
 

 

Huset fullt av gröna ord 

• En studie om hur ett kommunalt bostadsbolag identifierar och kommunicerar 

miljömedvetenhet till sina primära intressenter    
      

      

Sammandrag  

Utan intressenter kan inga företag existera. Detta gäller särskilt primära intressenter vars 

företagsverksamheten inte kan existera. Företag kan inte kommunicera likvärdigt med alla, 

vissa intressenter är viktigare och bör prioriteras högre, oavsett om de är interna eller externa. 

Miljömedvetenhet är essentiellt att kommunicera och intressenterna utgör en viktig del i 

kommunikationen. Syftet är att undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag prioriterar och 

kommunicerar miljömedvetenhet till primära interna och externa intressenter samt om 

samband mellan kommunikationsstrategier förekommer. Fem personer från huvudkontoret på 

bostadsbolaget har intervjuats. Data har analyserats med hjälp av teori om 

intressentkategorisering och CRS-kommunikationstrategier. Ur intervjuerna framkom att 

ägare bör prioriteras högst, sedan investerare. Resterande bör prioriteras lika. En 

kommunikationsstrategi användes för alla intressenter och ytterligare en för de interna och en 

extern, varvid samband påvisades. Slutsatsen var att dessa tre hade den i kontexten närmaste 

relationen till företaget då alla var en del av det som företaget skapade utåt.  
    

Nyckelord: intressenter, CSR, miljömedvetenhet, prioritering av intressenter, 

kommunikationsstrategier, kommunalt bostadsbolag  
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Sammandrag  
Eftersom intressenter kräver insyn i företags miljöarbete är detta viktigt att kommunicera. 

Företag kan inte kommunicera likvärdigt med samtliga intressenter varför de primära bör 

prioriteras och kommunikationsstrategi bör ses över. För kommunala bostadsföretag är 

miljömedvetenhet viktigt i och med det samhällsansvar och miljöpåverkan de har. För dessa 

är också kommun och ägare, som vanligtvis är två olika intressenter, samma interna aktör. 

Syftet är att undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag förhåller sig till sina primära interna 

och externa intressenter vad gäller miljömedvetenhet. Detta görs genom att undersöka hur 

företaget bör prioritera och kommunicerar miljömedvetenhet till sina intressenter. Intervjuer 

med anställda från ett bostadsbolags huvudkontor analyserades tillsammans med 

sekundärdata och teori. I undersökningen framkom att ägare bör prioriteras högst, sedan 

investerare och resterande intressenter lika. Informationsstrategi användes för samtliga 

intressenter. Involveringsstrategi användes för de interna och en extern. De sistnämnda hade 

den närmaste relationen till företaget varvid samband påvisades mellan närhet och 

involveringsstrategi. 
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1. Inledning 
Ett allt större fokus på miljöfrågor i dagens samhälle har lett till ett ökat behov av 

miljömedveten affärsverksamhet (Gadenne, Kennedy & McKeiver, 2009). Idag är det inte 

bara viktigt utan essentiellt för företag att ta hänsyn till miljömedvetenhet (Kramer & Porter, 

2006), då företags intressenter till hög grad är intresserade av åtgärder som företag gör för att 

ta mer miljöansvar (Ziek, 2009). Därför finns också, från företags sida, en ökad 

uppmärksamhet på denna typ av medvetenhet (Moir, 2001). Intressenter spelar en viktig roll 

då de kräver god insyn i företags miljöarbete och manar företag till att införa miljövänliga 

lösningar (Europeiska kommissionen, 2001). Genom att engagera sig i aktiviteter 

förknippade med miljömedvetenhet kan företag generera positiva attityder och bättre stöd 

från intressenter i form av att de köper av, söker arbete hos eller investerar i dem. Över tid 

kan företags handlingar vad gäller miljömedvetenhet också främja deras image och stärka 

relationer mellan företag och intressenter. En låg kännedom hos intressenter om företags 

miljömedvetenhet kan däremot utgöra hinder för företags fortsatta verksamhet (Bhattacharya, 

Du & Sen, 2010). Att kommunicera miljömedvetenhet till intressenter är med andra ord 

mycket viktigt. 

	  

Ett företag kan dock inte förhålla sig och kommunicera miljömedvetenhet på ett likvärdigt 

sätt med samtliga intressenter. Vissa intressenter är mer betydelsefulla för ett företags 

verksamhet än andra och bör därför prioriteras högre (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). De 

viktigaste intressenterna för ett företag är de som företaget inte kan fortsätta sin verksamhet 

utan och benämns av Clarkson (1995) som primära intressenter. Företaget och de primära 

intressenterna är till hög grad beroende av varandra (Clarkson, 1995). Typiska primära 

intressenter är aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och investerare, myndigheter 

och kommuner. Primära intressenter utgörs med andra ord inte av en enhetlig grupp utan 

består av olika intressenter. Dessutom kan primära intressenter delas upp i interna respektive 

externa intressenter. De interna intressenterna utgör stommen i företaget. De skapar 

tillsammans företaget och den image över hur det uppfattas externt. Därför behöver företaget 

kommunicera vad de vill stå för, inte minst vad gäller miljömedvetenhet. Från de externa 

intressenterna får företaget resurser, såsom likvida, materiella eller i form av stöd. För att få 

det stödet behöver intressenterna ha kännedom om företagets miljömedvetenhet. Att 

kommunicera miljömedvetenhet till samtliga intressenter är med andra ord essentiellt men 

fyller olika funktioner, då alla intressenter är olika och har olika intressen i företaget 
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(Vasudevan, 2008). Strategierna vid kommunikation av miljömedvetenhet kan därmed 

behöva skilja sig åt beroende på vilken den primära intressenten är, hur de bör prioriteras 

samt om de är interna eller externa. 

	  

Likt vilket företag som helst måste kommunalägda företag ta hänsyn till sina intressenter vad 

gäller miljömedvetenhet. Miljömedvetenhet är därtill mycket viktigt då det utgör en stor del 

av det samhällsansvar som föreligger hos ett kommunalägt företag. En särskild typ av 

kommunalägda företag är kommunalägda bostadsbolag. Dessa befinner sig inom bostads- 

och servicesektorn, en sektor som har stor miljöpåverkan med 40 procent av Sveriges totala 

slutliga energianvändning (Naturvårdsverket, 2015). Miljöpåverkan tillsammans med 

samhällsansvaret tyder på att miljömedvetenhet, och därmed kommunikationen av denna till 

intressenter, är av särskild vikt för kommunalägda bostadsföretag. Kommunalägda 

bostadsbolag skiljer sig från andra kommunalägda företag. De ägs liksom övriga av en 

kommun och agerar under dess ledning, men har ett vinstsyfte och verkar på en 

konkurrensutsatt marknad tillsammans med privatägda företag. De är med andra ord ett slags 

mellanting av privatägda respektive offentliga företag. Då offentliga företag har en typ av 

intressenter och privatägda företag en annan, innebär det att kommunalägda bostadsbolag 

befinner sig i en särskild omgivning av intressenter. Samtidigt skiljer sig kommunalägda 

bostadsbolag från privatägda företag vad gäller de viktiga intressenterna ägare och kommun. 

För privatägda företag är dessa två olika aktörer, men för kommunalägda bostadsbolag är de 

en och samma aktör. Det betyder att en intressent som för privatägda företag är extern istället 

är intern hos kommunalägda bostadsbolag. Kommunalägda bostadsbolag befinner sig därmed 

i en speciell kontext vad gäller hur de bör prioritera sina primära intressenter samt hur de 

kommunicerar miljömedvetenhet med dessa.  

	  

Fastän det finns ett brett utbud av forskning som berör miljömedvetenhet har ett gap 

identifierats vad gäller hur detta kommuniceras till ett företags intressenter (Dawkins, 2005; 

Ziek, 2009). Därutöver har litteraturen vad gäller kommunikation av miljömedvetenhet inom 

kommunala företag, inte minst bostadsbolag, framkommit som mycket begränsad. Med 

miljömedvetenhet avses i undersökningen alla handlingar som görs med syftet att minska 

påverkan på miljön. Detta innefattar även energiförbrukning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
	  
Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse för hur ett kommunalt 

bostadsbolag förhåller sig till sina primära intressenter vad gäller miljömedvetenhet. Detta 

görs genom att se till hur de primära intressenterna bör prioriteras samt vilken strategi/vilka 

strategier som används för att kommunicera miljömedvetenhet till de primära intressenterna. 

Utifrån detta undersöks sedan om några samband föreligger. Studien ämnar därmed besvara 

följande frågeställningar:  

	  

• Finns det något samband mellan ett kommunalt bostadsbolags strategier vid 

kommunikation av miljömedvetenhet och hur dess primära intressenter bör 

prioriteras, och hur ser detta samband i så fall ut? 
 

• Finns det något samband mellan ett kommunalt bostadsbolags strategier vid 

kommunikation av miljömedvetenhet och om primära intressenter är interna 

respektive externa, och hur ser detta samband i så fall ut? 
 

1.2 Disposition 
	  
Studien inleds i kapitel 1 med en inledning och problemformulering som sedan mynnar ut i 

studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras fakta om studieobjektet och dess 

organisation. I kapitel 3 beskrivs relevant teori om intressenter, hur ett företags primära 

intressenter bör prioriteras samt kommunikationsstrategier. Därefter följer kapitel 4 vilket är 

uppsatsens metoddel. Där ges en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet för 

undersökningen. I kapitel 5 presenteras studiens resultat och i efterföljande del, kapitel 6, 

analyseras resultaten. Dessa åtföljs av en diskussion i kapitel 7 efter vilken en slutsats följer i 

kapitel 8. Studien avslutas med förslag på framtida forskning i kapitel 9.  

	  

2. Uppsalahem 
Som studieobjekt för denna fallstudie har ett kommunalt bostadsbolag i 

Uppsala, Uppsalahem AB valts. De är Uppsalas största bostadsbolag, har stort fokus på 

miljömedvetenhet och marknadsför sig som “Uppsalas grönaste bostadsbolag” (Uppsalahem, 

2015a). Hädanefter benämns Uppsalahem AB som Uppsalahem.   
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2.1 Organisation 
	  
Uppsalahem AB ägs till 100 procent av Uppsala kommun (Uppsalahem AB, 2015a). De har 

cirka 15 000 bostäder och 30 000 hyresgäster (Uppsalahem, 2016e) samt ungefär 185 000 

bostadssökande. På företaget arbetar cirka 280 personer (Uppsalahem, 2016f). År 2014 hade 

Uppsalahem en omsättning på 1162 miljoner kronor. Förvaltningen av bolagets fastigheter är 

uppdelad på fyra geografiska kontor. Därutöver tillkommer huvudkontoret, vilket ger 

Uppsalahem totalt fem kontor. Allt strategiskt arbete sker från huvudkontoret. Eftersom 

Uppsalahem är kommunalägt har de en politiskt tillsatt styrelse utöver företagets ledning 

(Uppsalahem AB, 2015a). 

2.2 Riktlinjer och direktiv  
	  
Kommunens direktiv är vad Uppsalahem arbetar efter och vad bolaget ska uppnå. Direktiv 

som är förknippade specifikt med miljömedvetenhet är att Uppsalahem ska arbeta med 

energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny miljö- och energiteknik. 

Dessutom ska Uppsalahem bidra till Uppsala kommuns mål att minska utsläppen av 

växthusgaser med 45 procent per capita till år 2020 jämfört med år 1990. Utöver direktiven 

finns vägledande policyer och riktlinjer fastställda av Uppsala kommun och Uppsalahems 

egen styrelse (Uppsalahem AB, 2015a). Specifikt inriktad på miljö är Uppsalahems 

miljöpolicy som beskriver det övergripande sättet på vilket miljöfrågor ska hanteras och som 

omfattar hela verksamheten, från planering till nybyggnation, förvaltning och förnyelse. I 

miljöpolicyn går det bland annat att läsa ett en dialog ska föras med medarbetare, kunder och 

leverantörer vad gäller miljömedvetenhet samt att Uppsalahem ska utbilda och informera 

medarbetare och leverantörer om deras miljöarbete och miljömål. Miljöpolicyn ingår som en 

del i miljöhandledningen, vilket är Uppsalahems miljöhandbok ”Den hållbara vägen”. 

Miljöhandledningen innehåller styrande och redovisande dokument över Uppsalahems 

rutiner vad gäller dess miljöarbete. Där beskrivs också Uppsalahems miljöledningssystem, 

det vill säga det miljösystem som Uppsalahem arbetar efter. Syftet med 

miljöledningssystemet är att ständigt arbeta för förbättring vad gäller miljömedvetenhet. 

(Uppsalahem AB, 2015b). 

2.3 Gröna projekt  
	  
Uppsalahem har genomfört ett antal gröna projekt med syfte att ta hänsyn till miljön. Under 

år 2015 har Uppsalahem till exempel gett ut en grön obligation. Gröna obligationer är ett sätt 
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att låna pengar till miljöinriktade investeringsprojekt. Denna typ av upplåning är viktig för 

framför allt finansiering inom bostadssektorn (Nationalencyklopedin, 2016). Det som skiljer 

en vanlig obligation från en grön obligation är ett ramverk med kriterier för upplåningen. 

Uppsalahems gröna ramverk gäller i huvudsak miljöklassad nyproduktion samt kommande 

ombyggnationer med tydligt fokus på hållbarhet (Uppsalahem, 2016a). Förutom den gröna 

obligationen har Uppsalahem varit med och drivit ett klimatprojekt under 2015 med syfte att 

hjälpa sina kunder minska klimatpåverkan utan att de upplever uppoffringar och 

merkostnader. Hyresgästerna i Uppsalahems hyreshus Frodeparken erbjöds att under ett 

halvår testa mobilapplikationen Klimaträtt som mäter klimatpåverkan från den boendes 

livsstil: den mat de handlar, boende, transporter och övrig konsumtion. Användarna av 

applikationen fick återkoppling på sina handlingar samt inspiration och tips på hur de kunde 

minska sin klimatpåverkan (Uppsalahem, 2015b). Uppsalahem har nyligen också köpt ett 

vindkraftverk som producerar 38 procent av Uppsalahems totala elanvändning under ett år 

(Uppsalahem, 2016e). Utöver dessa projekt har Uppsalahem olika miljönyckeltal för värme, 

vatten, fastighetsdel, avfall, transporter och koldioxid som är till för att mäta, följa upp och 

därmed minska belastningen på miljön (Uppsalahem, 2016c). 

	  

3. Teoretiskt ramverk 
Här presenteras först olika begrepp vad gäller intressentteori. Därefter introduceras studiens 

två teman vilka utgår från de två huvudsakliga teorierna som studien bygger på. Dessa är 

Mitchells el al. (1997) prioritering av intressenter samt Morsing och Schultz (2006) 

kommunikationsstrategier.  

3.1 Intressenter - primära, sekundära, interna och externa 
	  
Freeman (1984, s. 46), en av grundarna av intressentteorin, definierar en intressent som en 

grupp eller individ som kan påverka eller är påverkad av prestationerna från en organisations 

mål. För att ett företag ska vara framgångsrikt måste det få stöd av de som direkt påverkar 

dess prestationer. Samtidigt måste det förstå hur det påverkar andra då dessa kan ta till 

motåtgärder på längre sikt (Dunham, Freeman & Liedtka, 2006). Intressenter kan till exempel 

innefattas av anställda, kunder, leverantörer, ägare, aktieägare, banker, miljöaktivister, stater, 

media, konkurrenter och andra grupper som kan hjälpa eller skada organisationen (Freeman, 

1984, s. 25).   
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Många olika studier har försökt att klassificera olika intressentgrupper och hur de ska 

hanteras av en organisation (Branco & Rodrigues, 2007; Jancic & Podnar, 2006). Den mest 

citerade och accepterade indelningen av intressenter är Clarksons (1995) (Branco & 

Rodrigues, 2007). Clarkson (1995) föreslår en åtskillnad mellan primära och sekundära 

intressenter, där en primär intressent är en intressent som företaget inte kan överleva utan. De 

består vanligtvis av aktieägare och investerare, anställda, kunder och leverantörer 

tillsammans med offentliga aktörer som har olika rättigheter, mål, ansvar och förväntningar 

på företaget. Sekundära intressenter är de som har inflytande på eller påverkas av företaget, 

men som inte är engagerade i transaktioner med det och därför inte är nödvändiga för 

företagets överlevnad. En sådan kan vara media (Clarkson, 1995). Företagets överlevnad och 

fortsätta framgång beror på förmågan hos företagsledarna att skapa tillräckligt värde eller 

tillfredsställelse för varje intressent så att de fortsätter vara en del av företagets intressenter 

(Clarkson, 1995).  

	  

Intressenter kan även delas upp i externa och interna intressenter. De externa intressenterna är 

kunder, konsumenter samt andra aktörer utanför organisationen (Schultz & Schultz, 1998), 

där en del av de externa intressenterna utgör företagets målgrupp. Det är viktigt att fokusera 

på de externa intressenternas behov och krav för att skapa långsiktiga relationer. De interna 

intressenterna är aktörer inom organisationen, såsom de anställda. Det är även viktigt att ha 

goda relationer med dessa då lojalitet skapas bland de anställda (Kliatchko, 2008). Trots att 

intressenterna har olika intressen i företaget måste miljömedvetenhet kommuniceras till dem 

alla. Kommunikation av miljömedvetenhet som i första hand är ämnat för externa intressenter 

fyller också en funktion för de interna intressenterna (Morsing, 2006). Den fungerar då som 

ett kraftfullt verktyg för att stärka företagsidentiteten som gör att de anställda skapar sig en 

identifiering med företaget. Om viktiga intressenter såsom chefer, medarbetare och 

konsumenter identifierar sig med ett företag är det mer sannolikt att de kommer att bidra på 

ett positivt och aktivt sätt och ger organisatoriskt stöd (Morsing, 2006).  

3.2 Prioritering av intressenter  
	  
Mitchell et al. (1997) har skapat en teori för hur företags olika intressenter bör prioriteras. 

Teorin bygger på hur olika attribut kan tillskrivas en intressent för att kunna värdera hur 

viktig denne är för företaget och hur de därför bör prioriteras. Inom varje attribut ryms olika 

egenskaper och kännetecken som kategoriserar företagets olika intressenter beroende på 
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vilket eller vilka attribut, om något alls, som återfinns hos den specifika intressenten. De tre 

attributen är makt, legitimitet och angelägenhet. Ju fler attribut intressenten har, desto mer 

framstående är intressenten och desto mer bör denne prioriteras av företaget, menar Mitchell 

et al. (1997).  
  

Attributet makt definieras utifrån Mitchell et al. (1997) som att en part till företaget har makt 

om denne kan påverka företagets beslut och handlingar. Kan parten påverka mer har denne 

mer makt över företaget. Genom att använda makten innebär det att intressenten kan påverka 

en annan part att göra något den annars kanske inte skulle gjort (Buchholtz & Carroll, 2006, 

s. 72). Mitchell et al. (1997) bygger vidare definitionen av legitimitet på Suchman (1995) 

som säger att legitimitet är en generell uppfattning eller ett antagande att en aktörs handlingar 

är åtråvärda, riktiga och lämpliga inom ett socialt konstruerat system av normer, värden, 

övertygelser och definitioner. Legitimitet refererar till socialt accepterade och förväntade 

strukturer och beteenden. Legitimitet ger inte automatiskt makt utan dessa är distinkta 

attribut. Desto närmare relation intressenten har med företaget desto högre grad av 

legitimitet. Exempel på intressenter med nära relationer är anställda, ägare och kunder. Media 

och konkurrenter har oftast mindre legitimitet eftersom de vanligen befinner sig längre ifrån 

företaget (Buchholtz & Carroll, 2006, s. 72). Med attributet angelägenhet syftar Mitchell et 

al. (1997) på till vilken grad intressenterna kräver omedelbar uppmärksamhet. För ett 

angeläget krav från intressenten ska två kriterier vara uppfyllda: att det är tidskänslig, det vill 

säga, hur avgörande det är att kravet från intressenten får omedelbar uppmärksamhet från 

företaget, och att det sker inom en lämplig tid samt att kravet är viktigt för intressenten 

(Mitchell et al., 1997).  

3.3 Kommunikationsstrategier 
	  
Miljömedvetenhet utgör en stor del av ett företags samhällsansvar, internationellt benämnt 

som corporate social responsibility (CSR) (Moir, 2001). Morsing och Schultz (2006) har 

utvecklat tre olika kommunikationsstrategier om hur ett företag kommunicerar CSR med sina 

intressenter. Dessa är informationsstrategi (the stakeholder information strategy), 

responsstrategi (the stakeholder response strategy) och involveringsstrategi (the stakeholder 

involvement strategy).  
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3.3.1 Informationsstrategi 
	  
I den första strategin, informationsstrategin, är kommunikationen alltid enkelriktad från 

företaget till dess intressenter. Syftet med denna strategi är inte nödvändigtvis att övertala 

intressenten, utan snarare att sprida information om företaget. Företag som använder denna 

strategi producerar information och nyheter samt en mängd olika broschyrer, tidningar, fakta, 

siffror och figurer för att informera allmänheten. Myndigheter, ideella organisationer och 

många andra företag använder främst denna typ av kommunikationsstrategi (Morsing & 

Schultz, 2006). Informationsstrategin menar att intressenterna är inflytelserika då de antingen 

kan ge företaget stöd i form av köpvanor, visa lojalitet och lovorda företaget eller genom att 

visa motsatsen i form av demonstrationer, strejkande eller bojkottning (Smith, 2003). Därför 

måste företaget informera sina intressenter om sina goda avsikter, valmöjligheter och 

handlingar vad gäller CSR för att försäkra sig om positiv intressentsupport. Inom denna 

strategi gäller det att företaget på ett effektivt, konsekvent och tilltalande sätt lyckas förmedla 

detta. Det gäller alltså att få fram ett meddelande på ett tilltalande sätt och visa att det är 

förankrat i hela verksamheten. Vad som ska fokuseras på inom CSR bestäms i denna strategi 

enbart av ledningen (Morsing & Schultz, 2006). Många företag engagerar sig i CSR för att de 

tror det är det moraliskt rätta att göra (Paine, 2001). Ledningen har då ofta uppfattningen att 

företaget redan agerar i enlighet med vad som bör göras och att de enbart behöver informera 

detta effektivt för att bygga och bibehålla positivt intressentstöd. De ser då inte fördelarna 

med att intressenter aktivt deltar i kommunikationen och det anses onödigt att intressenterna 

bör stödja dess CSR-initiativ. Pålitlig kommunikation anses härstamma från företaget självt 

(Morsing & Schultz, 2006). 

3.3.2 Responsstrategi 
	  
Till skillnad från den enkelriktade kommunikationsstrategin går responsstrategins 

kommunikation åt två håll. Kommunikationen är dock inte jämnt fördelad utan asymmetrisk. 

Det betyder att kommunikationen flödar till och från intressenter i denna strategi, men det 

finns en obalans. Företaget förändrar inte sin attityd och sitt beteende som ett resultat av 

kommunikationen med intressenterna utan försöker istället ändra på intressenternas attityd 

och beteende. Av den anledningen behöver företaget engagera intressenterna genom att göra 

sina beslut och handlingar relevanta för dem då de fortfarande behöver medhåll från 

intressenter. Ett typiskt sätt för företaget att arbeta med detta på är genom en 

opinionsundersökning, kartläggningar eller rankningar. På så sätt kan de bättre förstå vad 
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företaget har förbättrat och ska förbättra gällande sina CSR-ansträngningar. Vad som ska 

fokuseras på inom CSR bestäms av ledningen efter att ha fått återkoppling av 

undersökningar, nätverk, dialoger och partnerskap. Kommunikation i denna strategi består 

därmed av återkoppling, vilken hjälper företaget att förstå vad allmänheten kommer att 

acceptera. Resultaten från undersökningarna ger företagsledningen mening till sina beslut. 

Intressenter anses som inflytelserika men passiva respondenter på företagsinitiativ. Med 

denna strategi finns en risk att när företaget försöker förstå vilka CSR-angelägenheter som är 

viktiga för deras intressenter får de endast tillbaka vad de själva skickat ut. Företaget frågar 

sina intressenter frågor inom en ram som främst manar till de svar de vill ha. Det som 

försöker vara en tvåvägskommunikation är därmed egentligen en envägsmetod för att stödja 

och förstärka företagshandlingar och identitet (Morsing & Schultz, 2006).  

3.3.3 Involveringsstrategi 
	  
Den tredje och sista strategin som Morsing och Schultz (2006) utvecklat är 

involveringsstrategin. Denna strategi bygger på symmetrisk tvåvägskommunikation och 

jämbördig dialog mellan företaget och dess intressenter. Istället för att pressa på ett redan 

bestämt CSR-initiativ på intressenterna, bjuds intressenterna istället in till att diskutera kring 

deras funderingar gentemot företaget. Det innebär att företaget kan ha inflytande på 

intressenternas funderingar samt att de låter dessa funderingar influera och ändra företaget 

själv vad gäller sina CSR-initiativ, förutsatt att båda parter är villiga att förändras. Fastän 

många företag idag använder sig av informationsstrategi antyder Morsing och Schultz (2006) 

att det finns ett ökat behov av involveringsstrategi när de framför CSR-budskap. 

Informationsstrategin är fortfarande nödvändig men den är inte tillräcklig. Intressenter 

behöver vara involverade för att kunna utveckla och främja positivt stöd. Empiriska studier 

pekar dock på att tvåvägskommunikation inte utgör normen för hur CSR-kommunikation 

praktiseras (Morsing & Schultz, 2006).  

3.4 Teoretisk modell  
	  
För att kunna analysera hur ett företag bör prioritera sina primära intressenter och hur 

kommunikationen till de primära intressenterna sker vad gäller miljömedvetenhet har en 

teoretisk modell (se Figur 1) skapats som tar hänsyn till detta. Modellen fungerar som 

teoretisk illustration till studien och visar på hur teorierna kopplas ihop. Modellen ligger 

också till grund för studiens analys, då i form av en utökad version (se 4.5 Operationalisering, 

Figur 2). 
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Av vad som framkommit av teorin är vissa intressenter mer betydelsefulla än andra för ett 

företag, så kallade primära intressenter. Eftersom ett företag inte kan förhålla sig likvärdigt 

till samtliga intressenter är det viktigt att urskilja hur de bör prioriteras (Mitchell et al., 1997). 

Detta görs genom att först identifiera de primära intressenterna enligt Clarksons (1995) 

definition av en primär intressent. Sedan prioriteras dessa utefter vilka och till vilken grad av 

respektive attribut de besitter i enlighet med Mitchells et al. (1997) teori. Attributen utgörs av 

makt, legitimitet och angelägenhet. Utifrån de primära intressenterna undersöks också vilken 

typ av kommunikationsstrategi som föreligger genom att titta på hur kommunikationen av 

miljömedvetenhet till dessa sker. Kommunikationsstrategierna utgår från Morsing och 

Schultz (2006).  

	  

Figur 1: Teoretisk modell 

	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Modellen bygger på Clarksons (1995) definition av primära intressenter, Mitchells et al. (1997) 

attributteori med de tre attributen makt, legitimitet och angelägenhet. Därtill bygger den på Morsing och Schultz 

(2006) tre olika kommunikationsstrategier: informationsstrategi, responsstrategi samt involveringsstrategi. 
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4. Metod 
Då studien ämnade undersöka hur ett enskilt kommunalt bostadsbolag förhåller sig till sina 

primära intressenter samt kommunicerar miljömedvetenhet till dessa valdes fallstudie som 

undersökningsmetod. Eftersom en fallstudie utforskar ett specifikt fenomen inom en viss 

kontext för att få en djupare förståelse och detaljerade kunskaper om fenomenet (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012, s.179) ansågs det vara den mest lämpade undersökningsmetoden. 

Uppsalahem valdes som fallstudie eftersom de är ett kommunalt bostadsbolag och Uppsalas 

största bostadsbolag, samt har en tydlig grön profil (Uppsalahem, 2016b).  

4.1 Intervjuer 
	  
För att samla in primärdata, det vill säga ny data som samlats in för denna studie (Saunders et 

al., 2012, s. 304) valdes intervjuer. För denna undersökning ansågs det nödvändigt att förstå 

bakomliggande anledningar och attityder till intressenter samt kommunikationsstrategier 

vilket intervjuer möjliggjorde. Intervjuer gav intervjuaren möjlighet att gå djupare in på 

frågor, få respondenterna att förklara och bygga på sina svar som på så vis gav en större 

insyn. Respondenterna upplevdes i intervjuerna använda ord och förklaringar vilka gav 

möjligheten att bättre förstå insamlad data. Dessutom upplevdes intervjuerna leda in på 

diskussioner som frågorna från början inte åsyftade, men som ledde till väsentlig information 

och hjälpte till att bättre besvara forskningsfrågorna samt syftet. Intervjuerna medförde på så 

vis att undersökningen fick en detaljerad och innehållsrik data. Det upplevdes också som att 

en personlig kontakt med respondenterna ledde till att respondenten delade med sig av 

information i hög grad. Dessa fördelar med intervjuer beskrivs också av Saunders et al. 

(2012, s. 378). Två av intervjuerna genomfördes per telefon och möjliggjorde därmed dessa 

intervjuer. Med telefonintervju finns en risk med att respondenten är mindre villig att deltaga 

i en förklarande diskussion (Saunders et al., 2012, ss. 404-405). Då de två respondenterna i 

fråga var mycket tillmötesgående och gärna deltog samt utvecklade sina svar upplevdes inga 

sådana problem. De tillhandahållna svaren från telefonintervjuerna upplevdes heller inte 

skilja sig i längd eller innehåll från övriga intervjuer.  

	  

För att kringgå dels att intervjuaren påverkade respondenten och dels att respondenten 

svarade vad den trodde att intervjuaren ville höra, har förebyggande tillvägagångssätt hafts i 

åtanke. Ledande frågor och personliga tolkningar har undvikits. Därtill försäkrades att en 

grundkunskap om organisationen och dess kontext förelåg hos intervjuaren innan 
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intervjuerna genomfördes. På så vis kunde intervjuerna bättre förstås och tolkas. Vid samtliga 

intervjuer har det fokuserats på att lyssna uppmärksamt och respondenten har fått tala utan att 

bli avbruten. Dessa förebyggande tillvägagångssätt nämns även i Saunders et al. (2012, s. 

383). Samtliga intervjuer var, efter respondentens medgivande, inspelade. Därmed 

minimerades risken för feltolkning då det var möjligt att gå tillbaka till dessa vid oklarheter 

vid sammanställningen av svaren (Saunders et al., 2012, s. 383). När intervjuerna var 

genomförda transkriberades inspelningarna. Detta gjordes för att optimera värdet av 

intervjuerna och för att undvika missförståelse, samt för att inte blanda ihop data från de olika 

intervjuerna då vissa intervjuer genomfördes nära inpå varandra. Dessa fördelar med 

transkribering beskriver också Saunders et al. (2012, s. 395). Transkriberingarna underlättade 

därutöver att jämföra likheter och olikheter mellan de olika intervjuerna.  

4.2 Urval 
	  
Eftersom avsikten var att ta reda på vilka strategier det enskilda företaget använder vad gäller 

kommunikation av miljömedvetenhet samt undersöka hur de förhåller dig till sina primära 

intressenter ansågs det naturligt att tala direkt med personal på huvudkontoret. Det är dessa 

som i första hand har den övergripande kunskapen och insynen över förtagets intressenter 

samt har hand om strategier för kommunikation. Studien ämnade således inte att undersöka 

Uppsalahem som helhet med samtliga anställda. Fokus låg istället på anställda vid 

huvudkontoret som för ändamålet ansågs vara relevanta och deras uppfattningar av hur 

Uppsalahem förhåller sig och kommunicerar miljömedvetenhet till sina primära intressenter. 

Efter att först ha läst in sig på bolaget för att skapa en förståelse för vilka personer som för 

denna studie var relevanta, kontaktades dessa personer inom organisationen. Beroende på 

vilka som ställer upp på intervju kan viss skevhet uppstå då det styr vilken typ av information 

som fås tillgång till (Saunders et al., 2012, ss. 381-382). Att intervjua ansvarig från samtliga 

av huvudkontorets avdelningar inom företaget hade för denna studie varit optimalt eftersom 

alla dessa bör ha kommit i kontakt med miljömedvetenhet på ett eller annat sätt. Då företaget 

inte hade möjlighet till detta fokuserades istället på de mest relevanta personerna. Skevhet 

anses därmed inte föreligga vad gäller den insamlade informationen eftersom studien på så 

vis haft tillgång till relevant information.  

	  

Två personliga intervjuer och en telefonintervju med företagsrepresentanter från företagets 

ledning genomfördes. Därtill gjordes en telefonintervju med ansvarig för miljöavdelningen 

och en personlig intervju med företagets kommunikatör. Den första av de tre intervjuerna 
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med företagsledningen gjordes med finanschefen, detta eftersom Uppsalahem nyligen har 

gett ut en grön obligation som ett av de första kommunala bostadsbolagen i Sverige (UNT, 

2015). Då det är finanschefen som är ansvarig för den ansågs denne vara relevant att 

intervjua. Därutöver intervjuades bygg- och fastighetschefen eftersom denne ansvarar för all 

nyproduktion på företaget, vilken utgör en stor del av företagets miljöpåverkan. Även affärs- 

och utvecklingschefen intervjuades då denne ansågs ha en stor övergripande kunskap om 

företagets verksamhet inklusive det som rör miljömedvetenhet. Utöver dessa intervjuades 

vikarierande energichef och miljöstrateg som ansågs högst relevant eftersom studien 

undersöker utifrån ett miljöperspektiv. Kommunikatören ansågs likaså relevant då denne har 

hand om kommunikationen på företaget, vilket är vad studien ämnar undersöka. Intervjuerna 

varade mellan 20 och 40 minuter vardera. Trots viss skillnad vad gäller tidsaspekten i de 

olika intervjuerna ansågs samtliga intervjuer vara lika givande för studiens ändamål. 

4.3 Intervjufrågor 
	  
Intervjufrågorna utvecklades utifrån teorin, se vidare Bilaga 1 för intervjufrågor. När 

intervjufrågorna var utvecklade genomfördes en pilotundersökning på en anställd på 

Uppsalahem. Denne arbetar inte på huvudkontoret och är därför inte aktuell för 

undersökningen, men utgjorde en bra grund för pilotundersökningen då denne likväl var 

insatt i företaget. Pilotundersökningen gav författarna en god idé om utifall intervjun skulle 

fungera bra i sammanhanget, om frågorna var tydliga för ändamålet eller om frågorna 

behövde bearbetas mer, som också Denscombe (2010, ss. 106-107) beskriver. Efter 

pilotundersökningen gjordes mindre regleringar för att förtydliga frågorna.  

	  

Intervjufrågorna utformades som semi-strukturerade, det vill säga uppdelade inom tematiska 

grupper, och ordningen de ställdes i kunde variera beroende på vad respondenten berörde i 

respektive fråga likt vad Saunders et al. beskriver (2012, s. 374). Genom att använda semi-

strukturerade intervjuer kunde frågor som vad, hur och varför besvaras och möjlighet gavs att 

utveckla och bygga på svaren, såsom Saunders et al. (2012, s. 378) berättar om. Om det under 

intervjun varit någon fråga som förefallit oklar för respondenten kunde denna förklaras. På 

samma sätt har utifall att det tillhandahållna svaret inte upplevts ge tillräckligt med 

information har intervjuaren kunnat be om ett mer utvecklande svar. Bristen på 

standardisering i semi-strukturerade frågor kan leda till ifrågasättande om en liknande 

undersökning skulle ge samma resultat. Semi-strukturerade frågor avser dock endast att svara 

på frågorna utifrån den givna kontexten som den såg ut vid frågetillfället, vilket är vad som 
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ämnas göra i denna studie och anses därmed inte vara ett problem. Frågorna skickades ut i 

förväg till respondenterna för att de på bästa sätt skulle kunna besvaras. Det övervägdes ifall 

att skicka ut frågorna i förväg innebar en risk med att respondenterna kunde diskutera dem 

och på så vis påverka varandra. Frågorna ställdes dock till respondenter som samtliga har 

olika arbetsroller, vilket automatiskt skulle ge svar som skiljer sig från varandra. Påverkan 

ansågs därmed inte möjligt, varför att skicka ut frågorna i förväg enbart sågs som en 

möjlighet till mer genomtänkta svar. 

4.4 Sekundärdata 
	  
För att få en kompletterande insyn i företaget och att ha något att jämföra primärdata med, 

och därmed öka trovärdigheten, samlades också sekundärdata in för denna studie. Genom att 

använda olika datainsamlingsmetoder för en och samma studie, så kallad triangulering, menar 

Saunders et al. (2012, s. 179) att resultatet stärks. Sekundärdata är data som inte är skapad för 

den aktuella undersökningen (Saunders et al., 2012, s. 304) och utgörs i denna studie av det 

mest relevanta interna och externa kommunikationsmaterialet vad gäller miljömedvetenhet. 

Det utgörs av företagets senaste årsredovisningar, miljöhandledning, kundtidning, nyhetsbrev 

till de anställda samt företagets hemsida. Alla dessa förmedlar miljömedvetenhet men riktar 

sig till olika intressenter. Eftersom materialet inte är gjorts specifikt för denna undersökning 

finns en risk att det inte passar denna undersöknings behov (Saunders et al., s. 319) och 

därmed kan trovärdigheten ifrågasättas. Det kan också tänkas att materialet är vinklat å 

företagets fördel då de själva väljer vilket material de ger ut och därmed vilket material som 

finns att tillgå för denna studie. Denna studie undersöker dock hur företaget ser på sina 

intressenter och hur de kommunicerar miljömedvetenhet. Därför är det nödvändigt att se på 

företagets egna material varför det inte anses utgöra ett problem. En fördel med sekundärdata 

som kommer direkt från företaget är att det inte är sannolikt att de skulle ge ut information 

som är felaktig. Därför behöver inte kvalitén på sekundärdata ifrågasättas, likt vad Saunders 

et al. beskriver (2012, s. 320). 

4.5 Operationalisering 
	  
Studiens syfte och frågeställningar har utvecklats utifrån teorierna och har legat till grund för 

utformningen av intervjufrågorna. Se Tabell 1 i Bilaga 2 som visar vilka intervjufrågor som 

försökte fånga upp de teoretiska begreppen samt hur de gjorde det. För att redogöra för och 

analysera hur det kommunala bostadsbolaget bör prioritera och kommunicerar med sina 
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primära intressenter vad gäller miljömedvetenhet användes en teoretisk modell som bygger 

på Clarkson (1995), Mitchell et al. (1997) samt Morsing och Schultz (2006). Se Figur 2.  

	  

Studien utgår från företagets primära intressenter. De primära intressenterna identifierades 

likt Clarksons (1995) definition som de viktigaste intressenterna för ett företag och som 

företaget inte kan fortsätta sin verksamhet utan. Dessa identifierades utifrån intervjuerna, med 

hänsyn tagen till Clarksons definition, då det rimligtvis är de som arbetar på företaget som 

har mest kunskap om vilka dessa är. Från respondenterna framkom det tydligt vilka de ansåg 

vara företagets primära intressenter. Därefter behandlades de identifierade primära 

intressenterna efter de för denna studie två teoretiska temana: prioritering av intressenter och 

kommunikationsstrategier.  

	  

För att identifiera hur intressenter bör prioriteras lyssnades i intervjuerna efter beskrivningar 

som kunde kopplas till de tre olika attributen redogjorda av Mitchell et al. (1997), makt, 

legitimitet och angelägenhet. Därtill användes även sekundärdata för att komplettera 

informationen, ur vilken beskrivningar av intressenter kunde kopplas till prioriteringsattribut. 

Exempel på hur attributet makt identifierades var genom att respondenten på något sätt 

beskrev hur mycket inflytande intressenten hade på företaget, såsom att företaget anpassade 

sig efter en intressentens önskan eller krav. Attributet legitimitet kunde identifieras genom att 

respondenten beskrev intressenten på ett sätt eller i en situation som kunde kopplas till hur 

önskvärda eller åtråvärda intressentens handlingar var. Det kunde påvisas genom att företaget 

frivilligt efterföljde en intressents inriktning. Utöver detta uppmärksammades hur nära 

intressenten förelåg ligga företaget, eftersom ju närmare företaget en intressent är, desto 

högre grad av legitimitet föreligger. Det sista attributet, angelägenhet, ansågs föreligga om till 

exempel respondenten berättade något som kunde kopplas till hur viktigt intressentens krav 

var för dem själva, och till vilken grad intressenten krävde omedelbar uppmärksamhet. Här 

undersöktes vilket typ av krav som framkom att intressenten hade och därefter tolkades det 

hur viktigt detta krav borde vara för intressenten, samt hur snabbt de krävde uppmärksamhet 

för detta. Samtliga attribut tolkades sedan efter om hög eller låg grad av attributet förelåg. 

Utefter dessa kunde sedan en bedömning av hur respektive intressent bör prioriteras beroende 

på hur många attribut och hur hög grad av varje attribut som intressenten hade.  
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Morsing och Schultz (2006) har identifierat tre olika kommunikationsstrategier vad gäller 

CSR. Eftersom miljömedvetenhet är en del av CSR har dessa tre strategier valts för att 

identifiera vilken typ/vilka typer av kommunikationsstrategi som används av det kommunala 

bostadsbolaget när de kommunicerar med sina primära intressenter. Genom att undersöka 

vilken typ av kommunikation av miljömedvetenhet som företaget använder har 

kommunikationsstrategierna urskiljts. Från intervjuerna framkom hur det kommunicerades 

till de olika primära intressenterna vad gäller miljömedvetenhet. Det sekundära materialet 

användes för att ytterligare stödja det som framgick av intervjuerna. Sekundärdata 

undersöktes dels på detaljnivå, där ord och meningar kunde kopplas till 

kommunikationsstrategier, och dels som helhet, såsom vilken typ kommunikationsstrategi 

materialet gällde och om den skedde i någon form av dialog eller enbart var informerande. 

Därefter analyserades om kommunikationen till respektive intressent var enkelriktad eller 

gick åt båda håll, och i så fall om kommunikationen var asymmetrisk eller symmetrisk. På så 

vis framkom vilken kommunikationsstrategi/vilka kommunikationsstrategier som förelåg till 

respektive intressent.  

	  

När prioritering av intressenter och kommunikationsstrategier var identifierade analyserades 

de två temana. Det undersöktes om det fanns likheter respektive olikheter mellan hur de 

primära intressenterna bör prioriteras och typ av kommunikationsstrategi. Vidare undersöktes 

också om det fanns likheter respektive olikheter mellan typ av kommunikationsstrategi och 

huruvida de primära intressenterna var interna respektive externa. Genom att utifrån de 

primära intressenterna koppla ihop kommunikationsstrategierna med prioriteringsteorin 

respektive huruvida intressenterna är interna eller externa önskade studien sedan besvara 

syftet och frågeställningarna. Avsikten med att kategorisera insamlad data på detta sätt var att 

på ett tydligt och systematiskt sätt i enlighet med teorin beskriva varje steg i 

undersökningsprocessen.  
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Figur 2. Utökad teoretisk modell 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Källa: Modellen bygger på Clarksons (1995) definition av primära intressenter, Mitchells et al. (1997) 

attributteori med de tre attributen makt, legitimitet och angelägenhet. Därtill bygger den även på Morsing och 

Schultz (2006) tre olika kommunikationsstrategier: informationsstrategi, responsstrategi samt 

involveringsstrategi.  

	  

5.  Resultat 
Här beskrivs först vilka respondenterna för intervjuerna var och deras arbetsroll i företaget. 

Utifrån intervjuerna framkom fem stycken aktörer som primära intressenter vad gäller 

miljömedvetenhet på Uppsalahem. Dessa behandlas utefter uppsatsens två teman. I det första 

temat beskrivs intressenterna vilket ligger till grund för prioritering av intressenter i analysen. 

I det andra temat beskrivs kommunikationen till intressenterna vilket analysen av detsamma 

bygger på. Intressenterna delas också i interna respektive externa. 
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5.1 Beskrivning av intervjupersoner 
	  
Therese Rydstedt arbetar som vikarierande energichef och miljöstrateg på Uppsalahem och 

har ansvar för miljö-och energifrågor på företaget.  

Kerstin Joelsson är finanschef på Uppsalahem och ansvarar för att låna pengar som behövs 

för framförallt nyproduktion men även för renovering av byggnader.  

Malin Berggren arbetar som kommunikatör och är bland annat ansvarig för Uppsalahems 

årsredovisning och kundtidning.  

Fredrik Holm har en övergripande syn på organisationen på Uppsalahem i sin roll som affärs- 

och verksamhetsutvecklingschef och driver bland annat olika utvecklingsprojekt. 

Lars-Gunnar Sjöö är bygg- och fastighetschef och ansvarig för all nyproduktion samt alla 

stora renoveringar. 

5.2 Beskrivning av interna intressenter 
	  
Nedan beskrivs vilka de interna intressenterna är och vad som gör dem till primära vad gäller 

miljömedvetenhet.  

	  

Ägare/kommun 

Ägare på Uppsalahem är Uppsala kommun. De har också en stark miljöinriktad profil vilket 

gör dem högst väsentliga när det gäller miljömedvetenhet. Rydstedt (2015) menar att ägarna 

är mycket inflytelserika i Uppsalahems verksamhet. Joelsson (2015) berättar att ägarna är en 

av Uppsalahems viktigaste intressenter vad gäller miljömedvetenhet då de arbetar hårt för en 

grön profil. Om ägarna ställer krav på Uppsalahem måste de anpassa sig (Joelsson, 2015; 

Berggren, 2015; Holm, 2015). Ägarna har dock inte gett några krav om att de ska lansera en 

grön obligation, utan det har skett på Uppsalahems eget bevåg (Joelsson 2015). Enligt 

Berggren (2015) har ägare kanske den största påverkan över vad Uppsalahem måste göra och 

förhålla sig till, eftersom de ger dem ägardirektiv. Det som krävs för att genomföra ett krav 

eller önskan från en intressent att efterfrågan finns, att de ser en nytta med det och att det 

ligger i ägarens intresse. Alla delar ska stämma överens (Berggren, 2015). Enligt Holm 

(2015) är Uppsalahems ägare bland de viktigaste aktörerna och en av dem som Uppsalahem 

främst har ansvar gentemot. De vill de nå de mål som ägarna satt upp. Uppsala kommun har 

höga ambitioner vad gäller miljömedvetenhet och Uppsalahem strävar efter att vara ett 

föredöme för detta. Från ägare behöver de inte ta reda på vad de tycker och tänker utan det 

kommer automatiskt ifrån krav och direktiv (Holm, 2015).  
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Medarbetare 

Medarbetare utgörs av alla anställda vid Uppsalahem, det vill säga de som jobbar inom 

förvaltningen och på huvudkontoret. Dessa är ansiktet utåt och har den främsta kontakten 

med kunderna. De ska sprida kunskap om miljömedvetenhet och hur Uppsalahem arbetar 

med detta, dels för att öka förståelsen och acceptansen för företagets miljöarbete och dels för 

att identifiera frågeställningar och problem som behöver besvaras med fakta (Uppsalahem 

AB, 2015b). Medarbetarna är centrala för Uppsalahems miljöarbete och det finns ett högt 

driv och engagemang hos dem (Holm, 2015; Rydstedt, 2015). Rydstedt (2015) menar att det 

kommer många goda idéer från medarbetarna. Förbättringsförslag från den interna 

organisationen är en central del av miljöarbete och viktigt för ständig förbättring, vilket är 

huvudsyftet med miljöledningssystemet. Genomförande av förbättringsförslag beror på hur 

väl underbyggt och genomtänkt förslaget är och om det är ekonomiskt och tekniskt rimligt 

(Rydstedt, 2015). Berggren (2015) menar att det är viktigt att alla medarbetare har samma idé 

om företaget, att de har trovärdighet och bär på en viss kunskap om företaget och vill hjälpa 

kunderna i sitt miljötänk. Enligt Holm (2015) vill Uppsalahem skapa en förståelse för 

medarbetarna rent konkret för vad ska de informera kunder och det är också viktigt att få alla 

medarbetare att känna att det är viktig information. Han tycker det är viktigt att medarbetarna 

är kunniga inom miljömedvetenhet för att de i sin tur ska kunna informera och inspirera 

kunderna och bidra till en positiv och miljömedveten bild av Uppsalahem.  

5.3 Beskrivning av externa intressenter 
	  
Nedan beskrivs vilka de externa intressenterna är och vad som gör dem till primära vad gäller 

miljömedvetenhet.  

	  

Kunder 

Kunderna utgörs av Uppsalahems hyresgäster, det vill säga de som hyr bostad och bor i 

någon av Uppsalahems hyresrätter. Eftersom det är dem som bor i Uppsalahems bostäder har 

de också störst miljöpåverkan på boendet. Vidare är det dessa som inbringar Uppsalahem en 

inkomst och för vilka de finns till. Enligt Rydstedt (2015) är kunderna essentiella intressenter 

vad gäller miljömedvetenhet för Uppsalahem. Att bygga och förvalta fastigheter med 

minimal miljöpåverkan menar hon är viktigt för kunderna. De är också viktiga då de är 

många och många tillsammans kan skapa förändring. Berggren (2015) menar att kunderna är 

mycket viktiga och påpekar att utan dem finns inget Uppsalahem. Enligt Holm (2015) är 

Uppsalahems kunder bland de viktigaste aktörerna och en av de som Uppsalahem främst har 
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ansvar gentemot. Det är svårare att anpassa sig om enskilda kunder har krav men skulle de få 

ett entydigt krav, såsom från kundkollektivet via hyresgästföreningen, skulle de lyssna på det 

tydligt. Hittills har kunder inte formulerat krav utan det är framförallt ägaren som gjort det 

(Holm, 2015). Uppsalahem kommunicerar miljömedvetenhet för att de vet att kunder tycker 

det är viktigt och att det bidrar till att de vill vara kunder till dem. Holm (2015) anser att det 

är viktigt veta vad kunder tycker och tänker på olika sätt. 

	  

Leverantörer 

Uppsalahem har många olika leverantörer. De mest relaterade till miljömedvetenhet utgörs av 

byggentreprenörer, det vill säga de företag som renoverar och bygger nya bostäder. 

Uppsalahem har vid alla upphandlingar av nya byggnationer en rad kriterier vad gäller 

miljömedvetenhet som leverantörerna måste följa och leva upp till (Uppsalahem AB, 2015b). 

Rydstedt (2015) menar att leverantörer som renoverar och bygger hus är betydelsefulla 

intressenter då Uppsalahem köper mycket tjänster av dem. Uppsalahem arbetar med att ställa 

höga krav på intressenterna. De arbetar också tillsammans med leverantörerna för att skapa 

bättre produkter och tillsammans uppfyller de krav som ställs (Rydstedt, 2015). Sjöö (2015) 

menar att viktiga aktörer vad gäller miljömedvetenhet är leverantörerna då de kan påverka 

miljön både positivt och negativt och har stor miljöpåverkan när de utför byggnationer. Det 

kan gälla transporter, valet av miljöriktigt material - inte bara vad de bygger in utan också 

vad de kör sina maskiner på - och att avfall sorteras. Om intressenter ställer ett krav eller en 

önskan på Uppsalahem som går emot Uppsalahems miljökrav är det inte aktuellt. Sjöö (2015) 

berättar att Uppsalahem går längre än vad lagkrav säger vad gäller exempelvis byggmaterial. 

	  

Investerare 

Investerare är de finansiärer som köper Uppsalahems gröna obligation och som därmed 

investerar i och finansierar Uppsalahems gröna verksamhet. Berggren (2015) berättar att de 

är investerarna som är mest intresserade av hur Uppsalahem tänker i framtiden utifrån miljö 

och hållbarhet. Hon anser också att de alltid tar åt sig synpunkter från investerarna. Joelsson 

(2015) berättar att det är investerarna som driver utvecklingen framåt vad gäller gröna 

obligationer. Intresset för gröna obligationer är stort och det finns inte tillräckligt med gröna 

värdepapper. Investerare blir mer medvetna om vad pengarna investeras i och vill investera i 

verksamheter som är miljömedvetna. Investerare som lånar ut pengar har ett stort förtroende 

för Uppsalahem som det är viktigt att behålla. Eftersom Uppsalahem lånar mycket pengar är 
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de beroende av investerare och de måste därför hitta investerare som är villiga låna ut till 

dem. Att dessa ska tycka om Uppsalahem och finnas kvar när Uppsalahem behöver låna 

pengar nästa gång är därför viktigt, också för att få fler investerare intresserade. För att kunna 

bygga fler bostäder behövs fler investerare. Om de som är beredda att låna ut pengar mer och 

mer föredrar gröna obligationer och Uppsalahem inte har någon innebär det att det kan bli då 

svårt att låna ut. Joelsson (2015) berättar vidare att de vill att investerarna ska känna sig säkra 

på att pengarna går till rätt ändamål.  För dem är miljönyckeltalen viktiga. Uppsalahem är det 

första kommunala bolaget som gör en hållbarhetsredovisning. Det är inte på grund av ett 

direktiv eller liknande från kommunen utan de har de valt för att investerare vill veta hur 

Uppsalahem arbetar med hållbarhetsfrågor (Joelsson, 2015).  

5.4 Kommunikation till interna intressenter 
	  
Nedan beskrivs hur den främsta kommunikationen vad gäller miljömedvetenhet till 

Uppsalahems primära interna intressenter sker.  

	  

Ägare/kommun  

Rydstedt (2015) berättar att de har en löpande dialog med kommunen och att det finns ett 

stort intresse hos styrelsen vad gäller deras miljöarbete. På styrelsemötena tas miljöfrågor 

ofta upp, nu senast kring Uppsalahems egna vindkraftverk, den gröna obligationen och 

vattenspararbete. Uppsala kommun har höga miljömål och som ett kommunalt bolag är det 

självklart att de ska vara med och bidra menar Rydstedt (2015). Styrelsemötena utgör 

styrelsens huvudsakliga kommunikationskälla där aktuella ärenden gås igenom och muntliga 

föredragningar av representanter från Uppsalahem hålls (Uppsalahem AB, 2015a). Exempel 

på ärenden som tas upp vad gäller miljömedvetenhet är strategier, projektstart för byggen och 

investeringar. Dessa måste sedan godkännas av styrelsen (Styrelsemöte, 2015-02-10). 

Uppsalahems styrelse har sex ordinarie möten per år. Vid sammanträdena fattas beslut om 

investeringar, strategier, redovisning och hyresfrågor. Dessutom får styrelsen vid 

sammanträdena löpande rapporter om Uppsalahems arbete i många olika frågor, från bolagets 

finanser till arbetet med miljö- och energifrågor (Uppsalahem, 2016h; Uppsalahem AB, 

2015a).  

	  

Medarbetare 

Kommunikationen med medarbetarna gällande miljöfrågor sker med ett miljö- och 

energinyhetsbrev på Uppsalahem samt på arbetsplatsträffar och vid andra 
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informationstillfällen (Rydstedt, 2015). De interna nyhetsbreven för anställda innehåller 

aktuell information om miljö- och energiarbetet på företaget. Förutom information om olika 

miljöprojekt ges tips på hur medarbetarna själva kan minska sin klimatpåverkan. I 

nyhetsbreven uppmanas också medarbetarna att komma med förslag vad gäller 

miljömedvetenhet då att allas idéer och synpunkter är mycket viktiga och att det är 

tillsammans som de kan åstadkomma en förbättring (Jonsson, Nordqvist, Näppi, Odhagen, 

Rehnberg, Rydstedt & Sandberg, 2015). Arbetsplatsträffar är informationsmöten på 

Uppsalahems områdeskontor (Rydstedt, 2015). Internt är intresset stort för miljöfrågorna 

anser Rydstedt (2015) och ledningsgruppen har ett stort intresse och fokus på miljöfrågorna. 

Alla medarbetare får också en miljöutbildning. I övrigt sker kommunikation till medarbetarna 

via intranätet (Berggren, 2015). Intranätet är Uppsalahems interna nätverk där de bland annat 

kommunicerar miljömedvetenhet (Uppsalahem AB, 2015b). Holm (2015) upplever att de får 

respons av medarbetarna vilken förstås genom en löpande dialog i företaget. Hans bild är att 

de är inkluderade i miljöarbetet, att de är intresserade och vill förstå och lära sig mer. När de 

sprider kunskap internt handlar det om en kombination av möten och skriftligt material 

(Holm, 2015). Berggren (2015) menar att miljöutbildningen är ett viktigt inslag vad gäller hur 

miljömedvetenhet kommuniceras till medarbetare. Miljöutbildningen ges till samtliga 

anställda på Uppsalahem i vilken de får lära sig miljöhandledningens syfte och uppbyggnad 

(Uppsalahem AB, 2015b). Medarbetarna har den dagliga kontakten med kunderna och 

behöver därmed tillräckligt miljökunskap för att bidra med kunskap, inspiration och 

hjälpmedel för att uppmuntra kunders engagemang i miljöfrågor. Förbättringsförslag från 

medarbetarna uppmuntras starkt och för detta finns en blankett i miljöhandledningen, men det 

går även att rapportera direkt till miljöstrateg (Uppsalahem AB, 2015b).  

5.5 Kommunikation till externa intressenter 
	  
Nedan beskrivs hur den främsta kommunikationen vad gäller miljömedvetenhet till 

Uppsalahems primära externa intressenter sker.  

 

Kunder 

Kundtidningen Hemlängtan är till för att kommunicera till hyresgästerna och i denna 

publiceras det miljöfrågor i hög grad (Rydstedt, 2015; Berggren, 2015). I Uppsalahems 

kundtidning har de också gröna teman och försöker utbilda kunden i hur de kan leva mer 

miljövänligt och klimatsmart. I artiklar som publiceras på Uppsalahems hemsida och i 

kundtidningen kan kunderna läsa och lära sig mera om hur de kan vara miljömedvetna genom 
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miljötips och miljöinformation (Berggren, 2015). Hemsidan och sociala media är andra bra 

kommunikationskanaler vad gäller miljömedvetenhet (Berggren, 2015; Rydstedt, 2015). 

Berggren (2015) berättar att de genom sin kommunikation till kunderna stöttar kunder att 

leva miljövänligt om de vill det. Då Uppsalahems miljöpåverkan är beroende av kundernas 

vanor och beteende arbetar bolaget aktivt med att stödja dem i miljöarbetet (Berggren, 2015). 

Detta är i enlighet med miljöhandledningen som säger att Uppsalahem ska bidra med 

kunskap, inspiration och hjälpmedel för att uppmuntra kunders engagemang i miljöfrågor 

(Uppsalahem AB, 2015b). Felanmälningar som kan gälla miljöaspekter kan göras via telefon 

och hemsida, där telefon är den i särklass mest använda kanalen. Är det något akut som sker 

utanför kontorstid, såsom en vattenläcka, kan kunderna höra av sig till Uppsalahems jour 

(Uppsalahem, 2016i). Rydstedt (2015) berättar att hon i sin roll inte har någon nära kontakt 

med kunderna, men berättar att de pratar om att skapa en fokusgrupp med hyresgäster för att 

få en närmare dialog med dem vad gäller miljöfrågor (Rydstedt, 2015).  

	  

Leverantörer 

Kommunikationen med leverantörerna sker framförallt genom möten och dokument. 

Miljöplanen är ett dokument som beskriver hur de arbetar med miljöfrågor och är med i varje 

projekt (Sjöö, 2015). Den säger till exempel att det vid byggnationer i Uppsalahems regi 

endast får användas miljövänligt material som finns föreskrivet i miljöprogrammet och att 

avfall vid byggnationer ska mätas och vägas. När Uppsalahem vill bygga och en upphandling 

med en leverantör sker, skickas redan i förfrågelseunderlaget med vad Uppsalahem har för 

miljökrav på sina leverantörer. Därefter förs löpande en dialog med leverantören på ett flertal 

möten, till exempel på byggmöten. På dessa finns miljö alltid med som en punkt (Sjöö, 

2015). Leverantörernas arbetssätt är i stor omfattning att arbeta med partnering-projekt, en 

arbetsprocess där projekt genomförs med gemensamma mål och en gemensam ekonomi 

mellan byggherre och entreprenör som gör att parterna delar möjligheter och risker 

(Uppsalahem AB, 2013). Viktiga miljödokument vid upphandlingar är till exempel de 

upphandlingsavtal som går att finna i miljöhandledningen: miljökrav vid upphandling, 

miljöbedömning av leverantörer. I miljöpolicyn går det också att läsa att Uppsalahem ska ha 

en dialog med leverantörerna angående miljömedvetenhet. De ska även utbilda och informera 

leverantörer om Uppsalahems miljöarbete och miljömål. Med extern kommunikation 

avseende bland annat miljöfrågor ska Uppsalahem säkerhetsställa ett varaktigt förtroende för 

Uppsalahem (Uppsalahem, 2016d).  
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Investerare 

Uppsalahem informerar om den gröna obligationen på sin hemsida. Där beskriver de hur 

villkoren för obligationen ser ut och listar kriterierna som de måste följa, det vill säga 

ramverket, samt vad pengarna har gått till vid varje årsskifte (Joelsson, 2015). När 

Uppsalahem ger ut en obligation bjuder banken in ett antal investerare till ett möte. Banken 

vet vilka som vill köpa vad, såsom till exempel gröna obligationer, då de har daglig kontakt 

med investerarna. Därför skickar de ut en inbjudan till de som kan tänkas vara intresserade i 

vilken de presenterar Uppsalahem. På mötet får sedan Uppsalahem själva möjlighet att 

berätta om sitt arbete och vad pengarna ska använda till. Då de 2015 gav ut den gröna 

obligationen var intresset mycket stort och inom en timme hade de fått in det lån de hade som 

mål. Joelsson berättar att hon inte har någon direktkontakt med investerarna. Investerarna 

talar istället med banken och det är också så de får information om Uppsalahem. Kommer det 

en önskan eller ett krav från investerarna går det med andra ord genom banken. Vad gäller 

den gröna obligationen var det också så det gick till. Banken har Joelsson däremot 

regelbundet kontakt med. De fungerar alltså som en mellanhand och förmedlar kontakten. 

Joelsson berättar att hon gärna skulle vilja ha direktkontakt med investerarna men att det går 

till på det här sättet i finansvärlden så det finns inte så mycket hon kan göra. Alla banker de 

arbetar med kan prenumerera på Uppsalahems pressmeddelanden, som flera har handlat om 

miljöfrågor, såsom projektet Klimaträtt. Utöver detta är Uppsalahems årsredovisning en bra 

kommunikationskälla för investerare, där det går att läsa om miljönyckeltalen och olika 

miljöprojekt, men även företagets kreditbetyg som berättar hur ekonomiskt säkert företaget är 

(Joelsson, 2015).  
 

6. Analys  
I detta kapitel analyseras först hur de primära interna och externa intressenterna bör 

prioriteras utifrån Mitchells et. al (1997) teori om attribut. Vidare analyseras vilken typ av 

kommunikationsstrategi som föreligger för de primära intressenterna utifrån Morsing och 

Schultz (2006) teori om kommunikationsstrategier.  

6.1 Prioritering av interna intressenter 
	  
Här analyseras vilka attribut de interna intressenterna har och till vilken grad de besitter dem. 
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Ägare/kommun 

Definitionen av makt enligt Mitchell et al. (1997) säger att desto mer påverkan en intressent 

har på ett företag, desto mer makt har den. I och med att kommunen utgör ägarna för 

Uppsalahem och ger företaget direktiv vilka de ska grunda sin verksamhet på har de stor 

påverkan på företagets beslut och handlingar, vilket i sin tur innebär att de har hög grad av 

makt över dem. Rydstedt (2015), Joelsson (2015), Berggren (2015) och Holm (2015) säger 

likt detta att kommunen/ägarna har den största påverkan på Uppsalahem vad gäller 

miljömedvetenhet och att det är tydligt att Uppsalahem anpassar sig efter kommunen. 

Berggren (2015) påpekar också att det måste ligga i ägarens intresse om ett krav eller önskan 

från en intressent ska genomföras, vilket därmed gör att kommunen kan påverka 

Uppsalahems handlingar och att dessa därmed har hög grad av makt.  

	  

Eftersom kommunen är ägare har de en nära relation med Uppsalahem, vilket enligt 

Buchholtz och Carroll (2006) innebär en hög grad av legitimitet. Likt vad Rydstedt (2015) 

och Joelsson (2015) säger har Uppsala kommun en stark miljömedveten framtoning. Detta är 

en anledning till att Uppsalahem har direktiv vad gäller just miljömedvetenhet. Däremot finns 

det inget direktiv som säger att Uppsalahem måste marknadsföra sig som “Uppsalas grönaste 

bostadsbolag”, genomföra en hållbarhetsredovisning eller skapa en grön obligation som 

Berggren (2015) och Joelsson (2015) berättar om. Det betyder med andra ord att de frivilligt 

antar samma linje som Uppsala kommun med fokus på miljömedvetenhet, vilket tyder på att 

de anser ägarnas handlingar är åtråvärda, riktiga och lämpliga i hög grad. Holm (2015) 

upplever också att Uppsalahem vill nå de mål som ägarna satt upp, vilket ytterligare tyder på 

att en hög grad av legitimitet råder.  
 

Ägarna kräver omedelbar uppmärksamhet. I och med att de är ägare och Uppsalahem därmed 

måste följa vad de bestämmer vet ägarna att det krav de ställer kommer att genomföras. 

Samtidigt ligger de i ägarnas intresse att kravet är för verksamhetens bästa. Ägarna skulle 

därmed inte ställa kravet om det inte var viktigt. Att kravet är viktigt för kommunen innebär 

också att de kommer att kräva att det får omedelbar uppmärksamhet från Uppsalahem och att 

det sker inom en lämplig tid vilket tyder på att de besitter en hög grad av attributet 

angelägenhet.  
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Medarbetare 

När det gäller medarbetarna kan det vara svårt att definiera till vilken utsträckning de besitter 

makt. Här behandlas medarbetare främst som en grupp och tillsammans besitter de mer makt 

på företaget än vad de gör individuellt. Dock är en del av hur de kan påverka företagets 

handlingar och beslut gjort individuellt, till exempel de förbättringsförslag som medarbetarna 

uppmuntras komma med som går att läsa i miljöhandledningen (Uppsalahem AB, b, 2015). 

Huruvida avvikelsen eller förbättringen i slutändan leder till att förändring sker beror på vad 

felet/förbättringen gäller, men blanketten ger dem möjlighet att påverka till viss mån, vilket 

också framgår i nyhetsbreven till medarbetare. Till vilken utsträckning de kan påverka är 

beroende på vad beslutet eller handlingen gäller (Rydstedt, 2015). Vad som framgått av 

intervjuerna och de sekundära källorna verkar det som att medarbetarna endast kan påverka 

Uppsalahems verksamhet vad gäller mindre beslut och därmed på ett lägre plan vilket innebär 

att de besitter en låg grad av makt. 

	  

Medarbetarna har den främsta kontakten med kunderna och därmed krävs det att deras 

handlingar är legitima, det vill säga åtråvärda, riktiga och lämpliga. Om de inte skulle 

efterleva den önskvärda inställningen gentemot kunden skulle detta i förlängningen ge en 

negativ bild av företaget som helhet. Precis som Berggren (2015) berättar är det är viktigt att 

medarbetarna är trovärdiga och att alla har samma idé om vad företaget står för. Genom att 

utbilda alla medarbetare vad gäller miljömedvetenhet blir medarbetarnas handlingar legitima. 

Ytterligare en faktor som tyder på en hög grad av legitimitet är att medarbetarna har en nära 

relation till företaget, likt vad Buchholtz och Carroll (2006) diskuterar.   

	  

Vad gäller till vilken grad medarbetare kräver omedelbar uppmärksamhet beror på vad deras 

krav gäller. Av denna studie har inga krav från medarbetare framkommit. Indirekt kan att 

företaget ska vara miljömedvetet anses som ett krav. Rydstedt (2015) menar att det nog är få 

som vill arbeta på ett företag som inte har miljöfokus. Detta “krav” är därmed viktigt för 

medarbetare men huruvida det är tidskänsligt är svårt att besvara. Sammantaget anses därför 

medarbetare ha en låg grad av angelägenhet.  

6.2 Prioritering av externa intressenter 
	  
Här analyseras vilka attribut de externa intressenterna har och till vilken grad de besitter dem. 
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Kunder 

Av intervjuerna i denna undersökning framkommer det att kunderna, det vill säga 

Uppsalahems hyresgäster, kan påverka företagets beslut och handlingar men då främst som 

grupp. Likt vad Rydstedt (2015) berättar är kunderna är viktiga inte minst för att de är många 

till antalet och att många tillsammans kan skapa förändring. Som Holm (2015) påpekar kan 

det vara svårt för enskilda kunder men kollektivt kan de påverka företagets handlingar genom 

till exempel sin hyresrättsförening. Däremot är graden av makt låg. De kan med andra ord till 

en viss grad påverka men det handlar då om relativt små förändringar såsom 

hyresförhandlingar.  

	  

Hyresgäster ligger bolaget nära och med andra ord råder hög grad av legitimitet. Deras 

handlingar - att bo och betala hyra - är högst åtråvärda, riktiga och lämpliga. Som Holm 

(2015) också påpekar är det viktigt att ta reda på vad kunderna tycker och tänker för att på så 

vis ta reda på vad de vill ha ut av verksamheten, vilket ytterligare tyder på att kunderna är 

legitima. Holm (2015) menar att Uppsalahems miljöfokus är en anledning till att 

hyresgästerna är kunder hos Uppsalahem vilket får Uppsalahem att fortsätta arbeta med det. 

Kundernas vilja är därmed legitim och riktig varav deras grad av legitimitet kan anses hög.    

	  

Även när det gäller till vilken grad kunder kräver omedelbar uppmärksamhet beror det på vad 

deras krav gäller. En felanmälan kan anses som ett krav om åtgärd. Är detta akut, såsom en 

vattenläcka, är kravet både är tidskänsligt och viktigt för kunden. Klotter på en vägg 

närbelägen bostaden är troligtvis av mindre vikt och till det kan övriga krav räknas, såsom 

lättare krav, önskningar, synpunkter och förbättringsförslag, vilka är de som framkommit 

som krav av denna studie. Detta är en dock en subjektiv fråga och svaret blir därmed olika för 

alla kunder, men här åsyftas kunder som grupp varför ett generellt antagande får antas. Både 

Rydstedt (2015) och Holm (2015) berättar att inga direkta krav utöver vad som tidigare 

nämnts här har framkommit. Kundernas grad av angelägenhet är därför låg. 

	  

Leverantörer  

Rydstedt berättar att Uppsalahem kan samarbeta tillsammans med leverantörerna för att 

uppfylla krav och utveckla bättre produkter, och därmed kan leverantörerna i viss mån 

påverka företaget att gå i en viss riktning. Då Uppsalahem har höga miljökrav som de inte 
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avviker från har leverantörerna dock inte stor möjlighet att påverka företaget och graden av 

makt är därmed låg.  

	  

Om leverantörerna har legitimitet handlar om vilka leverantörerna är. Som Sjöö (2015) 

berättar är det inte alltid som leverantörerna har ett riktigt beteende utifrån ett 

miljöperspektiv. Eftersom Uppsalahem ställer höga krav på sina leverantörer och inte 

samarbetar med leverantörer som inte uppfyller dessa, är de leverantörer som de arbetar med 

legitima vars handlingar är åtråvärda, riktiga och lämpliga. De har därför hög grad av 

legitimitet.  

	  

De krav som går att urskilja i undersökningen från leverantörerna är de som har att göra med 

anbudet. Det utgör starten för ett eventuellt samarbete mellan Uppsalahem och leverantören, 

varför det för leverantören är ett viktigt krav och svaret på anbudet kan anses som tidskänsligt 

och det till viss del är angeläget. Detta tolkas som en låg legitimitet.  

	  

Investerare 

Exempel på hur investerarna påverkat Uppsalahems beslut och handlingar är den gröna 

obligationen och hållbarhetsredovisningen, eftersom investerarna utgjorde en stor anledning 

till att Uppsalahem införde dessa. Det betyder att de har makt över Uppsalahem. Dock är det 

inte troligt att Uppsalahem skulle rätta sig efter vad som helst. Något som till exempel går 

emot företagets intresse och direktiv kan investerarna inte påverka, vilket tyder på att de har 

en lägre grad av makt.  

	  

Investerarnas handlingar, att efterfråga miljömedvetna aktiviteter, påvisas vara åtråvärda för 

Uppsalahem eftersom de frivilligt har tagit hänsyn till dem exempelvis genom att ge ut den 

gröna obligationen och hållbarhetsredovisningen. Utöver det är investerarnas handlingar att 

låna ut pengar. Båda dessa är högst åtråvärda och därmed kan de anses som att investerare 

har en hög grad av legitimitet.  

	  

Vad gäller investerarna framkommer deras krav i form av att Uppsalahem har en ekonomisk 

säkerhet och har bra kreditbetyg. Vad gäller den gröna obligationen består kraven också av 

att Uppsalahem ska följa det gröna ramverket och att investerarnas pengar ska gå till grön 
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verksamhet. Båda dessa är mycket viktiga för investerarna och kräver också omedelbar 

uppmärksam. Det kan därför anses investerare som att de har en hög grad av angelägenhet.  

6.3 Kommunikationsstrategier för interna intressenter 
	  
Här analyseras vilken eller vilka kommunikationsstrategier som föreligger till respektive 

intern intressent.  

	  

Ägare/Kommun  

Eftersom ägarna utgörs av kommunen och dessa är representerade i styrelsen, får ägarna som 

tidigare nämnt sin främsta kommunikation genom styrelsemötena. Eftersom 

styrelsemedlemmarna till hög grad är delaktiga i den diskussion och de beslut som där tas, 

innebär det att involveringsstrategi råder. Detta styrks även av vad Rydstedt (2015) berättar 

om att de ofta tar upp miljöfrågor på styrelsemötena som vidare diskuteras. Detta kan i 

förlängningen betyda att båda parter kan komma att förändra sina handlingar till följd av 

kommunikationen som är ytterligare tecken på att involveringsstrategi råder. 

Involveringsstrategin säger också att intressenten ska kunna influera företagets verksamhet, 

vilket stämmer väl överens i detta fall. Därutöver förekommer till viss del 

informationsstrategi, då kommunen även hålls informerade genom rapporter.  

	  

Medarbetare 

Kommunikationen till medarbetarna sker dels genom de interna nyhetsbreven och via 

intranätet, där syftet är att informera om aktuella händelser som berör miljön. Berggren 

(2015) nämner också att kommunikationen till medarbetarna vad gäller miljömedvetenhet 

sker genom miljöutbildningen, vilket förstärks av informationen i miljöhandledningen. Syftet 

med utbildningen är att alla medarbetare ska få samma idé om företaget vad gäller 

miljömedvetenhet men är likväl att informera. Holm (2015) kommunicerar med 

medarbetarna med en kombination av dokument med information och möten som handlar om 

att sprida kunskap. Alla dessa utgör en form av informationsstrategi. Enligt 

miljöhandledningen vill Uppsalahem säkerhetsställa en god intern kommunikation avseende 

att öka förståelsen för dess miljöarbete (Uppsalahem AB, b, 2015).  

	  

Vidare tyder data på att viss del av involveringsstrategi även förekommer. Såsom Rydstedt 

(2015) berättar får hon bra förslag från medarbetare genom att de på olika sätt lämnar förslag 

på avvikelser och förbättringar som kan åtgärdas. Hon menar att Uppsalahem anpassar sig så 
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gott det går efter sin förmåga att tillgodose de anställdas krav och önskningar vilket tyder på 

att de är involverade i verksamheten. Även Holm (2015) upplever att medarbetarna är 

involverade i kommunikationen genom en löpande dialog. Enligt miljöhandledningen ska 

Uppsalahem ha en dialog med medarbetare om att hushålla med material etc. 

Kommunikationen till medarbetare förefaller därför delvis vara symmetrisk där de anställda 

på Uppsalahem kan vara involverade i verksamheten. Både företaget och medarbetarna 

förändras något som en konsekvens av kommunikationen, vilket tyder på att 

även involveringsstrategi förekommer till medarbetarna. 

6.4 Kommunikationsstrategier för externa intressenter  
	  
Här analyseras vilken eller vilka kommunikationsstrategier som föreligger till respektive 

extern intressent.  

	  

Kunder 

Vad gäller kommunikation om miljömedvetenhet till kunderna sker denna genom att 

informera om miljömedvetenhet, det vill säga informationsstrategi. Exempel på sådan typ av 

kommunikation är Uppsalahems hemsida och facebook, information i trapphus och 

kundtidningen (Uppsalahem AB, b. 2015; Rydstedt, 2015).  

	  

Leverantörer 

Kommunikationen av miljömedvetenhet till leverantörerna sker delvis genom 

informationsstrategi. Exempel på detta är, som Sjöö (2015) berättar om, de dokument med 

vilka krav som Uppsalahem ställer på leverantörens tillvägagångssätt och som skickas med i 

förfrågelsematerialet. Dessutom står det i miljöhandledningen att Uppsalahem ska utbilda och 

informera leverantörer om Uppsalahems miljöarbete och miljömål. Dessa 

kommunikationssätt har alla gemensamt att de ska informera och sprida kunskap. 

Kommunikationen sker delvis också genom involveringsstrategi. Som det går det att läsa i 

miljöpolicyn ska Uppsalahem ha en dialog om miljömedvetenhet med sina leverantörer. 

Detta sker också som Sjöö (2015) intygar genom olika möten med leverantörerna där de 

diskuterar miljöfrågor fram och tillbaka. Liknande beskrivs det i Årsredovisningen från 2012 

om att projekt genomförs med gemensamma mål och en gemensam ekonomi mellan 

Uppsalahem och leverantör. Som Rydstedt (2015) berättar arbetar Uppsalahem tillsammans 

med leverantörerna för att utveckla bättre produkter ur ett miljöperspektiv och för att uppnå 

miljökrav, vilket vidare tyder på att de involverar leverantörerna. Detta tyder på en 
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involveringsstrategi där båda parter kan komma att förändras som en konsekvens av 

kommunikationen. Det är dock inte tal om att Uppsalahem kan komma att förändra sig om 

det som leverantören argumenterar för inte når Uppsalahems miljökrav. 

	  

Investerare 

I årsredovisningen finns mycket som kan vara av intresse för investerarna vad gäller 

miljömedvetenhet. Uppsalahem beskriver där sina miljönyckeltal där det tydligt går att se 

miljöförändringarna år till år. Uppsalahem följer upp dessa och andra resultat för att 

säkerhetsställa att de lagar och andra krav följs för att försäkra sig om en fortsatt utveckling 

för att vara ett grönt bostadsbolag. Mötet som Uppsalahem har med investerare när de ger ut 

en grön obligation är ett annat exempel på hur de informerar om sin gröna verksamhet. 

Vidare använder de hemsidan för att informera investerare vart pengarna går. I övrigt 

kommunicerar Uppsalahem främst indirekt till investerarna genom bankerna med till 

exempel pressmeddelanden. Alla dessa är exempel på informationsstrategi. 

	  

Nedan följer en sammanfattande tabell över de interna och externa primära intressenternas 

grad av attribut respektive typ av kommunikationsstrategi som förekommer.  

	  

Tabell 1: Uppsalahems intressenters attribut och kommunikationsstrategier.  

Intressenter Attribut Kommunikationsstrategi 

Interna Makt Legitimitet Angelägenhet Informationsstrategi Responsstrategi Involveringstrategi 

Ägare/kommun Hög Hög Hög X  X 

Medarbetare Låg Hög Låg X 
 

X 

Externa 
      

Kunder Låg Hög Låg X 
  

Leverantörer Låg Hög Låg X  X 

Investerare Låg Hög Hög X   
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7. Diskussion 
Det råder inget tvivel om att ägare/kommunen är den intressent som bör prioriteras högst då 

de hade en hög grad av alla tre attribut. Som nummer två i prioriteringsordningen bör 

investerarna komma då de också besatt hög grad av två av attributen, legitimitet och 

angelägenhet. Därefter framkom att medarbetare, kunder och leverantörer bör prioriteras 

likvärdigt då de alla hade en låg grad av makt och angelägenhet men hög grad av legitimitet. 

Huruvida någon av dessa tre intressenter bör prioriteras högre än de andra två, till exempel 

om någon hade mer makt, framkom inte av denna undersökning. En av anledningar till varför 

investerarna bör ha högre prioritering kan tänkas bero på det förhållande de har till företaget. 

Uppsalahem är till viss del beroende av investerarna. Utan dem kan de inte investera i 

ytterligare byggnationer som i sin tur ger ytterligare avkastningar, åtminstone i samma takt 

som de kan med hjälp av investerarna. Det är också investerarna som väljer om de vill 

investera i Uppsalahem vilket skiljer sig från företagets förhållande till medarbetare, 

leverantörer och kunder. Dessa är det istället Uppsalahem som väljer och når de på något sätt 

inte upp till vad Uppsalahem kräver av dem kan de istället byta ut dem. Det sistnämnda gäller 

även kunder. Om en medarbetare inte arbetar enligt Uppsalahems regler kan de anställa en 

ny, om en kund av någon anledning inte vill bo kvar hos Uppsalahem finns det många andra i 

kö och lever en leverantör inte upp till de miljökrav som Uppsalahem ställer kan de i vanliga 

fall välja en annan. Detta betyder dock inte att företaget för den skull inte ska försöka behålla 

sina respektive intressenter eftersom att ignorera dessa i slutändan troligtvis kommer att leda 

till ett sämre rykte och sämre affärer för företaget, men det kan förklara varför dessa inte har 

samma grad av makt som investerare har. 

	  

Något som stod ut i studien gällde kunderna då det framkom att dessa hade låg grad av makt 

och angelägenhet och därmed i sammanhanget bör prioriteras ganska lågt. Samtidigt är 

kunden grundbulten i företaget, anledningen till att verksamheten går runt och att företaget 

finns till. Detta kan i detta fall ha att göra med den marknad som de befinner sig på, nämligen 

bostadsmarknaden. Det är allmän kännedom att det på denna marknad i storstadsregioner i 

Sverige råder högre efterfrågan än vad det finns utbud, vilket gör att konkurrensen för 

Uppsalahem inte är hög. Dessutom är de Uppsalas största bostadsbolag. Det innebär att 

kunderna inte har samma möjlighet att ställa krav på bolaget som utifall att efterfrågan hade 

varit lägre, en av förutsättningarna för högre grad av makt. Skulle kunden kunna ställa mer 

krav är det möjligt att de kraven också skulle vara av högre angelägenhet för kunderna.  
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Det kan inte påvisas några samband mellan hur intressenterna bör prioriteras gentemot vilken 

kommunikationsstrategi som råder utifrån den för denna studie insamlade data. För samtliga 

intressenter används dock informationsstrategi för att kommunicera miljömedvetenhet. Likt 

vad Morsing och Schultz (2006) beskriver är det den vanligaste kommunikationsstrategin 

samtidigt som den också är nödvändig. Oavsett vad syftet med intressenten för Uppsalahem 

är, krävs det att samtliga är informerade om dess miljöaktiviteter och miljöprofil. På så vis 

stärks deras företagsidentitet, likt Morsing (2006) beskriver. Det gäller oavsett om 

intressenten är extern eller intern. Ägarna måste hållas underrättade om verksamheten för att 

de ska kunna styra den i rätt riktning. För medarbetarna är det nödvändigt att bli informerade 

genom en miljöutbildning och att de sedan kontinuerligt hålls uppdaterade genom bland 

annat intranätet och nyhetsbreven. Eftersom de utgör ansiktet utåt mot kunderna ska de kunna 

sprida kunskapen vidare till dem. Vad gäller de externa intressenterna måste leverantörerna 

bli informerade för att veta vilka miljökrav de har att arbeta efter, finansiärerna för att de ska 

bli intresserade att investera i företaget och kunderna för att de ska vilja vara kund hos 

Uppsalahem.  

Däremot framgick att det fanns ett samband mellan kommunikationsstrategierna och de 

interna intressenterna. De interna intressenterna var de som involverades i kommunikationen 

av miljömedvetenhet. Vad som urskiljdes från de interna intressenterna var att ägarna, som 

hade hög grad av makt, främst hade involveringsstrategi och därtill informationsstrategi. 

Medarbetarna, som hade lägre grad av makt, hade tvärtom istället främst informationsstrategi 

och därtill involveringsstrategi. Utöver de interna intressenterna hade även en extern 

intressent, leverantörerna, involveringsstrategi. Det som utgör en likhet mellan dessa tre, det 

vill säga ägare, medarbetare och leverantörer, är att de i Uppsalahems fall alla var en del av 

det som företaget skapade utåt. De hade med andra ord alla en mycket nära relation till 

företaget. Närheten mellan intressenterna och företaget hade med andra ord betydelse för hur 

pass involverad intressenterna var i kommunikationen av miljömedvetenhet. 

Eftersom samtliga intressenter i denna undersökning anses som högt legitima bör de 

involveras i kommunikationen av miljömedvetenhet. I dagsläget framkommer det endast att 

en intressent, ägarna, är starkt involverade. Morsing (2006) menar att CSR-kommunikation, 

som kanske i första hand riktar sig till externa intressenter, även fyller en funktion för de 

interna intressenterna då det kan förstärka CSR-identiteten på företaget genom dem. Eftersom 
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medarbetarna därmed har en mycket viktigt del i hur väl CSR-tänket implementeras i 

företaget som helhet, är det rimligt att därmed involvera dem i kommunikationen. Genom att 

själva vara med i kommunikationen kan de bättre förstå innebörden av miljömedvetenheten 

som kommuniceras och kan också tänkas bli mer motiverade att själva kommunicera den. På 

så vis blir miljömedvetenhet mer integrerat i verksamheten. Som en del av verksamheten har 

de troligtvis också stor kunskap om vad som är väsentligt att kommunicera i verksamheten.  

Vad gäller externa intressentgrupper är de också viktiga för företaget. Kunder till exempel, 

som är grunden i verksamheten och därmed högt essentiella, kan genom att vara med i 

kommunikationen få ökad kunskap om företagets miljöarbete. Dessutom har de stor kunskap 

om vad de vill se att företaget fokuserar på. På sikt kan att involvera dem därmed ge företaget 

ökat lönsamhet. Det framkommer att Uppsalahem går i dessa tankespår då de har funderingar 

på att skapa en fokusgrupp med kunder som är ett tydligt tecken på att de vill föra en närmare 

dialog med dem. Dessutom har företaget som mål att ständigt förbättra sig likt vad som går 

att läsa i miljöhandledningen. Investerare bör enligt Mitchell et al. (1997) modell prioriteras 

näst högst av de identifierade primära intressenterna, vilket gör att det verkar logiskt att 

företaget även har en involverande kommunikation med dessa. Däremot framkommer det att 

endast en informationsstrategi förekommer till dessa, vilket Joelsson (2015) berättar beror på 

att det är så det går till i finansvärlden. Ingen direktkontakt förkommer utan kommunikation 

sker endast genom att informera. Kanske skulle en fokusgrupp kunna skapas även med dem. 

Leverantörerna är i detta fall delaktiga i skapandet och kan ses som en del av företaget, varför 

det är viktigt att även involvera dessa i kommunikationsstrategin.  

Genom att involvera samtliga intressenter och inte enbart ägarna, det vill säga medarbetare, 

kunder, leverantörer och investerare till en högre grad kan företaget skapa fördelar. På så vis 

försäkrar sig Uppsalahem att de fokuserar på rätt saker då de har möjlighet att både påverka 

intressenterna och förändra sig själv efter vad intressenterna anser som rätt. Genom att 

involvera samtliga intressenter högt kan det tänkas att företag lättare kan behålla sina 

nuvarande olika intressenter samtidigt som det lättare kan attrahera nya. Dessutom kan 

företagets profil som helhet förstärkas då den starkare befästs hos respektive intressent.  
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8. Slutsats  
Studien avsåg att undersöka om något samband fanns mellan kommunikationsstrategier och 

hur de primära intressenterna borde prioriteras hos ett kommunalt bostadsbolag, och hur detta 

i så fall såg ut. Studien avsåg också att undersöka om något samband fanns mellan 

kommunikationsstrategier och om de primära intressenterna var interna respektive externa, 

och hur detta i så fall såg ut.  
 

Studien fann att ägare/kommun bör prioriteras högst och därefter investerarna. Efter dessa 

följde medarbetare, kunder och leverantörer. Vad gällde samband mellan 

kommunikationsstrategierna och hur de borde prioriteras kunde inget samband utifrån denna 

undersökning påvisas, mer än att minst informationsstrategi skedde till samtliga intressenter. 

Däremot kunde ett samband mellan kommunikationsstrategierna och om intressenterna var 

interna respektive externa ses. De interna intressenterna var mer involverade i 

kommunikationsprocessen. De hade båda utöver informationsstrategi 

också involveringsstrategi. Det som skiljde dem åt var att den interna intressenten som hade 

högst grad av makt, det vill säga ägarna, använde sig främst av involveringsstrategi. Den 

interna intressenten som hade lägre grad av makt, det vill säga medarbetarna, använde sig 

däremot främst av informationsstrategi. Därtill fanns ett samband mellan de intressenter som 

stod företaget nära. I detta fall utgjordes de av de interna intressenterna, ägare och 

medarbetare, samt en extern intressent, leverantörer. Ägare och medarbetare var interna och 

med andra ord nära företaget. Leverantörernas samarbete med företaget för att nå ömsesidigt 

bättre resultat tydde på att de också hade en nära relation till företaget. Närheten till företaget 

såg därmed ut att ha en påverkan på hur involverade i kommunikationen intressenterna var, 

det vill säga om involveringsstrategi förelåg.  
 

9. Framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att jämföra ett kommunalt och ett privat bostadsbolag 

och se om kommunikationen till deras primära intressenter skiljer sig från varandra. Ett annat 

förslag är att, med anledning av den lagändring som sattes i bruk år 2011 om att 

kommunalägda bostadsbolag likt privatägda bostadsbolag får ha vinstsyfte (FS 2010:879), 

undersöka om kommunikationen till bostadsbolagens primära intressenter ser olika ut före 

och efter lagändringen implementerades.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Vad innebär din arbetsroll på Uppsalahem?  
 

2. Hur förhåller ni er till miljömedvetenhet på Uppsalahem? I din arbetsroll, hur märks detta 
av? 

 
3. När vi talar om aktörer i vår uppsats menar vi en fysisk eller juridisk person, intern eller 

extern, och någon som kan påverka eller bli påverkad av företaget. Utifrån denna 
definition och utifrån din arbetsroll vilka är de viktiga aktörerna vad gäller 
miljömedvetenhet? Kan man säga att någon av dessa är mer viktig än de/den andra?  

 
4. Vad är det som gör att du upplever dessa som viktiga vad gäller miljömedvetenhet?  
 
5. Anser du att ni har ett ansvar mot era viktiga aktörer vad gäller miljö utöver vad som 

krävs av er enligt lag i din arbetsroll? Varför? Viktigare mot någon aktör?   
 
6. Hur reagerar ni om de viktiga aktörerna har en önskan eller ställer ett krav på er vad 

gäller miljömedvetenhet inom ditt arbetsområde? Anpassar ni er efter dem? Är det 
möjligt att anpassa sig efter alla? 

a. Uppföljningsfråga om ja: Hur fort ser ni till att tillgodose önskan eller kravet?  
b. Uppföljningsfråga om nej: Vad krävs för att ni ska anpassa er efter dem?  

 
7. Utifrån din arbetsroll, vad är syftet med att kommunicera miljömedvetenhet till de viktiga 

aktörerna?  
 
8. På vilket sätt sker kommunikationen i din arbetsroll till de viktiga aktörerna vad gäller ert 

miljöarbete?  
 
9. Får ni någon respons av era viktiga aktörer på den kommunikation som ni sänder ut vad 

gäller ert miljöarbete?  
a. Uppföljningsfrågor om ja: Vad för slags? Upplever ni att ni kan använda er av 

denna respons i utvecklandet och utförandet av ert arbete vad gäller 
miljömedvetenhet? På vilket sätt?  

	  
10. Hur tar ni reda på vad era viktiga aktörer efterfrågar?  
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Bilaga 2. Operationalisering av intervjufrågor 
 

Tabell 2. Operationalisering av intervjufrågor 

Teoretiska begrepp  Intervjufrågor Hur begreppen fångas upp i 

intervjufrågorna 

Makt - Vad är det som gör att du upplever dessa som viktiga vad 

gäller miljömedvetenhet? 

- Hur reagerar ni om de viktiga aktörerna har en önskan 

eller ställer ett krav på er vad gäller miljömedvetenhet? 

Anpassar ni er efter dem?  

Kan t.ex. identifieras om krav 

eller önskan som en intressent 

ställer på företaget innebär att 

företaget anpassar sig efter 

intressentens krav och/eller 

önskan. 

Legitimitet - Vad är det som gör att du upplever dessa som viktiga vad 

gäller miljömedvetenhet? 

- Anser du att ni har ett ansvar mot era viktiga aktörer vad 

gäller miljö utöver vad som krävs av er enligt lag? Varför? 

- Vad krävs för att ni ska anpassa er efter dem?  

Fångas upp om 

intervjupersonen talar om att 

intressentens handlingar eller 

antaganden är åtråvärda, 

riktiga och lämpliga utifrån 

normer, värden, övertygelser 

och definitioner företaget har. 

 

Angelägenhet - Hur tar ni reda på vad era viktiga aktörer efterfrågar?  

 

Fångas upp om 

intervjupersonen talar om 

intressentens krav på 

företaget och hur tidskänsliga 

dessa är. 

 

Informationsstrategi - Hur förhåller ni er till miljömedvetenhet på Uppsalahem?  

- Vad är syftet med att kommunicera miljömedvetenhet till 

de viktiga aktörerna?  

- På vilket sätt sker kommunikationen till era viktiga 

aktörer vad gäller ert miljöarbete? 

Urskiljs om syftet är att 

informera intressenterna. 

	  

Urskiljs genom att se om 

företaget får respons från 
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- Får ni någon respons av era viktiga aktörer på den 

kommunikation som ni sänder ut vad gäller ert 

miljöarbete?  

- Hur tar ni reda på vad era viktiga aktörerna efterfrågar?  

intressenterna eller ej eller 

inte tar reda på vad 

intressenterna efterfrågar 

Responsstrategi - Hur förhåller ni er till miljömedvetenhet på Uppsalahem? 

- Vad är syftet med att kommunicera miljömedvetenhet till 

de viktiga aktörerna?  

- På vilket sätt sker kommunikationen till era viktiga 

aktörer vad gäller ert miljöarbete?  

- Får ni någon respons av era viktiga aktörer på den 

kommunikation som ni sänder ut vad gäller ert 

miljöarbete?  

- Upplever ni att ni kan använda er av denna respons i 

utvecklandet och utförandet av ert arbete vad gäller 

miljömedvetenhet? På vilket sätt? 

- Hur tar ni reda på vad era viktiga aktörerna efterfrågar?  

Urskiljs om syftet är att 

övertala intressenten. 

Urskiljs beroende på hur 

mycket de använder sig av 

responsen i sin verksamhet.  

Involveringsstrategi - Hur förhåller ni er till miljömedvetenhet på Uppsalahem? 

- Vad är syftet med att kommunicera miljömedvetenhet till 

de viktiga aktörerna?  

- På vilket sätt sker kommunikationen i din arbetsroll till 

era viktiga aktörer vad gäller ert miljöarbete?  

- Får ni någon respons av era viktiga aktörer på den 

kommunikation som ni sänder ut vad gäller ert 

miljöarbete?  

- Upplever ni att ni kan använda er av denna respons i 

utvecklandet och utförandet av ert arbete vad gäller 

miljömedvetenhet? På vilket sätt? 

- Hur tar ni reda på vad era viktiga aktörerna efterfrågar?  

Om syftet är att ta hjälp av 

intressenterna för att förbättra 

verksamheten.  

Urskiljs beroende på hur 

mycket de använder sig av 

responsen i sin verksamhet.  

	  

 


