omfattar alla länder och samhällsaktörer som 

gemensamt i samverkan och partnerskap kommer genomföra denna handlingsplan för 

hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling (UNDP, 2018, s. 7). Viktigt att beakta 

är att alla länder som har åtagit sig att implementera Agenda 2030 har olika utgångslägen 

och förutsättningar och således också olika prioriteringar. Grundat på detta tar länderna 

fram egna nationella strategier och handlingsplaner anpassade efter landets specifika 

förutsättningar (Dagens Nyheter, 2016). Vår regering har som ambition att Sverige ska 

vara ledande när det kommer till genomförandet av Agenda 2030 och har bland annat 

som mål att Sverige ska vara det första välfärdslandet som är fossilfritt 

(Regeringskansliet, 2019). Regeringen betonar därför vikten av att det finns en bred 

delaktighet i hela samhället (Regeringskansliet, 2019). Yttersta ansvaret för 

genomförandet ligger på statsråden i regeringen, men för att nå framgång är Sverige starkt 

beroende av att både fackliga- och frivilligorganisationer samt näringsliv bidrar 

(Regeringskansliet, 2019). 

 

1.2 Problembakgrund 
Hållbar utveckling definierades år 1987 av Gro Brundtland med följande beskrivning 

“möta behoven i nutid utan att äventyra framtida generationers möjlighet att 

tillfredsställa deras” (Tolba & Biswas, 1991, s. 29). År 2007 utvecklade Crane and 

Matten (2007, s. 23) en mer specifik definition, vilken framhöll hållbarhet som “det 

långsiktiga underhållet av system enligt miljömässiga, ekonomiska och sociala 

överväganden”. Vikten av hållbar utveckling har vuxit de senaste åren (Ebner & 

Baumgartner, 2006, s. 1) och regeringar, media och civilsamhället ställer organisationer 

till svars för de sociala konsekvenser som dess verksamhet orsakar (Porter & Kramer 

2006, s. 1). Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som fokuserar på 

organisationers engagemang och ansvarstagande gentemot samhället och dess 

intressenter (Ebner & Baumgartner, 2006, s. 13). Ur CSR har begreppet Triple Bottom 

Line (TBL) växt fram, vilket innebär att hållbarhet baseras på socialt ansvarstagande, 

ekonomisk utveckling och miljömässigt bevarande (Elkington, 2004, s. 1). 

Organisationer bör med andra ord integrera de sociala och ekonomiska 

hållbarhetsaspekterna för att kunna lyckas med ekologisk hållbarhet (Elkington, 2004, s. 

1). För att bli en långsiktigt hållbar organisation bör kortsiktiga beteenden som är socialt 

skadliga eller miljömässigt negativa undvikas (Porter & Kramer 2006, s. 4). Rankning av 

organisationers arbete med CSR är vanligt förekommande och kan ibland få stor 

uppmärksamhet, i och med detta har fokuset för CSR vuxit och blivit en prioritet för 

många företagsledare (Porter & Kramer 2006, s. 1). Vi har i denna uppsats valt att 

använda begreppen hållbarhetsarbete och hållbart företagande synonymt med begreppet 

CSR då vi tror att de begreppen kommer vara mer lättförståeliga för läsaren.  

 

Bonn och Fischer (2011, s. 5) argumenterar för att organisationer behöver adressera 

hållbarhet i deras strategiska beslutsfattande och integrera det i strategins alla tre nivåer. 

Grundat på detta har de utvecklat ett ramverk för att guida organisationen i denna process 

(Bonn & Fischer, 2011, s. 6).  Enligt Johnson et al. (2017, s. 4) utgör strategi en 

organisations långsiktiga riktning och delas in i verksamhetsstrategi, affärsstrategi och 

funktionell strategi. Ramverket illustrerar att organisationens vision och vilken framtid 
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de eftersträvar ligger till grund för organisationens strategiska arbete och beslutsfattande 

och bör därför reflektera organisationens engagemang till hållbarhet (Bonn & Fischer, 

2011, s. 6) En vision som inkluderar hållbarhet integrerar behovet av lönsamhet med 

ansvaret att främja samhället och miljön (Bonn & Fischer, 2011, s. 7). 

 

 
Figur 1. Hållbarhet som en integrerad del av strategin. Källa: Bonn & Fischer, 2011, s. 6  

 

Enligt Johnson et al. (2017, s. 12) innefattar det strategiska arbetet att förstå 

organisationens strategiska position, att bedöma vilka strategiska beslut som bör tas samt 

att faktiskt implementera strategin. Innan strategiska beslut tas av den högsta ledningen 

pågår en process av aktiviteter för att analysera omvärlden och identifiera strategiska 

problem (Bonn & Fischer, 2011, s. 6).  Enligt Johnson et. al (2017, s. 12) bör 

organisationen inleda processen med att analysera den externa makromiljön och dess 

politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, biologiska och juridiska faktorer för att 

identifiera hot och möjligheter. Industrin med dess intressenter och organisationens 

interna resurser, förmågor och kultur bör också identifieras och analyseras (Johnson et. 

al., 2017, s. 12). Detta för att identifiera organisationens strategiska position för att ta 

genomtänkta och välgrundade strategiska beslut, en bra strategi skapas genom en god 

analys (Johnson et. al., 2017, s. 13). Ett proaktivt hållbarhetsarbete kräver att 

beslutsfattare adresserar hållbarhetsfrågor i hela denna process för att basera strategiska 

beslut på ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter (Bonn & Fischer, 2011, s. 9).  

 

Utfallet av processen nämnd ovan blir det strategiska innehållet som innefattar strategi på 

tre olika nivåer det vill säga verksamhetsstrategi, affärsstrategi och operationell strategi 

(Bonn & Fischer, 2011, s. 9). Den högsta strategiska nivån utgörs av 

verksamhetsstrategier och innefattar organisationens övergripande omfång och hur värde 

ska adderas till de olika affärsenheterna (Johnson et.al., 2017, s. 10). Affärsstrategin 

omfattar hur organisationen ska konkurrera i de individuella affärsenheterna för att skapa 

konkurrensfördel och involverar därför beslut som bland annat kan beröra kostnader, 

produkter och/eller serviceattribut (Johnson et.al., 2017, s. 209). Den funktionella 

strategin avser hur komponenter i organisationen effektivt levererar 
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verksamhetsstrategier och affärsstrategin i form av resurser, processer och personer 

(Johnson et. al., 2017, s. 11). I en organisation med hållbarhet som kärnvärde och 

prioriterat område bör strategiska beslut på alla ovan nämnda nivåer adressera aktuella 

hållbarhetsfrågor (Bonn & Fischer, 2011, s. 5).  Bonn & Fischer (2011, s. 12) menar 

vidare att det är viktigt med en organisationskultur som stödjer och främjar hållbara 

initiativ. Sammanfattningsvis skildrar Bonn och Fischers ramverk vikten av att adressera 

hållbarhet och ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer i organisationens vision och 

vid identifieringen av strategiska problem för att integrera hållbarhet i strategin på alla 

nivåer (Bonn & Fischer, 2011, s. 13). En viktig förutsättning för att detta skall möjliggöras 

är att hållbarhet bör vara en självklar och förankrad del av organisationskulturen (Bonn 

& Fischer, 2011, s. 13).  

 

Att anpassa organisationens agerande med externa intressenters förväntningar är en 

löpande affärs-prioritet (Dawkins, 2005). Många intressentgrupper såsom kunder, ideella 

organisationer och investerare har länge uttryckt vikten av att ta ett hållbart ansvar och 

beakta ekonomiska, sociala och biologiska aspekter (Wagner, 2003 refererad i Kataria et 

al., 2013, s. 46). Organisationer har grundat på denna växande medvetenhet genomfört 

hållbarhetsinitiativ för att uppfylla ekonomiska, sociala och miljömässiga krav (Smith, 

2003). Idag är hållbarhet en erkänd och naturlig del av många organisationers 

affärsverksamhet och återspeglas väl i akademiska tidskrifter liksom de populära 

medierna (Crane et al. 2008). Under de senaste två decennierna har organisationer också 

insett vikten av att integrera hållbarhet som en byggsten i företagets vision och strategi 

(Jiang, 2017). Viktigt att beakta är att arbetet mot hållbarhet inte enbart är ett ansvar hos 

ledningen utan det kräver kollektiva ansträngningar av alla anställda i hela organisationen 

(Kataria et.al, 2013, s. 47). Arbetet med att implementera nya arbetssätt och värderingar 

kräver således att ledningen kommunicerar med organisationens alla nivåer för att planer 

som görs på en strategisk nivå ska omsättas och integreras även på operativ nivå (Eicher, 

2006, s. 31). 

 

Framgången av olika hållbarhetsinitiativ- och aktiviteter är starkt beroende av de 

anställdas engagemang och vilja att samarbeta (Collier & Esteban, 2007, s. 20). McShane 

& Cunningham (2012) belyser att de anställda har en viktig roll som ambassadörer och 

utförare av organisatoriskt hållbarhetsarbete. En viktig och fundamental aspekt i att 

implementera hållbarhet i organisationer är således anställdas engagemang och förståelse 

(Collier & Esteban, 2007) och en förutsättning för detta är god intern kommunikation 

(Ligeti & Oravecz, 2008). Bristfällig intern kommunikation om vikten och betydelsen av 

hållbarhet och organisationens hållbarhetsarbete kan resultera i låg medvetenhet och 

engagemang bland de anställda (Rodrigo & Arenas, 2008). Trots betydelsen av anställdas 

engagemang och intern kommunikation för utveckling och implementering av hållbarhet 

är det ett relativt outforskat område (Aguilera et.al, 2007; Clark, 2000, s. 363; Dawkins, 

2005, s. 108; Chen et.al, 2015, s. 210). Grundat på detta argumenterar ett antal forskare 

för att det finns mycket kvar att studera gällande kommunikationen av hållbarhetsarbete 

(Dawkins 2005; Ligeti & Oravecz, 2008; Chaudhri, 2016). Forskning och tidigare studier 

om kommunikation och hållbarhet har framförallt haft fokus på extern kommunikation, 

bland annat hur hållbarhetsarbete rapporteras till externa intressenter (Borkowski et al., 

2012; Brunton et. al, 2017). Vi kan baserat på detta identifiera att det finns utrymme för 

forskning om betydelsen av intern kommunikation för att implementera hållbarhet i hela 

organisationen och stärka de anställdas medvetenhet och engagemang för organisationens 

hållbarhetsarbete. Att medarbetarna är medvetna om och delaktiga i företagets 

hållbarhetsarbete är viktigt för integreringen och detta ställer krav på en fungerande intern 
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kommunikation. Grundat på detta blir det intressant att kartlägga hur ett globalt företag 

som Siemens arbetar med hållbarhet och hur intern kommunikation bidrar till det arbetet.  

 

Det globala teknologiföretaget Siemens, med huvudkontor i München i Tyskland, 

grundades år 1847 och har idag över 377 000 anställda i mer än 200 länder runt om i 

världen (Siemens, 2018a). Siemens har vidare många och stora verksamhetsområden, de 

arbetar med lösningar för infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt 

hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automatisering och digitalisering (Siemens, 

2018d, s. 2). Elektrifiering, automation och digitalisering är tre viktiga kärnvärden hos 

Siemens. I Sverige har Siemens funnits sedan år 1893 och har idag cirka 4 200 

medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna, Stockholm (Siemens, 2018a). 

Tittar man på Siemens Sverige så var omsättningen under 2017 cirka 16 miljarder kronor 

(Siemens Industrial Turbomachinery, 2017). Organisationen tar ett stort ansvar för att 

främja hållbar utveckling, de har ett hållbart strategiskt program Vision 2020+ strategy 

program (Siemens, 2018c) och de genomför ett projekt som benämns för Business to 

Society. Projektet Business to Society innebär en kartläggning av Siemens 

hållbarhetsarbete där FN:s globala hållbarhetsagenda Agenda 2030 används som ramverk 

med syfte att relatera Siemens hållbarhetsarbete till en global och aktuell kontext. Syftet 

med kartläggningen är att medvetandegöra och kommunicera internt och extern vad 

Siemens gör för hållbar utveckling.  

 

Vi kommer, som en del av detta projekt, att identifiera Sveriges prioriteringar av de 

globala hållbarhetsmålen angivna i Agenda 2030 och därefter kartlägga Siemens 

hållbarhetsarbete vilket kommer resultera i ett praktiskt bidrag till Siemens i form av 

kommunikationsunderlag. I samband med denna kartläggning av Siemens 

hållbarhetsarbete kommer vi, som tidigare nämnt, också undersöka den interna 

kommunikationen av hållbarhet inom företaget.  

 

1. 3 Syfte  
Syftet med studien är att kartlägga hur Siemens arbetar med hållbarhet och bidrar till 

hållbar utveckling. Vi ämnar också undersöka hur Siemens arbetar med intern 

kommunikation kopplat till hållbarhet. Detta för att skapa en förståelse för den interna 

kommunikationens betydelse för organisationers hållbarhetsarbete.  

 

1. 4 Problemformulering 
Utifrån det som har presenterats i problembakgrunden har vi kommit fram till följande 

problemformuleringar: 

 

1. Hur arbetar Siemens med hållbarhet idag?  

2. Hur arbetar Siemens med intern kommunikation av hållbarhet? 

3. Vilken roll har intern kommunikation för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?  

 

 

1.5 Avgränsning 
Inom ramen för hållbart företagande kommer undersökningen att fokusera på vikten och 

betydelsen av intern kommunikation för hållbarhetsarbetet. Vi ämnar således inte 

undersöka Siemens externa kommunikation av hållbarhet. Uppsatsen är vidare begränsad 

till att omfatta Siemens verksamhet i Sverige. Studien avgränsar sig till att omfatta 

huvudpersoner för hållbarhetsarbetet och den övergripande interna kommunikationen i 
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Sverige samt medarbetare från olika affärsområden. Vår studie omfattar ingen 

heltäckande kartläggning av hur all personal på olika nivåer i organisationen uppfattar 

den interna kommunikationen kopplat till hållbarhetsarbetet.  

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studien ämnar bidra med ökad teoretisk kunskap om den interna kommunikationens 

betydelse för implementering av hållbarhetsarbete i en organisation. Tidigare forskning 

har haft ett stort fokus på extern kommunikation av hållbarhetsarbete medan betydelsen 

av den interna kommunikationens inte studerats i samma utsträckning. Vi ämnar därför 

att bidra till ökad kunskap inom detta området.  

 

Studiens praktiska bidrag är en kartläggning av Siemens hållbarhetsarbete som 

sammanställs i form av en värdekarta, vilket ämnar ge organisationen en bild av på vilket 

sätt de bidrar till de globala hållbarhetsmålen angivna i Agenda 2030. Studien ämnar 

också ge Siemens rekommendationer på förbättringar som kan göras avseende den interna 

kommunikationen kopplat till hållbarhet.  
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2. Teoretisk metod 
I följande avsnitt kommer studiens teoretiska metodval att presenteras. Kapitlet inleds 

med en presentation och reflektion kring ämnesval och vår förförståelse. Vidare kommer 

arbetets epistemologiska inriktning, ontologiska inriktning, teoretiska angreppssätt och 

den valda forskningsstrategin att presenteras. Avslutningsvis förs en diskussion kring 

arbetets teorival, litteratursökning och källkritik. 

 

2.1 Ämnesval  
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som läser vår sista termin på 

Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management och arbetets ämnesval 

grundar sig på vårt intresse kring hållbar utveckling och 

verksamhetsstyrning.  Teknologiföretaget Siemens bedriver i nuläget ett projekt som de 

benämner för Business To Society och för detta sökte de två studenter som kunde bistå 

med arbete och en kartläggning av deras hållbarhetsarbete. Siemens projekt involverar 

således hållbar utveckling i väldigt stor utsträckning vilket intresserade oss och därför är 

vi väldigt tacksamma att vi fick vara en del av detta samarbete. Vi ser Siemens som ett 

lämpligt fallföretag då de har en bred verksamhet med ett stort hållbarhetsfokus och kan 

bidra till utveckling inom många olika områden.  

 

Vi är vidare intresserade av mänskliga faktorer såsom samarbete, delaktighet och 

motivation. Vi ser intern kommunikation som en viktig del i att uppnå dessa aspekter och 

genom praktiska erfarenheter har vi identifierat vikten av att kommunicera internt vid 

förändringar i organisationen. Att implementera nya kärnvärden eller arbetssätt är ingen 

enkel process och under processens gång är det viktigt att inte glömma bort individerna 

som befinner sig i organisationen. Individerna är en avgörande faktor för huruvida en 

implementation lyckas eller inte. Vi anser att en lyckad organisationsförändring 

kännetecknas av motiverade och informerade medarbetare som arbetar åt samma håll.  

 

Grundat på detta valde vi att studera vikten och betydelsen av intern kommunikation för 

ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. För att undersöka detta kommer en fallstudie att 

genomföras på Siemens. Arbetet är delvis skrivet som ett uppdrag på Siemens vilket 

innebär att vi är i en beroendeställning till fallföretaget, de har haft stort inflytande i vår 

arbetsprocess. Siemens har bland annat styrt arbetets struktur, upplägg och urval av 

respondenter till den del av studien som berör kartläggningen av Siemens 

hållbarhetsarbete. Det har dock funnits en flexibilitet från Siemens sida och vi har haft 

möjlighet att påverka och komma med förslag. Utöver detta har vi självständigt valt 

inriktningen intern kommunikation då vi fann att det är ett outforskat område jämfört med 

annan hållbarhetsforskning samt att det är av stort personligt intresse för oss författare.  

 

2.2 Förförståelse  
Forskarens tidigare kunskaper, erfarenheter och insikter brukar benämnas som forskarens 

förförståelse inom området (Gummesson, 2000, s. 57). Förförståelsen kan vara grundad 

på kunskap som förvärvats genom upplevelser i privat- och arbetslivet samt genom 

externa källor som litteratur och utbildningar (Gummesson, 2000, s. 67). Genom våra 

universitetsstudier har vi fått en bred kunskap inom organisation, ledarskap och hållbart 

företagande. De tre första studieåren har vi studerat samma program och samma ämnen, 

våra fördjupningskurser på avancerad nivå har i stora drag haft liknande innehåll men 

studerats vid olika universitet. Under våra fördjupningskurser tillskaffade vi oss 

kunskaper inom strategiskt arbete på olika nivåer och förändringsarbete. En av oss fick 
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också stor teoretisk kunskap och intresse av organisationspsykologi med aspekter som 

identifiering och engagemang i organisationen. Sedan tidigare har en av oss praktiska 

erfarenheter gällande att planera och implementera förändringar i organisationer där 

insikter om den interna kommunikationens vikt tillskaffades.  

 

Våra teoretiska och praktiska erfarenheter gör således att vi har god förförståelse inom 

både hållbarhet och strategisk planering. En viss förförståelse kan enligt Gummesson 

(2000, s. 62, 81) ses som positivt då det innebär en grundläggande förståelse för ämnet, 

risken är dock att forskarna påverkas av sina tidigare erfarenheter och riskerar därmed att 

tolka resultatet subjektivt vilket gör dem mindre mottagliga för nya upptäckter. Vi anser 

dock att risken att vi blir subjektiva i vår undersökning är låg då vi är medvetna om den 

förförståelse vi besitter och hur detta eventuellt kan komma att påverka våra tolkningar 

av studiens resultat. Det faktum att ingen av oss har en relation med Siemens sedan 

tidigare gör att vi undviker subjektivitet även i denna aspekt.   

 

2.3 Val av perspektiv 
Enligt Eliasson (1995, s. 30) så gynnas forskning av att undersökningen görs ur flera olika 

perspektiv. Vår undersökning kring vikten av intern kommunikation kommer framförallt 

att baseras på djupintervjuer med nyckelpersoners vars arbetsroller är nära kopplade till 

hållbarhet och den interna kommunikationen av hållbarhet. Dessa nyckelpersoner har en 

strategisk arbetsroll och vi anser därför att de representerar ett ledningsperspektiv och vi 

hävdar därmed att vi i huvudsak utgår från ett ledningsperspektiv. Vi inkluderar även 

medarbetarnas perspektiv genom att intervjua medarbetare från olika affärsområden, 

detta för att få en inblick i hur den interna kommunikationen faktiskt tas emot och 

upplevs. Önskvärt hade varit att inkludera detta perspektiv i ännu större utsträckning, men 

grundat på restriktioner hos fallföretaget var detta inte möjligt.  

 

2.4 Epistemologisk inriktning  
En kunskapsteoretisk inriktning är det filosofiska ramverk som guidar hur en forskning 

utformas (Collis & Hussey, 2009, s. 55). Bryman & Bell (2011, s. 29) kallar detta för 

epistemologi.  Människors uppfattning om kunskap har varierat över tid, från att forskare 

endast utgick från den ‘naturvetenskapliga’ paradigmen, även kallad Positivism, till att 

idag även utgå från den ‘samhällsvetenskapliga’ paradigmen som kallas för 

Interpretativism (Collis & Hussey, 2009, s. 55).    

 

Positivism är, som nämnt ovan, den kunskapsteoretiska inriktningen med ursprung från 

naturvetenskapliga undersökningar som idag även är vanligt förekommande vid 

samhällsvetenskapliga studier (Collis & Hussey, 2009, s. 56). Positivism baseras på tron 

om att verkligheten är oberoende av oss människor och målet är att upptäcka nya teorier 

baserat på empiriska undersökningar såsom observationer och experiment (Collis & 

Hussey, 2009, s. 56).  Positivism anses därmed som objektiv och fri från tolkningar och 

subjektivitet (Collis & Hussey, 2009, s. 56). Vi kommer inte att välja en positivistisk 

kunskapssyn då vi genomför kvalitativa intervjuer där det är människor och deras ord och 

åsikter som undersöks och analyseras. Vid kvalitativa undersökningar är det därför 

vanligare med en interpretativistisk kunskapssyn (Collis & Hussey, 2009, s. 58).  

 

Interpretativism är en inriktning som baseras på tron om att den sociala verkligheten inte 

är objektiv utan snarare subjektiv då den formas av våra uppfattningar (Collis & Hussey, 

2009, s. 57). Enligt Smith (1983, refererad i Collis & Hussey, 2009, s. 57) är det omöjligt 

att separera vad som finns i den sociala kontexten och vad som finns i forskarens 
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medvetande, då forskaren interagerar med det som undersöks. Interpretativismen innebär 

försök att tolka, beskriva och undersöka varför ett fenomen uppstår, snarare än att räkna 

förekomsten av det (Collis & Hussey, 2009, s. 57). Vi kommer i denna studie utgå från 

en interpretativistisk kunskapssyn och således ta hänsyn till subjektiva aspekter. Vi anser 

det mer lämpligt med en interpretativistisk kunskapssyn än positivistisk där tron är att 

verkligheten är objektiv och oberoende av oss människor. Epistemologi, uppfattningen 

om kunskap, hänger samman med uppfattningen av verkligheten som kallas för ontologin 

vilket vi kommer redogöra för nedan.  

 

2.5 Ontologisk inriktning  
Den ontologiska inriktningen, eller verklighetssynen, avgör hur vi betraktar människor 

och livet (Widerberg, 2002, s. 27). En forskare kan antingen uppfatta sociala företeelser 

som objektiva delar i ett sammanhang eller som konstruktioner skapade av sociala 

aktörer. Dessa två inriktningar benämns inom forskning som objektivism och 

konstruktivism (Bryman & Bell, 2011, s. 42).  

 

Enligt den objektivistiska verklighetssynen ser världen likadan ut, oavsett vilka sociala 

aktörer som existerar (Bryman & Bell, 2011, s. 42). Detta innebär att man i en 

organisatorisk kontext följer standardiserade regler och rutiner oberoende av sociala 

aktörer (Bryman & Bell, 2011, s. 42). Vårt ämnesområde utgörs till stor del av intern 

kommunikation och det påverkas i stor utsträckning av de sociala aktörer som befinner 

sig i organisationen. Fastän det finns standardiserade rutiner för hur kommunikationen 

bör gå till i en organisation så sker kommunikationen i samspel mellan individer och 

innehållet i kommunikationen påverkas således av både avsändaren och mottagaren av 

kommunikationen. Vi har därför valt att anta en konstruktionistisk verklighetssyn, vilket 

är objektivismens motpart där man istället anser att de sociala aktörerna är skapare av 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 43). Ur en konstruktionistisk verklighetssyn 

anpassas och justeras regler och rutiner efter de sociala aktörerna i organisationen 

(Bryman & Bell, 2011, s. 43). Forskarens val av inriktning kommer att forma 

problemformuleringen och genomförandet av studien (Bryman & Bell, 2011, s. 45). Vi 

anser att en konstruktionistisk verklighetssyn är lämplig då vi anser att människor i 

organisationer, genom sina interaktioner och agerande, påverkar den interna 

kommunikationen. 

 

2.6 Teoretisk ansats 
En studie av detta slag involverar teorigenomgång men det som varierar är hur teorin 

används eller inte används för att designa undersökningen (Saunders et. al, 2012, s. 143) 

Hur teorin används grundar sig på studiens valda teoretiska ansats, induktion och 

deduktion är de två vanligaste teoretiska angreppssätten som forskare använder för att dra 

slutsatser (Thurén, 2007, s. 22). 

 

Ett deduktivt angreppssätt innebär man utgår från teorin, det vill säga att teorier vägleder 

utformningen av datainsamling, analys och diskussion (Bryman & Bell, 2011, s.31). Ett 

induktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från studiens empiri för att identifiera 

teman och mönster och skapa nya ramverk och teorier (Saunders et. al, 2012, s. 144). 

Bryman & Bell (2011, s. 35) menar att det ibland kan vara svårt att kategorisera studien 

som enbart induktiv eller deduktiv då gränserna är diffusa, en studie kan ha inslag av båda 

alternativen (Saunders et al., 2012, s. 147).   

 



 

 10 

Vår teoretiska referensram bygger i huvudsak på teorier om hur man implementerar 

hållbarhet i organisationen samt teorier om hur organisationen uppnår en effektiv intern 

kommunikation. Den teoretiska referensramen ligger till grund för vår undersökning 

vilket innebär att datainsamlingens frågeställningar är i linje med denna. Detta påvisar ett 

deduktivt angreppssätt. Vi har även induktiva inslag då vi strävar efter att använda 

insamlad data för att generera ny teoretisk förståelse. Den interna kommunikationens 

betydelse för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är ett outforskat område och med vår 

studie ämnar vi generera ny kunskap och förståelse för sambandet dem emellan. 

Forskning där det deduktiva och induktiva angreppssättet kombineras har ett så kallat 

abduktivt angreppssätt (Saunders et al., 2012, s. 147). Det abduktiva angreppssättet 

används ofta när forskarens syfte är att applicera befintlig teori på nya kontexter, och 

utifrån den empiriska undersökningen modifiera den existerande teorin (Saunders et al., 

2012, s. 147). Genom att studera den interna kommunikationens betydelse för ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete ämnar vi modifiera befintliga teorier för hur man 

implementerar hållbarhet i organisationen.  

 

2.7 Forskningsstrategi  
När man ska genomföra företagsekonomisk forskning så gör man ofta skillnad på 

kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2011, s. 49). Skillnaden 

däremellan är tvetydig beroende på vilken författare man frågar, men många menar att 

det finns grundläggande skillnader gällande de kunskapsteoretiska valen (Bryman & Bell, 

2011, s. 49). Ett sätt att differentiera kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi är att 

man vid kvalitativ forskning samlar in icke-numerisk data (ord, bilder och liknande 

material) medan man vid kvantitativ forskning istället samlar in numerisk data såsom 

siffror (Saunders et al., 2012, s. 161). Detta innebär att en kvalitativ forskning ofta 

kännetecknas av datainsamlingsmetod, exempelvis intervju, och dataanalys (exempelvis 

att kategorisera data) som resulterar i icke-numerisk data (Saunders et al., 2012, s. 161). 

Skillnaden mellan de två olika strategierna anses dock inte benhård eller orubblig, utan 

undersökningar som innehåller grundläggande drag från den ena inriktningen kan också 

innehålla drag av den andra inriktningen (Bryman & Bell, 2011, s. 50–51).  

 

Vår utgångspunkt för denna studie var att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

undersökning för att nå ut till många genom enkätundersökning och få fördjupade insikter 

genom intervjuer. Detta skulle dels ha gett oss insyn i mottagarens perspektiv men också 

ledningens perspektiv, vilket skulle ge en bredare kartläggning och resulterat i en 

heltäckande grund för insiktsfulla rekommendationer. Grundat på restriktioner hos 

fallföretaget var en enkätundersökning inte genomförbar och därför kommer vi endast att 

göra en kvalitativ undersökning. Kvalitativ forskning kombineras ofta med 

interpretativistisk kunskapssyn, konstruktiv verklighetssyn och induktiv ansats (Saunders 

et al., 2012, s. 163). Vårt val av kunskaps- och verklighetssyn stämmer överens med detta 

och vi anser att en kvalitativ undersökning är lämplig trots att vi har ett abduktivt 

angreppssätt. Karaktärsdrag för kvalitativ forskning är att det är en icke standardiserad 

och interaktiv process som lägger vikt vid ord istället för kvantifiering (Saunders et al., 

2012, s. 163; Bryman & Bell, 2011, s. 49).  

 

Som forskningsstrategi har vi alltså valt att genomföra kvalitativa intervjuer vilket är ett 

interaktivt möte mellan två olika personer där vi som forskare har en viktig roll att få fram 

och följa upp intervjupersonens berättelser (Widerberg, 2002, s. 16). Vi anser att denna 

metod lämpar sig väl då man med hjälp av intervjuer kan skapa en djup förståelse, och 

undersöka betydelsen av intern kommunikation för hållbarhetsarbetet.  
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2.8 Litteratursökning och val av teori 
För vår litteratursökning har vi använt oss av företagsekonomiska databaser tillgängliga 

via Umeå Universitetsbibliotek (UB), vi har framförallt använt oss av Business Source 

Premier då denna databas möjliggjorde god filtrering av sökningen inom vårt aktuella 

ämne. Saunders et al. (2012, s. 83) menar att bibliotekens databaser utgör en bra grund 

för att finna en bredd av litteratur inom Business och Management. Vi har, baserat på 

detta, använt oss av bibliotekets sökmotor och kompletterat med sökningar via Google 

Scholar. När vi fann relevanta och pålitliga artiklar så studerade vi även dess 

originalkällor för ytterligare inspiration. 

 

Grundat på vår frågeställning och syftet med studien så hade vi en klar bild inom vilka 

huvudområden vi ville finna teorier men vi definierade ändå parametrar för att underlätta 

vår sökning.  Enligt Saunders et al. (2012, s. 91) så finns det sex parametrar som är viktiga 

att definiera vid litteratursökning och dessa är språk, ämnesområde, affärssektor, 

geografiskt område, publikationsdatum och litteraturtyp. 

 

Gällande språk så har vi sökt litteratur på både svenska och engelska för att bredda vår 

undersökning. Vi har inte definierat affärssektor eller geografiskt område då vi ville skapa 

en bred bild, oavsett bransch eller om studien genomförts inom eller utanför Sverige. Vi 

har i så stor utsträckning som möjligt försökt att använda aktuella källor som lyft den 

senaste forskningen, samtidigt som vi strävat efter att finna originalkällor vilka kan vara 

daterade längre tillbaka i tiden. Vi delade in vår litteratursökning i olika huvudområden; 

hållbarhet, implementering av hållbarhet, intern kommunikation, anställdas engagemang 

och prestationsmätning. Våra sökord har varit starkt kopplade till dessa huvudområden 

och dessa är bland annat: Corporate Social Responsibility, Triple bottom line, CSR-

implementation, CSR-integration, corporate sustainability, internal communication, 

employee engagement, performance systems och key performance indicators. En stor del 

av den använda litteraturen har varit på engelska, vilket inneburit att vi i största möjliga 

mån översatt begrepp och termer till svenska.  

 

Forskningen i vår rapport har till stor del baserats på vetenskapliga artiklar som varit 

referentgranskade och vetenskapligt grundade, men även kurslitteratur och böcker har 

använts som kunskapskällor vilket gett oss en överblick över de olika ämnesområdena.  I 

det inledande kapitlet där vi presenterar nuläget inom det globala arbetet för hållbar 

utveckling och de 17 globala hållbarhetsmålen i form av Agenda 2030 har vi i stora drag 

använt oss av myndigheter och organisationers hemsidor och publikationer. Vi ansåg 

denna del vara relevant för att väcka läsarens intresse och skapa en förståelse för ämnets 

relevans.  

 

2. 9 Källkritik 
För att en rapport ska vara trovärdig behöver författarna kritiskt granska de källor som 

används (Saunders et al., 2012, s. 76). Vid vår litteratursökning har vi kritiskt granskat 

källorna baserat på Thuréns fyra principer; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7).   
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2.9.1 Äkthetskriteriet  
Äkthet handlar om att källan ska vara vad den utger sig för att vara, vilket vi försökt 

säkerställa genom att använda databaser via Umeå Universitetsbibliotek (UB) och artiklar 

som är referentgranskade. En artikel som är referentgranskad innebär att den är skriven 

av experter och utvärderad av andra experter för att säkerställa kvalitet och trovärdighet 

(Saunders et al., 2012, s. 84).  

 

2.9.2 Tidssambandskriteriet 
Gällande tidssambandet så hävdar Thurén (2013, s. 7) att ju äldre en källa är desto mindre 

trovärdig anses den vara. Ejvegård (2009, s. 72) förklarar att forskaren i största möjliga 

utsträckning bör sträva efter att använda så aktuella källor som möjligt och detta är något 

vi i största möjliga mån försökt att uppfylla. Vi har dock vi har alltid haft en strävan efter 

att utgå från originalkällan vilket gör att vissa källor är aningen föråldrade.  

 

2.9.3 Oberoendekriteriet  
En källa som är oberoende innebär att det inte är en kopia eller referat av annan källa, 

vilket gör den mer trovärdig (Thurén, 2012, s. 8). Ejvegård (2009, s. 71–72) hävdar ovan 

att man i så stor utsträckning som möjligt ska använda aktuella källor men menar 

samtidigt att primärkällor är bättre än sekundärkällor. I denna studie har primärkällor i 

första hand använts.  

 

2.9.4 Tendensfrihetskriteriet 
Tendensfrihetskriteriet innebär att granska källan så att denna inte ger en falsk bild av 

verkligheten grundat på ekonomiska, politiska eller personliga skäl (Thurén, 2012, s. 8). 

Vi har, för att säkerställa att den fakta vi använder är objektiv, strävat efter att stärka den 

funna informationen genom att undersöka om andra forskare konstaterat samma sak. Att 

vi dessutom använt artiklar som är referentgranskade har också stärkt detta kriterium.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt vidareutvecklas begreppen CSR och TBL och dess dimensioner. Vi kommer 

även presentera teorier om hållbarhetsimplementering, företagskommunikation och 

intern kommunikation eftersom det är viktiga huvudområden som passar väl med studiens 

syfte och frågeställningar. Teorierna gör det även möjligt att tolka det empiriska material 

som studien ger upphov till.  

 

3.1 Corporate social responsibility och triple bottom line  
I grund och botten handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om organisationers 

frivilliga ansvarstagande uppdelat i tre olika kategorier: ekonomiskt ansvarstagande, 

miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande (Grankvist, 2009, s. 17). Kärnan 

i arbetet med hållbar utveckling är att prioritera, balansera och ta hänsyn till ovan nämnda 

kategorier samtidigt (Grankvist, 2009, s. 18). Ur CSR växte begreppet “Triple Bottom 

Line” (TBL), som myntades av hållbarhetsexperten John Elkington i mitten av 1990-talet, 

fram. Syftet var att företag skulle komplettera sin redovisning av det finansiella resultatet 

med hur de bidragit socialt och miljömässigt, detta för att ge intressenter möjlighet att 

analysera företaget på ett korrekt sätt (Grankvist, 2009, s. 21). Elkington (2004, s. 1) 

menar att ett företag måste kunna integrera de sociala och ekonomiska 

hållbarhetsaspekterna för att lyckas med ekologisk hållbarhet, och således måste samtliga 

tre kriterier vara uppfyllda för att något ska anses hållbart (Hall, 2011, s. 4). 

 

TBL kom att bli ett ramverk där de tre ovan nämnda dimensionerna av hållbarhet mäts: 

ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekologisk hållbarhet (Hall, 2011, s. 4). 

Dessa dimensioner kallas ibland för de tre P:na People, Planet, Profit (Wilson, 2015, s. 

433). Målet är att ett företag ska verka inom det område där samtliga tre dimensioner är 

uppfyllda (se figur 2).  

 

 
Figur 2. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Källa: Wilson (2015, s. 434).  

 

3.1.1 Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att ett företag bör ha goda ekonomiska resultat på lång 

sikt, de bör etablera sig på nya marknader och även ha strategier för att göra lönsamma 

upphandlingar (Wilson, 2015, s. 434). Ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas 

och tas i beaktning är förändringar på marknaden som kan orsaka ekonomiska 

konsekvenser för företaget (Wilson, 2015, s. 434). Inom vardera hållbarhetsdimensionen 

finns många olika variabler som är möjliga att mäta (Hall 2011, s. 5), exempel när det 
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gäller ekonomisk hållbarhet är personlig inkomst, jobbtillväxt samt kostnad för brist på 

sysselsättning (Hall, 2011, s. 5). Vilka indikatorer som ett företag väljer styrs till stor del 

av vilken data som finns tillgänglig (Hall, 2011, s. 5). 

 

3.1.2 Social hållbarhet 
När det gäller social hållbarhet så ska det finnas både ett internt och ett externt fokus och 

social hållbarhet kan bland annat innefatta att organisationen jobbar för att stödja 

mångfald, skapa rättvisa förhållanden, säkerställer livskvalitet och har demokratiska 

processer (Elkington, 1994, refererad i Gimenez et al., 2012, s. 150). Den interna delen 

handlar således om de anställda inom organisationen och den externa delen om det 

samhälle som företaget verkar i (Pullman, 2009, refererad i Gimenez et al., 2012, s. 150). 

När det kommer till att mäta hur en organisation eller ett samhälle lyckas skapa social 

hållbarhet kan man till exempel mäta utbildningsnivå, arbetslöshetsnivån, relativ 

fattigdom, våldsstatistik och antal kvinnor som arbetar (Hall, 2011, s. 5).  

 

3.1.3 Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet handlar om konsumtionen av energi och andra resurser som 

påverkar jorden på ett negativt sätt (Giemenz et al., s. 150). Att minska avfall, 

föroreningar och utsläpp är exempel på steg när det gäller att bli mer ekologiskt hållbar 

(Giemenz et al., s. 150). För att mäta hur ekologiskt hållbart ett samhälle är så kan man 

titta på indikatorer som koncentration av koldioxid i luften, energikonsumtion och 

förbrukning av fossila ämnen (Hall, 2011, s. 5) och för en organisation skulle detta alltså 

kunna utvärderas genom att mäta hur mycket koldioxidutsläpp det specifika företagets 

verksamhet orsakar, eller hur mycket energi som förbrukas.  

 

3.1.4 Relevans av corporate social responsibility och triple bottom line  
Konsumenters medvetenhet gällande etiska och ekologiska frågor är stadigt ökande och 

påverkar deras köpbeslut (Laroche et al., 2001; Trudel and Cotte, 2009, refererade i 

Wilson 2015, s. 436). Även för medarbetarna är det av vikt att organisationen tar ansvar 

- i en brittisk undersökning framkom att 9 av 10 personer anser att deras arbetsgivare bör 

ta ansvar för samhället och miljön (Dawkins, 2005, s. 116). För många anställda kan detta 

vara en källa till ökad motivation och leda till en förbättrad upplevelse av arbetsgivaren 

(Dawkins, 2005, s. 116). Studier visar dessutom att personal som är engagerade i sitt 

företags samhälleliga aktiviteter med större sannolikhet kommer att tala gott om företaget 

än de som inte är medvetna om vilket ansvar arbetsgivaren tar (Dawkins, 2005, s. 118). 

Det går således att konstatera att företag som tar ansvar påverkas positivt både när det 

kommer till de anställdas motivation men även gällande att sprida ett gott rykte om 

företaget, vilket i längden kan komma att påverka företagets resultat.  

 

TBL har bringat klarhet i vilka aspekter som är viktiga att ha i beaktning för att arbeta på 

ett hållbart sätt, då forskare och hållbarhetsaktivister tidigare kämpade med olika mått 

och ramverk för hållbarhet (Hall, 2011, s. 4). Andrew Savitz (2006, refererad i Hall, 2011, 

s. 4) menar att TBL “fångar essensen av hållbarhet genom att mäta hur en organisations 

aktiviteter påverkar världen… gällande både lönsamhet och intressenters värderingar och 

socialt, humant och ekologiskt kapital”. Då vi i denna rapport kommer att ha hållbarhet, 

och företags arbete med hållbarhet, som fokus så är definitionen av hållbarhet en viktig 

del som påverkar arbetets inriktning. TBL kommer att utgöra grundstommen i vår 

definition av hållbarhet och därmed en utgångspunkt i vårt fortsatta arbete.  

 



 

 15 

3.2 Implementering av hållbarhetsarbete 
3.2.1 Ramverk för implementering av hållbarhet i organisationen  
Hållbarhet är idag en viktig dimension av samtida affärsmetoder och organisationer 

utvecklar och uppdaterar därför strategier, program och policys för att mäta deras sociala 

och miljömässiga prestationer (Maon et al., 2009, s. 71). Ett hållbart ansvarstagande kan 

också komma att kräva nya affärsmodeller som inrymmer ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter (Lindgreen et al., 2012, s. 73). Den dynamiska och komplexa 

naturen av hållbarhet kräver organisatorisk planering, resurser och engagemang 

(Maignan et al., 2005, s. 975).  

 

Utvecklingen och implementeringen av hållbarhetsstrategier kan liknas med en 

organisatorisk förändringsprocess och ett nytt sätt att organisera och arbeta i 

organisationen (Maon et al., 2009, s. 72) Generellt sätt verkar förståelsen för hållbarhet 

och dess principer vara stor men desto svårare är det för organisationer att faktiskt 

implementera och integrera hållbarhet i organisationen och därmed påverka 

affärsverksamheten (Lindgreen et al., 2012, s. 74). Cramer bekräftar detta och menar 

också att organisationer har svårigheter vid implementering av hållbarhet i praktiken och 

att resan till socialt ansvar inte är självklar (Cramer, 2005, s. 583). Integrering 

representerar målet med de aktiviteter en organisation bedriver för att ta ett hållbart 

ansvar, men fulländad integrering kräver en förändring i företagskulturen (Lindgreen et 

al., 2012, s. 74). Enligt Johnson et al. (2017, s. 171) utgör företagskulturen de antaganden 

och beteenden som organisationens medarbetare tar för givet. Utan en integrering av 

hållbarhet i organisationen är risken att aktiviteterna inte utgör mer än PR-aktiviteter 

(Weaver et al. 1999).  
 

Cramer (2005, s. 584) har skapat och designat ett tillvägagångssätt för att underlätta för 

organisationer att implementera och integrera hållbarhet i praktiken. Tillvägagångssättet 

baseras på insikter och synpunkter från 19 organisationer av olika storlekar och 

inriktningar som genomförde en strukturering av deras sociala ansvar. Under 

implementeringsprocessen mot större socialt ansvar upplevde organisationerna det som 

problematiskt att inget generellt tillvägagångssätt för att implementera hållbarhet fanns 

att tillgå (Cramer, 2005, s. 586). Baserat på tillgänglig litteratur och synpunkter från de 

deltagande organisationerna identifierades därför sex huvudaktiviteter för att 

implementera hållbarhet i organisationen (Cramer, 2005, s. 586). Viktigt att beakta är att 

organisationen innan huvudaktiviteterna bör göra en så kallad ‘zero assessment’ där de 

utvärderar vilka hållbarhetsaktiviteter som genomförs i dagsläget för att få en överblick 

över vad som vad som kan stärkas och vad som behöver tillföras (Cramer, 2005, s. 585). 

Huvudaktiviteterna utgörs av följande;  

 

• Identifiera förväntningar och krav från intressentgrupper 

Ett företags intressenter innefattar alla som kan påverka eller påverkas av 

företagets verksamhet (Cramer, 2005, s. 586). Då denna grupp kan bli väldigt stor 

gäller det för företaget att identifiera vilka intressenter som är av störst vikt, vilket 

till exempel kan bedömas utifrån vilken makt och påverkan en specifik 

intressentgrupp har för att sedan identifiera de sociala krav de ställer (Cramer, 

2005, s. 586). Genom att identifiera dessa intressenters prioriteringar gällande 

socialt ansvarstagande kan företaget ha med sig detta vid formulering av vision, 

mission och strategi gällande hållbarhet (Cramer, 2005, s. 586).  

 

• Formulera vision och mission kopplat till hållbarhet 
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En vision för arbetet med hållbarhet bildar grunden för att kunna skapa en strategi 

som företaget ska följa och visionen fastställs oftast på ledningsnivå (Cramer, 

2005, s. 587). Visionen ska uttrycka vilka utmaningar som finns inom de tre olika 

hållbarhetsdimensionerna och företaget bör sedan formulera en mission för vilka 

specifika ambitioner företaget har kopplat till visionen. (Cramer, 2005, s. 

587).  Inom större organisationer har man ofta dessutom en nedskriven 

uppförandekod som är i linje med företagets kultur, och detta finns även inom 

mindre organisationer men då inte lika formellt nedskrivet.  

 

• Utveckla kort- och långsiktiga hållbarhetsstrategier och sätta upp en 

handlingsplan 

Många organisationer är vana vid att sätta upp mål och strategier med olika 

tidsperspektiv (Cramer, 2005, s. 588). För många företag är det dock nytt att 

integrera ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter i dessa strategier och 

handlingsplaner (Cramer, 2005, s. 588). På vilket sätt strategier utvecklas inom 

företag varierar och är beroende av hur företaget är uppbyggt, företagskulturen 

och storleken på företaget (Cramer, 2005, s. 588). I Cramers studie (2005, s. 588) 

uppkom diskussioner gällande vilka huvudaspekter som ett företag bör ha i åtanke 

vid hållbarhetsarbetet och uppföljningen av detta, och de fyra huvudområdena 

som framkom var; 

• Policies och ledning (inklusive kommunikation) 

• Ekonomiska aspekter 

• Miljömässiga aspekter 

• Sociala aspekter 

 

De ekonomiska aspekterna innefattar både direkta och indirekta 

påverkansfaktorer där de indirekta till exempel kan vara innovation eller 

företagets bidrag till landets ekonomi (Cramer, 2005, s. 588–589). Tittar man 

närmare på de ekologiska aspekterna så handlar det om miljöpåverkan från 

företagets produktion, användning av knappa resurser såsom vatten och energi 

samt påverkan från produktionskedjan (Cramer, 2005, s. 589). De sociala delarna 

handlar om att företaget bör beakta interna och externa policies - hur företaget 

rekryterar, hur de jobbar med hälsa och säkerhet samt diversifiering och 

jämställdhet (Cramer, 2005, s. 589). 

 

• Utveckla utvärderings- och rapporteringssystem 

För att kunna mäta utvecklingen mot den vision, mission och strategi företaget 

satt upp behöver man utveckla nyckelindikatorer som speglar de uppsatta målen 

(Cramer, 2005, s. 588). Mätningen behöver innefatta både ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet och blir därmed ett system för att rapportera och styra 

utvecklingen (Cramer, 2005, s. 588). 

 

• Integrera hållbarhet i kvalitets- och managementsystem 

För att kunna säkerställa att införande av ett hållbarhetsinitativ blir lyckat och 

bestående bör det införas i företagets redan befintliga styr-, lednings- och 

kvalitetssystem (Cramer, 2005, s. 588). Ofta finns redan standarder gällande 

kvalitet och miljö & säkerhet och företag har hjälpmedel för att strategiskt kunna 

jobba med detta, till exempel genom balanced scorecard (Cramer, 2005, s. 589).  

 

• Kommunicera internt och externt om tillvägagångssätt och resultat 
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Intern och extern kommunikation är viktigt genom hela 

implementationsprocessen av hållbarhet (Cramer, 2005, s. 591). För att kunna ha 

en trovärdig kommunikation utåt sett, och inte bli anklagade för falsk 

marknadsföring eller så kallat “greenwashing”, så är det av vikt att börja med att 

stärka den interna kommunikationen (Cramer, 2005, s. 591). Genom att till 

exempel erbjuda utbildning och få de anställda att engagera sig i sociala projekt 

så ökar ofta de anställdas engagemang och medvetenhet, vilket stärker företagets 

trovärdighet eftersom de anställda då införlivar detta i verksamheten och blir goda 

ambassadörer för verksamheten (Cramer, 2005, s. 591).  

 

Vidare finns det fler ramverk, som likt Cramers (2005), redogör för viktiga steg för en 

framgångsrik hållbarhetsimplementering i organisationen. De olika ramverken visar på 

att många aktiviteter och dess innehåll överensstämmer men att olikheter finns, 

exempelvis består ramverken av ett varierande antal steg. Maignan et al. (2005, s. 966) 

redogör för ett omfattande ramverk bestående av åtta stycken huvudaktiviteter för att 

implementera hållbarhet ur ett marknadsförings- och cykliskt perspektiv. De åtta 

huvudaktiviteterna är följande (Maignan et al., 2005, s. 966);  

 

• Identifiera organisatoriska värderingar och normer  

• Identifiera intressenter  

• Identifiera nyckelintressenters huvudutmaningar 

• Kartlägga betydelsen av hållbarhet som matchar med organisationens intresse 

• Granska nuvarande affärsverksamhet 

• Prioritera och implementera hållbarhetsförändringar- och initiativ 

• Främja hållbarhet genom att skapa uppmärksamhet och få intressenterna 

involverade 

• Ta emot intressenters feedback 

 

Werre (2003, s. 247) redogör också för hur en organisation kan implementera hållbarhet 

i praktiken. Ramverket utgörs av fyra faser och Werre (2003, s. 248) menar på att det är 

steg som alla organisationer bör genomföra för att förändringen ska bli långsiktig. De fyra 

faserna utgörs av (Werre, 2003, s. 248); 

 

• Väcka ledningens intresse 

• Formulera hållbarhetsvision och kärnvärden 

• Förändra organisatoriskt beteende 

• Förankra förändringen 

 

3.2.2 Sammanställning ramverk för implementering av hållbarhet 
Inledningsvis belyser både Cramer (2005) och Maignan et al. (2005) vikten av att 

identifiera nuvarande hållbarhetsaktiviteter för att få en tydlig bild av vad organisationen 

bedriver idag kopplat till hållbarhetsdimensionerna. Detta för att kunna identifiera 

utvecklingsområden och framtida hållbarhetsinitativ. Gemensamt för Cramer (2005), 

Maignan et al. (2005) och Werre (2003) är att alla tre ramverk klargör och poängterar att 

hållbarhet bör vara implementerat i vision och kärnvärden för att hållbarhetsarbetet ska 

vara framgångsrikt.  

 

Cramer (2005) redogör vidare för vikten av att identifiera förväntningar och krav från 

olika intressentgrupper och detta är något som Maignan et al. (2005) också belyser i deras 

ramverk. Att arbeta med organisationer som har liknande hållbarhetspolicys stärker 
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således organisationens egna hållbarhetsinitativ. Samtliga författare belyser behovet av 

att förankra hållbarhet bland medarbetarna i organisationen genom att internt 

kommunicera vision och mission kopplat till hållbarhetsarbetet. Det Cramer (2005) och 

Maignan et al. (2005) däremot inte lägger någon större vikt vid, men som Werre (2003) 

framställer som elementärt, är att ha högsta ledningens support. Werre (2003) menar att 

ett ökat hållbarhetsarbete ofta initieras av ledningen genom att uppmärksamma yttre 

faktorer som påverkar företaget.  

 

Tabell 1. Sammanställning ramverk för implementering av hållbarhet 

Cramer (2005) Maignan et al. (2005) Werre (2003)  

1. Identifiera förväntningar 

och krav från intressenter 

2. Formulera vision och 

mission kopplat till 

hållbarhet  

3. Utveckla 

hållbarhetsstrategier och 

sätta upp en handlingsplan 

4. Utveckla utvärderings- och 

rapporteringssystem 

5. Integrera hållbarhet i 

kvalitets- och 

managementsystem 
6. Kommunicera internt och 

externt om 

tillvägagångssätt och 

resultat  

1. Identifiera organisatoriska 

värderingar och normer 

2. Identifiera intressenter 

3. Identifiera nyckelintressenters 

huvudutmaningar 

4. Kartlägga betydelsen av 

hållbarhet som matchar med 

organisationens intresse 

5. Granska nuvarande 

affärsverksamhet 

6. Prioritera och implementera 

hållbarhetsförändringar och 

initiativ 
7. Främja hållbarhet genom att 

skapa uppmärksamhet och få 

intressenterna involverade 

8. Ta emot intressenters feedback 

1. Väcka ledningens 

intresse 

2. Formulera 

hållbarhetsvision och 

kärnvärden 

3. Förändra 

organisatoriskt 

beteende 

4. Förankra 

förändringen 

 

3.3 Nivåer av hållbarhetsarbete  
När det kommer till att försöka förstå hållbart företagande så är det relevant att identifiera 

hur långt organisationen har kommit i utvecklingen i ett aktuellt skede och var de ämnar 

hamna i framtiden (Mirvis & Googins, 2006, s. 105). Trots att hållbarhet varit ett aktuellt 

ämne under en längre tid så har organisationer kommit olika långt i utvecklingen och 

spektrat är brett, i respektive ändpunkt finns det dem som inte förstår vad ett 

hållbarhetsarbete innebär till de som har integrerat det i hela verksamheten (Mirvis & 

Googins, 2006, s. 105). Mellan dessa ändpunkter finns det organisationer vars kunskap, 

medvetenhet, attityder, strukturer och processer representerar olika nivåer av förståelse 

av och engagemang till hållbarhet (Mirvis & Googins, 2006, s. 105). 

 

Mirvis och Googins ser arbetet med hållbarhet som en process och baserat på detta har 

de utformat en femstegsmodell som innehåller fem nivåer en organisation tar i 

utvecklingen mot ett fulländat samhällsansvar (Mirvis & Googins, 2006, s. 105). Varje 

nivå i modellen kännetecknas av distinkta mönster av aktiviteter, dessa aktiviteter blir 

mer komplexa ju längre i utvecklingsprocessen en organisation kommer och på så sätt 

ökar deras förmåga att möta samhällsproblem (Mirvis & Googins, 2006, s. 105). Genom 

att identifiera på vilken nivå en organisation befinner sig och vilka utmaningar ett 

avancemang i utvecklingen kan innebära så underlättas arbetet med framtida strategiska 

val och målsättningar (Mirvis & Googins, 2006, s. 105). Mirvis & Googins (2006, s. 107) 

har utvecklat sju dimensioner för att kunna identifiera var ett företag befinner sig i 

implementeringsprocessen. Dimensionerna utgörs av Definition, Syfte, Support, 
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Organisation, Problemhantering, Relation till intressenter och Transparens (Mirvis & 

Googins, 2006, s. 107); 

 

• Hur definierar organisationen hållbarhet och hur omfattande är definitionen? 

• Vad är syftet med organisationens hållbarhetsarbete? Vad eftersträvar 

organisationen att uppnå?  

• Hur stöttar ledningen hållbarhet och hur leder de arbetet framåt? 

• Hur organiserar organisationen implementeringen av hållbarhet och hur är 

ansvaret strukturerat?   

• Hur hanterar organisationen de problem som uppstår kopplat till 

hållbarhetsarbetet?  

• Hur och på vilket sätt engagerar organisationen deras intressenter?  

• Hur transparent och öppet är organisationen kring deras ekonomiska, sociala och 

miljömässiga agerande och resultat? 

 

 

Innebörden av dessa dimensioner varierar alltså beroende på hur långt organisationen har 

kommit i utvecklingen och implementeringen av hållbarhetsarbetet (Mirvis & Googins, 

2006, s. 107). Femstegsmodellen har ett spann mellan nivåerna grundläggande och 

transformerad och visar hur dimensionerna, de hållbarhetsrelaterade värdena, utvecklas 

för varje steg (Mirvis & Googins, 2006, s. 108). Viktigt att beakta är dock att en 

organisation kan ha utvecklat vissa dimensioner mer än andra och således vara ledande 

och långt fram i utvecklingen inom ett område men nybörjare inom ett annat (Mirvis & 

Googins, 2006, s. 108). Nedan följer en beskrivning av modellens fem steg.  

 

3.3.1. Nivå 1 Grundläggande  
Nivå 1 kännetecknas av låg medvetenhet och ett outvecklat hållbarhetsprogram med 

sporadiska och kortvariga hållbarhetsaktiviteter (Mirvis & Googins, 2006, s. 109). 

Ledningen i en organisation på denna nivå är ofta ointresserad, likgiltig och har bristfällig 

kommunikation med externa intressenter (Mirvis & Googins, 2006, s. 109). 

Organisationens engagemang är lågt och de gör sällan mer än vad som krävs av dem i 

form av lagar och industristandarder (Mirvis & Googins, 2006, s. 109). Ibland kan företag 

som är i detta inledande skede också upplevas vara defensiva i responsen till yttre 

påtryckningar (Mirvis & Googins, 2006, s. 109).  

 

3.3.2 Nivå 2 Engagerad 
På denna nivå har ledningen blivit mer medveten om organisationens roll och ansvar för 

en hållbar utveckling i samhället (Mirvis & Googins, 2006, s. 110). Engagemanget för 

hållbarhetsaktiviteter har växt och organisationen har utvecklats från att endast uppfylla 

lagens krav till att vinna allmänhetens förtroende (Mirvis & Googins, 2006, s. 110). Det 

växande engagemanget speglar sig på flera sätt, det är bland annat vanligt att en 

organisation på denna nivå ofta antar nya policys med respekt för sysselsättning och hälsa, 

säkerhet och miljömässiga aspekter (Mirvis & Googins, 2006, s. 110).  En större 

uppmärksamhet riktas till samhälls-, miljö- och sociala frågor och ledningen börjar 

övervaka vad som sker i samhället (Mirvis & Googins, 2006, s. 110). Högre krav ställs 

på organisationens för att leva upp till en högre standard, dock kan framförhållningen till 

förändringar i omvärlden fortfarande vara relativt låg (Mirvis & Googins, 2006, s. 111). 

Organisationer på detta stadie kommunicerar i större utsträckning med intressenter vilket 

skapar goda förutsättningar för anställda att skapa sig en djupare insikt och medvetenhet 

kring viktiga samhällsproblem (Mirvis & Googins, 2006, s. 111).  
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3.3.3 Nivå 3 Innovativ 
En organisation på denna nivå går framåt i utvecklingen på två olika sätt; genom att 

bredda företagets agenda och implementera ett mer omfattande hållbarhetsarbete samt 

genom att ledningen tar ett större ansvar för att vårda och hantera resurser, arbetskraft 

och organisationen i sin helhet (Mirvis & Googins, 2006, s. 112). Denna nivå 

kännetecknas av innovation och lärande och två tillvägagångssätt för att uppnå det är att 

utveckla en öppen tvåvägskommunikation med en stor bredd av intressenter och att ta 

kontakt med ledande organisationer och experter (Mirvis & Googins, 2006, s. 112). 

Organisationen har blivit väl medveten om de organisatoriska fördelarna med 

hållbarhetsinitativ och under detta steg planeras, finansieras och lanseras därför många 

hållbarhetsrelaterade program (Mirvis & Googins, 2006, s. 113). Programmen inkluderar 

intern och extern information, en analys av behov och möjligheter, en handlingsplan och 

förslag på budget och personal (Mirvis & Googins, 2006, s. 113). Utöver detta börjar 

organisationen också att noggrant övervaka sina sociala och miljömässiga prestationer 

och publicera prestationerna via offentliga rapporter (Mirvis & Googins, 2006, s. 113).  

 

Utvecklingen av nya hållbarhetsprogram, en ökad och kontinuerlig dialog med flertalet 

intressenter och en ökad offentlig exponering skapar en utmaning för organisationen med 

att samordna de omfattande och differentierade aktiviteterna (Mirvis & Googins, 2006, s. 

113). Behovet av att koordinera, fokusera och systematisera hållbarhetsarbetet på en 

strategisk nivå leder företag vidare till nivå fyra (Mirvis & Googins, 2006, s. 113).  

 

3.3.4 Nivå 4 Integrerad 
En organisation på denna nivå gör stora ansträngningar för att integrera hållbarhet i hela 

verksamheten, vilket är nyckeln till ett koordinerat och systematiskt hållbarhetsarbete 

(Mirvis & Googins, 2006, s. 115). Ett samhällsansvar integreras i praktiken genom att 

organisationen fastställer mål, upprättar nyckeltal och följer upp utvecklingen (Mirvis & 

Googins, 2006, s. 115). Att redovisa sociala- och miljömässiga hållbarhetsrapporter är 

inte längre exceptionellt utan något självklart, en organisation på denna nivå är också mer 

öppna när det kommer till deras brister gällande deras hållbarhetsarbete (Mirvis & 

Googins, 2006, s. 115). När hållbarhet kommer till uttryck i organisationens strategier 

och kärnvärden kan dess värderingar sägas vara integrerade (Mirvis & Googins, 2006, s. 

116).  

 

En av utmaningarna för organisationer på denna nivå är att övergå från fokus på 

koordinering av hållbarhetsaktiviteterna till att driva utvecklingen framåt genom att 

samarbeta med andra parter (Mirvis & Googins, 2006, s. 116). Organisationen kan på 

denna nivå börja fundera på hur djupt deras engagemang för hållbar utveckling är, en 

fråga som behandlas när organisationen överväger komplexiteten av hållbar utveckling 

och begrundar effekterna av deras ansträngningar gentemot sociala, ekonomiska och 

miljömässiga problem som finns i omvärlden (Mirvis & Googins, 2006, s. 116). När en 

organisation konfronterat denna fråga så är organisationen redo att fördjupa sitt åtagande 

och övergå till en transformerande nivå som innebär att hållbarhet blir en mer central del 

av organisationens affärsmodell och nya organisationsformer skapas för att leverera den 

(Mirvis & Googins, 2006, s.116).  
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3.3.5 Nivå 5 Transformerande  
Nivå 5 representerar modellens slutgiltiga steg i implementeringen och en organisation 

på denna nivå innoverar istället för att imitera och leds av synliga och visionära ledare 

(Mirvis & Googins, 2006, s. 118). Organisationen är bekymrad över och djupt engagerad 

i sociala och miljömässiga problem i omvärlden och drivs av ett högre syfte; att bidra till 

en bättre värld (Mirvis & Googins, 2006, s. 118). Organisationer på denna nivå 

samarbetar och bedriver partnerskap med andra företag, intressentgrupper och icke 

statliga organisationer för att adressera problem, nå nya marknader och utveckla lokala 

ekonomier (Mirvis & Googins, 2006, s. 118).   

      

Sammanfattningsvis kan Mirvis och Googins teori användas som verktyg för att analysera 

hur långt en organisation har nått i implementeringen av hållbarhet och vi kommer 

använda den för att analysera det empiriska materialet.  

 

3.4 Intern kommunikation med nyckeltal 
Organisationer ägnar mycket tid åt att mäta olika aspekter av verksamheten (Ax et al., 

2015, s. 412). Prestationsmätning är ett område inom vilket mätningar av verksamheten 

görs och prestation avser vad organisationen har åstadkommit och genomfört (Ax et al., 

2015, s. 412). Prestationsmätning är således mätningar av organisationens olika 

prestationer och prestationsmått kan benämnas även nyckeltal, mätetal, styrtal och 

styrmått (Ax et al., 2015, s. 412). En ytterligare benämning som också används frekvent 

är kritiska prestations indikatorer, så kallade KPI:er (Ax et al., 2015, s. 412). 

 

Prestationsmätningar ger unik och intressant information som kan hjälpa organisationen 

att styra mot framgång (Catasús et al. 2017, s. 120). Tidigare mätte organisationer främst 

finansiella prestationsmått såsom lönsamhet, resultat, kostnader och försäljning men 

dagens marknad kräver mätning av icke finansiella mått i betydligt större utsträckning än 

förr (Betham et al., 2004, s. 94). Enligt Ax et al. (2015, s. 412) leder ett för stort 

användande av finansiella mått till kortsiktigt agerande, då det inte inkluderar några 

aspekter av företagets agerande i sin omvärld och ger för lite information om hur 

strategiska mål ska uppnås. Dessutom har marknaden förändrats och aspekter såsom 

nöjda medarbetare, hög kvalitet och god service har blivit allt viktigare och därför behövs 

prestationsmått som fångar upp detta (Ax et al., 2009, s. 412).  

 

Balance scorecard introducerades år 1992 som kritik till det traditionella styrsättet med 

finansiella mål som huvudfokus (Kaplan & Norton, 1999, s. 6). Balance scorecard 

översätter organisationens vision och strategi till en uppsättning relevanta styrtal som 

bildar stommen för ett strategiskt och heltäckande mät- och managementsystem (Kaplan 

& Norton, 1999, s. 12). Detta är i linje med Ax et al. (2015, s. 413) som menar att det 

övergripande syftet med prestationsmätning är strategiimplementering då 

organisationens strategi bryts ned i konkreta mål.  
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Figur 3. Samband mellan strategi, verksamhetsplanering och prestationsmätning. Källa: 

Ax et al. 2015, s. 414 

 

Balance scorecard tar hänsyn till mer än det finansiella perspektivet, modellen beaktar 

också kundperspektivet, det interna processperspektivet och det lärande perspektivet 

(Kaplan & Norton, 1999, s. 12). Dessa fyra perspektiv utgör ramarna för 

modellen (Kaplan & Norton, 1999, s. 17). Balance scorecard kan ses som ett strategiskt 

managementsystem som stödjer viktiga managementprocesser genom att (Kaplan & 

Norton, 1999, s. 19);  

 

• Förtydliga och omvandla visionen och strategin 

• Kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal 

• Planera, sätta upp målsättningar och samordna strategiska initiativ  

• Stärka strategisk feedback och lärande 

 

Balance scorecard bidrar till god kommunikation och information av strategiska mål och 

styrtal vilket är av vikt för att alla medarbetare ska vara medvetna om vilka mål som 

måste uppnås för att organisationen strategi ska lyckas i praktiken (Kaplan & Norton, 

1999, s. 22). Modellen hjälper också till att skapa engagemang kring affärsenhetens 

strategi och uppmuntrar till dialog mellan affärsenheterna och ledningen kring kortsiktiga 

mål men också formulering och implementering av strategin för framtida förbättringar 

(Kaplan & Norton, 1999, s. 22) Ax et al. (2015, s. 414) menar också att 

prestationsmätning kan utgöra ett viktigt internt kommunikationsmedel då mätvärdena 

kommunicerar ut, till alla i organisationen, vad som är viktigt och vad som har presterats 

respektive vad som förväntas att genomföras i framtiden.  

 

Enligt Ax et al. (2015, s. 415–416) är det vidare viktigt för att nå framgång med 

prestationsmätning och nyckeltal att:  

• De nyckeltal som mäts bör relatera till företagets strategi.  

• Medarbetarna bör vara informerade om nyckeltalen.  

• Nyckeltalen bör vara realistiska, motiverande och inspirerande att uppnå.  

• Medarbetarna bör förstå innebörden av de mått som är relevanta för deras eget 

arbete.  

• Medarbetarna bör ha kunskap om hur de prestationer som mäts kan påverkas.  

• Medarbetarna bör informeras kontinuerligt om vilket resultat 

prestationsmätningen visar och detta för att engagera och motivera.  
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Ax et al. (2015, s. 415–416) framhäver således vikten av kommunikation och 

engagemang för att nå framgång med nyckeltal. Catasús (2017, s. 181) menar också att 

nyckeltal får genomslag beroende på hur de kommuniceras, ett nyckeltal behöver 

kommuniceras på ett spännande och pedagogiskt sätt för att skapa uppmärksamhet och 

engagemang. Catasús (2017, s. 181) menar att detta är lika viktigt vid intern som extern 

kommunikation.  

 

Sammanfattningsvis är kontinuerlig kommunikation och information av yttersta vikt vid 

styrning med hjälp av nyckeltal. Detta för att nyckeltalen skall implementeras i hela 

organisationen och för att alla medarbetare skall känna till dem och förstå vikten av att 

arbeta mot dem. Nyckeltal bör kommuniceras så att de engagerar, involverar och 

motiverar medarbetarna att arbeta mot en gemensam målbild.   

 

3.5 Intern kommunikation 
Kommunikation finns i alla organisationer, både vertikalt och horisontellt, internt och 

externt samt formellt och informellt (van Riel & Fombrun, 2007, s. 13). Man kan i stort 

sett säga att alla organisationer är uppbyggda av nätverk med människor som 

kommunicerar med varandra (Van Riel & Fombrun, 2007, s. 13). Kommunikation mellan 

människor är komplext och består av processer där innehållet tolkas genom interaktionen 

mellan olika människor (Johansson, 2003, s. 25). Beroende på vad mottagaren har för 

erfarenheter och kunskaper så kommer informationen att få olika innebörd (Heide et al. 

2012).   

 

I och med att marknaden idag är snabbt föränderlig och konsumenters medvetenhet och 

krav på företags hållbarhetsarbete ökar (Hörish et al., 2015, s. 241) så kan kommunikation 

bli en avgörande faktor för hur företagen lyckas möta dessa krav och därmed avgöra hur 

väl organisationen lyckas nå framgång på marknaden (Dawkins, 2005, s.  108). Att vikten 

av kommunikation ökar innebär inte nödvändigtvis att mängden information behöver öka, 

utan att den information som ges också ska tas emot (Strid, 1999, s. 5). 

 

3.5.1 Extern kommunikation 
Studier och forskning kring kommunikation kopplat till hållbarhet har framförallt varit 

fokuserat på organisationers externa kommunikation, bland annat hur hållbarhetsarbetet 

rapporteras till externa intressenter (Borkowski et al., 2012; Brunton et. al, 2017). Den 

externa kommunikationen är ett område där organisationer ofta lägger stora resurser då 

det innefattar marknadsföring av produkter och tjänster, försäljning samt 

sponsoraktiviteter (van Riel & Fombrun, 2007, s. 14). Då intressenter ofta exponeras för 

både organisationens externa marknadsföring, men även interagerar med de anställda 

inom organisationen, är det av stor vikt att den interna och externa kommunikationen är 

samstämmig (Stuart, 1999, s. 203). Då den interna kommunikationen inte undersökts i 

samma utsträckning som extern kommunikation anser forskare att resurser bör läggas på 

att utforska de anställdas viktiga roll i kommunikationen av hållbarhet (Brunton et. al, 

2017, s. 31).  

 

3.5.2 Vikten av effektiv intern kommunikation 
När det gäller organisationers ansvarstagande underskattas ofta den interna 

kommunikationen (Dawkins, 2007, s. 116).  Enligt Strid (1999, s. 14) så är intern 

kommunikation all sorts budskapsförmedling som sker mellan individer i en organisation. 

Johansson (2003, s. 26–27) menar att det är av stor vikt att en organisation arbetar för att 
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medvetandegöra den interna kommunikationen så att den kan utvecklas och bidra till en 

gemensam förståelse av organisationens vision och mål. För att lyckas med detta bör 

organisationen utforma en strategi för hur kommunikationen ska hanteras, och detta bör 

vara en integrerad del av verksamheten, för att i förlängningen underlätta arbetet mot 

strategiska mål (Van Riel & Fombrun 2007, s. 9).  

 

Watson Wyatt (refererade i Yates, 2006, s. 71) har genomfört en undersökning om den 

interna kommunikationens påverkan på finansiellt resultat, vilken visar att organisationer 

med bra intern kommunikation resultatmässigt överträffar organisationer som inte är lika 

skickliga på att kommunicera (Watson Wyatt, 2005, refererad i Yates, 2006, s. 71). 

Dessutom var personalomsättningen i dessa företag lägre eller betydligt lägre än 

branschpartners (Watson Wyatt, 2005, refererad i Yates 2006, s. 71). Orsaken till de 

förbättrade resultaten förklaras av en bättre relation mellan arbetstagaren och företaget, 

där de anställda känner sig kopplade till affärs- och företagskulturen och förstår vad de 

kan göra för att stödja den (Watson Wyatt, 2005, refererad i Yates, 2006, s. 72). Watson 

Wyatt identifierade i sin undersökning ett antal faktorer som anses särskilt viktiga för en 

organisation att bemästra för att få en effektiv intern kommunikation (refererade i Yates, 

2006, s. 72): 

 

• Utbilda medarbetare i organisationskultur och värderingar.  

• Hjälpa medarbetare att förstå verksamheten 

• Se till att medarbetarnas arbete är i linje med kundernas behov 

• Ge medarbetare finansiell information och målsättningar 

• Förklara och främja nya program och policies 

• Utöva ett starkt ledarskap under organisationsförändringar 

 

Hur man däremot skapar effektiv intern kommunikation kan anses komplext. “The 

hierarchy of effective Communication” är en modell (se figur 4) för hur intern 

kommunikation kan hanteras i praktiken på ett konkret sätt (Watson Wyatt, 2005, 

refererade i Yates, 2006, s. 73). De tre nedersta nivåerna i triangeln innehåller nio 

kommunikationsparametrar som leder medarbetarna genom nivåerna medvetenhet, 

förståelse, acceptans och engagemang.  

 

Den grundläggande nivån utgör utgångspunkten för att kunna uppnå effektiv 

kommunikation och inkluderar att organisationen har (Watson Wyatt, 2005, refererade i 

Yates, 2006, s. 73): 

• En formell kommunikationsprocess 

• Metod för hantering av återkoppling från medarbetarna 

• En koppling mellan önskvärt beteende och kompensation 

• Effektiv teknologianvändning 

 

Nästa steg utgör den strategiska nivån och har syftet att förena intern kommunikation med 

företagsmål och kommunikationsverktyg för att (Watson Wyatt, 2005, refererade i Yates, 

2006, s. 73): 

• Underlätta organisationsförändringar 

• Fokusera på ständig förbättring 

• Få medarbetare att jobba i enlighet med affärsstrategin 

 

Syftet med sista steget innan man uppnår effektiv kommunikation är att skapa 

beteendeförändringar och stärka engagemanget bland medarbetarna. Nivån fokuserar 
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därför på relationen mellan de anställda och deras chefer. Kommunikationsparametrarna 

är enligt Watson Wyatt (2005, refererade i Yates, 2006, s. 73–74) “Att förändra beteendet 

bland chefer så att deras handlingar är i linje med ledningens vision och att se till att 

cheferna används som nyckelpersoner som kan koppla de anställdas insatser till 

affärsresultat”  

 

 
Figur 4. Hierarchy of Effective Communication. Källa: Watson Wyatt, 2005, refererade 

i Yates, 2006, s. 74 

 

Vi anser att denna modell bidrar med en struktur för att analysera Siemens 

kommunikation gällande hållbarhet och är därmed en hjälp för att utvärdera vilka 

förbättringsmöjligheter som finns samt hur Siemens kan arbeta för att åstadkomma dessa. 

Genom att säkerställa att en organisation uppfyller de nio parametrarna så kan man alltså 

uppnå effektiv kommunikation, vilket ger möjligheter att skapa beteendeförändringar hos 

de anställda som leder till starkare affärsresultat (Watson Wyatt, 2005, refererade i Yates, 

2006, s. 74). Johansson (2003, s. 337) framhåller att det är viktigt att hitta mätmetoder för 

att utvärdera sin interna kommunikation och huruvida den är effektiv eller inte. 

 

3.5.3 Intern kommunikationsstruktur 

3.5.3.1 Interna kommunikationskanaler och dess innehåll  
Berett (2002, s. 219) menar att oavsett vad en organisationsförändring grundar sig på så 

har den interna kommunikationen en avgörande roll huruvida förändringen blir 

framgångsrik eller inte. Detta överensstämmer med Ligeti och Oraveczs teori (2009, 

refererad i Kataria et al., 2013, s. 46) som menar att den interna kommunikationen är ett 

viktigt verktyg för att driva hållbarhetsarbetet och involvera alla medarbetare i 

organisationen. Medarbetarna är en viktig intressentgrupp för att driva hållbarhetsarbetet 

framåt då de ses som en trovärdig informationskälla av externa intressenter och kan därför 

stärka organisationens externa kommunikation (Dawkins, 2005, refererad i Kataria et al. 

2013, s. 46). För att ta vara på medarbetarnas fulla potential som aktiva 
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hållbarhetsambassadörer är det således viktigt med god intern kommunikation (Kataria 

et al. 2013, s. 46).  

 

Den interna kommunikationen kan ske både via traditionella eller digitala kanaler där 

traditionella kanaler framförallt utgörs av kommunikation som sker ansikte mot ansikte 

och digitala kanaler bland annat syftar på intranät, chattforum, e-mail och sociala medier 

(Kataria et al., 2013, s. 47). Kataria et al. (2013, s. 47) menar att valet av 

kommunikationskanal och kommunikationens innehåll är av stor vikt vid intern 

kommunikation för att informationsspridningen ska fungera optimalt. Welch & Jackson 

(2007, s. 187) menar att det är viktigt att undersöka medarbetarnas preferenser och välja 

rätt kanaler och innehåll för den interna kommunikationen för att möta deras behov och 

önskemål.   

 

Kataria et al (2013, s. 49) genomförde en studie som skildrar hur medarbetare föredrar att 

ta emot information om hållbarhet och organisationens hållbarhetsarbete. Resultatet 

visade att majoriteten förespråkar traditionella kanaler, där kommunikationen sker i 

interaktion med andra, före digitala kanaler Kataria et al (2013, s. 49) . Barrett (2002, s. 

221) stärker detta och menar att det optimala tillvägagångssättet för att förmedla 

information till medarbetaren är via direkt kommunikation ansikte mot ansikte, istället 

för via indirekta, tryckta eller digitala medier. Barrett (2002) menar att direkt 

kommunikation får ett större genomslag då den är interaktiv där ledning och medarbetare 

snabbt kan ge och få respons, vilket bidrar till att förbättra och förankra de budskap som 

förmedlas. Welch & Jackson (2007, s. 187) menar dock att samtidigt som interaktiva 

kommunikationsformer är att föredra så vore det orealistiskt att tro att all intern 

kommunikation inom organisationen kan ske via kommunikation ansikte mot ansikte. 

Welch & Jackson (2007, s. 187) menar därför att envägskommunikation via skriftliga 

eller digitala kommunikationskanaler är absolut nödvändigt och oundvikligt för att 

förmedla budskap inom hela organisationen och till alla medarbetare. Welch & Jackson 

(2007, s. 187) menar vidare att envägskommunikation är att föredra då det är viktigt att 

budskapet förmedlas på ett konsekvent sätt.  

 

Cho et al.  (2011, s. 38) undersökte relationen mellan användandet av olika 

kommunikationskanaler och informationsöverflöd samt den direkta och indirekta 

relationen mellan informationsöverflöd och organisatorisk identifiering samt 

arbetstillfredsställelse.  Resultatet visade att moderna kanaler som inte möjliggör 

interaktion och direkt feedback i större utsträckning bidrar till en känsla av 

informationsöverflöd (Cho et al., 2011, s. 51). Resultatet visade också att 

kommunikationskanaler som möjliggör interaktion och direkt feedback resulterar i högre 

organisatorisk identifiering (Cho et al., 2011, s. 51). Tidigare studier har kopplat 

informationsöverflöd till något negativt och som bör undvikas då det bland annat 

genererar i lägre produktivitet samt stress som påverkar medarbetarnas hälsa negativt 

(Kupritz & Cowells, 2011, s. 56).  

 

Ett sätt att minimera risken för informationsöverflöd i organisationen är enligt Barrett 

(2002, s. 221) att skapa enkel och skräddarsydd information som enbart kommuniceras 

till dem som det berör och syftet är att all information ska upplevas relevant och 

meningsfullt. Det kan exempelvis innebära att varje affärsområde eller division måste 

skräddarsy viktig information till medarbetarna så att budskapet är lätt att förstå och lätt 

att agera utefter (Barrett, 2002, s. 221). Welch & Jackson (2007) betonar också vikten av 

att anpassa informationen till mottagaren för att den ska göra ett minnesvärt intryck. Pijrol 
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& Radomir (2016, s. 54) menar att det i allmänhet är viktigt att budskapen som förmedlas 

är konkreta, enkla och effektiva som medarbetarna lätt kan ta till sig. 

 

3.5.3.2 Informationsflöden 

Inom organisationer finns det olika vägar som kommunikationen kan gå (Tourish, 2005, 

s. 485); uppåt, nedåt samt horisontellt (Lunenburg & Ornstein, 2008). Nedåtgående 

kommunikation syftar till den information som kommer från chefer och ledning och 

kommuniceras till medarbetarna (Tourish, 2005, s. 485). Då ledningen är beroende av att 

medarbetarna arbetar för och bidrar till organisationens mål är kommunikationen mellan 

ledningen och övriga av stor vikt (van Riel & Fombrun, 2007, s. 15). Till ledningsnivå 

räknas de personer som har inflytande över nyckelresurser inom företaget och kan alltså 

innefatta avdelningschefer och affärsområdeschefer (van Riel & Fombrun, 2007, s. 14). 

Målet med kommunikation är att (Pincus et al., 1991, refererade i van Riel & Fombrun, 

2007, s. 15): 

• Skapa en gemensam vision 

• Skapa och bibehålla förtroende för ledningen 

• Initiera och hantera förändringsprocesser  

• Stärka de anställdas identifikation till organisationer 

 

Ledningen är ansvarig för organisationens strategiska riktning och att denna 

kommuniceras i organisationen (Tourish, 2005, s. 494). När organisationer växer och blir 

större uppstår ofta problem, eftersom avståndet mellan olika grupper och avdelningar då 

också växer (Tourish, 2005, s. 494). I samband med att vikten av strategisk 

samstämmighet växer blir kommunikationsnätverken i organisationer allt viktigare 

(Tourish, 2005, s. 494). Larkin och Larkin (1994) menar att ledningens kommunikation 

är som mest effektiv när den högsta ledningen kommunicerar till de närmsta cheferna 

som i sin tur kommunicerar med medarbetarna. I enlighet med detta så menar Pelz 

(refererad i Lynn et al., 1990, s. 19) att ett ökat inflytande uppåt bland chefer ger ökad 

tillfredsställelse och prestation hos medarbetarna under denna chef. Detta då chefernas 

påverkansmöjligheter visat sig påverka deras bemötande mot de underordnade 

medarbetarna (Pelz, refererad i Lynn et al., 1990, s. 20). Jacobsen & Thorsvik (2014) 

framhäver dock att finns en risk med att ha en mellanhand för kommunikationen, då dessa 

(medvetet eller omedvetet) riskerar att vinkla informationen så att ledningens budskap 

inte når fram till fullo.  

Utöver kommunikationen från ledningen till medarbetarna så bör det även finnas 

kommunikation från medarbetarna till cheferna (Tourish, 2005, s. 485). Forskning menar 

att utan kritisk kommunikation till ledningen kommer ledningen att tappa närheten till 

verksamheten och negligera uppkommande problem i organisationen (Tourish, 2005, s. 

485). Det finns även risk att ledningen skapar strategier som inte är i linje med 

medarbetarnas uppfattningar (Tourish, 2005, s. 485). 

Smith (2008, s. 14) betonar att en viktig faktor när det gäller intern kommunikation är att 

de högst upp i organisationen med ledande befattningar inser och respekterar intern 

kommunikations betydelse för verksamheten (Smith 2008, s. 14). Om den högsta 

ledningen och cheferna i en organisation inte förstår vikten av den interna 

kommunikationen kommer företagets kommunikationsstrategi inte att fungera och de 

anställda längst ifrån ledningen inte att nås (Smith, 2008, s. 15; Johansson, 2003, s. 337).  
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3.6 Medarbetarnas engagemang 
3.6.1 Vad innebär ett engagemang hos medarbetarna? 
Företag strävar ständigt efter att förbättra sina prestationer (Markos & Sridevi, 2010, s. 

89) och engagemang hos medarbetarna (så kallat employee engagement) har på senare år 

fått allt större uppmärksamhet och ses ofta som nyckeln till en organisations framgång 

och konkurrenskraft (Lockwood, 2007, s. 2). Idag finns det ingen generellt accepterad 

definition av medarbetarengagemang men Kahn (1990, refererad i Findley et al., s. 154) 

menar att tre förhållanden måste råda för att engagemang ska uppstå; meningsfullhet, 

säkerhet och tillgänglighet. Lockwood (2007, s. 2) definierar medarbetarengagemang 

som “i den omfattning en anställd engagerar sig i något eller någon inom organisationen 

och hur hårt de jobbar och länge de stannar inom företaget som en följd av detta” 

(Lockwood, 2007, s. 2). En annan beskrivning kommer från Markos & Sridevi (2010, s. 

89) som menar att engagerade medarbetare är de som är emotionellt kopplade till, och 

högt involverade i, sitt arbete och som med stor entusiasm gör det lilla extra utöver vad 

som krävs enligt kontraktet. De med ett högt engagemang för sitt arbete påverkar 

kundnöjdheten, företagets rykte och produktivitet på ett positivt sätt (Lockwood, 2007, s. 

2). Med andra ord kan ett fokus på medarbetarnas engagemang leda till förbättrade 

prestationer som är större än de som man åstadkommer genom att bara fokusera på själva 

prestationerna (Gruman & Saks, 2011, s. 124).  

 

Lockwood menar att det finns tre nivåer av engagemang bland medarbetare; engagerade, 

inte engagerade och aktivt oengagerade. Engagerade medarbetare är passionerade, 

känner en djup koppling till sitt företag och driver organisationen framåt (Lockwood, 

2007, s. 3). De som hör till kategorin inte engagerade gör sitt jobb men utan att lägga 

extra energi eller passion i arbetet (Lockwood, 2007, s. 3). De aktivt oengagerade 

medarbetarna sprider negativ energi och spenderar dessutom stor del av sin tid med att 

kritisera det som engagerade medarbetare åstadkommer (Lockwood, 2007, s. 3). Det finns 

flera orsaker till att företag finner det viktigt att skapa medarbetarengagemang. Utöver att 

det leder till större lönsamhet för företaget så anses det även viktigt i konkurrensen om 

talangfulla medarbetare (Lockwood, 2007, s. 2). Genom att skapa engagemang kan man 

behålla personalen längre, vilket anses ytterst viktigt hos många företagsledningar 

(Lockwood, 2007, s. 2).  

  

3.6.2 Hur skapas ett engagemang bland medarbetarna? 
Många forskare har försökt identifiera faktorerna som leder till engagemang bland 

anställda, vilket även många företag finner av stort intresse (Markos & Sridevi, 2010, s. 

91). Enligt Lockwood (2007, s. 2) visar studier att kopplingen mellan en anställds jobb 

och organisationens strategi, samt medarbetarens förståelse av hur viktigt jobbet är för 

företagets framgång, är den viktigaste drivkraften för medarbetarengagemang. I likhet 

med detta lyfter Penna Research Report (2007) vikten av att de anställda ska känna 

mening på jobbet, de skriver ”Organisations who have meaning at work dare to dream 

about the future: they have a purpose, a vision, and a destiny. They have a soul.” (Penna, 

2007, s. 22).  

 

De anställdas hälsa har inflytande på ett företags produktivitet och är även en kritisk 

faktor för engagemanget. Faktorer som anses påverka de anställdas hälsa positivt, och 

därmed även engagemanget, är öppen kommunikation, respekt, förtroende och goda 

relationer på arbetsplatsen (Lockwood, 2007, s. 3). Lockwood (2007, s. 3) konstaterar 

även att de som är högt involverade i sina arbetsprocesser, genom att till exempel utforma 

och implementera förändringsprocesser, har ett större engagemang än övriga. Vi kan 
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därmed konstatera att ett företag kan öka de anställdas engagemang genom att involvera 

dem i förändringar inom organisationen, som till exempel att implementera 

hållbarhetsarbete.  

 

Lockwood (2007, s. 9) rekommenderar vissa strategiska steg som ett företag bör agera 

efter för att uppnå engagemang. Några av dessa är att;  

• Tydligt och konsekvent kommunicera syften och mål för organisationen 

• Koppla organisationens övergripande mål till det dagliga arbetet  

• Säkerställa att de anställda vet hur de kan bidra till organisationens mål 

• Uppmärksamma de anställdas önskemål och behov 

• Ha en öppen dialog mellan ledningen, chefer och medarbetare 

(Lockwood, 2007, s. 9).  

 

Flera forskare finner kommunikation som en viktig faktor gällande engagemang 

(Lockwood, 2007; Ruck & Welch, 2011; Reissner & Pagan, 2013) och menar att 

strategisk kommunikation är en avgörande faktor för att förmedla organisationens mål 

och få de anställda att engagera sig i dessa. Att ha konsekvent kommunikation ökar 

förtroendet för ledningen och Lockwood (2007, s. 5) hävdar att varumärkesarbete kan 

leda till ökat engagemang bland de anställda eftersom det blir ett sätt att förmedla 

företagets vision, värderingar och värdeerbjudande. 

 

3.7 Sammanfattning teoretisk referensram 
Baserat på studiens syfte och frågeställningar har vi identifierat fyra huvudteman vilka 

presenterats i den teoretiska referensramen; Implementering av hållbarhetsarbete, 

Prestationsmätning och nyckeltal, Intern kommunikation och Medarbetarnas 

engagemang.   

 

Forskningen visar att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver planering, resurser och 

engagemang (Maignan et al., 2005, s. 975) och Maon et al. (2009, s. 72) menar att 

hållbarhetsimplementering kan ses som en organisatorisk förändringsprocess. Den 

forskning vi redogjort för visar att det är av stor vikt att hållbarhet är en integrerad del av 

organisationens vision och kärnvärden för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete (Cramer, 

2005; Maignan et al., 2005; Werre, 2003). Lindgren et al (2012, s. 74) menar att en 

fulländad hållbarhetsimplementering också kräver en förändring i företagskulturen. I den 

teoretiska referensramen presenterades även Mirvis och Googins (2006) femstegsmodell 

som kan användas som ett verktyg för att analysera hur långt en organisation har nått i 

implementeringen av hållbarhet. Sammanfattningsvis la denna del av den teoretiska 

referensramen en viktig grund för förståelsen för ett organisatoriskt hållbarhetsarbete.  

 

Med studiens syfte i utgångpunkt, där vi bland annat hämnar att undersöka vilken roll 

intern kommunikation har för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, har vi också inkluderat 

teorier som redogör för vikten av effektiv intern kommunikation- och 

kommunikationsstruktur. Van Riel & Fombrun (2007, s. 9) menar att organisationer 

behöver utforma en strategi för den interna kommunikationen för att lyckas skapa en 

gemensam förståelse av verksamhetens vision och mål. Vi redogör i denna del av 

teoriavnsittet för Watson Wyatts (2005, refererade i Yates, 2006, s. 74) teori som berör 

nio parametrar som en organisation bör beakta för att skapa en effektiv intern 

kommunikation. Avslutningsvis presenteras teorier som redogör för vikten av val av 

kommunikationskanal- och innehåll samt olika informationsflöden.  
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Prestationsmätning och nyckeltal kan också ses som ett viktigt internt 

kommunikationsmedel och därför utgör det ett annat huvudtema i teoriavnsittet.  

 

Tidigare forskning visar att framgången av organisationers hållbarhetsarbete är starkt 

beroende av de anställdas engagemang och vilja att samarbeta (Collier och Esteban, 2007, 

s. 20). Därför avslutade vi den teoretiska referensramen med teorier kring medarbetarnas 

engagemang, hur det skapas och varför en organisation bör eftersträva en hög 

engagemangsnivå. Den teoretiska referensramens alla fyra huvudteman kommer vidare 

att genomsyra hela uppsatsen och användas som verktyg för att analysera studiens 

datamaterial.  
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4. Praktisk metod  
I detta avsnitt presenteras vårt praktiska tillvägagångssätt och inledningsvis presenterar 

vi val av forskningsdesign och studiens urval. Därefter redogör vi för utformning av 

intervjuguide, utförande och datainsamling. Slutligen kommer forskningsetik redovisas 

och diskuteras.  

 

4.1 Forskningsdesign 
Kvalitativ forskning är en interaktiv process som handlar om analyser och därmed 

tolkningar (Widerberg, 2002, s. 31) och eftersom vi vill undersöka betydelsen av intern 

kommunikation vid hållbarhetsimplementering anser vi att en kvalitativ undersökning är 

mest lämplig. Genom en kvalitativ undersökning kan vi få djup insikt och utreda 

bakomliggande faktorer till den interna kommunikationen. Forskningsdesignen för detta 

arbete är en kvalitativ fallstudie i form av semi-strukturerade intervjuer hos Siemens.  

 

4.1.1 Fallstudie 
Fallstudier är en väl beprövad metod inom kvalitativ forskning (Merriam, 1994) och 

lämpar sig när man vill undersöka ett ämne i sitt sammanhang (Saunders et al., 2012, s. 

179). Vi kommer att göra detta genom att studera och undersöka betydelsen av den interna 

kommunikationen för att framgångsrikt hållbarhetsarbete, vilket hittills är ett relativt 

outforskat ämne, på vårt fallföretag Siemens. Fallstudier kan bidra till att svara på frågor 

såsom varför, vad och hur för djupare insikt (Saunders et al., 2012, s. 179). Kvalitativa 

fallstudier inriktar sig således på upptäckt och tolkning snarare än på hypotesprövning 

(Merriam, 1994, s. 25).  

 

Tolkning möjliggörs genom att forskaren i en fallstudie koncentrerar sig på ett specifikt 

fall av särskilt intresse som är intressant och givande att studera på djupet (Merriam, 1994, 

s. 24–25). I och med detta är forskarens intresse inte att generalisera resultaten till andra 

kontexter och situationer (Merriam, 1994, s. 184) Merriam (1994, s. 18) argumenterar 

vidare för att fallstudier är ett sätt att både pröva och utveckla en teori. Detta passar väl 

ihop med vår abduktiva ansats där vi kombinerar induktiv och deduktiv ansats med målet 

att bidra till ny kunskap till forskningen. Enligt Saunders et al. (2012, s. 179) kan en 

fallstudie göras på flera olika fall, detta för att stärka resultatet och se om slutsatserna kan 

överföras från fall till fall. Saunders et al. (2012, s. 181) argumenterar dock vidare för att 

det för en student är mer hanterbart att genomföra ett fall. Merriam (1994, s. 47) 

framhäver att en risk med fallstudier är att de blir alltför långa, detaljerade och ingående 

för att beslutsfattare ska ha tid att läsa och använda dem. Vi hoppas kunna undvika detta 

genom kontinuerlig kontakt med Siemens samt genom att säkerställa att materialet som 

överlämnas till dem är sammanfattat och koncist, och därmed relevant och hanterbart för 

nyckelpersonerna.  

 

Vi har valt att genomföra vår fallstudie på Siemens där en av grundpelarna för 

verksamheten utgörs av att generera socialt värde och den värderingen benämner de som 

“Business to Society” (Siemens, 2018b). Siemens utvecklade år 2014 ett hållbart 

strategiskt program, “Vision 2020 strategy program”, som involverar att försöka 

balansera ekologiska, sociala och ekonomiska mål (Siemens, 2018c). Siemens arbetar 

också för att bidra till Agenda 2030 för hållbar utveckling genom att lägga stor vikt vid 

att applicera hållbarhetsmålen i deras affärsportfölj. (Siemens, 2018c). Siemens har ett 

projekt som benämns Business to Society Initiative med syfte att implementera Agenda 

2030 i Siemens verksamheter i de olika länderna. Siemens Sverige påbörjade detta projekt 
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under våren 2019, projektet leds av Sustainability Manager på Siemens Sverige och vi 

kommer att jobba på uppdrag av organisationen för att medverka i genomförandet av 

detta projekt.  

 

Business to Society Initiative består av fem olika faser; Plan, Focus, Measure, Balance 

och Act och tyngdpunkten i vårt arbete kommer främst att ligga i faserna Focus, Measure 

och Balance. Detta innebär att vi inledningsvis kommer genomföra en outside-in analys 

och studera läget i omvärlden idag och identifiera Sveriges hållbarhetsagenda och 

prioriteringar av de globala hållbarhetsmålen. Därefter kommer vi göra en inside-out 

analys hos Siemens med syfte att identifiera vilka av Sveriges prioriteringar som är mest 

relevanta för deras verksamhet. Detta för att kartlägga hur Siemens bidrar till uppfyllandet 

av Agenda 2030. Vi kommer vidare ta fram konkreta nyckeltal som Siemens kan använda 

i sin interna och externa kommunikation av deras hållbarhetsarbete.   

 

4.1.2 Metod för datainsamling 
Enligt Bryman & Bell (2011, s. 215) utgör forskningsintervjuer den mest använda 

metoden i både kvalitativ och kvantitativ forskning. Det finns flera olika intervjuformer 

där strukturerade och semistrukturerade intervjuer utgör de vanligaste (Bryman & Bell, 

2011, s. 218). Strukturerade intervjuer tar hänsyn till vikten av standardisering under 

datainsamlingsprocessen, författaren ställer därför förbestämda frågor i den ordning som 

återfinns på intervjuschemat (Bryman & Bell, 2011, s. 215). Semistrukturerade intervjuer 

innebär att ett i förväg bestämt frågeschema med viktiga huvudfrågor har utformats men 

till skillnad från strukturerade intervjuer kan ordningsföljden variera och följdfrågor 

ställas utifrån det intervjupersonen berättar (Bryman & Bell, 2011, s. 218).  

 

Vi har i detta arbete valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer samt 

gruppintervjuer. Anledningen till att vi genomförde tre gruppintervjuer var delvis styrt av 

Siemens men syftet var att skapa en fullständig kartläggning av det aktuella 

affärsområdets hållbarhetsarbete. Vår målsättning var att genomföra intervjuerna på plats 

men av geografiska orsaker var detta inte alltid möjligt. Därför har vi också genomfört 

datorstödda intervjuer i form av röstsamtal och skärmdelning där vi visat information om 

Siemens Business To Society-projekt. Vidare delade vi upp vår datainsamling i två delar, 

vid den första datainsamlingen intervjuade vi anställda inom olika affärsområden för att 

kartlägga Siemens hållbarhetsarbete. I den andra datainsamlingen intervjuade vi 

nyckelpersoner inom Siemens hållbarhets- och interna kommunikationsarbete för att få 

en djupare insikt i Siemens interna kommunikation kopplat till hållbarhet.  

 

Innan den första datainsamlingen genomförde vi ett bakgrundsarbete som innefattade en 

kartläggning av Sveriges prioriteringar kopplat till de 17 globala hållbarhetsmålen 

angivna i Agenda 2030. Därefter genomförde vi semistrukturerade intervjuer samt 

gruppintervjuer med affärsområdeschefer och andra anställda inom de olika 

affärsområdena. Denna del av undersökningen mynnade ut i en kartläggning av Siemens 

hållbarhetsarbete och deras bidrag till Agenda 2030 som sedan kommer användas för 

internt och extern kommunikationsunderlag. Som tidigare nämnt utgör detta studiens 

praktiska bidrag till Siemens. I samband med denna kartläggning frågade vi även 

respondenterna från affärsområdena tre frågor kopplat till intern kommunikation för att 

komplettera den datainsamlingen med nyckelpersonerna. Genom dessa semistrukturerade 

intervjuer och gruppintervjuer nådde vi många personer från olika affärsområden och 

med olika roller och vi fick därför en mer heltäckande bild av hur Siemens medarbetare 

uppfattar den interna kommunikationen kopplat till hållbarhet.  
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Den andra datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 

nyckelpersoner kopplat till Siemens hållbarhets- och kommunikationsarbete. Vi la ett 

stort fokus på dessa intervjuer med syfte att kartlägga det strategiska och interna 

kommunikationsarbetet kopplat till hållbarhet. Vi valde att genomföra semistrukturerade 

intervjuer för denna del av datainsamlingen då vi, genom en i förväg utformad 

intervjuguide, får en röd tråd men samtidigt kan anpassa samtalet efter den information 

intervjupersonen berättar.  

 

4.2 Urval 
Vid utförandet av en studie kan flertalet typer av urval tillämpas och dessa kan grupperas 

in i sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011, s. 190). Med ett 

icke-sannolikhetsurval menas att urvalet inte sker slumpmässigt (Bryman & Bell, 2011, 

s. 190). I en kvalitativ metod kan urvalet inte vara lika omfattande som i en kvantitativ 

studie och icke-sannolikhetsurval används därför i huvudsak (Bryman & Bell, 2011, s. 

190). Kritiker menar att kvalitativ forskning och ett icke-sannolikhetsurval inte kan ge ett 

representativt och generaliserbart resultat (Bryman & Bell, 2011, s. 417). Bryman & Bell 

(2011, s. 417) menar dock att syftet med en kvalitativ undersökning inte är att det ska 

vara generaliserbart för en population utan att det ska generaliseras till teori. Det är med 

andra ord kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som avgör om det är generaliserbart 

eller inte (Bryman & Bell, 2011, s. 417).   

 

Den vanligaste formen av icke-sannolikhetsurval är målstyrt urval, det innebär att 

forskaren strategiskt väljer ut deltagare som är relevanta för studiens syfte och 

undersökning (Bryman & Bell, 2011, s. 452). När man genomför ett målstyrt urval 

eftersträvar forskaren att deltagarna ska spegla den variation som kännetecknar hela 

gruppen (Bryman & Bell, 2011, s. 452). Viktigt att beakta är att ett målstyrt urval inte är 

synonymt med ett bekvämlighetsurval som innebär att individer väljs ut av en tillfällighet 

(Bryman & Bell, 2011, s. 452). För vår första datainsamling hade Siemens Sustainability 

Manager identifierat lämpliga respondenter för att vi skulle få en så heltäckande 

kartläggning som möjligt. För den andra datainsamlingen valde vi själva ut fyra 

nyckelpersoner vars roller antingen berörde hållbarhet och/eller intern kommunikation i 

hög grad. Detta då vi ansåg det mest lämpligt baserat på studiens syfte om att undersöka 

vilken roll den interna kommunikationen har för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.  

 

Tabell 2. Översikt intervjuer med affärsområden  

Affärsområde Namn Grupp-

intervju 

Semi-

strukturerad 

intervju 

Dator- 

intervju 

Intern 

kommunikations-

frågor 

Datum 

Digital Factories, 

Processes and 

Drives 

Richard & 

Tor 
 X 

  
X 22/3 

Digital Factories, 

Processes & 

Drives 

Henrik 
 

X 
 

 5/4 

Inköp Martin 
  

X X 25/3 

Hållbarhet Mia 
 

X 
 

 26/3 
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Building 

Technologies 
Daniel 

 
X 

 
X 26/3 

Building 

Technologies 
Johannes 

  
X  5/4 

Human Resources Anders 
 

X 
 

X 27/3 

Human Resources Karin 
 

X 
 

X 3/4 

Siemens Financial 

Services 
Åsa, 

Kenneth 

& Erik 

X 
  

X 28/3 

Mobility Måns & 

Andreas 
X 

  
 28/3 

 

Tabell 3. Översikt intervjuer med nyckelpersoner 

Titel 

 

Namn Ansvars-

område 

Varakt

ighet 

Involverad i 

hållbarhets

arbetet 

Involverad i 

intern 

kommunikation 

Datum 

Hållbarhetschef 1  Mia Norden 45 min X X 4/4 

Hållbarhetschef 2 Annika Norden 60 min X X 4/4 

Chef 1 Helena Norden 45 min X  9/4 

Chef 2  Elisabeth Norden 60 min  X 10/4 

 

4.3 Förberedelse för datainsamling och intervjuguide 
Att skriva en intervjuguide är en viktig och essentiell del i en kvalitativ intervju och 

självfallet har en semi-strukturerad intervju en mer specifik och detaljerad guide än vid 

en ostrukturerad intervju (Blumberg et al., 2011, s. 266). Intervjuguiden är av stor 

betydelse då den hjälper till att säkerställa att studiens huvudsakliga områden berörs. 

Grundat på att vi genomför två datainsamlingar med olika syften så har vi utformat två 

separata intervjuguider. 

 

Enligt Bryman & Bell (2011, s. 261) är den största utmaningen när det kommer till att 

intervjua andra människor att ställa frågorna på ett bra sätt och vi har därför lagt mycket 

tid på upplägg och formuleringar av valda frågeställningar. Som tidigare nämnt riktade 

sig vår första datainsamling till de olika affärsområdena med det huvudsakliga syftet att 

kartlägga Siemens hållbarhetsarbete. Vårt arbete för att utforma den intervjuguiden 

skedde i flera steg. Först kartlade vi Sveriges nuläge och pågående arbete mot Agenda 

2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. För varje mål har vi noggrant redogjort för 

Sveriges läge (se Appendix 1 för ett exempel), Sveriges betydande utmaningar och hur 

respektive mål är relevant för Siemens verksamhet. Därefter utformade vi en 

översiktsbild över Sveriges viktigaste utmaningar i linje med Siemens verksamhet (se 

Appendix 2). Översiktsbilden är strukturerad i sex huvudkategorier som sedan tidigare är 

identifierade av Siemens. Denna översiktsbild lade en viktig grund för kartläggningens 

intervjuguide som även den är indelad i Siemens huvudkategorier (se Appendix 3). Vi 

kompletterade även intervjuguiden med tre specifika frågor kopplat till intern 

kommunikation (se Appendix 4). Vid sex av tio intervjutillfällen gavs det möjlighet att 

ställa de tre specifika frågorna kring intern kommunikation (se tabell 2). Dessa frågor 

ställdes inte vid alla intervjutillfällen grundat på tidsbrist.  
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Som tidigare nämnt riktade sig den andra datainsamlingen till nyckelpersoner vars roller 

antingen berörde hållbarhet och/eller intern kommunikation. Inför dessa intervjuer 

förberedde vi en andra intervjuguide som syftade till att undersöka Siemens interna 

kommunikation kopplat till hållbarhetsarbetet och hur den kommunikationen eventuellt 

påverkar de anställdas engagemangsnivå (se Appendix 5).  

 

4.4 Utförande av datainsamling 
Vid användandet av intervjuer som insamlingsmetod är det viktigt att genomföra dessa 

på ett korrekt sätt. För utförande av datainsamlingen är det viktigt att skapa en 

intervjuguide och ha en klar bild av denna, bestämma huruvida intervjuaren ska vara aktiv 

eller passiv, förbereda metod för registrering av svar och sist men inte minst bestämma 

lämplig tid och plats. Totalt genomförde vi 14 intervjuer och gruppintervjuer där 

tidsåtgången varierade mellan 30–90 minuter. Tio stycken av dessa genomfördes vid den 

första datainsamlingen med affärsområdeschefer och fyra stycken med nyckelpersoner 

inom hållbarhet och kommunikation på Siemens. 

 

Inledande aspekter att beakta inför utförande av intervjuer är att informera deltagaren om 

studiens syfte och etiska aspekter såsom konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell, 

2011, s. 224). Inbjudningar till intervjuerna och gruppintervjuerna med affärsområdena 

skickades ut via mail av oss tillsammans med Siemens Sustainability Manager Anna. 

Dessa inbjudningar innehöll en presentation av projektet Business to Society, intervjuns 

syfte och de respektive deltagares potentiella bidrag. I nästa steg fick respondenterna 

möjlighet att önska tid och plats för genomförandet vilket innebar att vi genomförde en 

del av intervjuerna och gruppintervjuerna på plats men också på distans via Siemens 

interna kommunikationsprogram. Enligt Trots (2010, s. 65) är det av stor betydelse att 

respondenten känner sig bekväm på platsen där intervjun utförs och därför gavs 

deltagarna möjligheten att själva önska plats.  

 

Samtliga intervjuer med affärsområdena inleddes med en initial presentation av projektet 

Business to Society, intervjuns syfte, agenda och de respektive deltagares potentiella 

bidrag. Vi presenterade även ett urval av Sveriges prioriteringar kopplat till den globala 

hållbarhetsagendan och i vissa fall presenterade vi nyckeltal som satts upp vid 

genomförandet av Business Society-projektet i andra länder. Samtliga intervjuer, 

genomförde vi tillsammans med Siemens Sustainability Manager Anna, förutom den med 

Karin då Anna ej deltog. Att vi genomförde dessa intervjuer tillsammans med Siemens 

Sustainability Manager innebar att det inte enbart var vi som påverkade intervjuernas 

upplägg och genomförande. Sex av tio intervjuer avrundade vi med en presentation av 

vår studie kring den interna kommunikationens betydelse för ett gott hållbarhetsarbete 

och ställde våra i förväg förberedda frågeställningar. Efter avslutade intervjuer med 

affärsområdena följde en mailkorrespondens mellan oss och respondenterna, detta för att 

fortsättningsvis diskutera och ta fram lämplig information kring Siemens 

hållbarhetsarbete.   

 

Inbjudningarna till intervjuerna med nyckelpersonerna skedde också via mail där de gavs 

ett informationsbrev och förfrågan om att vara med i studien. I informationsbrevet (se 

appendix 6) framkom det en beskrivning av projektet och studiens syfte, etiska aspekter 

och på vilket sätt personens deltagande i intervjun bidrar till projektet, vilket är viktigt 

enligt Bryman & Bell (2011, s. 224). David & Sutton (2016) menar att syftet med 

informationsbrevet är att visa respekt, skapa förtroende och inleda en god relation med 

respondenterna, vilket lägger grunden för en kommande intervjun. Intervjuerna med 
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nyckelpersonerna inleddes med att vi också muntligt berättade om innehållet i 

informationsbrevet där tyngdpunkten låg i att informera om studiens syfte och 

respondentens rättigheter. Vi var noggranna och förberedde oss innan så att det vi 

muntligt berättade stämde överens med den skriftliga informationen som vi hade skickat 

ut vid förfrågan, detta för att inte skapa misstänksamhet och skepsis från deltagarna.  Vi 

frågade också om det var tillåtet för oss att spela in samtalet, under förutsättning att det 

transkriberade materialet skickas ut på remissrunda där de kan läsa och godkänna 

transkriberingarna innan vi använder dem i studien.  

 

Vid en intervjustudie är det av stor vikt att den som intervjuar är väl insatt i ämnet och på 

ett objektivt sätt, utan att argumentera eller skildra sin egen åsikt, kan ställa djupgående 

frågeställningar (Blumberg et al., 2011, s. 258). Grundat på att vi genomförde 

semistrukturerade intervjuer kunde vi i förväg förbereda och således göra vårt yttersta för 

att formulera neutrala och heltäckande frågeställningar. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 

224) är det viktigt att den som intervjuar är väl förberedd och har en klar bild av 

intervjuguiden, därför la vi stor vikt vid att förbereda oss för att undvika stress och 

osäkerhet i intervjusituationen. Dessutom valde vi att genom en Powerpointpresentation 

visa frågeställningarna för respondenten under intervjutillfället, detta upplevde vi 

underlättade för oss men framförallt för respondenten som enklare kunde ta till sig 

frågeställningarna.  

 

Enligt Magnusson & Marecek (2015, s. 60) så handlar en intervju främst om att samla 

information, och att det därför är av stor vikt att intervjuaren lyssnar aktivt och reflekterar 

för att konversationen ska flyta på bra. Författarna hävdar vidare (2015, s. 54) att 

följdfrågor är ett bra sätt att få respondenterna att lämna fullständiga svar och få dem att 

berätta vidare. Trost (2007, s. 57) menar dock att det är viktigt att följdfrågorna inte ställs 

på ett ifrågasättande vis. Vi har haft detta i åtanke och deltagit aktivt under intervjuerna 

som vi har genomfört genom att vara närvarande och lyssna aktivt samt turas om att ställa 

frågor, anteckna och samtala.  

 

4.5 Hantering av insamlade data 
4.5.1 Transkriberingar 
Att transkribera innebär att allt intervjumaterial översätts i ord (Danielson, 2017, s. 152) 

och Braun & Clarke (2006, s. 88) menar att det är en tidskrävande men nödvändig och 

viktig aspekt innan materialet kan analyseras. Samtliga intervjuer i denna studie spelades 

in och vi kan konstatera att det gav oss mycket, vi kunde närvara och koncentrera oss 

bättre vid intervjutillfället och det gav oss möjlighet att lyssna på samtalet upprepade 

gånger och ordagrant skriva ned intervjupersonens svar. Transkriberingen gav oss en god 

översikt och förståelse för vårt datamaterial.  

 

4.5.2 Empiri- och analysframställning 
Kvalitativa intervjuer genererar snabbt ett stort och detaljerat datamaterial vilket kan göra 

hanteringen och analysen av datan problematisk (Bryman & Bell, 2011, s. 574). Som 

forskare är det viktigt med god balans mellan att inte redogöra för detaljer och inte 

misslyckas med att redogöra för information som kan få generell betydelse för samhället 

i stort (Bryman & Bell, 2011, s. 574). Som tidigare nämnt har vi genomfört två 

datainsamlingar, en med affärsområdena på Siemens där det huvudsakliga syftet var att 

kartlägga deras hållbarhetsarbete men även ställa tre övergripande frågeställningar kring 

deras syn på intern kommunikation.  Den andra datainsamlingen baseras på intervjuerna 
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med nyckelpersoner som arbetar nära hållbarhet och/eller intern kommunikation för att 

mer djupgående undersöka Siemens interna kommunikation kopplat till hållbarhet.  

 

I empiriavsnittet redogör vi först för kartläggningen av Siemens hållbarhetsarbete genom 

att presentera det respektive affärsområde önskade att belysa. Det datamaterialet 

sammanställde vi genom att utforma en värdekarta där nyckeltal och annan information 

presenteras, värdekartan utgör som tidigare nämnt ett viktigt praktiskt bidrag till Siemens. 

Därefter presenteras affärsområdenas syn på den interna kommunikationen, för denna del 

valde vi att presentera en sammanfattande text för respondenternas huvudsakliga åsikter. 

Slutligen redogör vi för det datamaterial som samlades in från djupintervjuerna 

tillsammans med nyckelpersonerna. För denna del av empirin valde vi att presentera 

nyckelpersoners svar var för sig för att skapa en god förståelse för respektive respondents 

tankar och upplevelser och eventuellt kunna identifiera skillnader och likheter, delvis 

baserat på arbetsroll. I alla delar av empirin har även viktiga citat från respondenterna 

påvisats. 

 

Det datamaterial som främst ligger till grund för vårt analysavsnitt är det från 

affärsområdena kopplat till intern kommunikation och djupintervjuerna med 

nyckelpersonerna.  Den delen av empirin mynnade ut i en variant av tematisk analys 

vilket enligt Bryman & Bell (2001, s. 574) är ett vanligt sätt att hantera kvalitativa data 

och som i stora drag innebär att man söker efter teman och mönster i datamaterialet 

(Braun & Clarke, 2006, s. 77). Syftet med den tematiska analysen är att på ett ingående 

sätt reflektera och generera en förståelse av verkligheten (Braun & Clarke, 2006). Vi 

ansåg det lämpligt att använda oss av en tematisk analys då vi strukturerade upp den 

teoretiska referensramen i olika huvudteman och utifrån dem också skapade vår 

intervjuguide för datainsamlingen med nyckelpersonerna. I kapitel 5 redogjorde vi först 

för innehållet i respektive intervju med nyckelpersonerna, men sammanställde sedan 

materialet i en tabell där vi kopplade det viktigaste ur de fyra intervjuerna till de 

huvudteman som vi använder i den teoretiska referensramen. Även huvudbudskapet från 

intervjuerna med affärsområdena har sammanställts och summerats i en tabell kopplat till 

dessa huvudteman. I kapitel 6 har vi sedan analyserat vår empiri utifrån de förutbestämda 

huvudtemana.  

 

4.6 Forskningsetik 
Inom forskning är det viktigt att beakta etiska aspekter som behandlar värderingarnas roll 

i forskningsprocessen och det innefattar bland annat hur man ska behandla de individer 

som studeras (Bryman & Bell, 2011, s.136). Enligt Bryman & Bell (2011, s. 137) finns 

det fyra etiska principer och dessa utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna berör respondentens frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell, 2011, s. 137).  

 

4.6.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om studiens syfte 

på ett grundligt sätt, utan att utelämna viktig och betydande information (Bryman & Bell, 

2011, s. 137). Utöver studiens syfte ska respondenten även informeras om alla moment 

som undersökningen omfattar (Bryman & Bell, 2011, s. 137). I enlighet med 

informationskravet har vi informerat respondenterna om undersökningens syfte och 

etapper. Information delgavs både skriftligt i samband med förfrågan och muntligt i 

samband med intervjutillfället.  
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4.6.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska få fullständig information om 

forskningsprocessen så att du kan avgöra om de vill delta eller inte (Bryman & Bell, 2011, 

s. 148). Samtyckeskravet innebär också att respondenten ska informeras så denne är 

medveten om att deltagandet sker på frivillig basis och att de har rätt att närsomhelst 

avbryta under förloppets gång (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Homan (1991, s. 73, 

refererad i Bryman & Bell, 2011, s.148) menar att det är svårt att ge alla eventuella 

deltagare den information som krävs för att de ska kunna besluta om de vill delta eller 

inte. Han menar vidare att information lätt kan avvika från det faktiska resultatet, 

exempelvis att intervjun tar längre tid än beräknat (Homan, 1991, s. 73 refererad i Bryman 

& Bell, 2011, s.148). Vi har fullföljt samtyckeskravet genom att så tydligt och 

heltäckande som möjligt informera om forskningsprocessen, att deltagandet är frivilligt 

och att de kan avbryta intervjun och välja att inte svara på frågeställningar.   

 

4.6.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att respondenternas uppgifter ska 

behandlas med konfidentialitet såvida individen inte godkänt att deras identitet får 

avslöjas (Bryman & Bell, 2011, s. 137) Detta kräver att forskaren förvarar 

personuppgifter så att obehöriga inte kommer åt dem (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Vid 

kvalitativa studier kan det förekomma sig problematiskt med konfidentialitet och 

anonymitet då man måste säkerställa att individer inte kan identifieras, dock kan det 

hända att deltagare vid kvalitativa studier inte önskar vara anonyma (Bryman & Bell, 

2011, s.146). Grinyer (2002, refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 146) menar att det är 

viktigt att inte alltid anta att deltagaren vill vara anonym trots att det generellt sett ses som 

etiskt korrekt forskning. Det finns omständigheter då deltagaren inte önskar vara anonym 

för att exempelvis kunna ha kvar rättigheterna till sina berättelser (Grinyer 2002, refererad 

i Bryman & Bell, 2011, s. 146). Grundat på detta har vi inför varje intervju informerat 

deltagarna om konfidentialitetskravet men betonat att det är deras individuella val att 

bedöma om de önskar vara anonyma eller ej. Respondenterna från affärsområdena har i 

denna studie fiktiva namn och är således anonyma. Däremot valde nyckelpersonerna i 

den andra datainsamlingen att inte vara anonyma i denna studie.  

 

4.6.4 Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet innebär att det insamlade datamaterialet i undersökningen endast får 

användas för studiens syfte (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Vi informerade deltagarna om 

detta och berättade att vi kommer radera de inspelade intervjuerna när datahanteringen 

och studien är färdigställd.  
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5. Empiri 
I följande kapitel kommer resultatet av samtliga intervjuer och gruppintervjuer att 

presenteras. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet presenteras resultatet 

av datainsamlingen med de olika affärsområdena för att kartlägga Siemens 

hållbarhetsarbete och identifiera nyckeltal. Första avsnittet avslutas med en summerande 

kartläggning av Siemens hållbarhetsarbete. I det andra avsnittet presenteras resultatet 

av datainsamlingen med affärsområdena och nyckelpersoner inom Siemens hållbarhets- 

och kommunikationsarbete för att identifiera Siemens interna kommunikation av 

hållbarhet.  

 

5.2 Kartläggning av Siemens hållbarhetsarbete  
5.2.1 Affärsområde Digital factories, Processes and Drives  
Vid gruppintervjun deltog Rickard och Tor. Inledningsvis framkom att Siemens är en av 

världens största bidragare till arbetet med fartyg och dess begränsning av utsläpp, där 

Siemens levererar en central huvudkomponent som används för att rapportera data om 

utsläpp från fartyg till myndigheter. Vi konstaterade att det är relevant att mäta 

marknadsandelar, hur många komponenter som säljs samt hur utsläppen minskar genom 

varje såld komponent för att kunna visa Siemens bidrag till en hållbar utveckling.  

 

“Det finns inget annat land i Siemensvärlden som gör det här, vi är ensamma om det” 

- Rickard 

 

Vidare fick vi veta att vatten- och avlopp är ett annat viktigt produktområde där Siemens 

bidrar genom att mäta vattenläckage och förbrukning av vatten. Vi konstaterade att 

relevanta nyckeltal kan inhämtas från en kommun och exempelvis omfatta hur mycket 

vatten de har sparat genom Siemens lösningar.  

 

Under intervjun framkom även att Siemens tillverkar och säljer styrsystem till deras 

fabriker och maskinbyggen som effektiviserar processer och genererar enorma 

besparingar av resurser, tid och pengar.  Nyckeltal att framhålla kopplat till detta skulle 

kunna vara hur systemen ökar företags konkurrenskraftighet och hur lång tid det tar från 

att en produkt planeras tills att den levereras till kund. Tor och Rickard ansåg även att det 

är relevant att lyfta att Siemens investerat 100 miljoner kronor i Northvolt som jobbar 

med cirkulär batteriproduktion. Siemens kommer utöver den initiala investeringen i 

projektet även att digitalisera hela fabrikens värdekedja vilket möjliggör hållbar 

produktion.  

 

Vid ett annat tillfälle intervjuade vi även Henrik som också jobbar på Digital Factories, 

Processes and Drives. Henrik jobbar med elmotorer och drivsystem och berättade att det 

finns olika energieffektiviseringsklasser på dessa. Han menar att vi skulle kunna lyfta att 

Siemens har elmotorer som är mer eller mindre effektiva, och föreslår att man skulle 

kunna titta på hur mycket man sålt av den mest energieffektiva, och därmed beräkna hur 

mycket energi som besparats. 

 

5.2.2 Affärsområde Inköp  
Vid denna datorbaserade intervjuade vi Martin som jobbar på inköpsavdelningen. Martin 

berättade om Siemens Supplier Quality Management vilket är Siemens sätt att 

kvalitetssäkra och bidra med kunskap och utbildning till leverantörer och kunder. Enligt 
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Martin inkluderas alla leverantörer i kvalificeringsprocessen och beroende på resultat i 

denna process väljs nyckelleverantörer ut.  

 

“Alla leverantörer måste skriva på vår code of conduct” - Martin 

 

Martin lyfte att ett slagkraftigt nyckeltal berör tjänstebilsflottan, där inköp, HR och 

ledningen tillsammans sätter upp policys för vilka bilar de kan beställa. Enligt Martin 

finns en tydlig kontroll över hur mycket bilarna släpper ut och mål för hur mycket 

utsläppen ska minska. Han lyfte även företagets flygtransport, där han menar att det idag 

inte finns några befintliga nyckeltal men att alla resor redovisas. Det framkom dock att 

Siemens koldioxidutsläpp kopplat till transporter har minskat kraftigt samt att företaget 

arbetar för att främja användandet av digitala kommunikationsmedel för att minska resor 

och utsläpp. Efter en diskussion kring nyckeltal kopplade till resor med flyg och bil så 

kom vi fram till att lämpliga nyckeltal skulle kunna omfatta; minskade koldioxidutsläpp, 

körda kilometer och prestanda på fordonsflotta. 

 

Ett annat område där inköp bidrar till hållbarhet är inom IT, där de har en policy att 

återanvända IT-produkter.  

 

5.2.3 Affärsområde Hållbarhet 
Vid denna datorbaserade intervju pratade vi med Mia som jobbar med miljö-, hälso- och 

säkerhetsfrågor. Mia inledde med att belysa att Siemens i Norden och Sverige har kommit 

långt i sitt interna hälsoarbete och hela Norden uppfyller alla fem elementen i att bedriva 

hälsopromotion enligt Siemens standarder. Mia berättar att fokus på hälsa bland 

medarbetarna har förstärkts under de senaste två åren och man har för tredje året i rad 

genomfört en hälsoenkät där resultaten varit väldigt goda, bland annat gällande upplevd 

hälsa.  

 

“Nu är vi inne på tredje året och målet är att svänga om från att vara reaktiva till att 

bli proaktiva” - Mia 

 

Enligt Mia arbetar Siemens Sverige mot en nollvision som innebär en vision om noll 

olyckor och noll arbetsrelaterad stress i organisationen. En viktig del i det hälsofrämjande 

arbetet är att höja kompetensen kring vad som orsakar stress och ohälsa på en arbetsplats 

och enligt Mia försöker Siemens att på organisationsnivå finna samband mellan yttre 

faktorer och upplevd hälsa. Det är obligatoriskt för alla i företagets ledningsgrupper att 

vara utbildade i hälsofrämjande ledarskap och Mia menar att främja välmående på en 

arbetsplats bygger mycket på företagskultur, värderingar och hur man är mot varandra. I 

diskussionen kring relevanta och slagkraftiga nyckeltal framkom att ett nyckeltal skulle 

kunna vara att mäta det resultat gällande upplevd hälsa som hälsoenkäten visat, detta som 

en verifiering på att de aktiviteter som görs på Siemens ger effekt och att medarbetarna 

mår bra på arbetsplatsen.  

 

5.2.4 Building technologies  
Vid denna semistrukturerade intervju deltog Daniel som jobbar med försäljning inom 

Building Technologies. Daniel hade under hösten deltagit i en workshop där de 

identifierat och presenterat affärsområdets största bidrag till hållbarhet och de 17 globala 

hållbarhetsmålen. Vi konstaterade därför att materialet som Building Technologies tagit 

fram i samband med detta skulle ses över och uppdateras. Daniel anser att projektets 

genomförande då han menar att ett hållbart varumärke samt partnerskap och samarbeten 
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för hållbar utveckling är av extra vikt för Siemens då de gör affärer med offentliga 

myndigheter, där kraven ofta är högre.  

 

Efter att ha granskat sammanställningen från workshopen beslutade vi att hålla ytterligare 

en intervju med en representant från Building Technologies och vi träffade därför även 

Johannes som arbetar i en roll med mycket kund- och säljfokus.  

 

I sammanställningen framkom det hur många kvadratmeter som Siemens styr och 

optimerar via sin Remote Commissioning och Remote Service.  Denna tjänst skapar 

kostnads- och miljöeffektivitet och vi konstaterade att det är relevant att lyfta hur stor yta 

Siemens optimerar. Siemens projekt med ett shoppingcenter i Väla, där man genom ett 

styr- och övervakningssystem skapat stora energibesparingar, konstaterades också vara 

relevant och slagkraftigt. Utöver detta ansåg Johannes att två olika projekt mot 

bostadsbolag, där Siemens gått in och energieffektiviserat bostäder, skulle kunna vara 

intressanta att lyfta.  

  

5.2.5 Affärsområde Human Resources 
På avdelningen för Human Resources intervjuade vi två personer vid två olika tillfällen, 

detta för att få en heltäckande bild med input från olika synvinklar. Vid den första 

semistrukturerade intervjun deltog Anders som jobbar på HR-avdelningen och är en del 

av den svenska ledningsgruppen. Anders är stolt över hur långt Siemens har kommit i sitt 

jämställdhetsarbete och anser att Siemens ligger i framkant gällande detta och han anser 

att jämställdhetsfrågan blir ett mindre och mindre problem. Anders betonar att Siemens 

under den senaste lönerevisionen höjde kvinnors genomsnittliga lön mer än vad de höjde 

männens. 

 

Karin berättade att Siemens har ett certifierat traineeprogram för civilingenjörer där de 

tar in cirka 8–10 traineer varje år, vilket är ett sätt för Siemens att säkra kompetens för 

framtiden. Ett intressant nyckeltal som vi beslutade att undersöka är hur länge en trainee 

stannar inom företaget, då detta kan ses som en sorts indikator för standarden på 

traineeprogrammet och hur väl man trivs på Siemens.  

 

Karin berättade även att anställda på Siemens har god möjlighet att utvecklas och lära sig 

på jobbet, många byter position för att utveckla sina kompetenser vidare genom nya 

arbetsuppgifter och utmaningar. Vi föreslog att det skulle kunna vara intressant att se hur 

länge de anställda stannar inom Siemens, då det kan ses som en indikation på trivsel. 

Karin framhävde även diversifiering av olika nationaliteter som en styrka och ska bad om 

att få återkomma med hur många olika nationaliteter som arbetar inom organisationen.  

 

5.2.6 Affärsområde Siemens Financial Services 
Vid denna gruppintervju deltog Kenneth, Åsa och Erik från Siemens Financial Services 

(SFS). Under intervjun framkom att SFS:s finansiella lösningar bidrar till att stärka små- 

och medelstora företag och deras innovations- och konkurrenskraft.  Siemens finansierar 

även förnyelsen av utrustningsparker inom bland annat sjukvården, vilket är positivt ur 

en hållbarhetssynpunkt då det minskar elförbrukningen samt ger positiva konsekvenser 

för människors hälsa eftersom det möjliggör upptäckt av sjukdomar i ett tidigare stadie.  

 

Gällande nyckeltal kopplat till Siemens Financial Services så diskuterade vi att det vore 

lämpligt att lyfta den finansiering av hållbara lösningar i samhället som ersätter 
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traditionella produkter och lösningar eller som minskar energiåtgången. Vi valde att kalla 

detta Green Finance.  

 

5.2.7 Affärsområde Mobility 
Vid denna semistrukturerade intervju deltog Måns och Andreas som jobbar inom 

affärsområdet Mobility.  

 

Under intervjun framkom att Siemens säkrar Sveriges banströms-försörjning vilket 

möjliggör tågtrafik i Sverige och att det är Siemens som utvecklat signalsystemet på gröna 

linjen i Stockholms tunnelbanetrafik. Intressanta nyckeltal kopplat till detta som 

konstaterades var: hur många personer som förflyttar sig med hjälp av Siemens 

signalsystem på Gröna Linjen samt hur Siemens signalsystem höjer tillgängligheten och 

effekten i kollektivtrafiksystemet i Stockholm.  

 

Måns och Andreas lyfte även det faktum att Siemens varit med och utvecklat E-highway, 

världens första elväg på allmän väg, som möjliggör elektrifiering av godstransport på 

landsväg.  

 

5.3 Value-map över Siemens hållbarhetsarbete 
Intervjuerna med de olika affärsområdena har resulterat i en kartläggning av Siemens 

hållbarhetsarbete och deras bidrag till de globala hållbarhetsmålen, detta visas i figuren 

nedan (se även Appendix 7 för en överskådligare bild). Vissa uppgifter och konkreta 

siffor i figuren nedan kan inte återfinnas i empiriavsnittet grundat på att dessa framkom i 

vår mailkorrespondens med respondenterna efter avslutade intervjuer. Denna 

kartläggning utgör en del av vårt praktiska bidrag till Siemens. Genom en 

hållbarhetsrapport kommer denna kartläggning att användas som internt- och externt 

kommunikationsunderlag på Siemens.  

 
Figur 5. Kartläggning över Siemens hållbarhetsarbete och bidrag till Agenda 2030. 

Källa: Egen illustration. 

 

Kartläggningen har givit oss en god bild över Siemens hållbarhetsarbete vilket vi anser 

är en förutsättning för att vidare kunna analysera organisationens interna kommunikation 

kopplat till hållbarhet. Denna del av studien utgör således en fundamental grund men 

kommer inte att analyseras vidare i kommande avsnitt.  
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5.4 Identifiering av Siemens interna kommunikation av hållbarhet 
5.4.1 Affärsområdenas syn på Siemens interna kommunikation  
Under intervjuerna med de olika affärsområdena har vi även ställt frågor gällande deras 

uppfattning om den interna kommunikationen. Samtliga respondenter anser att de är 

väldigt stolta över att jobba på Siemens, de berättar att hållbarhet och samhällsnytta är en 

del av grundkärnan i organisationen. Richard menar att Siemens värdesätter sociala och 

miljömässiga hållbarhetsaspekter före lönsamhetsaspekten och att detta särskiljer 

Siemens från många organisationer. Richard anser att miljöfrågor är en naturlig och 

självklar del av Siemens verksamhet där man gör väldigt mycket för att bidra till en 

hållbar utveckling. Daniel belyser Siemens engagemang och arbete kopplat till 

arbetsmiljö, hälsofrågor och jämställdhet. Karin berättar om hur hon ur ett 

rekryteringsperspektiv jobbar med jämlikhet och jämställdhet och Anders lyfter sitt 

deltagande i Siemens Diversity board, där de jobbar för att skapa jämställda rättigheter 

inom företaget.  

 

“Siemens är väl ett av de mest humanistiska bolagen som existerat. Det lät lite floskligt 

men hela utgångspunkten var ju hur kan man hjälpa människor och samhället att ha det 

lite bättre och lite lättare.” - Daniel 

 

Daniel menar att det man som medarbetare på Siemens gör om dagarna är väldigt mycket 

kopplat till hållbarhet. Han menar att man varje dag bidrar till hållbarhet genom sitt arbete 

men att medarbetaren inte alltid har detta i åtanke och att den interna kommunikationen 

därför kan bli bättre. Vidare framhåller han att om Siemens skulle vara bättre på att internt 

kommunicera resultatet av hållbarhetsarbetet så hade medarbetaren i större utsträckning 

känt insikt och stolthet kring sitt dagliga arbete.  

 

“Det är ju som att andas och det tänker man ju inte på. Så det är inte jätteuttalat vill 

jag faktiskt påstå, sedan om det är jag som är dålig på att lyssna eller om det inte har 

legat serverat.” - Daniel 

 

Richard anser att Siemens saknar en röd tråd i den interna kommunikationen som 

genomförs, han menar att detta beror på att man främst lagt fokus på den externa 

kommunikationen. Karin instämmer gällande avsaknaden av en röd tråd och menar att 

det inte finns någon tydlig strategi för hur man ska kommunicera hållbarhet på Siemens. 

Richard menar vidare att detta är något som kan komma att påverka Siemens attraktivitet 

som arbetsgivare då unga medarbetare ställer allt högre krav på hållbart företagande. Han 

menar också att intern kommunikation är viktigt för att skapa en trovärdighet i den externa 

kommunikationen av hållbarhet.  

 

Martin menar att en utmaning för Siemens är att det finns väldigt mycket information, så 

pass mycket att den enskilda medarbetaren blir överväldigad. Daniel håller med om den 

stora mängden information men har också förståelse för detta då Siemens är ett stort bolag 

som gör väldigt mycket. Anders anser att Siemens intranät, där stor del av den interna 

kommunikationen finns, inte möter förväntningarna i en modern organisation som 

faktiskt är tekniskt och digitalt orienterat. Martin menar att information behöver finnas 

på intranät och e-mail men att det inte är en självklarhet att man aktivt går in och läser 

den informationen. Martin menar därför att Siemens Town Hall Meetings, där VD, 

ledning och andra chefer är på plats och föreläser, utgör en starkare kommunikationskanal 

än intranätet.  
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“För då sitter man ju där verkligen och lyssnar, snarare än att det bara står 

någonstans på nån länk på nåt sätt på intranätet” - Martin 

 

Richard anser att engagemanget kopplat till hållbarhet är väldigt stort på Siemens men 

menar att engagemanget hade kunnat vara ännu större om den interna kommunikationen 

hade varit bättre. Martin anser att det är väldigt viktigt hur man kommunicerar internt, 

han menar att Siemens när de belyser ett nytt projekt främst höjer kostnadsbesparingar 

men inte andra aspekter av hållbarhet. Han menar att ett inkluderande av fler aspekter 

hade skapat mer substans och också ett större engagemang bland medarbetarna. Siemens 

Sustainability Manager instämde med Martin. 

 

“Jag tänker konkret på när vi pratar om våra tjänstebilar och det senaste som vi hade 

på vårt Town hall-möte där det togs upp hur mycket vi kostnadsbesparar kopplat våra 

resor. Där hade det ju varit ett utmärkt tillfälle att också integrera miljöaspekterna och 

CO2-besparingar. “- Anna 

 

Kenneth belyser vikten av att följa upp hållbarhetsarbetet och kommunicera resultatet för 

att stärka engagemanget bland medarbetarna. Han menar att om uppföljning inte sker 

eller kommuniceras så kommer medarbetaren inte känna sig lika motiverad att agera 

hållbart.  

 

”Vi måste följa upp det varje kvartal. Då blir det lite tävling.” - Kenneth 

 

Både Daniel och Anders anser att den interna kommunikationen kopplat till hållbarhet 

behöver stärkas. Daniel kritiserar det faktum att han inte vet vad hans affärsområde har 

för mål och visioner när det gäller att kommunicera hållbarhet, vilket bland annat 

resulterar i att medarbetarna inte har den kunskap som de borde. Anders menar att 

Siemens har många initiativ och projekt som är jättebra, men anser att kommunikationen 

kring dessa inte ges tillräckligt stort fokus och att de därför inte sprids i den utsträckning 

som de skulle kunna. Han anser att ledningsgruppen behöver stödja hållbarhetsarbetet 

genom att prioritera och skapa goda förutsättningar för att kunna sprida budskapet inom 

organisationen. Han anser att de inte spenderar tillräckligt med resurser för att hålla 

medarbetarna väl informerade, vilket gör att man går miste om att skapa engagemang 

baserat på den samhällsnytta som Siemens skapar. Både Anders och Karin är därmed 

överens om att det är en ledarskapsfråga att skapa engagemang hos de anställda och 

Anders menar att det inte går att försvara sig bakom ursäkter om att man är för upptagen 

med annat eller att det innebär för stora kostnader att skapa en god kommunikation.  

 

“Och så gömmer vi oss själva bakom alla dessa argument. Problemet ligger i att vi inte 

accepterar att det kräver en extra ansträngning att nå ut till folk. Speciellt när vi börjar 

hävda att “alla är så upptagna” - då behöver vi bara bli smartare i vårt sätt att 

kommunicera.” - Anders 

 

5.4.2 Resultat av intervju med Hållbarhetschef 1 
Inledningsvis berättar Mia att hennes arbetsroll berör hållbarhet i Norden och Sverige och 

vi har benämnt henne som Hållbarhetschef 1. Mia berättar att det är hennes ansvar att 

kontrollera och säkerställa att viktig rapportering kommer in till arbetsmiljöverket. 

Utöver detta är Mia också miljöansvarig för Siemens Sverige när det kommer till 

rapportering till Siemens globalt, införandet av globala program och liknande. 
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Mia anser att Siemens har ett stort hållbarhetsfokus där kärnverksamheten bidrar till 

hållbar utveckling. Mia tror att hållbarhetsdimensionerna planet, profit och people kan 

delas in i tre nästan lika stora delar och menar att Siemens ansvarsfullt prioriterar alla tre 

aspekter. Mia berättar vidare att Siemens på en global nivå har skapat en plan och struktur 

för hållbarhetsarbetet och att det är de globala direktiven som alla Siemensbolag runt om 

i världen eftersträvar att fullfölja. Hon nämner Siemens mål om klimatneutralitet med 

noll koldioxidutsläpp till år 2030 och menar att det är ett exempel på ett globalt mål som 

alla Siemensbolag arbetar för att uppnå. 

 

Mia anser att hållbarhet är en del av företagskulturen på Siemens men att det skulle kunna 

utvecklas och bli starkare. Mia anser att kommunikationen av Siemens hållbarhetsarbete 

främst är en extern process där ett av syftena är att positionera och marknadsföra sig som 

ett hållbart företag. Hon uppskattar att Siemens lägger nästintill all fokus på den externa 

kommunikationen av hållbarhet och att den interna kommunikationen inte prioriteras. 

Mia menar dock att den interna kommunikationen inte behöver vara komplicerad utan att 

enbart kommunicera internt vad hållbarhet är och vilka dimensioner som ingår kan göra 

stor skillnad.  

 

Mia tror att Siemens hållbarhetsfokus är stort för att det insett vikten av att vara med och 

bidra till framtiden men att det också grundar sig i ett kundkrav och en strävan efter 

lönsamhet. Mia berättar att det är Siemens globalt som styr hållbarhetsarbetet men att hon 

själv och Hållbarhetschef 2 har ett stort ansvar att se till att det efterföljs. Hon menar att 

de globala strategierna och målen som läggs fram tydligt presenterar vad som behöver 

göras och vad som är viktigt. Mia berättar att Siemens i Sverige får de olika program som 

ska implementeras och följas upp. Enligt Mia är Vd:n för Siemens i Sverige också väldigt 

engagerad när det kommer till hållbarhetsfrågor och att det därför ges ett stort fokus.  Att 

VD och ledning visar intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor poängterar Mia som 

väldigt viktigt då det påverkar verksamheten och medarbetarna på en lokal nivå i väldigt 

stor utsträckning. När det kommer till att redovisa Siemens hållbarhetsarbete görs detta 

på en global nivå och Mia menar att man är väldigt öppen och transparent.  

 

Vidare berättar Mia att hon har varit med och tagit fram övergripande hållbarhetsmål där 

nyckeltalen definierar vad som förväntas av ledning och medarbetare. Ett hållbarhetsmål 

kan exempelvis innebär att medarbetaren behöver vara följsam till en bilpolicy och andra 

riktlinjer som tagits fram för resor i tjänst. Vidare berättar Mia att nyckeltalen följs upp 

kvartalsvis på ledningsgruppsmöten där de samlar in information och mäter hur det har 

gått. Mia menar att det inte alltid är så att mål och nyckeltal lyckas engagera 

medarbetaren, hon tycker att det är viktigt att anpassa kommunikationen så att den väcker 

ett intresse och att det ibland kan vara mer värdefullt att kommunicera ut resultatet och 

analysen och inte nyckeltalet i sig.  

 

Mia berättar att de kommunicerar ut resultaten vid Siemens “Town Hall Meetings” eller 

när ledningsgruppen går ut i sina respektive divisioner och pratar med medarbetarna. Mia 

nämner också att Siemens har ett bonussystem där medarbetarna belönas individuellt om 

man uppnår sina respektive mål och hon berättar att mål kopplat till miljö, hälsa och 

säkerhet finns inkluderande i dem.  

 

Mia menar att det är jätteviktigt med strukturerad och tydlig intern kommunikation men 

att Siemens i nuläget saknar en strategi för att lyckas med det. Mia anser dock att intern 



 

 46 

kommunikation är en jätteviktig aspekt av flera anledningar, bland annat för att väcka 

intresse och engagemang bland medarbetarna och skapa starka känslor till den 

organisation man arbetar på. Mia belyser igen vikten av att organisationens VD och 

ledning engagerar sig i hållbarhetsfrågor för att sprida intresset och engagemanget vidare. 

Trots att Mia tycker att intern kommunikation är av stor vikt så är hon medveten om att 

det är en stor utmaning för de flesta organisationen där man behöver lägga ett stort arbete 

på att identifiera vad som är viktigast att förmedla och kommunicera.  

 

“Men hur det ska kommuniceras internt, det är jättesvårt. All intern kommunikation är 

jättesvår. Och man måste också tänka på vad ska man kommunicera internt” - Mia 

 

När Mia redogör för Siemens kommunikationskanaler berättar hon om Siemens “Fika 

and Learn” och att de inom kort kommer börja använda ett socialt 

kommunikationsverktyg som heter Yammer. Plattformen möjliggör att samtliga 

medarbetare enkelt kan sprida information och Mia är medveten om risken med att 

medarbetare enkelt kan publicera text och information som inte stämmer.  

 

Mia är positivt inställd till projektet Business to Society och tror att det kommer att stärka 

den interna kommunikationen kring hållbarhet på ett mycket bra sätt. Mia menar att 

informationen kommer presenteras på ett sätt som är enkelt att ta till sig och förstå och 

bidra till en aha-upplevelse. Hon tror att projektet och det färdiga materialet kommer 

väcka känslor och engagemang. Mia tror att engagemanget för viktiga hållbarhetsfrågor 

varierar inom organisationen men att det rent generellt är ett högre engagemang ju högre 

upp i organisationen man kommer. Hon tror även att det skiljer sig mellan de olika 

affärsområdena då hållbarhet kan vara en mer eller mindre viktig aspekt för att lyckas 

vinna en affär.  

 

5.4.3 Resultat av intervju med Hållbarhetschef 2 
Annika har arbetat på Siemens i drygt 4 år och hennes ansvar är väldigt nära kopplat till 

hållbarhet och miljö. Annika menar att intern kommunikation är väldigt starkt kopplat till 

hållbarhet och att hon därför är högst involverad i den interna kommunikationen också. 

Annika berättar vidare att det är de områdesansvariga på Siemens som ansvarar för att 

kommunicera internt och att hennes uppgift är att integrera hållbarhetsaspekterna i alla 

sammanhang. Annika belyser vikten av att integrera hållbarhet i den övriga 

kommunikationen och att det ska finnas en nära koppling mellan verksamhet och 

hållbarhet även i kommunikationen.  

 

Ur Annikas perspektiv är hållbarhet integrerat i Siemens verksamhet, produkter och 

lösningar. Annika berättar att Siemens är en organisation som går långt tillbaka i tiden 

och som har en nästan lika lång tradition av att tänka långsiktigt med ett stort 

hållbarhetsfokus. 

 

“Hållbarhet är inte något som hanteras vid sidan om, utan det är något vi gör” - 

Annika 

 

Annika menar på att det på Siemens är naturligt och självklart att ha ett bredare perspektiv 

där man arbetar för att integrera hållbarhet och sociala aspekter. Annika berättar att 

Siemens inte har en separat hållbarhetsstrategi utan att det är väldigt integrerat, vilket med 

företagets nya strategiprogram Vision 2020+ blir extra tydligt. Målet är att Siemens ska 

vara ett så kallat Business To Society-företag.  
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Annika anser att en viktig aspekt för att lyckas med hållbarhetsarbetet är att tänka och 

agera utanför ramarna för att finna lösningar som gynnar planeten samtidigt som 

lönsamhet och sociala aspekter uppfylls. Hon betonar vidare det långsiktiga perspektivet 

och riskerna med att enbart titta på kortsiktiga affärsmöjligheter. Som en del i ett 

långsiktigt perspektiv menar Annika att det är viktigt att vara proaktiv och delta i 

diskussioner kring viktiga samhällsfrågor, detta för att skapa samhällsvärde men också 

för att skapa affärsmöjligheter.  

 

Annika berättar att hållbarhet är en del av företagskulturen på så sätt att Siemens har 

hållbarhet inkluderat i strategin och det dagliga arbetet men att det trots det finns brister 

och utvecklingsmöjligheter. Annika anser att hållbarhet inte genomsyrar kulturen fullt ut 

och att vid personliga uppoffringar minskar tendensen att agera hållbart. Annika 

poängterar också att hållbarhet som en del av företagskulturen kan variera beroende på 

inom vilket område på Siemens man arbetar.  

 

“Det kan vara stor skillnad om du jobbar på Siemens Windpower jämfört med om du 

jobbar på Siemens Power and gas... där oljeindustrin är den största kunden...” - Annika 

 

Enligt Annika är långsiktig framgång Siemens allra största motiv till att ta ett stort 

samhällsansvar och hon berättar att hållbarhetsarbetet styrs genom Siemens globala 

program där hållbara nyckeltal och mål utformas. Annika menar att hennes roll är att utgå 

från de riktlinjer som sätts globalt men att också genomföra lokala anpassningar för att 

möta förväntningarna från kunder, potentiella medarbetare samt myndigheter och andra 

beslutsfattare i Sverige.  

 

Enligt Annika är det viktigt att alla medarbetare jobbar utifrån de hållbara mål som 

fastställts inom organisationen men att chefer har ett extra stort ansvar när det kommer 

till att vara goda förebilder i viktiga frågor. Vidare tror Annika att engagemanget är stort 

men att kunskapsnivån kring hållbarhet varierar bland chefer och ledning inom 

organisationen då hållbarhet är ett komplext och brett begrepp. Annika anser att Siemens 

på en global nivå är transparenta och öppna med det som behöver utvecklas och förbättras 

kopplat till hållbarhetsarbetet. I Norden och Sverige menar Annika att Siemens generellt 

sett behöver bli bättre på att kommunicera det hållbarhetsarbete man bedriver lokalt.   

 

Som tidigare nämnt, berättar Annika att nyckeltal kopplat till hållbarhetsarbetet fastställs 

globalt men att Siemens i alla verksamma länder har möjlighet att anpassa dem efter 

lokala förutsättningarna. Annika berättar att Siemens skulle kunna använda nyckeltalen i 

större utsträckning genom att bland annat internt kommunicera vilka resultat de har 

uppnått.  

 
“Generellt sett tycker jag att vi är dåliga på att använda nyckeltal men det är kopplat till 

att vi är dåliga på att prata om konkreta resultat och output” - Annika 

 

Annika tycker det är viktigt att använda nyckeltal och kommunicera konkreta resultat då 

det är slagkraftig, enkel och trovärdig kommunikation som skapar engagemang. Annika 

är dock medveten om att utmaningen med nyckeltal är att det är en tidskrävande process. 

Det kräver mycket arbete att sammanställa, följa upp och validera och hon tror att detta 

kan vara en anledning till att det inte används i större utsträckning.  
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I allmänhet anser Annika att Siemens har stora möjligheter till utveckling när det kommer 

till intern kommunikation och att den stora utmaningen är att Siemens är ett globalt 

företag där medarbetarna konstant får väldigt mycket information. Enligt Annika skapar 

detta svårigheter för medarbetaren att sortera ut vad som är viktigt och finna den 

information man söker. Annika tror att intern kommunikation är en återkommande 

utmaning för stora företag. Gällande den interna kommunikationen av hållbarhetsfrågor 

anser Annika att Siemens behöver bli bättre på att sammanställa informationen på ett 

tydligt sätt och att hela tiden arbeta för att integrera hållbarhet i all kommunikation.  

 

“När vi pratar om Siemens så pratar vi också hållbarhet” - Annika 

 

Annikas uppfattning är att Siemens i större utsträckning prioriterar den externa 

kommunikationen av hållbarhet och har ett stort fokus på hur de som företag ska 

positionera sitt varumärke. Annika betonar igen att utmaningen kopplat till intern 

kommunikation är att den enskilda individen varje dag möts av ett enormt 

informationsflöde och att kommunikationen därför behöver vara slagkraftig och tydlig 

för att nå ut i bruset. Annika nämner att Siemens har digitala kommunikationskanaler 

men också olika typer av direkt kommunikation på plats. Annika berättar om Siemens 

intranät, Siemens Social Network samt “Fika and Learn” och “Town Hall Meetings” där 

de två sistnämnda är exempel på två direkta kommunikationskanaler. Vidare tror Annika 

att direkta kommunikationskanaler har störst genomslagskraft. Annika tillägger också att 

hon tycker externa kanaler, såsom LinkedIn och Twitter, fungerar bra även som interna 

kommunikationsmedel.  

 

Annika är övertygad om att Business To Society-projektet kommer att stärka den interna 

kommunikationen då det kommer redogöra för, på ett konkret och slagkraftigt sätt, hur 

Siemens bidrar till hållbarhet. Hon tror således att det kommer att stärka medvetenheten 

och kompetensen om hur Siemens bidrar till en hållbar utveckling. Att man sätter Siemens 

arbete i relation till Agenda 2030 är något hon tror kommer engagera medarbetarna. 

Avslutningsvis tror Annika att engagemanget för hållbarhet är förhållandevis högt inom 

organisationen men att det också är en generationsfråga där den yngre generationen 

engagerar sig mer och anser att det är viktigare. Annika tror att det är viktigt att skapa ett 

större engagemang genom aktiviteter för när engagemanget ökar så ökar efterfrågan 

vilket i sin tur driver på hållbarhetsarbetet ytterligare. 

 

5.4.4 Resultat av intervju med Chef 1  
Helena är chef på Siemens med en nordisk koordinatorroll, vilket hon haft sedan år 2011. 

Tidigare innefattade ansvaret även miljö och arbetsmiljö, men allteftersom vikten av de 

områdena vuxit så har Siemens behövt specialisera rollerna och Helena fick då den roll 

hon har idag. I sitt dagliga arbete ansvarar Helena för att Siemens ska bibehålla den 

kvalitet som de utlovat kunden, därmed är produktsäkerhetsansvar en stor del av hennes 

arbete. Hon är även ansvarig för verksamhetssystemet, vilket innehåller processer, rutiner 

och instruktioner.  

 

Helena menar att hållbarhet hela tiden funnits som en del i hennes arbetsliv, men idag är 

mer konkret än vad det tidigare varit. Ansvar för att upprätthålla ett visst antal praxis 

innefattas i hennes roll som chef. Detta kan exempelvis innebära att betala rättvisa löner 

och att inte anställa minderåriga, vilket Helena kopplar till att agera som ett hållbart 

företag och hon menar därmed att hon är högst involverad i hållbarhetsfrågor. Helena 
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menar dock att hon inte är involverad i den interna kommunikationen av hållbarhet inom 

organisationen.  

 

När det kommer till Siemens hållbarhetsarbete så hävdar hon med bestämdhet att Siemens 

är ett globalt företag med en unik chans att möjliggöra det skifte som krävs på en 

industriell nivå, men även rent medmänskligt. Hon menar att Siemens med sin 

produktportfölj och sina tjänster kan göra stor skillnad men att det krävs kompetens och 

samhällsmedvetenhet för att kunna förstå och ta tillvara på möjligheten. Helena menar 

vidare att man måste ha förmåga till konsekvensanalys och vara duktig på att förstå risker 

och möjligheter när man arbetar med hållbarhet. Vidare menar hon att det är en utmaning 

att omvandla kunskaperna till handling. 

 

När Helena beskriver Siemens prioritering av de tre hållbarhetsdimensionerna så menar 

hon att möjligheten att kunna välja prioriteringsordning tillhör den privilegierade. Hon 

förklarar att när saker och ting fungerar och verksamheten har medvind så har man 

valmöjligheter och kan prioritera i ordningen planet, people, profit. När det däremot inte 

fungerar lika bra och man arbetar i motvind så menar Helena att det är lätt att 

prioritetsordningen blir den motsatta - alltså profit, planet, people för att man måste 

behålla affärerna. Helena hävdar att Siemens hittills ofta kunnat välja 

prioriteringsordning, men menar att den situationen snabbt kan förändras.  

 

Helena tycker att hållbarhet är en del av företagskulturen på Siemens, även om det såklart 

finns individuella avvikelser. Hon menar att hållbarhet som en del av företagskulturen 

speglas genom Siemens kärnvärden som är Ansvar, Pålitlighet och Innovation. Hon 

menar att hållbarhet är en del av Siemens DNA som funnits med väldigt länge.  

 

Helena berättar vidare att Siemens nyss genomfört en organisationsförändring som 

innebär att hållbarhet numera ligger som en integrerad del av Siemens strategi, vilket hon 

betonar är väldigt viktigt. Detta innebär att det är högsta ledningen som driver 

hållbarhetsfrågan och hon anser att deras engagemang och kunskapsnivå generellt sett är 

hög. I dagens samhälle är medvetenheten så hög att det gäller att faktiskt vara hållbar och 

inte bara prata hållbarhet för att vara trovärdig. Hon anser att det därför är av vikt att 

ledningen driver hållbarhetsarbetet, då initiativen och kommunikationen måste flöda 

nedåt i organisationen.  

 

“...det börjar på moderbolaget. Det är Joe Kaeser helt enkelt. Och sen så rinner det 

neråt. Vatten rinner väldigt sällan uppåt. Det gör att dom här frågeställningarna... de 

måste vara enligt fysikaliska lagar.”  - Helena 

 

Helena anser att hon inte har tillräckligt med kunskap för att uttala sig om hur transparent 

Siemens är i sin hållbarhetsredovisning. Däremot menar Helena att en individ kan agera 

mer eller mindre transparent och att det beror på individens kunskapsnivå. Hon hävdar 

att personer med stor kunskap vågar vara transparenta och berätta både positiva och 

negativa saker om Siemens verksamhet.  

 

Helena menar att man inom Siemens alltid följer nationell lagstiftning i det land man 

befinner sig i och att Siemens har miljö- och arbetsmiljömål vilket är de målsättningar 

som hon arbetar mot och följer upp kopplat till hållbarhet. Dessa mål följs upp genom ett 

ledningssystem och uppdateras varje år. Helena menar att man inom organisationen är 
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vana att jobba processorienterat, organisationen är van vid att sätta upp mål, följa upp och 

utvärdera dem för att sedan göra korrigeringar till efterföljande år.  

 

Gällande intern kommunikation av hållbarhet och att använda mål och nyckeltal för att 

engagera medarbetare så tycker Helena att företaget har ett förbättringsutrymme. Hon 

menar att det gäller att formulera budskapet så att alla medarbetare känner sig träffade, 

något som man inte riktigt lyckats med ännu. Helena anser att hon personligen har chans 

att vara med och påverka hur Siemens arbetar och vad som följs upp, men tror att detta 

främst beror på hennes specifika roll och det nätverk hon har inom företaget. 

 

Helena berättar att den interna kommunikationen lider av att det inte är tydligt uttalat vem 

som gör vad, vilket innebär att det finns risk att ingen gör någonting. Hon anser att den 

interna kommunikationen kopplat till hållbarhet inte skiljer sig nämnvärt från den övriga 

interna kommunikationen och tycker därför att det i allmänhet behöver tydliggöras vem 

som gör vad, hur och när. Helena menar att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är uppnått 

när man efterlever det man kommunicerar externt. Hon menar att intern kommunikation 

är en nyckel för att uppnå detta, då varje medarbetare är ambassadör för sitt företag och 

påverkar företagets framgång genom sitt sätt att prata om Siemens. Helena anser dock att 

både den intern och den externa kommunikationen kopplat till hållbarhet skulle kunna 

öka. Hon menar att det idag finns många sätt att kommunicera på, alltifrån att delta i 

Hagainitiativet till att använda LinkedIn och delta på mässor. Intranätet har dock tappat i 

trovärdighet, så för att nå ut med ett hållbarhetsbuskap anser hon att man behöver 

visualisera och använda ambassadörer som visar vad de åstadkommit. Hon menar att 

medarbetare idag söker informationen på egen hand, och att varje medarbetare hittar en 

egen strategi för att få tag på den information de har behov av.  

 

“För att få en informations- och kommunikationskanal idag att fungera så måste det 

vara en viss struktur och systematik, och när vi inte har haft en struktur och en 

organisation bakom så kan det heller inte vara systematik och struktur” - Helena 

 

Helena anser att hållbarhetskommunikation är ett tidsfenomen och hoppas att Business 

To Society-projektet kan bidra till ökad kommunikation. Avslutningsvis så menar Helena 

att medvetenheten och intresset gällande hållbarhet i organisationen generellt sett är högt. 

Hon anser dock att en utmaning för ledningen är att de behöver besitta stora kunskaper 

för att kunna kommunicera gällande hållbarhet.  

 

5.4.5 Resultat av intervju med Chef 2  
Elisabeth inleder intervjun med att berätta att hon arbetat inom den svenska koncernen 

Siemens under en lång tid i olika roller och att hon de senaste sju åren jobbat med Siemens 

AB:s företagsövergripande interna kommunikation. Hon samordnar även kampanjer och 

evenemang över Siemensbolagens gränser i Sverige och arbetar även nordiskt. Hennes 

främsta arbetsuppgift är att på en företagsövergripande nivå genomföra och kommunicera 

projekt, kampanjer och evenemang som gället för hela Siemens AB och koordinera dem 

med övriga Siemensbolag i Sverige och Norden. Elisabeth berättar att det utöver henne 

inte finns någon mer inom Siemens AB som har intern kommunikation som uttalad 

arbetsuppgift eller roll. Hon menar att det rent generellt endast är stora bolag som har 

medarbetare som arbetar heltid med enbart intern kommunikation.  

 

Elisabeth upplever inte att hon kommunicerar ut särskilt mycket information kopplat till 

hållbarhet. I samband med det nu pågående projektet Business To Society kommer 
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Elisabeth dock att vara involverad i den interna kommunikationen av det färdiga 

materialet.  

 

Elisabeth anser att Siemens huvudsakliga mål är att agera hållbart och bidra till en hållbar 

utveckling. Hon menar att detta speglas i Siemens globala mål om koldioxidneutralitet 

till år 2030 och inte minst i alla de hållbara produkter och lösningar som de erbjuder. 

Elisabeth berättar att hon är stolt över att arbeta för Siemens men att verksamhetens 

hållbarhetsarbete skulle kunna kommuniceras mycket mer, framförallt internt.  

 

Hon anser att det är lätt hänt att medarbetare, med tanke på att Siemens är ett väldigt stort 

bolag, enbart har koll på sitt specifika område men att man inte har så mycket kunskap 

om allt annat som Siemens faktiskt gör. I samband med detta berättar Elisabeth om en 

serie korta föreläsningar som Siemens arrangerar, Fika and Learn, som bidrar till att 

medarbetarna får en bättre koll på vad de olika affärsområdena gör. Hon berättar att detta 

är något de arbetat med länge men att det nu kommer intensifieras. Elisabeth poängterar 

vikten av att alla medarbetare tar sig tid att lyssna och lära av varandra, det gynnar både 

medarbetaren och företaget. 

 

Elisabeth tror att ett viktigt motiv till Siemens hållbarhetsarbete och samhällsansvar är 

affärer och framgång. Hon menar på att ett gott hållbarhetsarbete kan skapa möjligheter 

för bättre affärer då kunder efterfrågar det i större utsträckning idag. Dessutom tror 

Elisabeth att ett hållbart arbete kan skapa större engagemang hos den enskilda 

medarbetaren då man känner stolthet för det arbete man utför.  

 

“Siemens står för häftiga värderingar och därför har jag valt att jobba här. Jag är stolt 

över att jobba på Siemens och över vad vi gör.” - Elisabeth 

 

För att lyckas implementera hållbarhet i en organisation tror Elisabeth att det är avgörande 

att initiativen kommer från ledningen. Hon menar att det är så det fungerar i en 

organisation, att ledning och chefer visar vägen och skapar delaktiga och engagerade 

medarbetare. Däremot är hon öppen för att intern kommunikation kommer från många 

olika håll i organisationen.  

 

“Som till exempel ett Fika and Learn eller en hälsoföreläsning. Cheferna ska vara där 

och visa att det här faktiskt är viktigt. Det är så det fungerar.” 

- Elisabeth 

 

Elisabeth är av åsikten att Siemens är transparenta med sitt hållbarhetsarbete. När det 

kommer till prestationsmätning menar Elisabeth att Siemens har många interna mål och 

nyckeltal som alla medarbetare behöver arbeta mot för att de ska uppnås, hon nämner 

exempelvis konkreta mål kopplat till resor, sortering, energiförbrukning och liknande. 

Elisabeth menar dock på att uppföljningen av dessa mål skulle kunna kommuniceras mer 

för att medvetandegöra och skapa större engagemang. Under detta samtal reflekterar 

Elisabeth över att hållbarhet är ett väldigt brett begrepp, vid första anblick tänkte hon inte 

på att aspekter såsom hälsa, jämställdhet och jämlikhet också inrymmer i begreppet.  

 

 

När Elisabeth beaktar dessa aspekter som en del av hållbarhet berättar hon om Siemens 

mål om öka antalet av det underrepresenterade könet genom att en av tre ska vara av det 

underrepresenterade könet i slutet på rekryteringsprocessen. 
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Elisabeth berättar att det inte bara är fördelar med att vara ett stort företag, utan att det 

också medför utmaningar, exempelvis vid intern kommunikation. Utöver att Siemens är 

uppdelat i flera olika bolag, så har de också över 40 kontor runtom i Sverige vilket gör att 

kommunikationen blir komplex. Då Elisabeth menar att kommunikation som sker på plats 

är slagkraftigare än digital kommunikation så skapar de många kontoren en utmaning för 

organisationen att nå ut med samma budskap till alla. Ibland frångås principen om att det 

som sker på huvudkontoret även ska ske på alla andra kontor, vilket innebär att vissa 

aktiviteter enbart sker på de större kontoren belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

“Det finns jättemycket vi skulle kunna göra men med de förutsättningar vi har måste vi 

alltid tänka på hur vi bäst gör. Nu med det digitala blir det ju lättare på ett sätt men det 

som drar är oftast fortfarande det mellanmänskliga. Det är det som är så häftigt, det är 

ju faktiskt då det uppstår glädje och en wow-känsla.” - Elisabeth 

 

Elisabeth menar vidare att intern kommunikation är av jättestor vikt när det gäller 

hållbarhetsarbete. Hon menar att alla måste förstå vad det är, vad vi gör, varför vi gör det 

och vad målet är. Vidare menar Elisabeth att den interna kommunikationen fungerar bäst 

på lokal nivå där medarbetarna har nära kontakt med varandra och pratar om det som 

berör dem. Grundat på detta blir en mer allmän information beroende av chefer, och 

chefsassistenter som mellanhand för att budskapet ska nå fram ordentligt. Men det globala 

kommer närmare med nya kommunikationskanaler. Kopplat till kommunikationskanaler 

så nämner Elisabeth att Siemens använder sig av intranät, Siemens Social Network och 

informationsskärmar som sitter uppsatta på kontoret i Stockholm. Elisabeth berättar också 

att de just nu implementerar Yammer i organisationen vilket enligt henne kommer att 

skapa nya möjligheter. Hon berättar vidare att det är ett socialt nätverk där alla 

medarbetare kan sprida idéer och ge feedback. Siemens har även andra icke-digitala 

kanaler såsom Fika and Learn, Town Hall Meetings samt att de olika 

organisationsenheterna har egna informationsmöten dit Elisabeth brukar förmedla 

företagsövergripande information.  

 

Hon menar att det inte alltid är lätt att följa upp kommunikation på ett konkret sätt. I en 

undersökning som utförts på Siemens listade medarbetarna de kommunikationskanaler 

de ansåg viktigast, och då var chefen i topp, följt av intranätet. Elisabeth tror dock att det 

klassiska intranätet förlorat sin viktiga roll när man gått över till nätverk som Yammer. 

Hon betonar dock återigen vikten av kompetenta och engagerade chefer. Hon lyfter även 

vikten av att ha rätt information till alla och att ha material till chefer att använda i 

kommunikationen med sin grupp, vilket skulle underlätta deras arbete.  

 

Elisabeth poängterar att det är viktigt att Siemens kommunicerar på ett sätt som gör att 

man förstår dess dignitet, hon föreslår att man till exempel borde översätta 

koldioxidbesparingarna som Siemens gör till hur många hushålls förbrukning det 

motsvarar så att det blir mer konkret och lättförståeligt. Det är då man skapar en “wow-

upplevelse” menar hon. Hon förespråkar också infographic det vill säga bilder och ikoner 

med en kort information till.  

 

“Det är inte lätt att kommunicera enkelt, det är det svåraste som finns” - Elisabeth 

 

När vi ställer frågan om hur intern och extern kommunikation balanseras så menar 

Elisabeth att det läggs mer resurser på extern kommunikation, de är många som jobbar 
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med det och hon anser att extern kommunikation får en helt annan exponering än intern 

kommunikation. Kopplat till nyckeltal och hur man idag följer upp den interna 

kommunikationen så menar Elisabeth att det hon idag gör är att jobba med statistiken på 

lästa nyheter, lästa inlägg, antal deltagare på Fika and Learn och liknande, men att den 

datan blir mer kvantitativ än kvalitativ. Elisabeth menar att nyckeltal också behövs för 

den interna kommunikationen.  

 

Elisabeth är väldigt positivt inställd och anser att det kommunikationsmaterial som 

Business To Society-projektet mynnar ut i bland annat skulle kunna användas för att 

skapa en tävling, så att medarbetare engageras och utmanar varandra kopplat till 

hållbarhet. Elisabeth ser även en vinning med att kunna använda materialet till att 

kommunicera externt med olika intressenter. När vi avslutningsvis frågar Elisabeth hur 

hon upplever engagemanget kring hållbarhet så menar hon att ledningen är engagerad, 

och hon anser även att medarbetarna uppvisar ett engagemang. Hon menar att frågan 

ligger i tiden och att det är högst aktuellt i samhället.  

 
5.5 Sammanfattning empiri 

5.5.1 Sammanfattning av affärsområdenas syn på Siemens interna kommunikation   
Nedan följer en översiktlig sammanfattning av datamaterialet som genererades vid 

intervjuerna med affärsområdena inom hållbarhet och intern kommunikation.  

 

Tabell 4. Sammanfattning av insamlad empiri om intern kommunikation med 

affärsområdena 

Tema Resultat 

Hållbarhetsimplementering • Hållbarhet och samhällsnytta är en viktig och 

fundamental del av organisationen 

• Siemens värdesätter sociala och miljömässiga aspekter 

högt 

• Jämställdhet, jämlikhet, arbetsmiljö- och hälsofrågor ges 

stor uppmärksamhet 

• Hållbarhet är en stor del av medarbetarnas dagliga arbete 

på Siemens 

Prestationsmätning & nyckeltal • Uppföljning och kommunikation av hållbarhetsarbetets 

resultat bör göras i större utsträckning 

• Det hade underlättat att känna till Siemens mål kopplat 

till intern kommunikation av hållbarhet 

Hållbarhetskommunikation • Siemens har ingen strategi för den interna 

kommunikationen av hållbarhet och därför saknas 

tydlighet och en röd tråd 

• Störst fokus läggs på extern kommunikation  

• Intern kommunikation är av stor vikt för trovärdig extern 

kommunikation 

• Medarbetaren möts av en stor mängd information 

• Intranätet möter inte förväntningarna och Siemens Town 

Hall Meetings är därför den kommunikation med störst 

genomslagskraft 

• Ledning och chefer har ett stort ansvar att skapa goda 

förutsättningar för intern kommunikation 
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Medarbetarnas engagemang • Engagemanget kopplat till hållbarhet är stort bland 

medarbetarna  

• En starkare intern kommunikation skulle leda till större 

insikt och engagemang bland medarbetarna 

 

5.5.2 Sammanfattning av nyckelpersonernas syn på Siemens interna kommunikation  
Nedan följer en översiktlig sammanfattning av datamaterialet som genererades vid 

intervjuerna med nyckelpersonerna inom hållbarhet och intern kommunikation.  

 

Tabell 5. Sammanfattning av insamlad empiri om intern kommunikation med 

nyckelpersoner 

Tema Resultat 

Hållbarhetsimplementering • Siemens har en integrerad hållbarhetsstrategi  

• Hållbarhet utgör en viktig del av Siemens kärnverksamhet 

• Viktigt med engagerad ledning och chefer som driver 

hållbarhetsarbetet 

• Siemens motiv till att agera hållbart är affärsmöjligheter och 

långsiktig framgång 

• Hållbarhet som en del av företagskulturen kan förbättras 

• Siemens är transparent i sin hållbarhetsredovisning.  

Prestationsmätning & 

nyckeltal 
• Finns nyckeltal för det interna hållbarhetsarbetet 

• Nyckeltal och dess resultat kan kommuniceras internt i större 

utsträckning 

• Den interna kommunikationen av nyckeltal behöver anpassas för 

att engagera 

Hållbarhetskommunikation • Siemens saknar tydlig strategi för den interna kommunikationen av 

hållbarhet. Stort informationsflöde är en utmaning för Siemens  

• Förhoppningen är att Business to Society - projektet kommer leda 

till en stärkt intern- och extern kommunikation  

• Siemens lägger störst fokus på extern kommunikation  

• Intern kommunikation är en förutsättning för en trovärdig extern 

kommunikation  

• Direkta kommunikationskanaler på plats anses vara mest effektiva 

• Viktigt att följa upp och utvärdera den interna kommunikationen 

Medarbetarnas engagemang • Hållbarhetsengagemanget är generellt sett högt bland ledning och 

medarbetare på Siemens  

• Engagemanget varierar mellan olika affärsområden 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet i relation till den teoretiska 

referensramen och dess fyra huvudteman. Den del av empirin som mynnade ut i en 

kartläggning av Siemens hållbarhetsarbete kommer inte att analyseras vidare i detta 

avsnitt. Analysen baseras i huvudsak på empirin från intervjuerna med nyckelpersonerna 

men stärks av det som framkommit i kartläggningen. Vi avslutar analysavsnittet med att 

presentera vår sammanfattande modell baserat på utfallet av analysens fyra huvudteman. 

 

6.1 Hållbarhet som en integrerad del av företagsstrategin  
I denna första del av analysen berör vi hur organisationer bör integrera hållbarhet i 

verksamheten och hur långt Siemens har kommit i sin hållbarhetsimplementering. 

 

Enligt Grankvist (2009, s. 17) är kärnan i arbetet med hållbar utveckling att prioritera, 

balansera och ta hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala 

hållbarhetsaspekter. För att bli en långsiktigt hållbar organisation bör kortsiktiga 

beteenden som är socialt skadliga eller miljömässigt negativa undvikas (Porter & 

Kramer 2006, s. 4). Den insamlade empirin från affärsområdena visar att Siemens har 

en lång tradition av att tänka långsiktigt med ett stort hållbarhetsfokus där Siemens 

beaktar, prioriterar och integrerar alla tre hållbarhetsaspekter. Siemens Hållbarhetschef 

1 och 2 samt Chef 1 instämmer och menar att Siemens ansvarsfullt balanserar de tre 

hållbarhetsaspekterna. Chef 1 menar dock att möjligheten att prioritera alla tre 

hållbarhetsaspekter tillhör den privilegierade. Vår kartläggning av Siemens 

hållbarhetsarbete visar tydligt på att de strävar efter att hela tiden utveckla innovativa 

lösningar som bidrar till att bekämpa klimatförändringarna och minska 

koldioxidutsläppen (se figur 5, s. 43). Utöver detta prioriteras också sociala 

hållbarhetsfrågor såsom jämställdhet, jämlikhet, utbildning samt arbetsmiljö och hälsa 

(se figur 5, s. 43).   

 

Empirin från affärsområdena och nyckelpersonerna visar således att Siemens är 

medvetna om vikten av att finna heltäckande lösningar som både gynnar planeten 

samtidigt som lönsamhet och sociala aspekter uppfylls. Vi kan konstatera att Siemens 

befinner sig i ett läge där de har möjlighet att prioritera sociala och ekologiska aspekter i 

samma utsträckning som ekonomisk lönsamhet. Däremot är organisationer idag 

verksamma på en föränderlig och global marknad där förutsättningar snabbt kan 

förändras. Wilson (2015, s. 434) menar att det är viktigt att uppmärksamma och beakta 

dessa förändringar som kan orsaka ekonomiska konsekvenser för företaget. Om 

situationen förändras är det sannolikt att prioriteringen mellan hållbarhetsaspekterna 

förändras och att ekonomisk lönsamhet ges ett större fokus. Empirin och samtliga 

nyckelpersoner förtäljer dock att det är viktigt att en organisation är proaktiv och 

deltagande i diskussioner kring viktiga samhällsfrågor för att skapa affärsmöjligheter 

och samhällsvärde. Utifrån detta kan vi konstatera att det för alla organisationer, i alla 

lägen, är viktigt att tänka och agera långsiktigt och bedriva ett brett hållbarhetsarbete för 

att skapa affärsmöjligheter och uppnå lönsamhet.  

 

Tidigare forskning visar att organisationers förståelse för hållbarhet och dess principer 

generellt sett är stor men att det är desto svårare för organisationer att faktiskt 

implementera och integrera hållbarhet i hela organisationen (Lindgreen et al., 2012, s. 74; 

Cramer, 2005, s. 583). När hållbarhet omnämns i företagets strategi och kärnvärden anses 

dess värderingar vara integrerade (Mirvis & Googins, 2006, s. 116). Detta stärks även av 
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andra forskare (Cramer, 2005, s. 587, Maignan et al., 2005, s. 965; Werre, 2003, s. 248) 

som också poängterar att hållbarhet bör vara implementerat i organisationens vision och 

kärnvärden för att hållbarhetsarbetet ska vara framgångsrikt. Empirin från 

affärsområdena och nyckelpersonerna visar att hållbarhet och samhällsnytta utgör en 

viktig och fundamental del i Siemens organisation. Flera utav respondenterna framhåller 

detta som en av Siemens styrkor och påvisar att Siemens har kommit långt i sin förståelse 

för, och i arbete med, hållbarhet.  

 

“We make real what matters” - Siemens företagsvision 

 

Hållbarhetschef 2 och Chef 1 förtydligar också att Siemens inte har en separat 

hållbarhetsstrategi utan att hållbarhet är en integrerad del av organisationens 

övergripande strategi. Hållbarhetschef 2 berättar också att Siemens genom sitt nya 

strategiprogram Vision 2020+ önskar stärka denna integrering och att målet är att 

Siemens ska vara ett så kallat Business To Society-företag. Att enbart dessa respondenter 

nämnde att Siemens inte har en separat hållbarhetsstrategi kan möjligen bero på deras 

specifika arbetsroller och att de är högst i involverade i hållbarhetsarbetet på en strategisk 

nivå. Att inte fler respondenter nämnde detta kan möjligtvis bero på att de inte arbetar på 

en lika hög strategisk nivå, och att de därför inte är lika medvetna om det eller har det i 

åtanke i samma utsträckning. Vidare berättar Chef 1 att Siemens insikt och förståelse om 

hållbarhet speglas väl i deras företagsvärderingar som utgörs av Ansvar, Pålitlighet och 

Innovation. Ur denna aspekt går det således att konstatera att Siemens har kommit långt 

i utvecklingen och bedriver ett koordinerat och systematiskt hållbarhetsarbete. Däremot 

var det enbart Chef 1 som nämnde organisationens tre kärnvärden, och det var under 

denna intervju som vi för första gången kom i kontakt med dessa trots att vårt samarbete 

med Siemens hade pågått en längre tid.  

 

En fulländad integrering av hållbarhet kräver dock en förändring i företagskulturen 

(Lindgreen et al., 2012, s. 74) det vill säga företagets normer, värderingar och attityder 

som skapar beteenden hos medarbetarna. Chef 1 menar att hållbarhet är en stor del av 

företagskulturen medan Hållbarhetschef 1 och 2 menar att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Hållbarhetschef 2 framhäver att det finns vissa tendenser till att 

medarbetarna, i situationer där de behöver göra egna uppoffringar, inte är fullt lika villiga 

att agera hållbart. Hon skildrar också att hållbarhet som en del av företagskulturen varierar 

beroende på vilket affärsområde på Siemens man arbetar inom. Hållbarhetschef 1 lyfter 

det faktum att kommunikationen av Siemens hållbarhetsarbete främst är en extern process 

där man kommunicerar vad man gör till kunder och andra intressenter. Ett av flera syften 

med extern kommunikation är att positionera och marknadsföra sig som ett hållbart 

företag i branschen. Hon menar att man inte fokuserar på den interna kommunikationen 

i lika stor utsträckning och att detta är något som påverkar företagskulturen. Således kan 

vi konstatera att en stärkt intern kommunikation skulle kunna stärka hållbarhet som en 

del av Siemens företagskultur där hållbara alternativ alltid prioriteras oavsett om det 

innebär personliga uppoffringar för medarbetaren. En stärkt intern kommunikation skulle 

också kunna skapa normer och värderingar som är konsekventa i hela organisationen, 

vilket är fördelaktigt både utifrån ett internt och externt perspektiv.  

 

Transparens vid hållbarhetsredovisning är en annan aspekt som speglar organisationens 

mognad gällande hållbarhetsarbetet (Mirvis & Googins, 2006, s. 115). Hållbarhetschef 1 

och 2 samt Chef 2 anser att Siemens på en global nivå är transparent och öppen med sitt 

hållbarhetsarbete där utvecklingsområden också kommuniceras. Hållbarhetschef 2 anser 
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dock att Siemens på en lokal nivå i Norden och Sverige behöver bli bättre på att 

kommunicera och redovisa hållbarhetsarbetet. Chef 1 anser att hon inte har tillräckligt 

stor kunskap för att kunna uttala sig i frågan. Baserat på empirin från nyckelpersonerna 

är Siemens transparenta i sin hållbarhetsredovisning vilket innebär att de uppfyller ett av 

kraven för nivå fyra i Mirvis och Googins femstegsmodell.   

 

En organisation som enligt Mirvis & Googins (2006, s. 118) har uppnått ett fulländat 

samhällsansvar, alltså nivå fem, bör vara djupt engagerad i sociala och miljömässiga 

problem i omvärlden och drivas av ett högre syfte. Empirin från affärsområdena och 

nyckelpersonerna visar att Siemens har ett stort och brett hållbarhetsfokus där de insett 

vikten av att vara med och bidra till framtiden och en hållbar utveckling. Samtliga 

nyckelpersoner nämner att de huvudsakliga motiven till Siemens hållbarhetsarbete är 

långsiktig framgång och affärsmöjligheter. Vi anser inte att de huvudsakliga motiven 

motsäger det faktum att Siemens hållbarhetsarbete drivs av ett högre syfte. Vi anser att 

lönsamhet är en förutsättning för att organisationer ska kunna existera och agera hållbart 

och empirin tyder på att Siemens är medvetna om att hållbarhet är en nödvändig 

konkurrensfördel som kan skapa bättre affärer och locka medarbetare till organisationen. 

Vi anser därför att Siemens, gällande motiv för hållbarhetsarbetet uppfyller den högsta 

nivån enligt Mirvis och Googins femstegsmodell.  

 

Mirvis & Googins (2006, s. 118) menar att organisationen bör innovera istället för att 

imitera och ledas av visionära, engagerade och kunniga ledare som hela tiden driver det 

hållbara arbetet framåt. Kartläggningen av Siemens hållbarhetsarbete visar att 

organisationen ligger i framkant när det kommer till innovation och utveckling av nya 

hållbara lösningar (se figur 5, s. 43). Kartläggningen visar att Siemens kärnverksamhet, 

produkter och lösningar bidrar till en hållbar utveckling och internt har Siemens också 

satt ett globalt mål om att bli ett klimatneutralt företag (se figur 5, s. 43). Empirin från 

nyckelpersonerna påvisar att Siemens plan och struktur för hållbarhetsarbetet och dess 

initiativ sätts på en global nivå. Dessutom förtäljer nyckelpersonerna samt Anders och 

Karin från affärsområdena att VD:n, ledningen och cheferna på Siemens har ett stort 

ansvar i att driva hållbarhetsfrågor och stärka medvetenheten och engagemanget på en 

lokal nivå. Hållbarhetschef 1 menar att VD:n på Siemens i Sverige är väldigt engagerad 

och att hållbarhetsfrågor därför ges ett stort utrymme och hon menar att det självklart är 

något som påverkar verksamheten positivt. Empirin visar således att Siemens innoverar, 

leds av en engagerad VD samt har förstått innebörden och vikten av att ledningen driver 

hållbarhetsarbetet. Även detta tyder på att Siemens når upp till Mirvis och Googins femte 

och högsta nivå.  

 

Ytterligare en indikation på att Siemens når upp till den högsta nivån enligt 

femstegsmodellen är att Siemens driver flera projekt och är med i koalitioner där målet 

är att möta samhällets utmaningar och hitta lösningar på miljömässiga problem (se figur 

5, s. 43). Teorin framhåller att organisationer som uppnått den högsta nivån när det gäller 

att implementera hållbarhet i verksamheten samarbetar och skapar partnerskap med andra 

företag för att möta problem (Mirvis & Googins, 2006, s. 118). Teorier framhåller också 

vikten av att identifiera och bemöta intressenters intressen när det gäller att implementera 

hållbarhet i en verksamhet (Maignan et al., 2005, s. 968; Cramer, 2005, s. 586). Då en 

stor del av Siemens huvudsakliga verksamhet handlar om att skapa heltäckande lösningar 

till kunderna som bidrar till effektiviseringar av resurser, pengar och tid så kan vi 

fastställa att intressenter finns med som en fundamental del i att implementera 

hållbarhetslösningar (se figur 5, s. 43). Empirin visar även att specifika projekt med syfte 
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att skapa miljö- och kostnadseffektiva lösningar genomförs tillsammans med olika 

kunder (se figur 5, s. 43).  

 

Vi kan utifrån insamlad empiri konstatera att Siemens har kommit långt i sitt 

hållbarhetsarbete då det är en integrerad del av den övergripande strategin. Siemens 

strävar efter att bidra till en bättre värld och förstår att de därför behöver uppfylla både 

sociala och miljömässiga aspekter, men att även lönsamhet är en viktig drivkraft för att 

kunna fortsätta agera hållbart. Siemens på en global nivå är transparenta i sin 

hållbarhetsredovisning, vilket är en indikator som visar på mognad. Utifrån insamlad 

empiri kan vi således konstatera att Siemens uppnått nivå fem i Mirvis & Googins (2006, 

s. 118) modell och kan anses ha ett hållbarhetsarbete som är transformerande.  

 

6.2 Använd nyckeltal för att följa upp och kommunicera resultat 
I denna del analyseras vikten av nyckeltal och intern kommunikation för ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete och hur Siemens arbetar med detta.  

 

Ett samhällsansvar integreras i praktiken genom att organisationen fastställer mål, 

upprättar nyckeltal och följer upp utvecklingen (Mirvis & Googins, 2006, s. 115). 

Genom att använda relevanta nyckeltal kan en organisation med andra ord omsätta 

vision och strategi till konkreta mål (Ax et al. 2015, s. 413; Kaplan & Norton, 1999, s. 

19). Samtliga nyckelpersoner framhäver att Siemens har nyckeltal för att konkretisera 

hållbarhetsmål och vägleda organisationen i uppfyllandet av dem. Hållbarhetschef 2 

berättar att Siemens hållbarhetsarbete framförallt styrs genom globala initiativ och 

program där mål och nyckeltal sätt på en global nivå men att lokala anpassningar av 

dessa görs. Chef 1 menar att miljömålen följs upp i ett ledningssystem och att Siemens 

är vana att jobba processinriktat. Enligt Ax et al. (2015, s. 415–416) är det viktigt att 

medarbetarna förstår innebörden av nyckeltalen och också ges kunskap om hur de kan 

påverkas. Hållbarhetschef 1 berättar att hon har varit med och tagit fram övergripande 

hållbarhetsmål där nyckeltalen tydligt definierar vad som förväntas av både ledning och 

medarbetare. Enligt intervjuerna med affärsområdena och nyckelpersonerna har det 

framkommit att Siemens bland annat har konkreta mål kopplat till transport och resor 

där medarbetaren tydligt vet vad som förväntas. Vi kan således se att Siemens har 

relevanta nyckeltal för hållbarhetsarbetet.  

 

Gällande den interna kommunikationen av nyckeltal och dess resultat framkommer det 

olika åsikter och synpunkter. Hållbarhetschef 1 berättar att nyckeltalen följs upp 

kvartalsvis på ledningsgruppsmöten och sedan kommuniceras till organisationen på 

olika sätt. Kenneth från ett av affärsområdena framhöll samtidigt en önskan om 

tydligare kommunikation av nyckeltalen och dess resultat för att engagera och motivera 

medarbetarna att agera hållbart. Detta kan vi se som en indikation på att den interna 

kommunikationen av nyckeltal och dess resultat kan stärkas. Enligt Ax et al. (2015, s. 

415–416) bör medarbetarna kontinuerligt informeras om vilket resultatuppföljningen av 

nyckeltalen visar. Hållbarhetschef 2 menar att Siemens är duktiga på att kommunicera 

vad de gör men behöver utveckla kommunikationen av faktiska resultat. Hon menar att 

det är jätteviktigt med uppföljning men är medveten om att det utgör en tidskrävande 

process då det kräver mycket arbete att sammanställa, följa upp och validera resultat. 

Vidare menar hon att detta kan vara en anledning till att nyckeltal och dess resultat inte 

används och kommuniceras i större utsträckning på Siemens, men anser ändå att detta är 

ett förbättringsutrymme inom organisationen.  
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Catasús (2017, s. 181) menar vidare att kommunikationen av nyckeltalen behöver göras 

på ett spännande och pedagogiskt sätt för att skapa uppmärksamhet och engagemang. 

Chef 1 och Hållbarhetschef 1 betonar vikten av att anpassa kommunikationen av nyckeltal 

och resultat så att den väcker ett intresse och att medarbetaren känner sig träffad. De 

menar att framgångsrik kommunikation ofta är slagkraftig och enkel. Hållbarhetschef 2 

tycker rent generellt att nyckeltal och dess resultat skapar slagkraftig och trovärdig 

kommunikation som attraherar och skapar engagemang. Chef 2 framhäver att nyckeltalen 

och dess resultat bör ställas i relation till konkreta exempel för att bli mer lättförståeliga 

och tydliga. Hon anser även att man bör använda grafiska illustrationer för att presentera 

nyckeltalen på ett spännande sätt. Flera av nyckelpersonerna ansåg att Business To 

Society-projektet är ett led i att använda nyckeltal och dess resultat för att skapa 

spännande och engagerande kommunikation. Att dessa nyckeltal även sätts i relation till 

de globala hållbarhetsmålen angivna i Agenda 2030 ansågs av nyckelpersonerna skapa 

legitimitet och relevans för nyckeltalen.  

 

När det kommer till utvärdering av den interna kommunikationen så menar Johansson 

(2003, s. 337) att företagsledningens oförmåga att hitta mätmetoder för att utvärdera den 

interna kommunikationen ofta är en bidragande orsak till att den inte fungerar önskvärt. 

Chef 2 berättar att hon följer upp kvantitativa mått såsom hur många som läser 

publicerade nyheter på intranätet, antal deltagare på informationsmöten och så vidare. 

Dock anser hon att det finns ett behov av kvalitativ uppföljning, det vill säga att undersöka 

hur medarbetaren uppfattar den interna kommunikationen och vilken information som 

når fram. Daniel från ett av affärsområdena framhävde det faktum att mål för den interna 

kommunikationen kopplat till hållbarhet inte finns eller åtminstone inte är känt för 

honom. Mål och nyckeltal speglar vad organisationen prioriterar och värdesätter och 

genom att inte ha mål för den interna kommunikationen är det sannolikt att denna aspekt 

inte ägnas lika stor vikt. Detta styrks av Ax et al. (2015, s. 414) som menar att nyckeltal 

utgör ett internt kommunikationsmedel då de kommunicerar vad som är viktigt i 

organisationen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi genom vår insamlade empiri konstatera att Siemens har 

nyckeltal kopplat till hållbarhet som hjälper organisationen att konkretisera företagets 

strategi och målsättning. I empirin framkommer det dock indikationer på att dessa 

nyckeltal inte alltid är allmänt kända inom organisationen, vilket tyder på en bristande 

intern kommunikation. Tittar man närmare på den interna kommunikationen och 

uppföljningen av denna så kan vi se ett samband mellan avsaknad av nyckeltal och 

otillfredsställande kommunikation. I den sammanfattande modellen som vi har skapat (se 

figur 6, s. 64) finns uppföljning med som en viktig aspekt för god intern kommunikation 

av hållbarhet.  

 

6.3 Intern kommunikation är en framgångsfaktor  
I denna del analyseras vikten av intern kommunikation för ett framgångsrikt 

hållbarhetsarbete och Siemens arbete med detta.  

 

Samtlig empiri visar att Siemens är en organisation som har nått långt i sitt 

hållbarhetsarbete och att hållbarhet således är en stor del av det dagliga arbetet. Empirin 

visar att medarbetarna av denna anledning har ett stort engagemang för hållbarhet och är 

stolta över att jobba på Siemens. Däremot förtäljer respondenter bland både 

affärsområdena och nyckelpersonerna att den interna kommunikationen kring 

hållbarhetsarbetet inte ges tillräckligt stort fokus och därför kan förbättras. 
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Hållbarhetschef 2 och Anders från affärsområdena anser att Siemens bör ta vara på 

möjligheten att kommunicera samtliga hållbarhetsaspekter när projekt eller annat 

belyses i organisationen. De menar därför att Siemens har utrymme till förbättring då 

det är viktigt att alla tre hållbarhetsaspekter kommuniceras i lika stor utsträckning. 

Ligeti och Oraveczs teori (2009, refererad i Kataria et al., 2013, s. 46) menar att den 

interna kommunikationen är ett viktigt verktyg för att driva hållbarhetsarbetet framåt 

och att det därför är högst relevant att utveckla den. Siemens interna kommunikation 

speglar organisationens prioriteringar och värderingar och för att integrera hållbarhet i 

hela verksamheten behöver alla hållbarhetsdimensioner kommuniceras. Vi ser en risk 

med att endast de finansiella aspekterna kommuniceras, eftersom de då framstår som det 

viktigaste.  

 

Van Pincus et al (1991, refererad i Riel & Fombrun, 2007, s. 15) menar att ett syfte med 

intern kommunikation är att skapa en gemensam vision och stärka de anställdas 

identifikation till organisationen. Samtliga respondenter från affärsområdena anser att de 

är väldigt stolta över att jobba på Siemens då organisationen bidrar till hållbar utveckling. 

Daniel från affärsområdena framhåller dock att Siemens genom att internt kommunicera 

hållbarhetsarbetets resultat hade kunnat skapa en större insikt och stärka medarbetarens 

känslor för organisationen. Chef 2 instämmer med detta och menar att en stärkt intern 

kommunikation skulle kunna resultera i att medarbetaren i ännu större utsträckning blir 

medveten om vad hållbarhet är, hur Siemens bidrar till hållbarhet samt vad visionen med 

hållbarhetsarbetet är. Denna medvetenhet menar hon, tillsammans med Hållbarhetschef 

1, hade stärkt medarbetarnas engagemang och känslor för organisationen.   

 

Enligt Watson Wyatts (2005, refererade i Yates, 2006, s. 73) modell Hierarchy of 

Effective Communication utgör en formell kommunikationsprocess en grundläggande 

utgångspunkt för att uppnå effektiv kommunikation. Enligt Van Riel & Fombrun (2007, 

s. 9) är det viktigt att organisationen har en strategi för hur kommunikationen bör ske och 

att det bör vara en integrerad del av verksamheten för att underlätta arbetet mot strategiska 

mål. Empirin visar att Siemens har en strategi för den interna kommunikationen, men att 

denna inte alltid är tydlig för medarbetarna eller allmänt känd inom organisationen. Dock 

förtäljer både Hållbarhetschef 1 och Chef 1 att Siemens inte har en strategi för den interna 

kommunikationen av hållbarhet. Chef 1 anser att avsaknaden av denna resulterar i en 

otydlighet kring vem som gör vad, hur och när kopplat till hållbarhet. Även Rickard och 

Karin från affärsområdena berättar att Siemens saknar en strategi för den interna 

kommunikationen kopplat till hållbarhet vilket de upplever leder till oenhetlig 

kommunikation som saknar röd tråd. Vi kan därmed konstatera att Siemens enligt Watson 

Wyatt (2005, refererade i Yates, 2006, s. 73) saknar en grundläggande förutsättning för 

att uppnå en effektiv kommunikation. En anledning till detta kan vara att den intern 

kommunikation av hållbarhet inte har prioriterats.  

 

En majoritet av respondenterna från affärsområdena och nyckelpersonerna menar att 

Siemens lagt störst fokus på den externa kommunikationen. Forskning visar att detta är 

vanligt och att den externa kommunikationen som är kopplad till marknadsföring av 

produkter och tjänster får störst fokus (Van Riel & Fombrun, 2007, s. 14).  Även kopplat 

till kommunikation av hållbarhet visar forskning att störst fokus har lagts på den externa 

kommunikationen och att framhäva vad organisationen gör mot externa intressenter 

(Borkowski et al., 2012; Brunton et. al, 2017). Hållbarhetschef 1 och 2 menar att Siemens 

lägger vikt vid att externt positionera sig och marknadsföra sig som ett hållbart företag. 

Viktigt att beakta är dock att intern kommunikation är nödvändigt för en trovärdig och 
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framgångsrik extern kommunikation. Cramer (2005, s. 591) menar att det är viktigt att 

arbeta för att stärka den interna kommunikationen för att skapa trovärdighet i den externa 

kommunikationen och inte bli anklagad för falsk marknadsföring. Chef 1 och Richard 

från ett av affärsområdena menar att intern kommunikation är nyckeln till ett 

framgångsrikt och trovärdigt hållbarhetsarbete där det man kommunicerar stämmer 

överens med vad man faktiskt gör. Forskning och empiri tyder således på att det är vanligt 

att störst fokus läggs på extern kommunikation men samtidigt finns indikationer på att 

det är nödvändigt att stärka den interna kommunikationen för att förbättra den externa 

kommunikationen.  

 

Forskning belyser att medarbetarna har en viktig roll som ambassadörer och utförare av 

organisatoriskt hållbarhetsarbete (McShane & Cunningham, 2012; Dawkins, 2005, 

refererad i Kataria et al. 2013, s. 46). Chef 1 framhåller att engagerade och stolta 

medarbetare har positiv effekt både på kunder och framtida medarbetare. Som tidigare 

konstateranden visat kan god intern kommunikation skapa engagerade medarbetare. 

Lockwood (2007, s. 2) menar att medarbetare med ett högt engagemang bidrar positivt 

till kundnöjdhet och företagets rykte. Baserat på detta kan vi göra tolkningen att intern 

kommunikation skapar engagerade medarbetare vilket är en nyckel för ett lyckat 

ambassadörskap inifrån och ut.  

 

Den interna kommunikationen kan ske både via traditionella eller digitala kanaler där 

traditionella kanaler framförallt utgörs av kommunikation som sker ansikte mot ansikte 

och digitala kanaler bland annat syftar på intranät, chattforum, e-mail och sociala medier 

(Kataria et al., 2013, s. 47). Empirin från nyckelpersonerna visar att Siemens har många 

olika typer av digitala kommunikationskanaler för intern kommunikation där Siemens 

intranät, Siemens Social Network och sociala medier som LinkedIn och Twitter utgör 

några av dem. Kataria et al. (2013, s. 47) menar att valet av kommunikationskanal är av 

stor vikt vid intern kommunikation för att informationsspridningen ska fungera optimalt. 

Welch & Jackson (2007, s. 187) menar att det är viktigt att undersöka medarbetarnas 

preferenser och välja rätt kanaler för att möta deras behov och önskemål. Anders från 

affärsområdena menar att information måste finnas på intranätet men han anser att 

Siemens intranät i nuläget inte uppfyller det medarbetare kan förvänta sig av en modern 

organisation som är tekniskt och digitalt orienterad. Watson Wyatt (2005, refererade i 

Yates, 2006, s. 73) menar att effektiv teknologianvändning är en grundläggande 

förutsättning för att uppnå effektiv kommunikation. Martin från ett av affärsområdena 

menar dock att direkta kommunikationskanaler på plats skapar en starkare 

kommunikation än vad digitala kanaler såsom intranätet gör. Hållbarhetschef 2 och Chef 

2 instämmer och menar att den kommunikation som får störst genomslagskraft är den 

kommunikation som sker på plats och i interaktion med medarbetarna. Barrett (2002, s. 

221) stärker detta och menar att det optimala tillvägagångssättet för att förmedla 

information till medarbetaren är via direkt kommunikation ansikte mot ansikte då det 

bland annat möjliggör att parterna snabbt kan ge och ta emot feedback. Däremot menar 

Welch & Jackson. (2007, s. 187) att det vore orealistiskt att tro att all intern 

kommunikation inom organisationen kan ske via kommunikation ansikte mot ansikte. 

Welch & Jackson (2007, s. 187) menar att envägskommunikation via skriftliga eller 

digitala kommunikationskanaler är absolut nödvändigt för att lyckas förmedla budskap 

inom hela organisationen och till alla medarbetare.  

 

Cho et al. (2011, s. 38) undersökte relationen mellan användandet av olika 

kommunikationskanaler och informationsöverflöd. Resultatet visade att digitala kanaler 
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som inte möjliggör interaktion och direkt feedback i större utsträckning bidrar till en 

känsla av informationsöverflöd (Cho et al., 2011, s. 51). Martin från ett av affärsområdena 

instämde med detta och exemplifierade bland annat med att e-mail inte alltid öppnas och 

att nyheter på intranätet inte alltid läses. Vidare framhöll Martin att interaktiva möten som 

sker ansikte mot ansikte är ett säkrare sätt för den som vill nå fram med information och 

flera av nyckelpersonerna lyfte Siemens Town Hall Meetings som en väl fungerande 

kommunikationsväg. Det går genom empirin från både affärsområdena och 

nyckelpersonerna att konstatera att informationsöverflöd är en utmaning för Siemens då 

de är ett globalt företag där medarbetaren konstant förses med en stor mängd information.  

 

Ett för stort informationsflöde är något organisationer bör undvika då det bland annat 

genererar i lägre produktivitet samt stress som påverkar medarbetarnas hälsa negativt 

(Kupritz & Cowells, 2011, s. 56). Hållbarhetschef 2 lyfte det faktum att det är svårt för 

medarbetaren att prioritera vad som är viktigt samt att hitta den information man 

eftersöker, eftersom informationsflödet är för stort. Hållbarhetschef 1 anser att det stora 

informationsflödet ställer större krav på att identifiera vad som är viktigast att förmedla 

och kommunicera och till vem. Barrett (2002, s. 221) och Welch & Jackson (2007) 

bekräftar vikten av detta då de också belyser vikten av att skapa enkel och skräddarsydd 

information som enbart kommuniceras till dem som det berör. Empirin från 

nyckelpersonerna visar också att medarbetarna tycker det är viktigt att den information 

som förmedlas är slagkraftig och tydlig så att den når ut i bruset. Detta överensstämmer 

med Pirjol & Radomirs budskap (2016, s. 54) om att all information bör vara konkret, 

enkel och kortfattad så att medarbetarna lätt kan ta till sig den. Att stärka den interna 

kommunikationen handlar således inte om att öka mängden information, utan att den 

information som ges också ska tas emot (Strid, 1999, s. 5).  

 

Smith (2008, s. 14) betonar att en viktig faktor när det gäller intern kommunikation är att 

de högst upp i organisationen med ledande befattningar inser och respekterar den interna 

kommunikationens betydelse för verksamheten. Om ledningen i en organisation inte 

förstår vikten av den interna kommunikationen kommer information och viktiga budskap 

inte nå ut till medarbetarna (Smith, 2008, s. 15). Detta stärks av studiens empiri då Anders 

från ett av affärsområdena belyser vikten av att ledningsgruppen behöver stödja 

hållbarhetsarbetet genom att prioritera och skapa goda förutsättningar för intern 

kommunikation.  

 

Empirin från affärsområdena och nyckelpersonerna visar att respondenterna anser att 

intern kommunikation är en ledarskapsfråga där chefer utgör en primär aktör för att agera 

som goda förebilder, engagera sig i hållbarhetsfrågor och således skapa engagemang hos 

de anställda. Larkin & Larkins (1994) teori menar att den nedåtgående kommunikationen 

från ledningen blir som mest effektiv då den förmedlas via medarbetarens närmaste chef. 

Chef 2 framhäver detta vilket också kan anses vara i linje med Watson Wyatts teori om 

vikten av en stark relation mellan chef och medarbetare. Vår analys visar att direkta 

kommunikationskanaler ansikte mot ansikte är det som får störst genomslagskraft samt 

att kommunikation via den närmsta chefen är det effektivaste sättet för att nå 

medarbetaren.  

 

Sammanfattningsvis ser nyckelpersonerna Business To Society-projektet som ett steg i 

att öka och förbättra den interna kommunikationen kring hållbarhet. De har 

förhoppningar om att projektet ska utmynna i slagkraftig och lättförstådd information som 

kan användas som kommunikationsunderlag i interna och externa sammanhang. 
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Hållbarhetschef 2 anser att informationen som tas fram kommer få tyngd och ökad 

relevans i och med att Siemens hållbarhetsarbete ställs i relation till ramverket Agenda 

2030.  

 

I vår sammanfattande modell (se figur 6, s. 64) återfinns flera av de aspekter kopplat till 

intern kommunikation av hållbarhet som har analyserats i denna del. Dessa aspekter är 

följande; intern kommunikationsstrategi, direkta och interaktiva kommunikationskanaler, 

kommunikation via närmsta chef, hållbarhetsambassadörer, riktad information samt 

enkla och slagkraftiga budskap.  

 

6.4 En fungerande intern kommunikation kan leda till större engagemang  
I denna del analyseras betydelsen av medarbetarnas engagemang för ett stärkt 

hållbarhetsarbete och vår sammanfattande modell presenteras.  

 

Engagemang hos medarbetarna ses ofta som nyckeln till en organisations framgång och 

konkurrenskraft (Lockwood, 2007, s. 2). Överlag visar empirin från affärsområdena och 

nyckelpersonerna har Siemens engagerade och stolta medarbetare som trivs. 

Hållbarhetschef 1 och 2 menar att engagemanget kopplat till hållbarhet på Siemens 

generellt sett är högt men att det varierar mellan olika affärsområden. Respondenterna 

inom affärsområdena menar att engagemanget kopplat till hållbarhet på Siemens är högt 

men att det genom intern kommunikation kan stärkas ytterligare. Anders från ett av 

affärsområdena anser att Siemens genom att inte lägga tillräckligt stort fokus på intern 

kommunikation går miste om att skapa engagemang för hållbarhetsarbetet Siemens 

bedriver.   

 

Analysen visar att god intern kommunikation bidrar till engagerade medarbetare och en 

organisation som jobbar åt samma håll vilket lyfter hållbarhetsarbetet och stärker 

varumärket och lönsamheten. Baserat på denna analys har vi illustrerat sambandet 

mellan intern kommunikation och stärkt hållbarhetsarbete, se figur 6 nedan. Vi har 

identifierat viktiga aspekter för att detta samband ska uppnås, vilka skildras i de nedre 

rutorna i modellen.  

 

 
 

Figur 6. Intern kommunikation är nyckeln till ett stärkt hållbarhetsarbete. Källa: Egen 

illustration. 
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7. Diskussion 
I följande kapitel kommer analysen att diskuteras vidare och vår sammanfattande modell 

(se figur 6, s. 64) och dess identifierade samband och parametrar att presenteras mer 

ingående.  

 

Tidigare forskning har skildrat vikten av hållbarhet som en integrerad del av företagets 

vision, kärnvärden och strategi och att fler och fler organisationer har insett detta (Bonn 

& Fischer, 2011, s. 9; Cramer, 2005, s. 587; Werre, 2003; Jiang, 2017). Denna studies 

empiri utgör inget undantag. Kartläggningen av Siemens hållbarhetsarbete visar att 

hållbarhet inte bör hanteras separat utan som en integrerad del av verksamheten för att 

uppnå ett kontinuerligt och heltäckande hållbarhetsarbete som gör skillnad. Vidare 

framhöll tidigare forskning betydelsen av intern kommunikation för att lyckas 

implementera hållbarhet i hela organisationen och stärka medarbetarnas engagemang 

(Collier & Esteban, 2007; Ligeti & Oravecz, 2008; Rodrigo & Arenas, 2008). Samtidigt 

framkom att intern kommunikation kopplat till hållbarhet fortfarande är ett relativt 

outforskat område (Aguilera et al., 2007; Clark, 2000, s. 363; Dawkins, 2005, s. 108; 

Chen et al., 2015, s. 210) då tidigare studier om kommunikation och hållbarhet framförallt 

haft fokus på extern kommunikation (Borkowski et al., 2012; Brunton et al., 2017).  

 

7.1 Effektivt kommunikationsarbete skapas genom balans  
Tidigare forskning visar att det läggs ett större fokus på den externa kommunikationen av 

hållbarhet än vad det läggs på den interna kommunikationen (Van Riel & Fombrun, 2007, 

s. 14). Extern kommunikation av hållbarhet framhålls i analysen som viktigt för att en 

organisation ska positionera och marknadsföra varumärket som hållbart. Samtidigt 

påvisas att intern kommunikation är en nyckel för att denna kommunikation ska bli 

trovärdig (Cramer, 2005, s. 591). Det är tydligt att respondenterna menar att ett större 

fokus bör läggas på den interna kommunikationen av hållbarhet så att det blir bättre balans 

mellan intern- och extern kommunikation. Vi anser att ojämnt fokus mellan intern- och 

extern kommunikation utgör ett ineffektivt kommunikationsarbete.  

 

Vår studie visar att medarbetares delaktighet är nödvändig för att skapa en hållbar 

organisation och för detta krävs en fungerande intern kommunikation. Detta påvisas även 

av tidigare forskning (Collier & Esteban, 2007; Ligeti & Oravecz, 2008). Analysen visar 

att det för en fungerande intern kommunikation krävs att organisationen och ledningen 

prioriterar denna. Genom att fokusera på den interna kommunikationen av hållbarhet 

kommer den externa kommunikationen att stärkas och bli mer trovärdig och 

medarbetarnas fulla potential som ambassadörer att tillvaratas. Baserat på tidigare 

forskning (Dawkins 2005, refererad i Kataria et al., 2013) och denna studies empiri har 

vi därför identifierat och konstaterat att det är viktigt med balans mellan intern- och extern 

kommunikation av hållbarhet vilket illustreras i figuren nedan.  
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Figur 7. Balans mellan intern- och extern kommunikation av hållbarhet. Källa: Egen 

illustration. 

 

7.2 Intern kommunikation påverkar medarbetarens förmåga att agera hållbart  
I analysen påvisas att intern kommunikation av hållbarhet stärker medarbetarnas 

medvetenhet om vad hållbarhet är, hur organisationen bidrar till hållbarhet och förtydligar 

vad visionen med hållbarhetsarbetet är. Vidare konstateras att en större medvetenhet och 

kunskapsnivå stärker medarbetarnas engagemang och identifikation med organisationen. 

Baserat på detta har ett samband mellan intern kommunikation av hållbarhet och 

medarbetarens förmåga att agera hållbart identifierats vilket skildras i vår 

sammanfattande modell (se figur 6, s. 64) och förtydligas i figuren nedan.  

 

 
 

Figur 8. Samband mellan intern kommunikation av hållbarhet och medarbetarens 

förmåga. Källa: Egen illustration. 

 

Vi anser att en god intern kommunikation kan ses som en framgångsfaktor medan en 

intern kommunikation som inte fungerar kan innebära problem och svårigheter för en 

organisation. Tidigare forskning skildrar att organisationer bör utforma en strategi och 

följa en formell process för den interna kommunikationen (Van Riel & Fombrun, 2007, 

s. 9; Watson Wyatt, 2005, refererad i Yates, 2006, s. 74). Baserat på tidigare forskning 

och denna studies empiri kan vi konstatera att den interna kommunikationen av hållbarhet 

bör struktureras genom en kommunikationsstrategi som tydliggör vad som ska 

kommuniceras, vem som ska kommunicera och genom vilken kommunikationskanal. 

Analysen förtäljer att det finns ett behov av nyckeltal och kvalitativ uppföljning för att 

analysera hur effektiv Siemens interna kommunikation är. Att Siemens inte fastställt en 

tydlig strategi för den interna kommunikationen av hållbarhet och inte heller följer upp 

den ser vi som indikationer på att det finns stora utmaningar med intern kommunikation 

kopplat till hållbarhet. 
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Liksom tidigare forskning antyder (Welch & Jackson, 2007, s. 187) visar analysen att 

kommunikation behöver finnas tillgänglig på Siemens intranät och andra digitala kanaler 

men att det som främst bidrar till att stärka medarbetarnas medvetenhet, kunskapsnivå 

och engagemang är de direkta och interaktiva kanalerna. Vi tror att dessa kanaler får en 

än större genomslagskraft på ett globalt företag som Siemens där informationsflödet är 

stort och det främst är den riktade kommunikationen som når fram. Vi anser att det är 

viktigt att organisationer tar tillvara på att det idag finns många olika 

kommunikationskanaler tillgängliga för att sprida information och budskap effektivt. 

Även om analysen har visat att de direkta och interaktiva kommunikationskanalerna är 

effektiva och har stor inverkan så anser vi att det är viktigt att anpassa kanal efter budskap 

för att optimera användningen av alla kommunikationskanaler. Genom en väl avvägd 

kombination av kanaler kan dessa komplettera varandra för att framgångsrikt sprida 

budskap i hela, eller önskade delar av, organisationen.  

 

Vi anser att Siemens intranät utgör en viktig funktion som central kommunikationskanal 

när det gäller att sprida samma information till alla medarbetare. Vi tror dock att en 

bidragande orsak till att det i dagsläget inte anses som en bra informationskälla på 

Siemens är att det inte håller den standard man kan förvänta sig. Watson Wyatt (2005, 

refererad i Yates, 2006, s. 73) menar att effektiv teknologianvändning är en nödvändighet 

för att uppnå en effektiv kommunikation. Ett intranät består av en stor mängd information 

vilket är en styrka men det ställer också krav på att informationen behöver organiseras på 

ett överskådligt sätt och att systemet ska vara användarvänligt. Analysen visar att Siemens 

har en stor förbättringspotential gällande detta vilket är elementärt att se över. 

Nyckelpersonerna berättade att Siemens kommer att introducera ett socialt nätverk inom 

organisationen som möjliggör interaktiv digital kommunikation. Vi ser detta som positivt 

då det innebär att Siemens investerar i sin interna kommunikation genom en ny kanal som 

är digital och lättillgänglig och som samtidigt bidrar till stärkt internt samarbete och 

interaktion mellan medarbetare.  

 

Analysen påvisar att det är viktigt att Siemens kommunicerar alla hållbarhetsaspekter när 

de belyser projekt och liknande i organisationen. Grundat på ett stort informationsflöde 

på Siemens framkommer det också att det är viktigt att förstå att alla medarbetare inte bör 

vara mottagare av all information utan att budskapen ska riktas till den grupp det berör. 

Detta har tidigare belysts av Barret (2002, s. 221) som menar att skräddarsydd 

information som enbart kommuniceras till dem som det berör är ett sätt att minska känslan 

av informationsöverflöd. Genom att via lämpliga kanaler kommunicera enkla och 

slagkraftiga budskap till berörda medarbetare minskar känslan av informationsöverflöd 

och budskapen når fram i större utsträckning.  

 

Tidigare forskning visar att kommunikation blir som mest effektiv när den förmedlas via 

medarbetarens närmsta chef (Larkin & Larkin, 1994). Detta påvisas även i empirin där 

respondenterna förtäljer att ledare, och framförallt medarbetarens närmaste chef, har en 

viktig roll i den interna kommunikationen. Vi anser att detta skildrar vikten av goda 

relationer på arbetsplatsen då ett gott samspel mellan chef och medarbetare krävs för att 

kommunikationen ska fungera. Analysen indikerar således att ledarskap och 

kommunikation har en stark koppling och vi ser det som högst relevant att alla chefer är 

medvetna om detta samband och förstår vikten av sin roll för den interna 

kommunikationen. Vi anser att ledarskapet i förhållande till den interna 

kommunikationen kan ge positiva konsekvenser, men även tvärtom. Ett ledarskap som 

inte gynnar kommunikationen, kan resultera i negativa konsekvenser för organisationen 



 

 67 

med lägre kunskap, medvetenhet och engagemang bland medarbetarna som följd. Vi kan 

konstatera att ledningen har ett stort ansvar för den interna kommunikationen men viktigt 

att beakta är att även medarbetare själva måste ta ansvar genom att söka och sprida 

information. Ett gott och kommunikativt ledarskap kräver således också ett engagerat 

medarbetarskap. 

 

7.3 Medarbetarens engagemang påverkar hållbarhetsarbetet 
Analysen visar att medarbetarnas kunskapsnivå och engagemang kopplat till hållbarhet 

har en stor påverkan på hur väl hållbarhetsarbetet implementeras och verkställs inom 

organisationen. Baserat på detta har ett samband mellan medarbetarens förmåga att agera 

hållbart och stärkt hållbarhetsarbete identifierats, vilket skildras i vår sammanfattande 

modell (se figur 6, s. 64) och förtydligas i figuren nedan. 

 

 
Figur 9. Samband mellan medarbetarnas förmåga och ett stärkt hållbarhetsarbete. Källa: 

Egen illustration. 

 

Forskning belyser att medarbetare har en viktig roll som utförare och ambassadörer av 

hållbarhetsarbetet (McShane & Cunningham, 2012; Dawkins, 2005, refererad i Kataria 

et al., 2013 s. 46). Denna studies empiri visar också att medarbetarna är nyckelpersoner 

för det organisatoriska hållbarhetsarbetet. För att medarbetaren ska vara en god utförare 

av hållbarhetsarbetet anser vi att dennes normer och värderingar bör överensstämma med 

organisationens kärnvärden, vision och strategi. Genom analysen framkom det att det 

finns vissa tendenser till att medarbetare inom Siemens inte är fullt lika villiga att agera 

hållbart när det innebär personliga uppoffringar. Detta ser vi som en indikation på att det 

kan finnas ett förbättringsutrymme när det gäller det personliga engagemanget, som vi 

anser kan påverka medarbetarnas viktiga roll som utförare av hållbarhetsarbetet. 

Analysen påvisar att medarbetarnas kunskap och engagemang är en avgörande faktor för 

vad som realiseras i organisationen. Detta är, som tidigare diskuterats, beroende av en väl 

fungerande intern kommunikation och det kommer att avgöra hur väl hållbarhetsarbetet 

förverkligas.  

 

Analysen visar att en organisations hållbarhetsarbete kan stärkas genom att medarbetarna 

agerar som goda ambassadörer som sprider kunskap och engagemang både internt och 

externt. Vi anser att medarbetare som agerar som ambassadörer utgör en trovärdig och 

övertygande extern kommunikationskälla. Även inom organisationen kan medarbetare 

agera som hållbarhetsambassadörer och internt bidra till ökad kommunikation och 

engagemang. Förutsättningen för att lyckas med detta är att organisationen har en strategi 

för den interna kommunikationen kopplat till hållbarhet som säkerställer att viktiga 

budskap når alla medarbetare. 

 

Genom vår studie kan vi konstatera av att en god intern kommunikation gällande 

hållbarhet är en grundläggande förutsättning för att skapa engagemang bland 

medarbetarna och således även stärka organisationens hållbarhetsarbete. Ett gott 

hållbarhetsarbete är vidare avgörande för att organisationen ska vara framgångsrik på 

lång sikt.   
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8. Slutsats och rekommendationer 
I följande avsnitt kommer vi först att presentera hur studiens syfte och 

problemformulering har besvarats samt ge rekommendationer till Siemens. Vi kommer 

även att redogöra för studiens teoretiska och praktiska bidrag med avseende på studiens 

resultat och syfte. Slutligen kommer arbetets begränsningar att diskuteras och 

rekommendationer inför framtida forskning att presenteras. 

 

8.1 Studiens slutsatser 
Syftet med studien var att kartlägga hur Siemens arbetar med hållbarhet och bidrar till 

hållbar utveckling. Vi ämnade också undersöka hur Siemens arbetar med intern 

kommunikation kopplat till hållbarhet. Detta för att skapa en förståelse för den interna 

kommunikationens betydelse för organisationers hållbarhetsarbete.  

 

Hur arbetar Siemens med hållbarhet idag?  

Vår slutsats är att Siemens har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete då hållbarhet är en 

integrerad del av deras övergripande strategi. Strategier och initiativ till hållbara program 

sätts globalt men anpassas lokalt. Siemens är innovativa med ett stort fokus på forskning 

och utveckling och de är med och driver viktiga samarbeten med andra globala aktörer 

för att säkra en hållbar framtid (se Appendix 7). Siemens har vidare insett vikten av 

hållbart företagande som konkurrensfördel och menar att lönsamhet är en viktig drivkraft 

för att agera hållbart. Siemens vision är att vara ett Business to Society-företag och de 

bidrar till samhällsnytta genom att beakta sociala, ekologiska och ekonomiska 

hållbarhetsfaktorer. Som ett ledande och globalt företag har Siemens stora möjligheter att 

främja hållbar utveckling, både internt och externt, och vi anser att de tillvaratar dessa 

möjligheter på ett ansvarsfullt sätt.  

 

Hur arbetar Siemens med intern kommunikation av hållbarhet? 

Genom empirisk datainsamling, stöd från vetenskaplig forskning och egna reflektioner 

har vi funnit att Siemens främst fokuserar på extern kommunikation av hållbarhet och 

därför saknar en strategi för den interna kommunikationen kopplat till hållbarhet. 

Siemens är ett globalt företag där ett stort informationsflöde utgör en utmaning. Det stora 

informationsflödet leder till ineffektiv kommunikation där viktiga budskap inte alltid når 

fram. Siemens har många olika kommunikationskanaler där direkt och interaktiv 

kommunikation är mest effektivt. Siemens interna kommunikation kan förbättras genom 

en tydlig kommunikationsstrategi och att genom lämpliga kanaler kommunicera enkla 

och slagkraftiga budskap till berörda medarbetare för att minska känslan av 

informationsöverflöd.  

 

Vilken roll har intern kommunikation för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?  

Genom vår studie kan vi konstatera att intern kommunikation är en fundamental del i ett 

företags hållbarhetsarbete. Vår slutsats är att det finns starka samband mellan intern 

kommunikation, medarbetarens förmåga att agera hållbart, ett stärkt hållbarhetsarbete och 

långsiktig framgång.  

 

8.2 Rekommendationer till Siemens  
Genom vår studie kan vi konstatera att Siemens hållbarhetsarbete skulle gynnas av ett 

ökat fokus på intern kommunikation. För att stärka den interna kommunikationen av 

hållbarhet är vår rekommendation att de bör utforma en strategi som ger struktur och 

tydliga riktlinjer för hur den bör utföras. Den valda kommunikationsstrategin för 
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hållbarhet bör sedermera förmedlas till berörda chefer och kommunikatörer inom 

Siemens så att ett enhetligt kommunikationsarbete skapas. Organisationen bör även 

fastställa mål och nyckeltal så att den interna kommunikationens effektivitet kan följas 

upp och utvecklas. 

 

Genom att identifiera vilka medarbetare som behöver ta del av vilken information kan 

Siemens minska upplevelsen av informationsöverflöd. I strategin bör det därför framgå 

vilka kommunikationskanaler som passar beroende på vilket budskap som ska förmedlas 

och till vem. Budskapen som förmedlas bör vara, enkla, tydliga och slagkraftiga för att 

nå ut i hela organisationen. Utöver att skapa en strategi och struktur för den interna 

kommunikationen av hållbarhet så anser vi att Siemens bör fokusera på att stärka 

engagemanget bland ledarna så att de genom direkt och interaktiv kommunikation kan 

bidra till ökat engagemang bland medarbetarna. Om det generella engagemanget kring 

hållbarhet inom organisationen stärks ökar sannolikheten att medarbetarna kommer att 

agera som ambassadörer och själva sprida budskapen vidare, inifrån och ut.  

 

Vi tror att våra rekommendationer kan skapa en medvetenhet kring vikten av intern 

kommunikation för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på Siemens. Våra 

rekommendationer kan också användas som vägledning för att skapa en effektiv och väl 

fungerande intern kommunikation på Siemens med ett stärkt hållbarhetsarbete som följd. 

 

8.3. Arbetets bidrag 
8.3.1 Teoretiskt bidrag 
Forskning och tidigare studier om kommunikation och hållbarhet har framförallt haft 

fokus på extern kommunikation (Borkowski et al., 2012; Brunton et. al, 2017). Trots 

betydelsen av intern kommunikation för anställdas engagemang samt för utveckling och 

implementering av hållbarhet menar forskare att det är ett relativt outforskat område 

(Aguilera et.al, 2007; Clark, 2000, s. 363; Dawkins, 2005, s. 108; Chen et.al, 2015, s. 

210). Forskning om den interna kommunikationens betydelse för hållbarhetsarbetet har 

således varit bristfällig och forskare hävdar att det därför finns ett forskningsgap 

(Dawkins 2005; Ligeti & Oravecz, 2008; Chaudhri, 2016) som denna studie har ämnat 

att täcka.  

 

Vår studie bidrar till en ökad förståelse inom området intern kommunikation kopplat till 

hållbarhet genom att undersöka hur ett globalt företag arbetar med hållbarhet och hur den 

interna kommunikationen kring detta arbete ser ut. Studien har bidragit med insikter kring 

den interna kommunikationens betydelse för att stärka medarbetarens medvetenhet, 

kunskap och engagemang kopplat till hållbarhet. Vidare har studien bidragit med insikt 

om att ovan nämnda faktorer har stor påverkan på hur väl hållbarhetsarbetet 

implementeras och verkställs inom organisationen.  

 

8.3.2 Praktiskt bidrag 
Vår studie har resulterat i ett praktiskt bidrag till Siemens i form av en kartläggning där 

nyckeltal och annan viktig information kring Siemens hållbarhetsarbete har 

sammanställts. Denna kartläggning baseras på vår redogörelse för Sveriges prioriteringar 

av de globala hållbarhetsmålen angivna i ramverket Agenda 2030. Kartläggning ger 

således en uppfattning om hur Siemens bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030. I 

samband med vår studie har Siemens tagit fram en hållbarhetsrapport för intern och extern 

kommunikation, där vår kartläggning legat till grund. 
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Vår studie kommer också bidra till en ökad förståelse för vikten av intern kommunikation 

för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på Siemens. Utöver detta ges praktiska 

rekommendationer och framgångsfaktorer viktiga att beakta för att utveckla och stärka 

den interna kommunikationen kopplat till hållbarhet. Genom att Siemens ges detta 

praktiska bidrag kan de stärka den interna kommunikationen för att ytterligare utveckla 

sitt redan nu väldigt goda hållbarhetsarbete.  

 

8.3.3 Samhällsetiskt bidrag  
Regeringskansliet (2019) betonar vikten av en bred delaktighet i hela samhället, 

näringslivet inkluderat, för att Sverige ska vara ledande när det kommer till 

genomförandet av de globala hållbarhetsmålen angivna i Agenda 2030. Siemens har som 

mål att bli ett Business To Society-företag där de bedriver ett ansvarsfullt 

hållbarhetsarbete. Vi har i vår studie kartlagt Siemens hållbarhetsarbete i relation till 

Agenda 2030 och denna kartläggning kommer som tidigare nämnt användas som internt 

och externt kommunikationsunderlag. Detta kan förhoppningsvis komma att inspirera 

andra parter och organisationer i näringslivet att se vikten av deras 

hållbarhetsengagemang och arbeta för att ta sig an Sveriges målbild att vara ledande i 

genomförandet av Agenda 2030.  

 

Studiens inriktning mot intern kommunikation visar att detta är en viktig aspekt för att 

stärka medarbetarnas engagemang kopplat till hållbarhet och skapa en organisation som 

arbetar och strävar åt samma håll. För att främja samhället och skapa medvetna och 

engagerade medarbetare och individer bör således den interna kommunikationen kopplat 

till hållbarhet stå i fokus. Medarbetare som är engagerade och trovärdiga 

hållbarhetsambassadörer i sin arbetsroll kommer vidare att sprida och kommunicera 

hållbara budskap även i vardagen. Genom våra rekommendationer ökar vi förståelsen för 

vikten av intern kommunikation för ett ökat engagemang och stärkt hållbarhetsarbete. 

Med ökad förståelse kan organisationer med dess medarbetare i större utsträckning skapa 

ett samhälle där kultur, normer och värderingar främjar hållbar utveckling. 

 

8.4. Begränsningar och framtida forskning  
Vår studie grundar sig på en kvalitativ fallstudie vilket innebär att vi endast undersökt 

Siemens i Sverige och inga andra kontexter. En fallstudie innebär begränsningar i 

generaliserbarhet då endast en specifik kontext studerats, vilket gör att resultaten kan vara 

problematiska att överföra på andra situationer. Trots denna begränsning så ger vår 

fallstudie djupgående information om ett specifikt fall.  

 

En annan begränsning i vår studie är att empirin grundar sig på ett begränsat urval där 

nyckelpersonerna har en nära koppling till hållbarhet och/eller intern kommunikation. 

Detta urval av nyckelpersoner grundade sig på att vi ville göra en nulägesanalys av 

Siemens interna kommunikation av hållbarhet och därför ansåg vi det relevant att 

intervjua medarbetare med de specifika funktionerna i organisationen. I samband med 

kartläggningen av Siemens hållbarhetsarbete, där vi intervjuade affärsområdena, ställde 

vi också specifika frågor kopplat till intern kommunikation. Detta gav oss en inblick i hur 

medarbetare på Siemens uppfattar den interna kommunikationen kopplat till hållbarhet, 

däremot var denna del av undersökningen begränsad grundat på ett mindre antal 

frågeställningar och att vi inte hade möjlighet att ställa dem till alla affärsområden. För 

framtida studier kan det därför vara relevant att genomföra djupintervjuer med 
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medarbetare på flera nivåer och med olika funktioner för att skapa en fullständig och 

objektiv kartläggning.  

 

Vi har genomfört denna fallstudie på ett multinationellt teknologiföretag med tillika stor 

verksamhet i Sverige. Förutsättningarna och framgångsfaktorerna för en god intern 

kommunikation kan däremot se annorlunda ut för små- och medelstora företag och därför 

bör framtida forskning göras på företag av olika storlekar. Vidare ser kulturer och normer 

olika ut i olika länder vilket bland annat kan komma att påverka hur man definierar en 

god intern kommunikation. Vikten av en god intern kommunikation kan också antas vara 

olika för olika branscher beroende på hur konkurrensutsatt och föränderlig den specifika 

marknaden är. För att öka förståelsen för den interna kommunikationens betydelse för ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete kan vi konstatera att framtida forskning således bör göras 

på företag i olika länder, branscher och storlekar.  

 

Slutligen visade vår studies resultat att en god intern kommunikation kan skapa en 

starkare och mer trovärdig extern kommunikation kopplat till hållbarhet. För framtida 

forskning är det därför relevant att mer ingående studera hur en organisation jobbar med 

både intern- och extern kommunikation, för att studera hur de påverkar varandra och 

hållbarhetsarbetet.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 72 

9. Sanningskriterier 
Validitet och reliabilitet är två vanliga förekommande begrepp när det gäller studiens 

pålitlighet och kvalitet. Bryman & Bell (2011, s. 400) menar dock att begreppen validitet 

och reliabilitet främst lämpar sig för kvantitativa studier, och att dessa inte fullt ut går 

att tillämpa inom kvalitativ forskning. Istället föreslås två andra grundläggande kriterier 

för bedömning av kvalitativa studier, vilka är trovärdighet och äkthet (Guba & Lincoln, 

1994, refererade i Bryman & Bell, 2011, s. 402). I detta avsnitt har vi därför valt att 

redogöra för studiens trovärdighet och äkthet. Detta för att ge läsaren en ökad förståelse 

för den kritiska granskningen av studien och därigenom avgöra studiens trovärdighet.  

 

9.1 Trovärdighet   
Trovärdigheten brukar delas in i fyra olika delkriterier vilka är: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Guba & Lincoln, 1994, refererade i Bryman 

& Bell, 2011, s. 402).  

 

Om det kan finnas flera uppfattningar av en social verklighet så är det trovärdigheten i 

beskrivningen av den verklighet som forskaren kommer fram till som kommer att avgöra 

hur tillförlitligt det anses i andras ögon (Bryman & Bell, 2011, s. 403). För att en 

forskning ska bli tillförlitlig bör man säkerställa att forskningen utförts i linje med de 

regler som finns samt att forskaren rapporterar resultaten till de personer som är en del av 

den verklighet som studerats (Bryman & Bell, 2011, s. 403). Då vi genomfört denna 

undersökning i samarbete med Siemens så har vi löpande att stämt av vårt arbete med 

dem och slutresultatet kommer att skickas till samtliga personer som varit delaktiga i 

studien. Det faktum att vi är studenter och tidigare inte skrivit en uppsats på liknande nivå 

gör att vi noggrant har studerat de riktlinjer som finns och gjort vårt yttersta för att dessa 

efterföljs.    

 

Gällande trovärdighetens andra delkriterium överförbarhet så kan det konstateras att en 

kvalitativ studie oftast syftar till att skapa en djup förståelse och resultatet kan därför 

anses ha fokus på det unika och på meningen av den sociala verklighet som studerats 

(Bryman & Bell, 2011, s. 403–404). För att resultatet ska anses ha överförbarhet menar 

Guba & Lincoln (1994, refererade i Bryman & Bell, 2011, s. 404) att en fyllig redogörelse 

eller en “tät” beskrivning kan hjälpa andra att bedöma hur överförbart resultatet är till en 

annan miljö. För att uppfylla detta kriterie har vi försökt hålla en god balans mellan att 

sammanfatta resultatet av empirin, samtidigt som vi ämnat att behålla en detaljrikedom 

och tydlig beskrivning av resultatet så att andra kan bedöma om det är överförbart till 

deras specifika situation.  

 

Under arbetets gång har vi haft kontinuerliga avstämningar där vårt arbete granskats av 

ett annat studentpar samt av vår handledare. Vi anser att detta varit ett sätt att stärka 

pålitligheten, vilket enligt Bryman & Bell (2011, s. 405) handlar om att andra forskare 

ska granska det tillvägagångssätt som använts i alla faser av processen för att säkerställa 

att resultatet är pålitligt samt att relevanta slutsatser är dragna. Författarna menar dock att 

detta är ett relativt ovanligt tillvägagångssätt inom företagsekonomi då det är en krävande 

uppgift att granska stora mängder data (Bryman & Bell, 2011, s. 405).  

 

Konfirmering handlar om att kunna säkerställa att forskaren agerat i god tro och att denne 

inte medvetet låtit egna värderingar påverka utförandet och resultaten från en 

undersökning (Bryman & Bell, 2011, s. 405). För att säkerställa detta har vi under arbetets 



 

 73 

gång diskuterat mycket och ifrågasatt varandra för att undvika att våra egna åsikter 

påverkat undersökningen.  

 

9.2 Äkthet 
Gällande studiens äkthet så finns fem olika kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet.  

 

För att vår studie ska anses äkta måste en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar 

som finns inom den studerade gruppen beskrivas (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Vi är 

medvetna om att vi i vår studie främst genomfört intervjuer med högt uppsatta personer 

inom ett smalt område och endast ett fåtal medarbetare på lägre nivåer har intervjuats. 

Önskvärt hade varit att skicka ut en enkätundersökning till all personal, men på grund av 

restriktioner hos Siemens var detta inte möjligt. Det hade även varit önskvärt att intervjua 

medarbetare som inte jobbar lika nära hållbarhet och/eller kommunikation. Vi har försökt 

att ha dessa aspekter i åtanke vid tolkning av resultatet.  

 

Då vi kommer att informera deltagarna, och organisationen i stort, om vårt resultat så 

anser vi att vi hjälper deltagarna att få en bättre förståelse för den sociala verklighet de 

agerar inom. Detta kallas enligt Bryman & Bell (2011, s. 405) för ontologisk autencitet. 

Den pedagogiska autenciteten handlar om att deltagarna ska få en bättre bild av hur andra 

personer i dess miljö upplever saker (Bryman & Bell, 2011, s. 405) och vi anser att även 

denna del delvis uppfylls genom att deltagarna får ta del av undersökningens resultat, 

samt att olika individers åsikter och uppfattningar framkom vid gruppintervjuerna. Den 

taktiska autenciteten, som innebär att deltagarna får bättre möjligheter att vidta de 

åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2011, s. 405), förstärks också i och med 

tillhandahållandet av rapporten. Vad vi däremot inte kan påverka är om åtgärderna 

faktiskt förverkligas.  

 

Vi anser därmed att vi har gjort vårt yttersta för att uppfylla de kriterier som finns vid 

genomförandet av vår studie. Vi vill dock belysa att vi är medvetna om att vår studie har 

en begränsning när det gäller studiens äkthet eftersom vi endast intervjuat ett smalt urval. 

Detta kan ha orsakat att vi inte har fått en representativ och rättvis bild av hur medarbetare 

på Siemens uppfattar den interna kommunikationen kopplat till hållbarhet.  
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11. Appendix 
Appendix 1 Ett exempel över kartläggningen av Sveriges prioriteringar kopplat till 
Agenda 2030 
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Appendix 2 Översiktsbild av Sveriges prioriteringar kopplat till Agenda 2030 
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Appendix 3 Intervjuguide 1 Kartläggning hållbarhetsarbete 
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Appendix 4 Intervjuguide 2 Intern kommunikation med affärsområdena 

Frågeställning 

Hur har du fått ta del av Siemens hållbarhetsarbete? Vilka kommunikationskanaler används för att 

informera om hållbarhetsarbetet och varför?  

Hur bidrar du i ditt dagliga arbete till att Siemens hållbarhetsstrategi, målsättning och prestationsmål 

uppnås?  

Hur upplever du att organisationen lyckas med intern kommunikation för att engagera anställda i 

arbetet med CSR? På vilket sätt?  
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Appendix 5 Intervjuguide 3 Intern kommunikation med nyckelpersonerna  

Frågeställning  Huvudtema  Teorikoppling 

Beskriv din roll på företaget och vad dina 

arbetsuppgifter innebär. 
Inledande fråga Ingen teorikoppling 

Hur länge har du arbetat på Siemens?  Inledande fråga Ingen teorikoppling 

På vilket sätt är du involverad i arbetet med 

hållbarhet inom organisationen? 
Inledande fråga Ingen teorikoppling 

På vilket sätt är du involverad i den interna 

kommunikationen av hållbarhet inom 

organisationen? 

Inledande fråga Ingen teorikoppling 

Kan du med egna ord beskriva Siemens 

hållbarhetsarbete? 
Implementering av 

hållbarhetsarbete 
Ingen teorikoppling 

Hur beaktas och prioriteras de olika 

dimensionerna av hållbarhet inom Siemens; 

planet, people, profit?  

Implementering av 

hållbarhetsarbete 
Wilson, 2015  
Hall, 2011 
Grankvist, 2009 

Är hållbarhet en del av företagskulturen? Om ja, 

på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
Implementering av 

hållbarhetsarbete 
Bonn & Fischer, 2011 
Lindgreen et al., 2012 

Vad motiverar Siemens att ta ett samhällsansvar 

och agera hållbart?  
Implementering av 

hållbarhetsarbete 
Mirvis och Googins, 

2006 

Hur organiserar Siemens implementeringen av 

hållbarhet och hur är ansvaret fördelat?  
Implementering av 

hållbarhetsarbete  
Mirvis och Googins, 

2006 

Hur stöttar ledningen hållbarhetsarbetet? Hur 

anser du att ledningens engagemang och 

kunskapsnivå kopplat till hållbarhet är?  

Implementering av 

hållbarhetsarbete 
Werre, 2005 
Mirvis och Googins, 

2006 

Hur transparent är Siemens utåt sätt, när det 

kommer till hållbarhetsarbetet och dess resultat?  
Implementering av 

hållbarhetsarbete 
Cramer, 2005  
Mirvis och Googins, 

2006 

Vet du som medarbetare vad som förväntas, 

värderas och mäts kopplat till hållbarhet på 

Siemens?  

Prestationsmätning 

och nyckeltal 
Ax et al., 2015 
Lockwood, 2007 

Hur utvärderar, kontrollerar och följer Siemens 

upp hållbarhetsarbetet genom nyckeltal?  
Prestationsmätning 

och nyckeltal 
Ax et al., 2015  

På vilket sätt används nyckeltalen som internt 

kommunikationsmedel för att engagera 

medarbetarna? 

Prestationsmätning 

och nyckeltal 
Ax et al., 2015 
Catasús, 2017 

Upplever du att du fått vara med och bestämma 

vad som är viktigt att mäta och följa upp?  
Prestationsmätning 

och nyckeltal 
Ax et al., 2015 

Hur bekräftas och belönas 

avdelningar/medarbetare när hållbarhetsmål 

uppnås? 

Prestationsmätning 

och nyckeltal 
Ax et al., 2015 
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Hur fungerar intern kommunikation i allmänhet 

på Siemens?  
Intern kommunikation Van Riel & Fombrun, 

2007 
Watson Wyatt, 2005, 

refererade i Yates, 2006  
Johansson, 2003 

Skiljer sig kommunikationen av hållbarhetsfrågor 

jämfört med andra frågor eller följer ni samma 

rutiner? 

Intern kommunikation Berett, 2002 
Ligeti & Oravecz, 2009, 

refererad i Kataria et al., 

2013 

Hur viktigt anser du att intern kommunikation är 

för framgångsrikt hållbarhetsarbete?  
Intern kommunikation Johansson, 2003 

Berett, 2002 
Ligeti & Oravecz, 2009, 

refererad i Kataria et al., 

2013 
Dawkins, 2007 

Hur mycket resurser läggs på intern respektive 

extern hållbarhetskommunikation tror du?   
Intern kommunikation Borkowski et al., 2012 

Brunton et. al, 2017 

Vilka kommunikationskanaler och verktyg 

använder ni för att säkerställa att information om 

hållbarhet når alla internt?  

Intern kommunikation Kataria et al., 2013 

På vilket sätt tror du att projektet Business to 

Society med Agenda 2030 kommer att bidra till 

en stärkt intern hållbarhetskommunikation?  

Intern kommunikation Ingen teorikoppling 

Hur upplever du att engagemanget angående 

hållbarhet är inom organisationen? 
Medarbetarnas 

engagemang 
Lockwood, 2007 

Skiljer det sig mellan ledning och medarbetare? Medarbetarnas 

engagemang 
Lockwood, 2007 
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Appendix 6 Informationsbrev inför intervjuerna med nyckelpersonerna 

Hej,  

Vi är två civilekonomstudenter från Handelshögskolan i Umeå, just nu studerar vi vår 

åttonde termin och tillsammans med er på Siemens skriver vi vårt examensarbete inom 

hållbarhet och intern kommunikation. Tillsammans med Siemens Sustainability manager 

Anna Stenströmer bidrar vi till Business to Society-projektet genom att göra en 

kartläggning av Siemens hållbarhetsarbete. Vi har i nuläget intervjuat Siemens olika 

affärsområden för att samla in nyckeltal och annan viktig information som sedan kommer 

sammanställas i form av en värdekarta och användas som kommunikationsunderlag.  

Utöver detta har vi också identifierat att intern kommunikation är en viktig faktor för ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete och genom fyra stycken djupintervjuer ämnar vi att få 

insikt i hur ni på Siemens arbetar med intern kommunikation för att driva 

hållbarhetsarbetet framåt. Vi önskar att intervjua fyra nyckelpersoner som arbetar nära 

Siemens hållbarhetsarbete och/eller intern kommunikation. Vi vill gärna intervjua dig då 

vi tror att du, genom din arbetsroll och dina erfarenheter, kan ge oss nyttiga insikter i hur 

Siemens interna kommunikation kopplat till hållbarhet prioriteras och fungerar i 

organisationen.  

Viktigt att veta är att intervjuerna kommer pågå cirka 45 minuter och vi kan genomföra 

intervjuerna på plats eller via Siemens interna kommunikationsprogram Circuit. Vi 

kommer också att anonymisera allt material om inget annat önskas, ni kan själva välja 

om ni önskar vara anonyma eller inte. Vi vill även informera om att ni närsomhelst under 

intervjun kan avbryta eller välja att inte besvara en eller flera frågeställningar. Vi önskar 

att spela in denna intervju, går ni med på detta kommer vi att transkribera materialet och 

detta kommer att skickas till er för granskning och godkännande. Materialet kommer 

endast att användas för denna specifika studie och dess syfte och när allt är sammanställt 

kommer inspelningarna att raderas.  

Vill du delta i vår studie? Återkoppla till oss så bestämmer vi tid och plats tillsammans!  

Med vänlig hälsning,  

Johanna Bergdahl och Viktoria Björnsson-Spets 
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Appendix 7 Value-map över Siemens hållbarhetsarbete 
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