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Syftet med denna studie är att identifiera och analysera hinder och möjligheter för 

hållbar utveckling på kommunal nivå. Utgångspunkt och avgränsning är att studera 

intressenters relationer mellan kommun, samt intressenternas uppfattning om 

hållbar utveckling. Med detta intressentperspektiv har studien såsom mål att få en 

förståelse för vad denna interaktion kan ha för betydelse för den hållbara 

utvecklingen. 

Kommunen är en viktig och betydelsefull aktör i att kunna påverka samhället i en 

önskvärd riktning. Eftersom många av de frågor som rör hållbar utveckling sträcker 

sig utanför en organisations gränser understryks vikten av att samverka och att 

förhålla sig till andra aktörer och intressenter. Studien behandlar således två viktiga 

komponenter för hållbar utveckling, dvs kommun och dess intressenter. Detta är 

dock ett område inom forskningsvärlden som är mycket begränsat varför denna 

studie teoretiskt rör sig på outforskade marker.  

Uppsatsen är en fallstudie av Sundsvalls kommun där sex intressenter till dem har 

intervjuats. Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån, dels 

forskningsresultat inom hållbar utveckling och dels från intressentteorin.  

Studiens resultat visar både på hinder och möjligheter för hållbar utveckling på 

kommunal nivå. Studien lyfter upp tre områden som kan vara till hinder för denna 

utveckling. Det första är problematiken kring själva begreppet hållbar utveckling 

som medför att de inblandade förstår och tolkar begreppet på olika sätt. Två andra 

områden som kan anses som hinder är att det finns intressenter som är prioriterade 

och de intressenter som har makt. I båda dessa fall är det viktigt att kommunen är 

medvetna om det och kan hantera det på ett bra sätt. Möjligheter för hållbar 

utveckling finns i den goda samverkan och relationerna mellan kommun och 

intressenter och i att strukturerna kring relationerna till viss del är icke-hiearkiska. 

Slutligen så framhävs betydelsen av att alla intressenter anser att hållbar utveckling 

är en viktig fråga. 
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The purpose of this study is to identify and analyze the obstacles and opportunities 

for sustainable development at the municipal level. The base of the study is to 

examine the relationship between local stakeholders, and stakeholder perceptions of 

sustainable development. With this stakeholder perspective, the study has as 

objective to gain an understanding of what impact this interaction can have on 

sustainable development. 

 

The municipality is an important and significant player in order to influence society 

in a desirable direction. Since many of the issues related to sustainable development 

extends beyond organization´s boundaries, it´s important to collaborate and relate to 

other actors and stakeholders. The study deals thus of two important components of 

sustainable development, ie the municipality and its stakeholders. However, this is 

an area within the scientific community that is very limited so this study move 

theoretically in unexplored lands.  

 

This is a case study of Sundsvall municipality and six of its stakeholders have been 

interviewed. The empirical data were then analyzed on the basis of, research in 

sustainable development and that of stakeholder theory.  

 

The results demonstrate both obstacles and opportunities for sustainable 

development at the municipal level. The study raises three areas that may hamper 

this development. The first is the problem of the concept of sustainable development 

which means that those involved understand and interpret the term differently. Two 

other areas that may be considered as an obstacle is that there are stakeholders who 

are prioritized and those who have power. In both cases, it is important that the 

municipality is aware of it and handle it in a good way. Opportunities for sustainable 

development are to be found in the good cooperation and relations between the 

municipality and the stakeholders and that the structures surrounding the 

relationship are to some extent non-hierarchal. Finally, the study highlights the 

importance of all stakeholders believe that sustainable development is an important 

issue. 
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1.  INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Fokus idag är mycket riktat mot hållbar utveckling då vi de senaste decennierna sett 

många exempel på att vi människor har överskridit gränserna när det handlar om 

vad vår miljö tål. Vi brottas idag med frågor som rör klimatförändringar, 

luftföroreningar, giftiga kemikalier, minskad biologisk mångfald, övergödning, 

minskad tillgång på icke förnybara resurser mm.  Detta visar tydligt på att vår 

ekonomi inte använder jordens resurser och ekossystem på ett hållbart sätt 

(Meadows et al., 2004).  

Hållbar utveckling har blivit allmänt accepterat som det koncept som vår framtid 

måste byggas på om vi ska ha en framtid, men att översätta ord till handling är inte 

det enklaste (Lafferty och Langhelle, 1999). Att åstadkomma denna förändring av 

samhället mot en mer hållbar utveckling utmanar ”…grundbulten i traditionella idéer 

om ekonomi och utveckling”  (Bäckstrand (2004).  Med det menas att de vedertagna 

intressen som finns i samhället är bevarade i uppbyggda strukturer och återspeglas 

även i organisatoriska och administrativa rutiner och värderingar. Dessa står ofta i 

motsatsförhållande, dvs är hinder, till de insatser som krävs för att styra 

organisationer och samhällen mot en hållbar utveckling (Bäckstrand, 2004).  

Hur kan man då uppnå hållbar utveckling? En viktig aktör som har stor möjlighet att 

påverka samhället när det gäller att införa perspektivet hållbar utveckling är 

kommunerna. I och med att de har flera olika roller betyder det att deras inflytande 

över denna utveckling kan vara mycket betydande (Emilsson och Hjelm, 2010).  

Förutom att påverka politiskt i exempelvis skolfrågor eller gentemot näringslivet kan 

ett annat sätt vara att vid upphandling av tjänster och produkter införa perspektivet 

hållbar utveckling, då de som köpare kan ställa miljö- och etiska krav (Gustafsson 

och Hjelm, 2011).   

 

Med ett perspektiv på hållbar utveckling blir omvärlden och intressenter mycket 

viktigare än vad de varit tidigare. Eftersom många av de frågor som rör hållbar 

utveckling sträcker sig utanför en organisations gränser understryks vikten av att 

samverka och att förhålla sig till andra aktörer och intressenter (Gustafsson och 

Hjelm, 2011).  En mer öppen och lyhörd organisation kan därmed mycket lättare 

möta framtiden. Denna omställning kan kräva djupare kunskap om sin omgivning 

och sina intressenter för att möjliggöra för så bra förutsättningar som möjligt. En 

viktig aspekt i det sammanhanget är att organisation och dess intressenter har en viss 
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samsyn för att veta vad man vill uppnå och även veta när man har uppnått dessa 

mål. (Emilsson och Hjelm, 2009).  

 

Denna koppling mellan intressenter och kommun och frågan om hållbar utveckling 

är en kombination där forskningsfältet är mycket begränsat. Forskning inom området 

företag och dess intressenter har däremot funnits sedan lång tid tillbaka och har på 

de senaste åren också börjat inbegripa hållbarhetsfrågor, speciellt i 

redovisningssammanhang där hållbarhetsredovisningar blir allt vanligare. Den 

kommunala sektorn kan i många avseenden liknas vid ett företag men att det 

föreligger skillnader går inte att komma ifrån. Då angreppssättet att inkludera 

intressenter mera i sitt arbete med hållbar utveckling är aktuellt, så är behovet att öka 

denna förståelse angelägen, speciellt inom den kommunala verksamheten 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

Den inledande bakgrunden visar på att intressenter har betydelse för hållbar 

utveckling på kommunal nivå. Men med bristande forskning inom området gör det 

att det finns behov av ytterligare studier inom detta fält. Problembakgrunden leder 

således fram till följande problemformulering:  

 Hur kan hållbar utveckling uppnås på kommunal nivå ur ett 

intressentperspektiv? 

För att svara på denna problemformulering krävs att följande frågeställningar 

besvaras: Hur ser relationerna ut mellan kommun och intressenter? Vilken betydelse 

har begreppet hållbar utveckling för intressenterna? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, dels i relationen mellan kommun och dess 

intressenter, och dels i dessa intressenters uppfattning om hållbar utveckling, 

identifiera och analysera hinder och möjligheter för en hållbar utveckling på 

kommunal nivå. Med detta intressentperspektiv har studien ett syfte att få en 

förståelse för vad denna interaktion kan ha för betydelse för den hållbara 

utvecklingen. 
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1.4  Avgränsning 

Studien undersöker sex av Sundsvalls kommuns intressenter. Fokus ligger på 

relationerna mellan respektive intressent och kommunen utifrån intressenternas 

perspektiv. 

 

1.6 Disposition  

I kapitel två som utgörs av referensramen redovisas de två forskningsområdena, 

hållbar utveckling och intressentteori, som sedan ligger till grund för analysdelen.  

Val av den metod som lämpar sig bäst för denna studie redogörs för i kapitel tre. 

Därefter presenteras empirin som bygger på intervjuer av sex intressenter till 

Sundsvalls kommun.  Analysen av empirin bygger förutom på referensramen även 

till viss del på en analysmodell som utförligt presenteras i kapitel fem. Studien 

avslutas med en slutdiskussion som diskuterar betydelsen av de resultat som 

framkommit i analysen och lyfter upp de hinder och möjligheter för hållbar 

utveckling som finns på kommunal nivå. 

 

  
Inledning Referensram Metod 

Analys Analysmodell Slutdiskussion 

Empiri 
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2. REFERENSRAM 
__________________________________________________________________________________ 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i två stora forskningsområden som i denna studie integreras 

med varandra. Under detta avsnitt presenteras dessa områden var för sig, dels forskning 

kring hållbar utveckling och dels intressentteorin, och avslutas med hur denna uppsats 

positionerar sig i detta sammanhang. 
__________________________________________________________________________________ 
  

2.1 Hållbar utveckling 

2.1.1 Bakgrund 

Startskottet för ett mer sammanhållande tag om miljö och utvecklingsfrågor anses 

ske vid FN´s Stockholmskonferens 1972 (Sundqvist, 2010) Men det var först i och 

med Bruntdlandskomissionens rapport ”Our common future” från 1987 som den 

ekonomiska och den ekologiska dimensionen förenades vilket hade setts som en 

omöjlighet tidigare (Sundqvist, 2010). I rapporten slogs det fast att en ekologisk 

hållbarhet även handlar om social och ekonomisk utveckling. Begreppet hållbar 

utveckling kom efter publiceringen att bli internationellt vedertaget och en 

vägledande princip för den globala samhällsutvecklingen (Bjöneloo, 2007)  

 

Bruntdlandrapporten1 har haft stor betydelse för det fortsatta arbetet med hållbar 

utveckling. Detta har visat sig i forma av olika typer av konventioner2, 

policydokument, avtal och inte minst i lagstiftningen (Larsson, 2011). Agenda 21 är 

ett exempel och en viktig milstolpe för denna utveckling. Det är en handlingsplan 

med fokus på hållbar utveckling och är ett resultat från FN´s miljösammankomst i 

Rio 1992, s.k Riodeklarationen. Ändrade konsumtionsmönster och livsstil, att hantera 

befolkningsökning, och bekämpa fattigdom, hindra ökenspridning och bevara 

mångfalden är några av de åtgärder som nämns i det 600 sidor långa dokumentet 

(Sundqvist, 2010). Denna handlingsplan har av den svenska regeringen beslutat att 

vara en kommunal angelägenhet och 2002 hade över 70 % av landets kommuner 

antagit den (Bäckstrand et al 2004). 

 

Förutom Brundtlandsrapporten, konferensen i Rio så är FN´s världsmiljömötet i 

Johannesburg 2002 ytterligare en milstolpe för dialogen om hållbar utveckling 

(Bäckstrand et al., 2004). Där slogs det fast att hållbar utveckling ska vara ett 

överordnat mål för FN´s arbete samt att diskussion fördes om hur man rent praktiskt 

ska börja arbeta mot detta mål (Bäckstrand et al., 2004) 

                                                           
1
 Författad av FN`S World Comission on the Environment and Development (WCED) (Björneloo, 2007)  

2
 Exempelvis klimatkonventionen och biodiversitetskonventionen 
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Med hänvisning till Elliot (2002)  menar Bäckstrand et al. (2004) att framväxten av 

strategin om en global hållbar utveckling är ”i stort sätt resultatet av en syntes mellan 

miljövvårdstänkande och en tillväxtvänlig utvecklingsdiskurs”. Detta har vuxit fram på en 

internationell politisk arena ur en insikt och rädsla för vad som kommer att ske om 

den icke-industrialiserade världen skulle utvecklas på samma sätt som i västvärlden 

(Bäckstrand, 2004). Utifrån detta har det varit nödvändigt att utveckla strategier för 

att förhindra en försämring av miljön och ytterligare uttömning av resurser 

(Bäckstrand et al., 2004). Det ska poängteras att dessa strategier inte är baserade på 

vetenskapliga dokument utan  på effektiva politiskta skrifter, men de har satt fart på 

forskningen inom området hållbar utveckling (Wärneryd et al., 2002).  

 

2.1.2 Definitioner 

För de flesta innebär begreppet hållbar utveckling någon form av hänsyn till naturen 

så att framtida generationer också kan leva ett drägligt liv (Larsson, 2010). Med 

förutom det finns det flera olika tolkningar på vad begreppet hållbar utveckling 

innebär och betyder. 

Den mest citerade definitionen av begreppet kommer från Bruntlandrapporten och 

som lyder: ”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” (WCED3 

1988).  

Den definitionen innehåller mycket av vad som återfinns i många andra förklaringar 

till vad hållbar utveckling står för. Sedlacek och Gaub (2008) refererar till Quendler 

och Suchuh (2002) vid uppräknandet av några vanligt förekommande 

förklaringskomponenter till hållbar utveckling, dessa är (fritt översatt): inter- och 

intragenerationell rättvisa, aktsamhet vid användning av resurser och bevarande av 

produktionsbasen, bevarande av den biologiska mångfalden och en garanterad 

långvarig ekonomisk tillväxt.   Till detta kan även tilläggas FN´s miljöprogram 

UNEP´S4 definition (från deras dokumentet Caring for earth) som betonar människors 

livskvalité och att vi ska leva inom det stödjande ekosystemets bärkraft (Sedlacek och 

Gaub, 2008). Båda dessa definitioner, menar vissa kritiker, framhäver människors 

beteende och därmed ett ovanifrånperspektiv och anses bli mindre effektiv än om 

perspektivet skulle vara underifrån (Björneloo, 2007). 

 

                                                           
3
 WCED är ett FN-organ som står för World Commission on the Environment and Development 

4
 UNEP: The United Nations Environmental Programme (www.unep.org) 
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Söderqvist et al. (2004) framställer fem förslag på mer detaljerade definitioner av 

hållbar utveckling än den som återfinns i Brundtlandrapporten.  Hållbar utveckling 

är: 

1. att välbefinnandet inte minskar över tiden 

2. att naturkapitalet inte minskar över tiden 

3. att sköta resurser så att en hållbar avkastning av varor och tjänster 

upprätthålls 

4. att upprätthålla de social-ekologiska systemens resiliens över tiden 

5. att skapa konsensus och kunskap 

 

Wärneryd et al. (2002) refererar till Robert Constanza´s (1991) definition som har en 

mer kulturell och social aspekt.  

”/…/ a relationship between dynamic human economic systems and larger dynamic, but 

normally slowerchanging ecological systems, in which                                                                                    

1) human life can continue indefinitely,                                                                                            

2) human individuals can flourish, and                                                                                            

3) human cultures can develop: but in which effects of human activities remain within 

bounds, so as not to destroy the diversity, complexity, and function of the ecological life 

support systems.” 

I Sverige dominerar ordet hållbar som en översättning av sustainable development, 

men även uthållig och bärkraft används av en del. Sundqvist (2010) menar att de 

olika begreppen ger olika associationer och ger lite olika tyngdpunkter på vad det 

handlar om. Sundqvist förordar uthållig då det bland annat innehåller en 

tidsdimension och framåtskridande som de övriga saknar.  Med begreppet 

utveckling menar Von Wright (1993) att det delvis kan förföra och förblinda 

människor och att vi inte får luta oss tillbaka och låta utvecklingen ha sin gång och 

tro att ny teknik, mer forskning och marknaden kommer att ordna allt till det bästa 

(Sundqvist, 2010).  

 

2.1.3 Tolkning och lösningar  

Att begreppet hållbar utveckling är komplext och vagt har kritiserats av många 

samtidigt som andra hävdar att det är dess styrka (Sundqvist, 2010), Med ett vagt 

begrepp kan olika aktörer tolka begreppet fritt och därmed använda det utifrån sina 

egna syften (Björneloo, 2007). Som exempel nämns att begreppet lånas för att det kan 

ge tyngd åt politiska beslut för att få väljare på sin sida, eller att näringslivet vill få 

mer kunder. Även komplexiteten i begreppet möjliggör att tolka det mycket vitt då 
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de kan förstås på så många olika sätt (Björneloo, 2007). Björneloo (2007) refererar till 

Cullingford (2004) som menar att det är bekymmersamt att hållbar utveckling 

används så ofta och på ett onyanserat sätt och därför bidrar till att göra begreppet 

ihåligt.  

 

Hållbar utveckling, som begrepp, har fått mest acceptans som en överbryggande 

princip, som avväger integreringar av ekonomisk, socio-kulturella och ekologiska 

aspekter, för att åstadkomma godtagbara kompromisser menar Söderqvist et al 

(2004).  

 

Dessa tre dimensioner som har sitt ursprung i Riodeklarationen överlappar 

varandra. Men det kan också betyda att en önskvärd ekonomisk och sociokulturell 

utveckling inte behöver bli hållbar ur ett ekologiskt perspektiv.  Lösningarna på 

problemen ligger i den yta där balans finns för alla perspektivens behov, se figur 1 

(Söderqvist et al (2004). 

 

  
 

 

Detta angreppsett gör det svårt att 

hantera i praktiken enligt Söderqvist et  

al.(2004) som menar att begreppet 

behöver definieras mer noggrant.  (se 

förslag ovan).  Vidare så krävs en 

tvärvetenskaplig ansats på problemet 

med olika typer av analyser som sedan 

måste vägas samman så att lösningar  

som finns i gränssnittet mellan de tre 

dimensionerna kan upptäckas 

(Söderqvist et al. 2004). 

 

Figur 1. De tre dimensionerna i hållbar utveckling 

 

Larsson et al (2011)  kopplar ihop de tre perspektiven med kapitalteorin för att lättare 

förstå och tolka de olika perspektivens innebörder. Med kapital menas någon form 

av resurs som vi människor behöver eller som kan vara oss behjälpliga på något sätt 

(Larsson et al. 2011).  De tre kapitalen5  är realkapital (eller tillverkat kapital som är 

                                                           
5
  Humankapital är mänskliga resurser så som kunskap, erfarenheter och kultur. Naturkapital består av 

förnyelsebara resurser, mark och vatten, samt icke förnyelsebara resurser, exempelvis olja och kol. Tillverkat 
kapital är exempelvis maskiner och bebyggelse skapade av människan för tillverkning av varor och tjänster 
(Söderqvist et al, 2004). 



~ 12 ~ 
 

kopplat till det ekonomiska perspektivet), humankapital (sociokulturella 

perspektivet) och naturkapital (ekologiska perspektivet). Dessa tre kapital samverkar 

på så sätt att naturkapitalet utgör grunden för humankapitalet som i sin tur avgör 

hur människan uppför sig gentemot naturen och hur den används. Vidare är dessa 

två kapital förutsättningar för att skapa det tredje kapitalet, realkapital vilket har en 

påverkan på naturen och samhället (Larsson et al. 2011), se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Samverkan mellan natur-, human- och realkapital. Källa: Larsson et al. (2011) 

 

Ekologisk modernisering är en lösning som har fått stor acceptans inom EU och i det 

politiska etablissemanget eftersom det möjliggör en ekonomisk tillväxt med hänsyn 

till de konsekvenser det orsakar miljön (Bäckstrand et al, 2004). Genom att utveckla 

tekniken kan man producera mer effektivt och även se till en effektiv hantering av 

avfall och utsläpp (Larsson, 2011). Detta kan tolkas som att hållbar utveckling inte 

behöver hota den ekonomiska tillväxten (Bäckstrand et al, 2004). Huvudpoängen 

menar Bäckstrand et al. (2004) är dock att alla i samhället, individer, företag och 

regering är medvetna om de effekter som deras handlingar och beteenden har på 

miljön  

 

Utifrån ett organiseringsperspektiv så innebär hållbar utveckling att problem bör 

lösas med ”icke-hierarkiska och integrativa6 principer” istället för de traditionella 

administrativa tillvägagångssätten (Bäckstrand et al. 2004). Detta nya förhållningssätt 

är inte lätt att anamma då det bland annat möter motstånd i de uppbyggda 

                                                                                                                                                                                     
 
6
 Med integrativa principer menas samordnade, integrerade principer 

Natur-
kapital 

Real-
kapital 

Human- 

kapital 

Skapar 

Påverkan på Förändring av 

Grunden för 

  Reglerar exploatering                           
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strukturer som finns runt omkring oss i form av statscentrering, standardrutiner och 

hierarkiska lösningar som innebär att frågor separeras och inte behandlas som en 

helhet (Bäckstrand et al. 2004). Detta är ett hinder för att effektivt skapa policys och 

att implementera förändringar. Å andra sidan så möter även det mer 

decentraliserade sätten med större samverkan mellan olika aktörer också på hinder i 

form av vilka mål som ska prioriteras högst eller var ansvarsutkrävandet ska ligga 

någonstans (Bäckstrand et al. 2004). Dessa hinder är lika oavsett på vilken nivå de 

finns menar Bäckstrand et al (2004),  

 

2.1.4 Olika synsätt  

Utifrån hur man ser på dessa olika kapital som diskuterades tidigare talas det i 

litteraturen om stark respektive svag hållbarhet. Svag och stark hållbarhet är två 

angreppssätt som beskriver miljöproblem i förhållande till människor och miljö som 

helhet och hur samhället bör agera utifrån det. De två synsätten har växt utifrån den i 

dag dominerande neoklassiska synen   på samhället och dels från de som förespråkar 

ekologisk ekonomi7 (Hediger, 2006).  

 

De båda synsätten bygger båda på kapitalteorin men använder den på olika sätt. Den 

stora skillnaden dem emellan är hur de positionerar sig när det gäller ekonomisk 

utveckling och tillväxt (Sedlacek och Gaube, 2008). Den svaga hållbarheten ser 

ekonomisk utveckling som en förutsättning att bevara miljön medan stark hållbarhet 

förhåller sig tvärtemot, dvs att bevarandet av miljön är en förutsättning för 

ekonomisk utveckling (Sedlacek och Gaube, 2008). Hediger (2006) betonar även 

skillnaden mellan de två skolorna i hur de positionerar sig etiskt i förhållandet 

människa och natur. Svag hållbarhetsyn sätter människans behov i centrum och den 

starkare lägger mer tonvikt på ett biocentriskt synsätt. Med det senare menas att vi 

människor måste leva i samklang med naturen och sätter inte människans rättigheter 

före andra livsformer (Wandén (1997).    

 

Wandéns (1997) resonemang kring hur Brundtlandsrapportens definition på hållbar 

utveckling kan förstås kan förtydliga skillnaden mellan de olika synsätten. Han 

menar att den kan uppfattas antingen från ett ekologiskt perspektiv som betonar att 

de icke-för nybara resurserna (naturkapitalet) inte får minska och att vi därför måste 

investera i de förnybara resurserna och bevara den biologiska mångfalden. Utifrån 

                                                           
7
 Som framgår i längre fram i avsnittet kan skillnaden mellan dessa två ekonomier beskrivas att man med den 

neoklassiska ekonomin sätter priser på naturresurser medan i ekologisk ekonomi ser man på kvantiteten av 
naturresurserna då man menar att det inte går att reducera miljö till ekonomi (Wandén, 1997).  
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detta så mäts hållbarhet i faktiska fysiska mått, dvs hur mycket av råvaror har vi 

kvar. Den andra uppfattningen är av ekonomisk karaktär och innebär att människors 

behov betonas (Wandén, 1997). I det här fallet mäts hållbarhet utifrån de värderingar 

som människor har och måttet är kronor och ören. Med hjälp av nyttofunktioner, 

som beskriver hur mycket man värderar eller är redo att betala för sina behov anger 

man således hållbarhetens värde (Wandén, 1997).  

 

 

2.2 Intressenter 

2.2.1 Intressentteori 

Intressentteori är brett forskningsfält och som har vuxit fram ur det som från början 

var ett strategiskt verktyg med syfte att effektivisera en organisations relationer med 

omvärlden. Eftersom intressentteorin mestadels har utvecklats och använts i ett 

företagsekonomiskt perspektiv efterlyser de Bussy (2010)  liksom andra forskare, mer 

forskning inom ämnet intressentteori och offentliga organisationer.  De menar att en 

av de största utmaningarna inom det offentliga (governemental) området är att 

identifiera vilka som är intressenter och som bör vara involverade i policyprocesser 

och dess genomförande. Men i brist på en mer specifik ansats för detta område 

används de mer företagsinriktade modeller och teorier även inom den offentliga 

sfären (Bussy (2010). Detta motiverar även att i denna studie använda 

intressentteorin där en kommuns intressenter står i fokus.  

 

Freemans (1984) definition av intressenter är den mest använda inom detta 

forskningsområde (de Bussy, 2010) och som lyder: ”...any group or individual who can 

affect or is affected by the achievement of the organisaztions objectives” (Freeman, 1984). 

Genom att bevaka och tillfredställa olika intressenter kan en organisation utvecklas 

på ett positivt och hållbart sätt menar Freeman (1984),  

 

Tilling, (2004) belyser intressentdefinitionen utifrån att en organisation är beroende 

av resurser som finns i ett samhälle, tex personal, råvaror och kapital och verkar  och 

samverkar därför med sin omgivning. De utvecklar således relationer och nätverk 

som möjliggör att erhålla de resurser som krävs. Relationerna, menar Tilling (2004) 

vidare, karaktäriseras av en ömsesidig påverkan mellan organisationen och dess 

omgivning.   

Mitchell et al. (1997) har utvecklat Freemans teori genom att definiera intressenterna 

utifrån en modell som beskriver deras olika egenskaper. Utifrån modellen anges hur 
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uppmärksamhet bör ges till intressenterna som har en ökad grad av makt, legitimitet 

och angelägenhet (urgency). Med makt menar forskarna att intressenterna besitter 

medel som gör att deras vilja kan få genomslag inom en organisation. 

Legitimitetsbegreppen definierar de utifrån de strukturer och beteenden som är 

socialt accepterade och förväntade, och slutligen så definieras angelägenhet utifrån 

intressenternas krav ur ett tidsperspektiv som kopplas till känslighet eller något 

kritiskt. Denna modell påvisar graden av intressenternas betydelse för 

organisationen utifrån de ovan nämnda egenskaperna/begreppen   

2.2.2 Tre olika perspektiv 

Utifrån Freemans ansats inom ämnet har tre olika perspektiv av intressentteorin 

vuxit fram: det instrumentella, det normativa och det beskrivande synsättet. Det 

instrumentella perspektivet av intressentteorin har fokus på hur intressenternas 

relationer bör beaktas för att öka en organisations lönsamhet eller överlevnad 

(Donaldson and Preston, 1995). Deegan (2003) menar att eftersom en organisation 

inte kan tillmötesgå alla intressenter så måste de prioriteras med utgånspunkt i deras 

inflytande på organisationen. Det betyder också att organisationen tenderar att 

tillgodose de förväntningar som finns hos de intressenter som betyder mest för 

organisationens överlevnad. Clarkson, (1995) delar upp dessa intressenter i två 

grupper, primära och sekundära, just utifrån hur starkt beroendet är mellan 

organisationen och intressenterna. Primära intressenter som har ett starkt beroende 

är exempelvis anställda, leverantörer, offentliga myndigheter enligt Clarkson (1995), 

och sekundära intressenter är de som inte är betydande för om organisationen ska 

överleva, dvs ett svagare beroendeband. Om en primär intressent kan ha avgörande 

betydelse för en organisations överlevnad kan organisationen välja att gå med på de 

krav som den primära intressenten har utan att ta större hänsyn till hur rimliga 

kraven är (Clarkson, 1995). Analogt kan organisationen få intressenter att agera på 

det sätt som organisationen vill (Ljungdahl, 1999). Till exempel kan arbete med 

frågor om hållbar utveckling visa intressenter att organisationen tar denna fråga på 

allvar vilket i sin tur kan bidra till att även intressenterna gör det, därför att de vill 

upprätthålla ett bra samarbete.  

 En normativ ansats av intressentteorin behandlar företagandet och den etiska 

aspekten, dvs hur intressenter bör tas hand om eftersom dessa är en viktig del för att 

organisationen ska kunna överleva (Donaldson and Preston, 1995). Clarkson (1995) 

menar att det kan vara av strategiskt avgörande vikt för ett företags överlevnad att 

de tar de moraliska och etiska frågorna på allvar. Genom att företag visar på att det 

verkligen tar ansvar gentemot intressenterna kan de hävda sin legitimitet (Clarkson, 
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1995.) Deegan (2003) betonar att med denna ansats drivs en organisation för alla 

intressenter och alla intressenter därmed har lika rättigheter och även lika rätt till 

information till skillnad mot den instrumentella. 

  

Slutligen återfinns det beskrivande perspektivet som förklarar organisationens 

uppbyggnad utifrån de gemensamma eller konkurrerande intressen som finns 

mellan organisationen och dess intressenter. (Ljungdahl, 1999). Fokus ligger vidare 

på hur en organisation beter sig gentemot sina intressenter. (Donaldson and Preston, 

1995)  

 

Westermark (2011) behandlar några kritiska röster till denna ändå så populära teori. 

Bland annat så anser Antonacopoulu och Méric ( 2005) teorin vara självgenererande 

och kan liknas med något som så självklart som att andas eller dricka vatten. En 

annan kritiker som nämns av Westermark är Trevino och Weaver (1999) som menar 

att denna teori endast tjänar som ett paraply vilket man där under får prova sig fram 

till olika lösningar tills man hittar ett godtagbart resultat. De Busssy (2010) tar upp 

Phillips och Reichart kritik (2000) som menar att en brist i teorin är oförmågan att 

skilja en intressent från en icke intressent och tillägger att detta är ett hot mot 

betydelsen av själva termen intressent. 

2.3 Positionering av denna studie 

Ovanstående genomgång visar att intressentteorin fungerar som ett samlingsbegrepp 

för flera olika teorier. Dessa behandlar bland annat hinder och möjligheter som är 

förknippade med förhållandet mellan en organisation och dess intressenter. 

Genomgången av området om hållbar utveckling har visat på ett omfattande och 

spritt fält. Men det har även visat på kopplingen till intressenterna som en mycket 

viktig faktor för att kunna lösa de problem vi står inför. Interaktion mellan båda 

dessa fält på kommunal nivå är dock inte något stort forskningsområde trots sin 

aktualitet. Och det är inom det området som den här studien positionerar sig och vill 

bidra till mer kunskap. Genom att få en djupare förståelse för hur intressenternas 

relationer och dess uppfattning på hållbar utveckling ser ut är det lättare att agera 

och navigera mot en hållbar utveckling vilket motiverar att studera detta närmare.  

 Detta resonemang leder uppsatsen vidare in på nästa del som ämnar utveckla detta 

forskningsområde genom att svara på frågan: Hur kan hållbar utveckling uppnås på 

kommunal nivå ur ett intressentperspektiv? 
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3. METODDISKUSSION 
__________________________________________________________________________________ 

För att få fram ny kunskap kan det krävas en teknik eller ett redskap, dvs en metod för att 

systematisera arbetet. Metod är dessutom bunden till filosofiska antaganden och 

vetenskapsteorier vilket gör att undersökningens resultat beror på den metodsyn forskaren har 

(Holme och Solvang, 1995). Det är då betydelsefullt att förklara varför ett visst metodval har 

gjorts för att läsaren på ett bra sätt ska kunna bedöma resultatet och för att visa att studien är 

vetenskapligt riktigt utförd. Ambitionen är att med detta avsnitt redogöra för mitt 

tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt. 

___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Vetenskapligt synsätt och angreppssätt 

Att välja metod bör ske med utgångspunkt från den problemformulering 

undersökningen har och att bedömning av metodval ska ske utifrån den metod som 

bäst klargör problemområdet menar Holme och Solvang (1995). Utformningen av 

denna studie har helt styrts av de forskningsfrågor som jag har haft vilka ligger inom 

området intressenters uppfattning om hållbar utveckling och dess relationer till 

kommunen. Eftersom begreppet hållbar utveckling behandlas, som i sig kan vara 

svår att förstå, vill jag öka denna förståelseinriktade kunskapen inom det området. 

Med en sådan ansats anser Yin (1994) att fallstudier är det enda lämpliga.  

 

3.2 Val av undersökningsobjekt 

Premisserna för mitt arbete har varit att identifiera, och analysera förutsättningarna 

för en hållbar utveckling på kommunal nivå ur ett intressentperspektiv. Sundsvalls 

kommun valdes som kommun och utifrån det valdes sex intressenter till kommunen. 

Som intressent har jag utgått från den klassiska definitionen av Freeman (1984) som 

menar att den grupp eller person som kan påverka eller påverkas av en organisations 

mål kan kännetecknas som en intressent. De utvalda intressenterna är alla föreningar 

eller nätverk som representerar ett stort antal medlemmar eller deltagare både inom 

näringslivet och olika intressentorganisationer. De faller alla in under Freemans 

definition. Vid studier som är förståelseinriktade är det viktigt att ha ett så stort 

informationsinnehåll som möjligt vilket kan försäkras genom en stor variationsbredd 

i urvalet enligt Holme och Solvang (1995). Detta anser jag väl att dessa sex 

intressenter tillsammans gör. Tre av dessa är valda på rekommendation från en 

representant från Sundsvalls kommun med god kunskap om dess olika 

intressentgrupper, de övriga tre valdes utifrån kriteriet att andra intressenter än 

näringslivet ska vara representerade och att det ska vara en spridning på de områden 
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de representerar. Att näringslivet är representerat av tre intressenter bygger på 

antagandet att de har en viktig betydelse för kommunens utveckling. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Att samla in data vid ett kvalitativt angreppssätt är metoderna begränsade till 

personliga intervjuer och observationer enligt Holme och Solvang (1995). Det är 

endast genom detta sätt som man kan fånga in hur aktören upplever och ser på saker 

(Holme och Solvang, 1995). Observationer ansågs inte vara aktuellt i detta fall. 

Respondenterna har via mail fått ta del i stora drag vad som skulle avhandlas under 

intervjuen och under själva intervjuen följde jag ett intervjuunderlag, se bilaga 1. 

Vardera intervju varade i ungefär en timme och  spelades in vilket ingen hade några 

invändningar emot. Dessa intervjuer sammanfattades sedan skriftligt. Stämningen 

vid samtliga tillfällen var mycket positiv och lättsam och alla respondenterna delade 

gärna med sig om sina uppfattningar och erfarenheter.  

 

3.4 Analysmetod 

Det insamlade datamaterialet har klassificerats för att sedan kunna analyseras utifrån 

referensramen. Grunden för klassificeringen har delvis utgått från intervjuguiden 

men också från viktiga begrepp som framkommit i referensramen till de två 

undersökningsområdena, hållbar utveckling och intressentteori. Enligt Ejvegård 

(2009) är detta en vanlig metod för att kunna analyser data. Detta har också 

underlättat hanterandet av det stora empiriska datamaterialet. Eftersom det ingår 

flera intressenter i studien har en flerfallsanalys8 gjorts vilket kan öka studiens 

externa validitet som även ökar resultatens generaliserbarhet (Merriam, 1994). 

Förutom den ovan beskrivna analysen har en egen analysmodell tagits fram vilket 

även kan ses som en del av analysarbetet och som en del av resultatet. I denna 

modell används även sekundärdata se närmare beskrivning av modellen i kapitel 5.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Metodlitteraturen tar upp inre och yttre validitet. Med inre validitet menas hur väl 

resultatet stämmer med verkligheten och med yttre hur generaliserbara resultaten är. 

                                                           
8 Flerfallsanalys  är när det handlar om flera fall som rör samma företeelse.  
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Vid kvalitativa studier är det inte helt självklart att man ska gå till väga på ett 

speciellt sätt och att erhålla valid information är därför inte lika komplex som i en 

kvantitativ studie. I en kvalitativ studie är det meningen att få respondentens 

perspektiv (Yin, 1994).  Merriam (1995) menar dock att vid tolkning av materialet går 

det inte att undvika att forskaren påverkar resultatet i viss mån då forskarens 

erfarenheter och kunskaper är det som forskaren utgår från. Att spela in intervjuerna 

har varit ett sätt att säkerställa denna del. Den inre validiteten hade kunnat 

säkerställas mer om alla respondenter hade fått tagit del av den sammanfattande 

utskriften av materialet. Endast en av respondenterna granskade utskriften. För att 

öka den yttre validiteten har jag använt mig av fler än ett fall som rör samma 

företeelse. Detta kallas flerfallsanalys och kan öka generaliserbarheten (Merriam 

(1995). 

Med reliabilitet menas om undersökningen kommer att ge samma resultat om den 

upprepas. En viktig aspekt för att tillgodose detta är att forskningens genomförande 

beskrivs så bra som möjligt. Ett annat sätt är att försöka hålla sig neutral i 

intervjusituationerna och att försöka undvika feltolkningar (Yin, 1994). Ambitionen 

för att öka reliabiliteten har varit att försöka beskriva tillvägagångssättet så tydligt 

som möjligt. 
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4. EMPIRI  
__________________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt redovisar de sex intervjuade intressenterna till Sundsvalls kommun, vilka är 

Åkroken Science Park, V 42, SAMT, Naturskyddsföreningen, Studentkåren i Sundsvall, och 

Villaägarna. Tillsammans representerar de ett brett spektrum av olika relationer och intressen 

till kommunen. Nedan följer en kort beskrivning av vardera organisation som sedan följs av 

en sammanfattande presentation utifrån respondenternas förhållning till deras förståelse av 

hållbar utveckling och deras intressentrelationer till kommunen. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av sex intressenter till Sundsvalls kommun  

4.1.1 Åkroken Science Park/Number one forest 

Åkroken Science Park består av två verksamheter Number One Forest Industry Network 

och Åkroken Business Incubator9 . Dessa har som uppdrag att med skogen som resurs 

tillsammans skapa ett skogligt innovationssystem i världsklass. Number One Forest 

Industry Network är nätverket för företag och organisationer som har kopplingar till 

skogsbranschen och målsättning med nätverket är att främja utveckling, tillväxt och 

konkurrenskraft inom det området. Det är denna del som fokuseras i studien.  

4.1.2 Sundsvall 42 

Föreningen Sundsvall 42 som har funnits sedan 1987 och omfattar merparten av den 

tyngre it-verksamheten i Sundsvallsregionen. De har ca 35-40 medlemmar som 

innefattas av statliga verk, konsultbolag, Telia mm. Medlemmarna sysselsätter 

ungefär 35 000 människor i regionen och 5000 av dess arbetar inom det område som 

V 42 är intresserad av vilket är verksamhetsutveckling i det digitala samhället.  

Årliga utvecklingsinvesteringar för medlemmarna ligger på ca 2-3 miljarder årligen. 

4.1.3 SAMT  

SAMT är ett kommunalt projekt som står för samverkan för tillväxt och vänder sig 

till företag i Sundsvalls och Timrå kommun för att ge support med hållbar 

affärsutveckling. I detta ligger ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet.  Projektet består av projektledare, konsulter, kommunikatör, 

energirådgivare, näringslivrepresentanter, miljötjänstemän och en administratör och 

det ska drivas i två års tid. Projektet ligger precis i startgroparna att sätta i gång sin 

verksamhet och ska leda till att företag blir mer konkurrenskraftiga och gör bättre i 

från sig ur ett hållbarhetsperspektiv. 

                                                           
9
 Åkroken Business Incubator som är en den andra delen av Åkroken Science Park är en plats där nya 

bärkraftiga idéer från både näringsliv och universitet kan få hjälp att växa och bli till företag. Denna del 

av verksamheten ingår inte i studien.  
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4.1.4 Studentkåren i Sundsvall 

Studentkårens uppdrag i dag är att de ska försäkra kvalitén på utbildningarna och 

att de ska vara ett kontrollerande organ. De ska också representera studenterna vid 

diskussion av utformning av program och kurser och andra frågor som kan röra 

universitetet ex introduktioner. Att sätta guldkant på studenternas studietillvaro är 

ytterligare ett uppdrag som studentkåren arbetar med och att arbeta med sponsorer 

och partners för att erbjuda studenterna rabatter. En annan uppgift är att bygga broar 

och bryggor till kommuner och näringsliv. 

4.1.5 Naturskyddsföreningen i Sundsvall 

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som arbetar med att sprida 

kunskap om vår miljö och kartlägga miljöhot. De verkar också med att sprida 

lösningar på miljöproblem samt påverka politiker på olika nivåer. Föreningen har ca 

192 000 medlemmar som är organiserade i lokala kretsar och i länsförbund i hela 

landet. Sundsvallskretsen är en av ca 260 lokala föreningar som arbetar med dessa 

frågor. Deras styrka är just att de kan arbeta lokalt med att upplysa och påverka. 

4.1.6 Villaägarna 

Villaägarna är en medlemsorganisation med 322 000 medlemmar och där 

Sundsvallsregionen har ca 6 000 av dem. Organisationen står på tre ben som är 

intressepolitik, juridisk rådgivning och medlemsförmåner. I Sundsvall som är 

regionkontor för xyz-länen10 arbetar två personer plus en person som arbetar för 

Sundsvallsregionen. 

 

4.2 Intressenter om hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling betyder lite olika för de sex intressenterna och beskrivs 

mer eller mindre utförligt av dem. Vissa har en klar och tydlig uppfattning utan att 

precisera närmare vad det handlar om medan andra utvecklar betydelsen mer 

ingående. Olika aspekter som ingår i föreställningen om hållbar utveckling betonas 

även olika. 

För två av intressenterna framhålls de tre dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och 

social hållbarhet och vikten av att de ska ses i relation till varandra. En intressent 

betonar däremot att hållbar utveckling är frågan om överlevnad för verksamhetens 

medan en annan lägger tyngdpunkten på att vi måste leva i balans med naturen och 

ha ett kretsloppstänkande. Resursförbrukning och att den måste minskas lyfts fram 

av två intressenter, där den ena går vidare i resonemanget och menar att vi måste 

                                                           
10

 XYZ står för Gävelborgs, Västernorrlands samt Jämtlands län. 
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hantera våra föroreningar. Endast en av intressenterna tog upp de moraliska och 

etiska frågorna i denna diskussion om vad hållbar utveckling betyder för deras 

verksamhet. 

”När det gäller begreppet hållbar utveckling handlar det helt enkelt om att man inte ska släppa ifrån 

sig en massa skit, man ska inte förorena så att andra organismer kan ta skada av det eller förbruka 

onödigt mycket av jordens resurser när man producerar varor och tjänster.  Det är ett bra sätt att 

vädja till etiken och moralen hos människor när man diskuterar dessa frågor.” (SAMT)  

”.. de ekonomiska, ekologiska och sociala förhållandena ska i längden vara bärkraftiga” (Åkroken 

Science Park/Number One Forest) 

För alla intressenter är frågan om hållbar utveckling viktig även om den hos 

samtliga, utom en inte är preciserad på något sätt. När det gäller frågan om vad man 

arbetar mest med inom detta område är spektrumet stort. Svaren delar upp sig från 

att arbeta integrerat med de tre dimensionerna, (ekonomisk, ekologisk och social), till 

att fokus mestadels ligger antigen på den sociala delen eller den ekologiska.  Vad 

som sedan prioriteras inom dessa områden varierar också.  

”Vår organisation bidrar …med att skapa en så god studiemiljö som möjligt för studenterna. Vidare så 

vill vi också skapa en grundtrygghet för studenterna och få dem att känna sig välkommen och att det 

sker på lika villkor.” (Studentkåren) 

Viktiga begrepp för intressenterna som framkommer inom detta område är 

delaktighet, öppenhet, trygghet och jämlikhet inom den sociala dimensionen. Energi, 

ekologiskt, lokalt och kretslopp är viktiga begrepp för de som fokuserar på den 

ekologiska aspekten. Hållbar affärsutveckling och hållbara verksamhetsförändringar 

är begrepp som representerar en mer helhetsyn av hållbar utveckling. 

De frågor som är mest prioriterade är nära förknippat med de olika intressenternas 

verksamhet och deras respektive bidrag till att främja hållbar utveckling. Följande 

redovisning sammanfattar kort detta genom att gå genom intressenternas bidrag till 

ett hållbarare samhälle: V 42 bidrar förutom att vara en betydande aktör ekonomiskt 

för regionen, vilket även Åkroken Science Park är, även med sin 

verksamhetsutveckling i det digitala samhället till att minska det ekologiska trycket. 

Vidare bidrar bland annat deras arbete med att medborgarna ska vara mer delaktiga 

i e-samhället och arbetar därmed också med den sociala biten. SAMT-projektet 

fångar även de in de tre dimensionerna i sitt arbete. De vill främja företagandet i en 

hållbar riktning och på så sätt stärka regionen ekonomiskt och att företagens 

verksamhet är ekologiskt och socialt försvarbart. Studentkåren lyfter upp sitt sociala 

engagemang gentemot studenterna där de strävar efter trygghet, gemenskap och 



~ 23 ~ 
 

jämlikhet. Liksom studentkåren arbetar även Villaägarna för en specifik målgrupp 

när de bland annat informerar om energieffektivisering för att dels spara på 

medlemmarnas pengar men även på våra resurser. Naturskyddsföreningen bidrar 

bland annat med att upplysa om att handla miljövänligt som gynnar den ekologiska 

delen, men även den sociala dimensionen tas med genom exempelvis att integrera 

invandrare i samhället genom att ta med dem på utflykter i naturen. 

Förhållandet till hållbar utveckling varierar mellan de olika verksamheterna. De har 

alla lite olika utgångspunkter. För tre av intressenterna är hållbar utveckling kärnan i 

själva verksamheten. För v 42 är hållbar utveckling en integrerad del i verksamhetens 

syfte, dvs att främja hållbar verksamhetsutveckling. Naturskyddsföreningens 

förhållande kan ses utifrån samma perspektiv, det är frågor kring hållbar utveckling 

de arbetar med, och för SAMT är projektidén att främja hållbar utveckling hos 

företag i regionen. Två av dessa intressenter har också kommit långt i sitt arbete med 

att försöka att förstå och hantera detta område. Den tredje ligger i startgroparna med 

själva verksamheten men har i sin ryggsäck mycket god kunskap i ämnet. De övriga 

har ett annat mål med sina verksamheter och förhåller sig därför till perspektivet 

hållbar utveckling utifrån deras respektive kärnverksamhet. De har inte kommit lika 

långt som de andra i själva arbetet att integrera ett hållbarhetsperspektivet i 

verksamheten dock menar de att perspektivet finns med i arbetet.  

”Hållbar utveckling finns med i arbetet utan att vi tänker på det.” (Villaägarna) 

”Perspektivet finns när vi ska fatta våra beslut då man försöker förstå vad olika beslut betyder på 

längre sikt, -kommer det att vara försvarbart om några år, hur påverkar det medlemsantalet?” 

(Studentkåren) 

”Skogsbranschen som sådan är mycket medveten om hur de påverkar sin omgivning. De är mycket 

beroende av att kunna sälja sina produketer och visa på ett hållbart nyttjande av skog till exempel. Kan 

man inte göra det sitter man risigt till”. (Åkroken Science Park/Numer One) 

De flesta av intressenterna hävdar att om förändring av samhället ska gå mot en 

hållbarare utveckling är det hos de enskilda individerna man måste vända sig till 

genom upplysning, opinion eller att på något annat sätt försöka ändra beteende. Men 

när man vänder sig till företag så är det genom pengar man kan styra dem till att 

förändra beteende menar några.  

En viktig drivkraft för att få en mer hållbar utveckling för företagen handlar definitivt om pengarna. 

Kan man göra någonting så att man tjänar på det eller att det kostar mindre då gör man det för att 

gynna den egna verksamheten. (SAMT) 
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Det hela ligger i att alla måste begripa det här/…/ samtidigt är det omöjligt. Näringslivet ser ju inte 

dessa frågor utan tänker bara på ekonomin. Och politikerna, de vågar inte ta några kontroversiella 

beslut då de är rädda om sina röster. Utifrån detta måste påverkan komma underifrån och då är det 

bara upplysning och upplysning som gäller”(Naturskyddsföreningen). 

Alla intressenter menar att det finns bra med kompetens inom det här området inom 

verksamheterna, antingen bland de själva eller från experter som finns i 

organisationen.  

Intressenterna pekar ut olika områden där de skulle vilja se att kommunen arbetade 

mer med för att främja hållbar utveckling. Bland annat så menar en intressent att 

kommunen borde var en god förebild och satsa på att bli bäst i Sverige på kommunal 

verksamhetsutveckling. Andra framhåller att de bör satsa mer på landsbygden då 

kommunen inte bara är staden. Handla miljövänligt, återvinning som är hushållsnära 

och tätortsnära skogar är andra exempel på frågor som bör satsats på mera enligt 

intressenterna.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den gemensamma nämnaren hos alla de 

intervjuade intressenterna är att alla har en uppfattning om betydelsen av hållbar 

utveckling och att det är något som är viktigt för verksamheten. Men hur det 

definieras och används skiljer sig åt.   

  

4.3 Intressenternas relation till kommunen 

Relationen med kommunen fungerar mycket bra för alla intressenter. Kontaktytorna 

till kommunen är mycket bred för fyra av intressenterna där de har kontakt med 

flera olika förvaltningar, nämnder och bolag. Till dessa fyra har kommunen också en 

direkt koppling i egenskap av finansiär, uppdragsgivare eller medlem. I de här fallen 

tillhör intressenterna de områden som kommunen vill satsa på, dvs tillväxtbranscher 

(Åkroken och V 42), Mittuniversitetet/Studentkåren och slutligen en satsning på 

ökad samverkan för  hållbar tillväxt (SAMT). Kontakten och dialogen för denna 

grupp är ofta regelbunden och sker både med politiker och tjänstemän. SAMT-

projektet har dock än så länge sporadisk kontakt med politikerna i kommunen. 

”Relationen till kommunen fungerar på flera sätt då de bland annat är medlemmar i föreningen. 

Verksamhetsutveckling i det digitala samhället är en viktig fråga för kommunen och föreningen har 

haft mycket samarbete i olika projekt med dem för att göra saker på nya sätt. …vi har blivit tillfrågade 

i kommunens översiktsarbete om vad föreningen har för behov.” (V 42) 
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 För Naturskyddsföreningen och Villaägarna är däremot kontakten med kommunen 

inte lika omfattande. För den förra är det framför allt miljökontoret som man har 

kontakt med. Villaägarnas kontakt sker ibland annat i forum för återvinning och 

fjärrvärme, där också kommunen deltar. Men då de också ordnar debatter och andra 

evenemang har de även kontakt med politiker.  

”Det man skulle önska är att det kanske skulle vara mer av regelbundna kontakter men inte för mötets 

skull utan det måste finnas innehåll” (Villaägarna) 

 Alla intressenter har någon slags samarbete med kommunen. V 42 har bland annat 

varit med att ta fram ett webbaserat verktyg för föräldrar med barn i de kommunala 

skolorna. Naturskyddsföreningen har tillsammans med miljökontoret ordnat en 

utställning om att handla miljövänligt. I projektet SAMT är miljökontoret och kultur 

och fritidsförvaltningen till viss mån integrerad i verksamheten då energirådgivaren 

(på kultur och fritid) och miljöinspektörerna har en stor del i projektet. 

Intressenterna känner att det kan vara med och påverka kommunen i olika beslut. 

Naturskyddsföreningen får exempelvis frågor för yttrande och de tillhandahåller 

även material, ex utredningar, till kommunen. Villaägarna sitter med i olika forum 

där de lämnar sina synpunkter. V 42 har bland annat varit delaktig i att ta fram 

dokumentet om hållbar tillväxt i Sundsvalls kommun. SAMT ser en möjlighet att 

kunna påverka genom att visa på hur pass hållbara ex deras ramavtal är. Detta kan ju 

framkomma när företag inom projektet börjar granska deras avtal och villkor ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Det som fungerar mindre bra i relation med kommunen är att vid exempelvis 

maktskifte eller som för Studenkårens del att ordförande väljs på ett år så att man 

tappa tempo. Relationer måste byggas upp igen och det tar lite tid att sätta sig in i de 

nya förhållandena. Otrevligt bemötandet från vissa tjänstemän är en annan nackdel 

som nämns samt att det kan vara svårt att få feedback på frågor. Frågorna tas emot 

och vandrar sedan upp i nämnden och det är sedan svårt att veta vad som händer 

där menar en intressent. Kommunens inställning till företag skulle kunna bli bättre 

menar en intressent och tillägger att tillkomsten av Näringslivsbolaget är ett bevis på 

att det inte varit så bra. Det har ännu inte hunnit visa sig om det blivit bättre, men 

man vet i allafall att kommunen satsar på att göra företagsklimatet bättre vilket är 

bra menar intressenten.  
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”Det finns alltid de personer på kommunen som tycker att man gör fel och de som tycker att man gör 

rätt. Det gäller att hitta dem som har rätt åsikt.  Att kommunen fortsätter att finansiera vår 

verksamhet är en bra måttstock på att de tycker att vi gör någonting bra.” (Åkroken/Number One) 

 

”..det är  inte helt självklart vart och till vem man ska vända sig vid olika frågor./…/ vi skulle kunna 

tänka oss att vända oss mer mot politikerna med erfarenheten har visat att det är sällan man får något 

svar därifrån. Medborgarförslag11 skulle vara ett bra sätt för medborgare att föra fram sina frågor och 

att även för att få feedback”.(Naturskyddsföreningen) 

Engagerade politiker och öppenhet är två aspekter som beskriver det som fungerar 

bra i relationen med kommunen för vissa intressenter. Att somliga på kommunen 

har liknande tankebanor är ytterligare en positiv aspekt som framkommer vilket 

underlättar relationen. Att kommunen visar stor acceptans för flera av intressenterna 

är ytterligare en aspekt som påverkar relationen positivt 

”De största frågorna studentkåren har med kommunen handlar om studentstadsutveckling vilket är 

att verka för varumärket Mittuniversitetet och varumärket Sundsvall /…/ responsen i dessa frågor 

från politikerhåll är riktigt bra. Sedan kan det ju skilja sig åt hos olika tjänstemän, exempelvis kan 

jurister ibland reagera då det handlar om sådan som inte juridiskt går att få igenom.” (Studentkåren) 

Det finns både styrkor och svagheter i intressentdialogen men sammanfattningsvis är 

det allmänna omdömet från samtliga intressenter är att relationen med kommunen 

fungerar mycket bra. De framhåller även att de har förtroende för kommunen och 

respekterar det de arbetar med. Samtliga känner att de kan föra fram sina åsikter och 

har möjlighet att påverka kommunen.  

  

                                                           
11

 Medborgarförslag är ett medel för medborgarnas att föra sin talan i kommunfullmäktige enligt 
www.wikipedia. Medborgarförslag är inte antaget av Sundsvalls kommun. 

http://www.wikipedia/
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5. ANALYSMODELL 

___________________________________________________________________________ 

Analysmodellen kan ses dels som ett resultat i sig och dels som ett verktyg att hantera delar 

av empirin som analyseras i nästa kapital. Nedan beskrivs hur modellen är uppbyggd och 

vilka antaganden den bygger på. 

___________________________________________________________________________ 
 

Mitchell et al. (1997) och Tillings (2004) två ansatser inom intressentteorin beskriver 

vad som kan ligga i en relation till intressenter, dels maktfaktorn (vilket är en av tre 

egenskaper som behandlas av Mitchell et al). och dels det ömsesidigt beroende av 

någon slags resurs vilket leder till relations- och nätverksskapande. För att testa 

dessa antaganden gentemot empirin och för att även lägga in en gradering av 

intressenternas betydelse för kommunen har jag sammanställt en modell som delvis 

stödjer sig på dessa ansatser tillsammans. Modellens analysbegrepp bygger på tre 

delar; Sundsvalls kommuns hållbar tillväxtstrategi 202112, intressenternas kontakter 

med kommunen i fråga om bredden i kontaktytorna, dvs relationer med olika 

avdelningar, förvaltningar, bolag, politiker och tjänstemän samt frekvensen på dessa 

relationer. De två senare delarna kommer från empirin.  Strategidokumentet är 

uppdelat i sex olika områden som kommunen ska arbeta med för att på så sätt uppnå 

hållbar tillväxt. Inom vart och ett av områdena anges viktiga intressenter som 

bedöms betydelsefulla för att lyckas uppnå målen i respektive område.  

En sammanställning har gjorts över hur ofta de sex olika intressenterna nämns i 

dokumentet. Jag har vidare utgått från antagandet att ju oftare en intressent nämns 

desto betydelsefullare är den för kommunen. Och i att vara mer eller mindre 

betydelsefull anser jag att maktbegreppet och behov av resurser även ligger. Ju mer 

betydelsefull en intressent anses vara så ökar intressentens maktfaktor liksom att det 

påvisar att det finns ett behov av intressentens resurser av något slag. Ökad 

betydelse, maktfaktor och resursbehov är därför nära förknippade med varandra i 

denna analysmodell.  

Dessa tre delar har resultera i värdemått som definieras i graderna låg, mellan och 

hög. Dessa mått används för att beteckna vad var och en av intressenterna befinner 

sig i fråga om de tre delarna som sammanfattas av analysbegreppen omfång, 

aktivitet och intressentbetydelse. Se vidare i tabell 1. för definition och kategorisering 

av begreppen. 

                                                           
12

 Finns att tillgå på Sundsvalls kommuns hemsida: www.sundsvall.se 
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Modellen ger en grov översiktlig bild över hur dessa tre delar ser ut för respektive 

intressent och på relationerna dem emellan. Resultatet ska ses i relation till 

intressenterna emellan. 

Tabell 1. Beskrivning av analysmodellen: intressenters betydelse för kommunen och 

dess relationer. 

  

  

Analysbegrepp Definition Kategorisering 

Omfång Bredden av kontakter, dvs om 

relation finns hos flera 

avdelningar/förvaltningar/bolag och 

mellan olika tjänstemän och politiker 

(=kontaktytor) 

Låg:        en-två kontaktytor               

Medel:   3-5 kontaktytor                             

Hög:      6 eller flera kontakt-               

ytor 

Aktivitet/Frekvens Kommunens och intressenternas 

kontakter i fråga om hur ofta de 

träffas  

Låg:        en gång per kvartal               

Medel:   1-3 gånger i månaden                       

Hög:       4 eller flera gånger i 

månaden 

Intressentbetydelse Förekomsten av intressenten i 

Sundsvalls kommun 

strategidokument hållbar 

tillväxtstrategi 2021 

Låg:        en -två gånger                                      

Medel:   3-4 gånger                                             

Hög:       5 gånger eller mer 
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6. ANALYS 
__________________________________________________________________________________ 

I denna del av uppsatsen analyseras det insamlade materialet genom att koppla ihop det med 

den forskning som presenteras i referensramen. Analysen är uppdelad i två delar, där den ena 

kretsar kring förståelse av begreppet hållbar utveckling och den andra behandlar 

intressentrelationerna betydelse utifrån ett organiseringsperspektiv. Förutom kopplingen till 

referensramen kommer analysmodellen som presenterades i föregående kapitel även att 

användas i avsnittet.  

___________________________________________________________________________ 
 

6.1 Hållbar utveckling 

6.1.1 Innebörd av begreppet hållbar utveckling 

Att hållbar utveckling är viktigt för samtliga respondenter är tydligt. Däremot så 

visar empirin på skillnader i vad hållbar utveckling betyder för dem och som 

troligtvis kan förklaras utifrån dess vaghet och komplexitet som bland annat 

diskuteras av Sundqvist (2004) och Björneloo (2007). Fyra av respondenterna tolkar 

begreppet i flytande termer men använder begrepp som går att finna hos flera olika 

företrädare för definitionen av hållbar utveckling. En del i respondenternas 

uppfattning av begreppet finns med som förklaringskomponenter som Quendler och 

Suchuh (2002) anger som de vanligast förekommande i definitionerna. Det handlar 

framför allt om aktsamhet vid användning av resurser och bevarande av 

produktionsbasen.  Utöver det använder en av intressenterna kretsloppstanken för 

att tydligöra betydelsen och en annan tar upp sund livsföring och en tredje använder 

termer som överlevnad som delar av vad hållbar utveckling betyder för dem. Detta 

är goda exempel på att som Björneloo (2007) menar att begreppet förstås, tolkas och 

används olika hos olika personer eller organisationer eftersom hållbar utveckling 

möjliggör denna breda syn på grund av dess vaghet och komplexitet.  

6.1.2 Den ekonomiska, ekologiska och sociokulturella dimensionerna 

Hos två av intressenterna var betydelsen mer likartad. Man talade där om de tre 

dimensionerna, den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen. Dessa dimensioner 

framträder dock hos alla respondenter mer eller mindre tydligt vilket tyder på att 

detta synsätt är utbrett. Att de måste ses i relation till varandra poängterades av 

några respondenter medan andra inte nämner denna interaktion. Att det finns en 

tendens på att dessa dimensioner behandlas var för sig kan betyda som Söderqvist et 

al. (2004) nämner att en önskvärd ekonomisk och sociokulturell utveckling inte 

behöver bli hållbar ur ett ekologiskt perspektiv. Vidar kan en koppling dras till 

Söderqvists et al (2004) diskussionen om att lösningarna på problemen ligger där 
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dessa dimensioner möts, men att kunna hantera det är svårt i praktiken och därför 

understryks att begreppet måste definieras mer tydligt.   

6.1.3 Svag eller stark hållbarhet? 

Forskningen har visat på två utvecklingslinjer i fråga om hur man ser på de 

nuvarande miljöproblemen i förhållande till människor och miljö som helhet och hur 

samhället bör agera utifrån det. Dessa är som Hediger (2006) nämner svag respektive 

stark hållbarhet, där den förra lyfter fram människans behov i det främsta rummet 

och den starkare hållbarheten fokuserar på våra resurser. Den stora skillnaden dem 

emellan ligger i hur de positionerar sig när det gäller ekonomisk utveckling och 

tillväxt där den svaga hållbarheten ser ekonomisk utveckling som en förutsättning 

att bevara miljön medan stark hållbarhet förhåller sig tvärtemot, dvs att bevarandet 

av miljön är en förutsättning för ekonomisk utveckling (Sedlacek och Gaube, 2008). 

 

Empirin visar att det finns en tydlig positionering för den svaga hållbarheten. 

Ekomodernisering är ett exempel på det och som nämns av några respondenter som 

ett redskap att lösa våra miljöproblem och samtidigt tillåta en ekonomisk tillväxt. 

Andra aspekter som kan kopplas till detta synsätt är att de flesta respondenterna 

tydligt sätter sina medlemmars behov i centrum och styrs av det.  

 

Detta synsätt kan även kopplas till Brundtlandrapporten som sätter människan i 

centrum (antropocentriskt perspektiv) och bygger på att vi bör hantera ekosystemet 

på ett sådant sätt att det fortsättningsvis kan leverera varor och tjänster till 

människan. (Larsson, 2011, 21). Med Wandén (1997) kan detta synsätt förtydligas då 

han förklarar det ur ett ekonomiskt perspektiv. Han menar att hållbarhet mäts 

utifrån de värderingar som människor har med hjälp av nyttofunktioner. Dessa 

beskriver hur mycket man värderar eller är redo att betala för sina behov och på så 

vis anger man hållbarhetens värde. 

 

Natursskyddsföreningen sticker ut i detta sammanhang då de deras uppfattningar 

och ställningstagande överensstämmer mer med den starka hållbarheten. Deras 

uppfattning ligger därmed närmare det bisocentriska synsättet som menar att 

människan måste leva i samklang med naturen och att människans behov inte står i 

det främsta rummet.  

 



~ 31 ~ 
 

6.2 Intressenter  

6.2.1 Strukturer för samverkan och relationer 

Vikten av att samverka och att förhålla sig till andra aktörer och intressenter är 

mycket viktig eftersom många av de frågor som rör hållbar utveckling sträcker sig 

utanför en organisations gränser (Hjelm et al. 2011). Utifrån empirin kan det 

konstateras att kommunens samarbete och relation till de olika intressenterna 

upplevs mycket bra. Det strukturer som framkommer i intervjuerna för kontakter 

och relationer med kommunen visar på att de till en stor del karaktäriseras av ett 

icke-hierarkiskt och flexibelt förhållande vilket Bäckstrand et al. (2004) menar är 

förutsättningar för att arbeta med hållbar utveckling. Detta sker mer eller mindre hos 

alla intressenter, exempelvis genom olika forum, samarbetsprojekt, direktkontakter 

både informellet och formellt med tjänstemän och politiker. Denna samverkan med 

flera aktörer, utifrån kommunens perspektiv, ökar systemsynen och därmed 

underlättas ett mer integrerat angreppssätt att hantera de olika perspektiven som 

innefattas av hållbar utveckling( Gustafsson och Hjelm, 2011). Dock har det 

framkommit viss kritik från vissa intressenter som menar att det finns 

förbättringsområden.  Att det finns en gradskillnad i relationerna mellan intressenter 

och kommun diskuters mer ingående nedan. Men i det stora hela tyder 

intressenternas relationer till kommunen på att det finns en god samverkan i frågor 

kring hållbar utveckling och förutsättningarna på att göra det ännu bättre är mycket 

goda.  

  

6.2.2 Intressentbetydelse och koppling till relationer 

Inom den instrumentella intressentteorin talas det om att intressenterna prioriteras 

beroende på vilken betydelse de har för en organisations framgång eller överlevnad. 

Detta bekräftas också från denna studies empiri. De organisationerna med 

anknytning till näringslivet har en starkare betydelse för kommunen än de övriga om 

man ser till intressentbetydelsen i analysmodellen nedan (tabell 2.).  

Vidare kan man anta att det finns en koppling i grad av intressentbetydelse och 

relationernas omfång och aktivitet. Modellen visar att ju högre intressentbetydelse en 

intressent har desto större är dess omfång och aktivitet när de gäller relationerna.  

Motsatsförhållandet gäller också då de intressenterna med mindre 

intressentbetydelse har mindre omfång och aktivitet. I förhållande till Michell´s et al. 

(1997) resonemang där uppmärksamhet bör ges till intressenterna som har en ökad 

grad av bland annat makt (intressentbetydelse) skulle den uppmärksamheten kunna 

bestå av modellens relationsomfång och aktivet. Graden av uppmärksamhet skulle 



~ 32 ~ 
 

därför kunna motsvaras av antal kontaktytor och relationer. En förklaring av 

analysmodellen utifrån Tillings (2004) resonemang som menar att ett utvecklande av 

nätverk och kontakter tyder på att det finns på ett ömsesidigt behov av resurser, så 

bekräftas även det av analysmodellen.  Där ett välutvecklat nätverk och relationer 

finns där ligger också ett ökat behov av resurser i form av hög intressentbetydelse. 

Dessa båda ansatser bekräftas således av modellen men utifrån två lite olika 

perspektiv. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det existerar en gradskillnad 

i intressenternas betydelse för kommunen och att det avspeglar sig i hur deras 

relationer ser ut. 

Tabell 2. Analysmodell: Intressenters betydelse 

Analysbegrepp/Organisation Åkroken 

Science 

Park 

V 42 SAMT Student-

kåren 

Naturskydds-

föreningen 

Villaägarna 

Omfång Hög Hög Hög Hög Mellan Mellan 

Aktivitet/Frekvens Hög Hög Hög Hög Låg Låg 

Intressentbetydelse Hög Hög Mellan Mellan Låg Låg 
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7.  SLUTDISKUSSION 

___________________________________________________________________________ 

Kommunen har en mycket viktig roll i hur vår framtid ska se ut då de har möjligheterna att 

staka ut riktningen. Men denna omställningsprocess mot en hållbar utveckling, som bör 

inbegripa alla i ett samhälle, är ett stort och svårt uppdrag.  I studien har det framkommit 

olika hinder och möjligheter för en hållbar utveckling på kommunal nivå ur ett 

intressentperspektiv. Vilka betydelser dessa kan ha för denna utveckling diskuteras nedan.    

___________________________________________________________________________ 

 

Olika innebörder av begreppet hållbar utveckling 

I och med att hållbar utveckling som begrepp har olika betydelse och tyngdpunkter 

hos de olika intressenterna så betyder även det att kommunens mål om hållbar 

utveckling och tillväxt kan uppfattas olika. Det gör det hela svårare att pricka rätt i 

valet av väg mot en utveckling av ett hållbarare samhälle. Det innebär alltså att 

kommunen måste försöka få med alla aktörer på samma bana så att alla talar samma 

språk. Det kan handla om att försöka enas om en mer detaljerad definition av 

begreppet. Det skulle i sin tur även underlätta det som också framkommit i studien, 

dvs det svåra med att praktiskt omsätta begreppet i handling.  

Att de olika intressenterna även har olika synsätt på begreppet, svag respektive stark 

hållbarhet, gör att de även ser olika lösningar på problemen.  Det måste finnas 

kunskap, medvetenhet och respekt för att det finns olika synsätt för att kunna 

hantera det på ett bra sätt. Risken är annars även här att man pratar förbi varandra 

och har svårt att nå fram till lösningar. 

En gemensam positiv nämnare är dock att alla intressenter anser att hållbar 

utveckling är en viktig fråga vilket borde vara den främsta förutsättningen för att nå 

det målet. Att det finns en vilja att förändra är det första steget i en 

förändringsprocess och även en viktig drivkraft som måste tas tillvara. Denna 

fallstudie visar på att kommunen är duktig på att använda den viljan och kunskap 

som finns hos sina intressenter. 

Prioriterade intressenter 

Att kommunen ser vissa intressenter som mer betydelsefulla i det avseendet som 

diskuteras i analysdelen kan om det inte hanteras på ett bra sätt leda till missnöje och 

försvåra samarbete med intressenter som anser sig förbisedda och orättvist 

behandlade. Eftersom hållbar utveckling står för begrepp som rättvisa, öppenhet, 

demokrati mm så är det viktigt att detta inte på något sätt fläckas då hela processen 

kan äventyras. Kommunen har bland de intervjuade intressenter ett gott förtroende 
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vilket de måsta vårda väl i den balansgång som kan finnas i frågor där man måste 

prioritera. Det fanns bland annat önskemål från vissa intressenter om närmare 

kontakt med kommunen men bara om det finns ett innehåll, dvs inga möten för 

mötandes skull. Men det menar jag att det inte behövs fler forum eller 

samarbetsprojekt för alla intressenter, men att förstärka den vetskapen om att den 

möjligheten finns kan räcka mycket långt. 

Intressenter med makt 

Att det kan finnas en maktfaktor framkom till viss del i analysen vilket är viktigt att 

vara medveten om. Det betyder att det finns risk för kommunen att hamna i en 

situation som inte kanske gynnar den hållbara utvecklingen. Det gäller då att visa på 

mod och att stå för sin linje. Även här handlar det om en förtroendefråga för 

kommunen som är viktig för framgången för att nå den önskade utvecklingen. Det 

kan även betyda att de synsätt på hållbar utveckling som dominerar hos dessa 

intressenter har lättare att få genomslagskraft i kommunens strategier än de med 

mindre betydelse och makt. Men även det omvända förhållandet kan gälla, dvs att 

intressenter påverkar kommunen i positiv riktning. I denna studie visades att en 

betydelsefull intressent bland annat står bakom forskning kring den sociala 

dimensionen för att bättre kunna ta hänsyn till den aspekten i sin bransch. Detta kan 

även få genomslag hos kommunen och samhället i stort.   

Relationer och samverkan 

Denna fallstudie visar att kommunen kommit en bra bit på väg vad gäller sina 

relationer till intressenter och de former som omgärdar det. Det betyder att man har 

banat vägen och skapat goda förutsättningar för denna förändringsprocess. Under 

intressentanalysen framkom att den samverkan och relationerna mellan intressenter 

som är så viktig när det handlar om hållbarhetsfrågor fungerar mycket bra. Det 

betyder att det finns mycket goda exempel inom kommunen i det avseendet och som 

bör tas vara som förebilder för delar av den kommunala organisationen som 

fungerar mindre bra i sina relationer till intressenterna. Även de strukturer som 

intressenterna upplever som mindre hierarkiska formella bör identifieras och lyftas 

upp i samma syfte. När det handlar om hållbar utveckling så är ju en holistisk syn 

mycket viktig och som underlättas med öppenhet och tillgänglighet över gränser 

både inom och utom en organisation. 

 

Ett ömsesidigt beroendeförhållande som i analysmodellen kännetecknades av graden 

av nätverk, relationer och samverkan bör ses som ett gott tecken på att intressenter 

och kommun blir mer integrerade med varandra och därmed lättare kan hantera och 

förstå de olika perspektiv som innefattas av hållbar utveckling.  Detta ökar 

systemsynen och underlättar därmed skapandet av en gemensam väg att nå det 
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utstakade målet. Detta visar också på att hållbar utveckling och en organisations 

intressenter är nära sammankopplade.  

Sammanfattning; hinder och möjligheter 

Utifrån ovanstående diskussion framkommer att studiens resultat visar både på 

hinder och möjligheter för hållbar utveckling på kommunal nivå. Studien lyfter upp 

tre områden som kan vara till hinder för denna utveckling. Det första är 

problematiken kring själva begreppet hållbar utveckling som medför att de 

inblandade förstår och tolkar begreppet på olika sätt. Därmed försvåras uppgiften 

för kommun att få med alla intressenter på samma bana och mot samma mål. Två 

andra områden som kan anses som hinder är att det finns intressenter som är 

prioriterade och de som har makt. I båda dessa fall är det viktigt att kommunen är 

medvetna om det och kan hantera det på ett bra sätt. Kommunens förtroende och 

arbetet med hållbar utveckling kan äventyras om inte detta sköts väl. 

Möjligheter för hållbar utveckling finns i den goda samverkan och relationerna 

mellan kommun och intressenter och i att strukturerna kring relationerna till viss del 

är icke-hierarkiska. Slutligen så framhävs betydelsen om att alla intressenter anser att 

hållbar utveckling är en viktig fråga. 

 

7.2  Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom intressenternas betydelse för hållbar utveckling på kommunal nivå är 

mycket lite undersökt finns det många stenar att lyfta på inom detta fält. Det skulle 

vara intressant att studera en kommun som anses ha kommit långt i 

förändringsprocessen och se hur deras intressentrelationer ser ut och vilken 

betydelse de har haft för utvecklingen. Jag tror att det är viktigt att finna 

framgångsfaktorer för att kunna ha hoppet och motivationen till ett arbeta med 

denna gröna omställning. 
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BILAGA: INTERVJUUNDERLAG 

 

Del 1. Intressentrelation 

1. Vilken roll har ni i samhället?  

 

2. Vilka kanaler används i dialog med Sundsvalls kommun? (Ex nätverk, frukostmöten, kontakt 

med tjänsteman etc) 

 

3. Vilken väg/kanal väljer ni när ni har ett ärende till kommunen? (Ex via hemsidan ta reda på 

rätt person, en som vi känner...) 

 

4. Får ni den information som ni behöver från kommunen? 

 

5. Vilka är de största frågorna i kontakt med kommunen? 

 

6. Hur fungerar kontakten/relationen med kommunen? (Ex får branschen gehör för sina åsikter, 

är det lätt att komma i kontakt med dem) 

 

 - Samarbetar ni?  

 - Konflikt? 

 - Hur följer ni upp en kontakt? 

 

7. Hur skulle du beskriva kommunens förståelse för era åsikter och värderingar? 

 

8. Hur skulle du beskriva er förståelse av kommunens åsikter och värderingar? 

 

9. På vilket sätt påverkar kommunen er förening? 

 

10. På vilket sätt och inom vilka områden tycker du att ni kan påverka ni kommunen? 

 

11. Känner ni förtroende i kontakten med kommunen? 

 

12. Vilka hinder och svagheter ser ni i er relation med kommunen? 

 

13. Vilka är de starka sidorna i relation och kontakt till kommunen? 
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Del 2.  Hållbar utveckling 

1. Vad betyder hållbar utveckling för er förening? 

- har ni preciserat er uppfattning?  

 

2. Hur viktig är hållbar utveckling för er förening? (Ex på en skala 1-5) 

3. På vilket sätt arbetar ni med frågor inom hållbar utveckling? (Ex, kampanjer, information 

jämlikhetspolicys, miljöledningssystem, redovisning av hållbar utveckling mm) 

 

4. Prioriterar ni några särskilda områden? 

5. Vilka områden skulle ni vilja att kommunen arbetade mer med? 

6. Är ni medvetna om hur er bransch påverkar miljön? 

 

7. Finns det en strategi/målbild för hållbar utveckling inom föreningen? 

- hur länge har ni aktivit arbetat med dessa frågor? 

- hur långt har ni kommit i det arbetet? 

8. Hur bidrar er förening till ett bättre samhälle och miljö? Vart ligger det största 
engagemanget? 
 - arbetsplatsen 
 - miljön 
 - lokalsamhället 
 - etiska frågor 
 -mänskliga rättigheter 
 

9. Anser ni att det finns tillräcklig kunskap i branschen, hos företagen, om dessa frågor? 

- Finns det någon person med ansvar för dessa frågor? 

 

10. Har kommunen på något sätt varit behjälplig i arbetet med hållbarhetsfrågor?  

 

- har ni hjälpt Sundsvalls kommun med dessa frågor? 

 

11. Hur ser ni på ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? 

 

12. Vad tror ni är den drivkraft som kan leda till hållbar utveckling? 

 

 


