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Förord

Höstterminen 2011 på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Fakulteten för 
ekonomi, kommunikation och IT, skrev vi en kandidatuppsats i företagsekonomi. 
Under den här perioden fick vi möjlighet att lära oss mycket nytt och intressant 
både om hur ett forskningsarbete utförs och hur en uppsats skrivs, samt 
naturligtvis om själva ämnet som uppsatsen riktar in sig på.

Vi vill tacka alla de som hjälpt oss i detta arbete. I första hand tackar vi vår 
handledare Mikael Johnson som delat med sig av sin erfarenhet och kunskap inom
forskningsområdet och bidragit med goda råd angående uppsatsens upplägg. Ett 
stort Tack riktar vi även till de som bidragit med nödvändig empirisk information 
kring ämnet och de är Helene Molander, Stefan Wallin, Lena Lovén, Charlotta 
Solerud på Storstockholms Lokaltrafik (SL), samt Åsa Ekman på Arriva och 
Charlotta Brask på Stockholms läns landsting (SLL). Sist vill vi tacka varandra 
för ett givande samarbete och förståelse under de krävande månaderna då vi båda 
jobbat hårt för att skriva en bra c-uppsats. Vi har haft en viss arbetsfördelning av 
uppsatsens delar. Irina har utfört det tunga arbetet med att leta efter och översätta 
lämpliga forskningsartiklar, utifrån dessa har hon har även skrivit 
problemdiskussionen. Ulrika har skrivit inledningen och bakgrunden, samt lagt 
ner mycket arbete på den empiriska biten. Till största delen har vi dock skrivit och 
utformat uppsatsen tillsammans. 

Karlstad, 13 februari 2012

Irina Naumova                              Ulrika Westholm
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Sammanfattning

Det har blivit allt viktigare för företagen att arbeta med hållbarhetsfrågor i sin 
verksamhet och här spelar intressentdialogen en betydande funktion. Inom detta 
ämnesområde har det skett en viss teoretisk utveckling under de senaste 
decennierna men det saknas empiriska undersökningar. Därför har vi gjort ett 
arbete med fokus på just dialogen med intressenterna då den har stor betydelse för 
hållbarhetsarbetet. Syftet med arbetet har varit att belysa intressentdialogen ur en 
rad aspekter såsom dess syfte, process och användningsområde. Vi har via 
intervjuer med berörd personal på Storstockholms Lokaltrafik (SL:s) och några av 
företagets intressenter genomfört kvalitativa undersökningar kring ämnet. Det
empiriska material som vi då fick fram har tillsammans med befintlig forskning 
inom området gett oss en bättre förståelse och djupare kunskap om själva 
konceptet intressentdialog. Arbetet har ett helhetsperspektiv på dialogen med 
intressenterna då det tar upp allt ifrån olika dialogmetoder till det övergripande 
syftet med dialogen. Detta gör att arbetet kan vara intressant för de som arbetar 
med intressentdialoger i sin dagliga verksamhet och de som vill få uppslag till 
vidare forskning i ämnet. Utifrån vår empiriska undersökning har vi kommit fram 
till att huvudsyftet med en intressentdialog är att fastställa företagets olika mål och 
visioner, samt att hitta de mest kostnadseffektiva vägarna att nå dit. Det finns en 
rad olika metoder och verktyg som ett företag kan använda sig av i en 
dialogprocess och vi har kommit fram till att SL i de flesta fall har väl utvecklade 
strategier för hur dialogprocesserna ska se ut. Detta innebär inte att andra företag 
kan kopiera SL:s strategier rakt av men de kan ta lärdom av dessa och använda sig 
av befintlig kunskap för att skapa egna hållbara strategier. 
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Abstract

Recently it has become increasingly important for many companies to work with 
sustainability issues and a stakeholder dialogue plays a significant role in this 
context. Although certain theoretical contribution has been made during the last 
few decades there is still some lack in empirical studies on the subject. On that 
account, we have focused in this paper on the concept of a stakeholder dialogue it 
self and tried to highlight it from a variety of aspects such as its purpose, process 
and application. The paper includes a qualitative research based on the interviews 
with Storstockholms Lokaltrafik (SL) and its stakeholders. The empirical material 
together with the previous researches within the subject has given us a better 
understanding and deeper knowledge of what a stakeholder dialogue actually is.
The work has a holistic approach to a stakeholder dialogue and covers everything
from different dialogue models to the general purpose of a dialogue. We assume 
that the paper can be of interest for those who work with stakeholder dialogues in 
their daily activities and those who want to get some inspiration for further 
scientific research on the subject. On the basis of our empirical studies, we find 
that the main purpose of a stakeholder dialogue is to establish the company's 
various goals and visions, and to find the most cost-effective ways to achieve 
them. There are many various methods and tools that a company can use when 
leading a dialogue with its stakeholders. In this paper we conclude that SL in most 
cases has well developed strategies for dialogue processes. This does not mean 
that other companies can just copy the SL's policies right away, but they can learn 
from and make use of the existing knowledge in order to create their own 
sustainable strategies.
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1. Introduktion 

Det inledande kapitlet består av inledning, bakgrund och en problemdiskussion 
som slutligen utmynnar i ett syfte följt av uppsatsens tre forskningsfrågor. I detta 
kapitel ges bland annat svar på varför vi har valt att skriva en uppsats om just
dialogen med intressenterna och vad vi vill uppnå med vårt arbete, samt vilken 
tidigare forskning som finns inom detta ämnesområde. 

1.1 Inledning

Samhället ställer allt större och högre krav på företagen när det gäller deras 
sociala ansvar och arbetet med miljöfrågor. Detta innebär att företagen måste 
agera angående arbetet med hållbarhet för att kunna hävda sig i den allt mer ökade 
konkurrensen. Det räcker inte med att företagen följer rådande lagstiftning för att 
accepteras på marknaden utan de måste även verka enligt de normer och 
värderingar som existerar i samhället. Studier som har gjorts tyder på att arbetet 
med hållbarhet har blivit en viktig nyckelaspekt för företagen. Vilket gör att 
ämnet är högst aktuellt att studera ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

När det gäller utvecklingen av det strategiska arbetet med långsiktig hållbarhet har
intressentdialogen en avgörande roll. Med hjälp av dialogen med intressenterna
kan företagen skapa riktlinjer, policyer och relevanta målsättningar att arbeta mot. 
Via kunskapsutbyten med intressenterna finner företagen även en gynnsam väg 
där de, tillsammans med sina intressenter, kan arbeta mot de uppsatta målen. 

Vi ville studera ett företags arbete med hållbarhet och det föll sig naturligt att vi
riktade in oss på intressentdialogen då den har en sådan nära koppling till 
hållbarhetsarbetet. Utifrån intressentdialogen ville vi skapa oss en övergripande 
bild av hur ett företag strategiskt kan arbeta med hållbarhet. Vi anser att detta är 
något varje blivande och verksam företagsekonom bör känna till för att sedan 
kunna använda kunskapen i sin yrkesverksamhet. 

I vårt arbete började vi med att studera teoretiskt material kring hållbarhet och 
intressenter, samt dialogen. Det visade sig att forskningsområdet är aktuellt och 
det finns en hel del teorier kring ämnet men det saknas empiri med ett 
helhetsperspektiv. På grund av bristen på empiriska undersökningar av 
intressentdialogen valde vi att göra en kvalitativ empirisk undersökning av ett 
företag med en stor krets av intressenter. Med detta arbete hoppas vi bidra med en 
helhetssyn och förståelse kring intressentdialogen och dess betydelse för 
företagens arbete med hållbarhet.

Att vi valde att utgå ifrån SL, Storstockholms Lokaltrafik, i arbetet är dels för att 
de redan med sin verksamhet är inriktade på att uppnå en långsiktig hållbarhet och 
dels för att de proaktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. En annan bidragande orsak 
till att vi valde SL är att det ägs av staten och drivs inte i vinstsyfte. Naturligtvis 
strävar de efter att vara kostnadseffektiva men fokus ligger på att generera en 
samhällsnytta på ett långsiktigt och hållbart sätt.
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1.2. Bakgrund 

Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades globalt 1987 i samband med 
FN- rapporten, Vår gemensamma framtid, eller som den är mer känd som 
Brundtlandrapporten.  Den ger följande definition av begreppet: ”Hållbar 
utveckling avser en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (WCED 1987). 
När vi i uppsatsen pratar om hållbarhet syftar vi på EU- kommissionens syn på 
vad som definierar CSR, Corporate Social Responsibility, nämligen företagens 
ansvar för deras inverkan på samhället. Arbetet med hållbarhet innebär att företag 
ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt 
som socialt perspektiv. Syftet med hållbarhetsarbetet är att maximera skapandet 
av värdena för både intressenter och företaget, samt att identifiera, förhindra och 
mildra eventuell skadlig inverkan från företaget på samhället 
(http://ec.europa.eu/sverige 2011).

Storstockholms lokaltrafik, SL:s enskilt största positiva bidrag till en hållbar 
utveckling är deras trafik som sådan. Ju fler som väljer bort resor i egen bil till 
förmån för kollektivtrafiken, desto mindre blir den negativa påverkan på miljön. 
SL ägs av landstinget och styrs politiskt, det är politikerna som utser SL:s styrelse 
och ledamöterna i trafiknämnden. Det är denna nämnd som har det övergripande 
ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp 
verksamheten. Idag är SL en renodlad beställarorganisation som upphandlar såväl 
trafik som andra tjänster i öppen konkurrens. Sedan i maj 2011 verkar SL i en ny 
organisation som är mer processorienterad, från nutid till framtid. 
Trafikförsörjningsavdelningen ansvarar för den dagliga driften av trafiken och 
utvecklingsarbetet läggs i avdelningen för strategisk utveckling. Avdelningen för 
verksamhetsstyrning och ekonomi har i uppdrag att styra och följa verksamheten 
inom hela SL. I den nya organisationen kommer det strategiska hållbarhetsarbetet 
att samordnas från hållbar utveckling, en sektion under avdelningen strategisk 
utveckling. Det operativa hållbarhetsarbetet drivs framför allt av entreprenörer 
och regleras i avtal som skrivs och följs upp av avdelningen trafikförsörjning, 
medan juridikavdelningen ser till att hållbarhetskrav ställs vid upphandlingarna 
(www.sl.se 2011).

SL:s syfte är att generera en samhällsnytta och för att lyckas med detta behövs en 
aktiv dialog med intressenterna. Intressentdialogen är ett viktigt inslag i den 
strategiska kommunikationen som företagen har med sin omgivning. Den 
strategiska kommunikationen definieras som företagets målmedvetna användning 
av dubbelriktad kommunikation med syfte att uppfylla företagets mission 
(Hallahan et al. 2005).

SL har en mängd intressenter som de för en dialog med. De som vi redogör för i 
arbetet är några av de viktigaste och mest intressanta. Det är ägarna, 
medarbetarna, kunderna inklusive deras intresseorganisationer, operatörerna och 
leverantörerna samt massmedia. När vi i uppsatsen pratar om operatörer menar vi 
trafikoperatörerna, de som har hand om själva kärnverksamheten i SL. Med 
leverantörer syftar vi på de övriga entreprenörer som levererar varor och tjänster 
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till SL. SL har även dialoger med kommuner, skolor, politiker från andra länder, 
myndigheter, certifieringsbolag och näringslivet. De bedriver också partnerskap 
och nätverk med en mängd organisationer såsom Baltic Biogas Bus, Näringslivets 
miljöchefer, UD:s Globalt Ansvar och Svensk kollektivtrafik för att nämna några.

1.3. Problemdiskussion

De senaste forskningsarbetena inom CSR har konstaterat att det är viktigt för 
nutida företag att initiera en dialog med sina intressenter för att kunna anpassa sin 
verksamhet till de olika aktörerna i samhället. Flera författare betonar betydelsen 
av intressentdialogen när det gäller skapandet av socialt ansvar, vilket i sin tur 
bildar en av företagets viktigaste tillgångar och bidrar till en lyckad hållbar 
utveckling (Habisch & Moon 2006, Mitchell et al.1997, Murray & Vogel 1997).

En stor mängd av forskningslitteraturen är inriktad på att identifiera intressenterna 
och beskriva hur företag borde adressera till och samarbeta med dem. (Freeman 
1984, Clarksson 1995, med flera). Morsing och Schultz (2006) anger olika typer 
av kommunikationer som finns mellan företag och deras intressenter. Sedan finns 
det ett antal diskussioner kring intressentdialogens syfte. Några forskare i det 
sammanhanget poängterar att syftet ligger i att ”uppfylla företagets mission” 
(Hallahan 2005), andra ser möjligheten för företaget att få respons och lära sig 
från sina intressenter (Burchell & Cook 2008, McNamee & Gergen 1999, 
Waddock 2001) eller att kunna utveckla sina operativa strategier (Murray &
Vogel 1997). Det har även påbörjats en diskussion om vilka former en 
intressentdialog kan anta och varför (Harris 2005, Johansen & Nielsen 2010), 
samt hur dialogprocessen ser ut (Pedersen 2006) och hur man arbetar med en 
intressentdialog i ett ansvarsfullt företagande (Larsson 2008). Det finns även 
forskare som ifrågasätter om en intressentdialog nödvändigtvis leder till ett socialt 
ansvarsfullt beteende. Till exempel, Greenwood (2007) hävdar att om en 
intressentdialog ska kunna ses som socialt ansvarsfull måste det finnas olika 
former av dialoger, samt ett omfattande deltagande av olika kategorier av 
intressenter.

Även om de teoretiska argumenten kring intressentdialogen har utvecklats något 
under de senaste decennierna, finns det fortfarande otillräckligt med empiriska 
undersökningar inom ämnet. O’Riordan och Fairbrass (2008) sätter upp en ram i 
sitt arbete där de redogör för olika forskningsarbeten som finns kring en 
intressentdialog. De hävdar att det inte finns någon metod som är tillräcklig i sig 
för att ge en övergripande bild av en intressentdialog. Forskarna presenterade sitt 
systematiska sätt att se på CSR och intressentdialoger genom att strukturera
dialogen. I deras modell uppfattas intressentdialogen som ett praktiskt 
genomförande i den slutliga fasen i CSR arbetets strategiska process. Modellen
har dock ännu inte testats praktiskt. Många författare lägger en stor vikt på valet 
av intressenterna för att dialogen ska vara framgångsrik (Mitchell et. al.1997, 
O´Riordan & Fairbrass 2008, Pedersen 2006), men forskningen inom detta 
område är också begränsad (Habisch et al. 2010).
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Bristen på empiriska undersökningar av konceptet intressentdialog, vad det 
egentligen innebär och hur företagen tillämpar det i praktiken för att leda sin 
verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, har varit anledningen till vårt 
försök att i detta arbete skapa en övergripande bild av konceptet och besvara 
nedanstående forskningsfrågor.

1.4. Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva ett företags intressentdialoger och förstå 
vilka faktorer, samt verktyg som kan påverka och underlätta dialogprocessen för
att företaget ska kunna effektivisera det strategiska arbetet med att utveckla och nå 
hållbarhetsmålen. 

1.5. Forskningsfrågor

Forskningsfrågorna är relaterade till företagets arbete med hållbar utveckling.

1. Vad är syftet med en intressentdialog?

Här vill vi få fram varför ett företag använder sig av intressentdialoger i sin 
verksamhet och om det kan finnas olika syften med dialogerna.

2. Hur ser dialogprocessen ut?

Det vi vill undersöka är vilka faktorer som kan påverka dialogen och de aspekter 
som är viktiga för att dialogen ska vara verkningsfull. Det vi studerar här är 
dialogens karaktär, frekvens, form och deltagare, samt vem som tar initiativ och 
har ansvar för den. 

3. Hur tillämpar företaget det som de får fram med hjälp av intressentdialogerna? 

På vilket strategiskt sätt kan företaget i sin verksamhet använda sig av dialogen
med intressenterna för att nå hållbarhetsmålen.
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2. Metod

I följande kapitel redogör vi för vilken metod som har använts i uppsatsen och 
varför vi har valt just denna. Här beskrivs vilket tolknings- och förhållningssätt vi 
har haft vid insamlandet av materialet. Sist i kapitlet kommer ett utförligt avsnitt 
med en detaljerad redogörelse av hur vi gick tillväga vid insamlingen av data till 
uppsatsen. 

2.1. Metodval

Metod är ett hjälpmedel och arbetssätt för att samla in empiri och ge oss en 
beskrivning av den så kallade verkligheten. Det finns två huvudsakliga metoder 
att använda sig av för att samla in data på och dessa ansatser handlar om vilken 
form av information som samlas in. Kvantitativ innebär att man försöker återge 
verkligheten i siffror och kvalitativ om att beskriva den med ord (Jacobsen 2002). 
Vi har i arbetet valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi har strävat 
efter att få en djupare förståelse av ett fenomen i verkligheten, nämligen 
intressentdialogen. 

Den kvalitativa ansatsens fördelar är att de som undersöker är öppna och flexibla, 
vilket innebär att forskaren får en nyanserad bild av verkligheten (Jacobsen 2002). 
Inför vår första intervju med Helene Molander på SL hade vi ett stort spektrum av 
frågor där vi utifrån svaren bestämde inriktningen av det fortsatta arbetet. För 
varje intervju har antalet frågor minskat och de problemställningar vi hade från 
början har smalnat av. Vi har precis som Jacobsen (2002) beskriver det analyserat 
data efter hand som vi har fått in den och denna analys har sedan påverkat den 
fortsatta datainsamlingen.

En nackdel med den kvalitativa metoden är den insamlade informationens 
komplexitet (Jacobsen 2002). Detta är något som märktes tydligt då det har varit 
svårt att sortera bland den information vi har fått fram och att ordna in den under 
rätt frågeställning, allt flyter gärna in i varandra. Till skillnad från den kvantitativa 
metoden innebär den kvalitativa att enstaka händelser och skenbart små detaljer 
kan ha stor betydelse (Thurén 2007). Det här kan ses som både positivt och 
negativt då den som undersöker kan ha bortsett från viktiga saker men vi hoppas 
på att ha lyckats fånga upp det väsentliga i uppsatsen. 

2.2. Tolkning- och förhållningssätt

Precis som med metoderna finns det två grundläggande vetenskapliga riktlinjer till 
hur vi förstår och tolkar verkligheten nämligen positivism och hermeneutik 
(Jacobsen 2002). Hermeneutiken anser att eftersom verkligheten är konstruerad av 
människan måste den även undersökas utifrån hur människan uppfattar den och 
detta innefattar även själva forskaren (Jacobsen 2002). Vi har i uppsatsen förhållit 
oss till det hermeneutiska tankesättet när vi har studerat, tolkat och försökt förstå 
hela komplexiteten med en intressentdialog. En hermeneutisk tolkning är viktig 
när det handlar om att förstå människors handlingar och resultatet av dessa. Inom 
hermeneutiken är just förståelse ett centralt begrepp (Thuren 2007). De olika 
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dialogerna med företagets intressenter är en typ av mänsklig handling som vi 
anser bäst förstås utifrån ett hermeneutiskt tolkningssätt. Vi menar på att en 
djupare förståelse för dialogprocessen och dess syfte kräver att forskaren kan sätta 
sig in i hur andra människor tänker och känner. Metoden innebär att den som 
intervjuar måste kunna sätta sig in i andra människors tänkande kring olika 
skeenden för att riktigt förstå det som kommer fram via de kvalitativa 
intervjuerna. Tolkningen har gjorts utifrån undersökningens material och den
speglar vår förståelse av teorin och empirin som uppsatsen bygger på. Den 
kontext som vi studenter lever i med olika krav på vad en uppsats måste innehålla 
och dess tidsbegränsning har naturligtvis också påverkat resultatet. Det går heller 
inte att bortse från att våra egna värderingar och känslor har haft inflytande på 
uppsatsens innehåll. 

Det finns två olika förhållningssätt vid insamlandet av data, det ena är deduktiv 
och den andra är induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att gå ut i verkligheten 
och samla empiri först för att sedan lägga grunden till teorierna. Med deduktiv 
ansats skaffar sig forskaren vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter 
går denne ut i verkligheten för att se om dessa stämmer överens med verkligheten 
(Jacobsen 2002). En kritik som finns mot den deduktiva ansatsen är att 
förväntningarna hos forskaren gör att denne letar efter en viss typ av information. 
Det anses samtidigt vara omöjligt att gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne 
(Jacobsen 2002). Vi har främst använt oss av den induktiva ansatsen och visste 
inte i början av arbetet vad det var för information vi sökte. Vår tidigare kunskap 
och förförståelse kring intressenter och dialoger, samt vår insamling av kunskap 
om ämnet under uppsatsens uppbyggnad har säkert påverkat oss mer eller mindre 
omedvetet i arbetet.  

2.3. Uppsatsens datainsamling 

För att få en bredare syn och djupare förståelse av vad en intressentdialog innebär 
och hur den fungerar i praktiken har ett antal intervjuer genomförts såväl med SL 
som med några av deras intressentgrupper. Intervjuerna skedde under perioden 
oktober 2011-januari 2012 via fysiska möten, telefoni och e-mail. 

Insamlingen av den empiriska informationen påbörjades genom att intervjua 
Helene Molander, bolagsjurist på SL och engagerad i företagets arbete med 
hållbar utveckling med särskild inriktning på Global Compact. Vi blev hänvisade 
till Molander av Stefan Wallin på hållbarhetssektionen, då vår första tanke var att 
skriva en uppsats om Global Compact, men SL hade inte tillräckligt med 
empiriskt underlag för detta i dagsläget. Intervjun med Molander spelades in 
precis som de flesta intervjuerna vi gjorde. På grund av praktiska och 
kostnadsmässiga skäl var den här intervjun den enda som skedde genom ett 
fysiskt möte. Mötet ägde rum på en plats som var naturlig för intervjuobjektet, en 
matsal i anslutning till SL. Enligt Jacobsen (2002) är valet av plats för intervjun 
mycket viktig då forskning har visat att den miljö -kontexten- där intervjun sker 
påverkar innehållet i intervjun. Vårt intervjuobjekt verkade dock märkbart oberörd 
av miljön och det faktum att hon spelades in, vilket också är en faktor som kan 
påverka den som blir intervjuad. Molander framstod som en mycket öppen person 
med god vana att tala inför olika grupper av människor och hon var lätt att ställa 
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frågor till på grund av sin varma utstrålning. Det svåra var att hålla reda på vilka 
frågor som hade blivit besvarade enligt vår intervjuguide, som var indelad efter 
olika teman där svarsalternativen var öppna. Vi fick en gedigen empirisk 
insamling av Molander och utifrån denna bestämde vi vad uppsatsen i huvudsak 
skulle rikta in sig på angående hållbarhetsarbetet, nämligen intressentdialoger. 

För att fördjupa oss vidare i vårt valda ämne intervjuade vi Stefan Wallin, 
sektionschef för hållbar utveckling. Intervjun med Wallin genomfördes via telefon 
i form av frågor med inriktning på SL:s intressentdialoger. Denna gav oss mer 
information om dialogernas syfte, former, processer och resultat. Intervjuer via 
telefon anses av många vara en olämplig metod vid användandet av öppna frågor 
(Jacobsen 2002). Visserligen blir en telefonintervju mer opersonlig än en fysisk 
men vi anser att våra frågor var av en sådan karaktär att detta inte spelade någon 
avgörande roll. Fördelen med en telefonintervju är att intervjuareffekten minskas. 
Denna effekt innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att 
intervjuobjektet uppträder på ett annorlunda sätt till exempel på grund av 
intervjuarens ansiktsuttryck eller kroppsspråk (Jacobsen 2002). 

För att gå vidare i arbetet med intressentdialogerna var det logiskt att intervjua en 
av SL:s medarbetare på analyssektionen, för att få svar på hur SL använder sig av 
det de får fram utifrån intressentdialogerna. Lena Loven, omvärlds- och 
marknadsanalytiker, informerade oss kring frågorna angående de mätetal och 
observationer som SL använder sig av när de arbetar mot de uppsatta hållbara 
målen. Charlotta Solerud arbetar som strateg för SL:s miljöledningssystem och 
hon har också varit delaktig i att besvara våra frågor och klargöra dialogens 
betydelse för SL:s hållbarhetsarbete. Intervjufrågorna till Loven och Solerud 
skedde via e-mail på grund av svårigheter att få en intervjutid per telefon. Vi anser 
att nackdelen med denna form av intervju är att den som intervjuar inte kan ställa 
lämpliga följdfrågor och förklara sina frågeställningar på samma sätt som via 
telefon eller vid ett fysiskt möte. Fördelen med nedtecknade källor är enligt 
Jacobsen (2002) att de är mer reflekterande och genomtänkta. 

Slutledningsvis, ansågs det viktigt för arbetet att även intervjua några av SL:s 
intressenter, nämligen ägaren, SLL och en av operatörerna, Arriva. Det gav oss 
möjlighet att se på intressentdialogerna ur olika perspektiv och få ännu bättre svar 
på de frågor som har lyfts fram i detta arbete. Intervjun med Arriva skedde på 
Karlstad universitet via en av deras telefoner. Under intervjutiden med Åsa 
Ekman, affärsutvecklare på Arriva, stördes vi av ett irriterande ljud från telefonen. 
När vi lyssnade på inspelningen av intervjun märktes detta genom att intervjuaren 
vid flera tillfällen inte riktigt har uppmärksammat vad intervjuobjektet tidigare har 
sagt. Den intervjuade kan ha uppfattat situationen som sådan att intervjuaren inte 
var intresserad av ämnet, vilket kan ha påverkat svaren. Det visar på att även små 
faktorer kan ha en avgörande betydelse i en intervjusituation. Intervjun med SLL 
kunde dessvärre av rent praktiska skäl inte spelas in, vilket ger svårigheter med att
ta till sig allt som sägs under en intervju. Våra tidigare inspelade intervjuer har 
ordagrant skrivits ner för att vi inte skulle missa några väsentliga detaljer.
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Vi är inga vana intervjuare och det kan ha påverkat det empiriska innehållet. Det 
hände några gånger att vi avbröt intervjuobjektet för att få ytterligare fakta om 
något denne tog upp. Den intervjuade kan då tappa tråden och glömma att ta med 
väsentlig information. Ska vi vara riktigt kritiska kunde även en del av frågorna
vara ledande då frågeställningarna och uppsatsens teori bidrog till att vissa svar
söktes. Vi har vid varje intervjutillfälle berättat om oss och syftet med uppsatsen. 
En viktig sak som vi har lärt oss är att boka in intervjuer i god tid och sätta en 
tidsram för varje intervju. Den som ska intervjuas behöver avsätta tid i sin agenda
för intervjun, då det annars kan uppstå stress vid intervjutillfället och det kan 
påverka resultatet. 

Det empiriska materialet består huvudsakligen av ovanstående intervjuer men vi 
har även hämtat information från SL:s hemsida och använt oss av deras 
årsberättelse och interna dokumentation. Uppsatsens teoretiska material har vi 
hämtat från aktuella forskningsartiklar i databaserna Emerald och Business Source 
Premier. De här källorna anses ha hög tillförlitlighet. Vi har också använt oss av i 
vårt tycke aktuell och relevant litteratur kring ämnet.  

Vid tolkningen av det insamlade materialet utgick vi från uppsatsens olika teorier 
och försökte använda oss av dessa på vår insamlade empiri. Det gick att hitta en 
del kopplingar mellan det teoretiska och empiriska. Vi önskar dock att vi hade 
hittat ännu mer teori kring ämnet då vårt empiriska material är så brett och 
omfattande. Bredden på materialet gör att det blir svårt att tolka allt och det finns 
också en viss osäkerhet kring att ha gjort de rätta tolkningarna. 
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3. Teori

I teorikapitlet har vi tagit med teori kring intressenterna och dialogen som sådana 
för att skapa en grundförståelse om ämnet. Sedan har vi redogjort för själva 
intressentdialogen, dialogprocessen och olika dialogmetoder. Vi har även visat på 
en strategisk modell om hur ett företag kan arbeta med intressentdialogen på ett 
ansvarsfullt sätt. Det vi inte har tagit med i arbetet är teori kring hållbarhet då 
fokuset har legat på själva konceptet intressentdialog.

3.1. Intressenterna 

Intressenter är individer eller grupper som har intressen i en organisation 
(Freeman 1984). Definitionen av intressenter innefattar också de som kan komma 
att få intresse av företaget i framtiden (Clarksons 1995). För att kartlägga 
företagets olika intressenter presenterar Mitchell et al. (1997) tre attribut; 
intressentens makt, den legitimitet en relation med intressenten medför och hur 
pass angeläget kravet är för företaget. De intressenter som anses som viktigare
enligt den intressentmodell som Mitchell redogör för är de som har hög grad av 
samtliga tre attribut (Mitchell et al.1997). Några av de intressenter som oftast 
anses vara betydelsefulla för företaget är ägarna, kunderna och medarbetarna. 
Även massmedia spelar en allt större roll då de fungerar som en arena för alla 
intressenter. Intressenterna påverkar företagen genom att de ställer krav och de har 
många gånger skilda åsikter om vad som är ett företags roll och ansvar i samhället 
(Grafström et al. 2008). Företagen har, enligt de normativa intressentteorierna, ett 
moraliskt ansvar som innebär att de ska ta hänsyn till intressenternas krav, 
önskemål och åsikter (Philips, 2003). Enligt Freeman (1984) existerar 
organisationer för att tjäna sina intressenter och det gäller för företagen att 
samordna intressenternas intressen. Detta innebär att dialogen med intressenterna 
är viktig och behöver stabila förutsättningar för att fungera, samt att betydelsefulla 
frågor bör förmedlas till intressenterna.

3.1.1. Dialogens innebörd 

Innebörden av ordet dialog var ursprungligen ett enkelt samtal och handlade om 
att utbyta tankar. Gränserna för vad som kallas för en dialog har expanderat i och 
med den skriftliga formen och tillgången till internet (Rockwell 2003). Dialogen 
kännetecknas av att den är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter 
mellan två eller flera parter, ett samtal. En dialog förutsätter att deltagarna får ta 
del av den andra partens förslag och åsikter, samt att återkomma med sina egna 
och på det sättet vidareutveckla resonemanget (De Laval 1999). 

Det kan finnas olika anledningar till att företagen startar en dialog med sina 
intressenter. Enligt en undersökning som har gjorts av Burchell och Cook (2008)
inleder vissa företag en intressentdialog för att de har en vilja att lyssna och lära. 
Andra företag såg dialogen som en viktig del för att ändra sitt sätt att leda 
verksamheten. Sedan fanns det några företag som betraktade dialogen som en 
grundläggande faktor angående förbättringen av relationen till sina intressenter. 
Undersökningen visade att de flesta deltagarna ansåg att det centrala syftet med 
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intressentdialogerna var kunskapsutbyte och organisatoriskt lärande (Burchell & 
Cook 2008).  

3.1.2. Intressentdialogens syfte 

Ett företags mission är inte bara att generera ekonomiska vinster för aktieägare 
utan också att integrera intressen och krav från andra grupper av intressenter i ett 
företags strategiutveckling. Allt större fokus på intressenterna har resulterat i att 
företagen har utvecklat ett brett spektrum av verksamhetens strategier. Det i sin 
tur leder till en ökad spridning av information om verksamheten till omgivningen 
genom en detaljerad rapportering och till en utveckling av mer interaktiva former 
av intressenternas engagemang. (Burchell & Cook 2006). Waddock (2001) 
konstaterar också att många nutida företag allt mer väljer de strategier som arbetar 
mot ömsesidigt ansvar, informationsutbyte, öppen dialog och kontinuerlig 
engagemang för problemlösning. Det förklarar varför det läggs ett ökat fokus på 
själva konceptet intressentdialog.

En intressentdialog kan betraktas som ett viktigt verktyg för företagets arbete med 
hållbar utveckling och socialt ansvar. Många moderna företag arbetar 
kontinuerligt mot att möta de behov och uppfylla de krav som omgivningen sätter 
på dem. Detta leder till en pågående kommunikation mellan företagen och 
intressenterna. Enligt Morsing och Schultz (2006) är en intressentdialog ett viktigt 
element i företagets strategiska kommunikation med omgivningen. En 
intressentdialog i det sammanhanget har ett strategiskt syfte och kan definieras 
som ”företagets målmedvetna dubbelriktade kommunikation med syfte att 
uppfylla sin mission”, det vill säga företagets sätt att skaffa sig och upprätthålla en 
slags licens att verka på näringslivets arena (Hallahan et al. 2005).

3.2. Olika teorier och beskrivningar av dialogprocessen

Eftersom ett företag har många olika intressenter och syften med en dialog kan en 
intressentdialog anta olika former. Den kan ha en mer informativ karaktär med 
syfte att förmedla om företagets prestation till att den kan anta en mer öppen form 
med ett brett spektrum av frågor. Detta gör att dialogprocessen kan variera kraftigt 
(Harris 2005). 

Olika typer av kommunikationsstrategier 

Enligt Morsing och Schultz (2006) finns det olika sätt för företagen att 
kommunicera med sina intressenter. Ett kommunikationssätt är att arbeta med 
informationsstrategi. Den innebär i praktiken en enkelriktad kommunikation där 
företagen framför den faktiska informationen till sina intressenter med syfte att 
informera dem på ett så objektivt sätt som möjligt angående företagets 
verksamhet. Responsstrategi, eller dubbelriktad asymmetrisk kommunikation, är 
ett annat sätt och den går ut på att företagen försöker att engagera sina intressenter 
i verksamhetsprocesser och beslutsfattande med syfte att få externt godkännande 
genom marknadsundersökningar, kundundersökningar och liknande. Den 
sistnämnda är involveringsstrategi, den är en dubbelriktad symmetrisk typ av 
kommunikation mellan företag och dess intressenter. Syftet med denna är att 
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komma fram till en dialog med intressenterna där företaget inte bara ska påverka 
dem utan också lära sig från dem. När båda parterna är aktivt involverade i 
dialogen kan företagen få intressenternas synpunkter kring diverse 
frågeställningar och sedan använda sig av dessa i praktiken. Denna typ av dialog 
kan ses som en gemensam fördelaktig handling som bidrar till förändringar i 
företagets verksamhet. Både informations- och responsstrategier är orienterade på 
avsändaren o betraktar intressenterna som passiva mottagare, medan 
involveringsstrategi bjuder intressenterna att vara aktiva deltagare i dialogerna 
(Morsing & Schultz 2006). 

Ramverk för dialogens karaktär 

Johansen och Nielsen (2010) presenterar ett ramverk i sin artikel där de delar upp 
intressenterna och deras intressen i företaget, samt dialogformen och vilket syfte 
dialogen har. De anser att eftersom intressenterna tillhör olika grupper måste 
företagen hantera detta på ett strategiskt sätt och tillämpa en passande 
kommunikationsform på varje intressentgrupp. Johansen och Nielsen (2010) 
menar på att de intressen som grupperna har i ett företag bestämmer dialogens 
karaktär. 

Intressenter Intressen Dialogens form Dialogens syfte
Kunder Kvalitet, licens att 

konsumera och 
produkternas 
särskiljningsdrag 

Nätverk Få erfarenhet och 
engagera

Investerare Avkastning, 
riskminimering och 
ansvarsfulla 
investeringar

Ömsesidigt 
informationsutbyte

Säkerställa och 
balansera det 
finansiella och det 
etiska

Medarbetare Identifiering, säkerhet 
och trivsel

Involvering Skapa och följa 
företagets kultur

Frivilliga 
organisationer

Inflytande, kontroll, 
medvetenhet och 
legitimitet

Förhandling Kompromissa och 
samarbeta

Leverantörer Engagemang, 
långsiktiga relationer 
och integration

Utbyte Kunskapsutbyte 
och ömsesidigt 
lärande

Källa: Vår tolkning och översättning av Johansen och Nielsen (2010).

Tre filtrar i dialogprocessen 

Pedersen (2006) presenterar i sin artikel en övergripande schematisk modell av 
dialogprocessen. Den omfattar olika faser i intressentdialogen och består av tre 
olika typer av filter som dialogen förs igenom. Inspirationen till denna modell har 
Pedersen hämtad från Frank Olesen (1995). 
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                                       Valfilter                 Tolkningsfilter           Responsfilter    

                                           

                                                                                            
Källa: Vår tolkning och översättning av Pedersen (2006).

Valfiltret handlar om tillgång till dialogarenan. Är det många olika intressenter 
som deltar i dialogprocessen eller är antalet begränsat till ett fåtal privilegierade
grupper? Det är osannolikt att företagen kan inkludera alla sina intressenter i en 
och samma dialog. Därför måste ett urval genomföras som kommer att påverka 
dialogprocessen och dialogresultatet. Sammansättningen av intressenter kan ha en 
inverkan på huruvida de frågor som tas upp i dialogarenan är viktiga och centrala 
eller perifera och okontroversiella (Pedersen 2006).

Tolkningsfiltret behandlar omvandlingen av olika åsikter från dialogen till ett
begränsat antal beslut. En intressentdialog är en komplicerad process och det kan 
vara omöjligt att komma med lösningar som tillfredsställer alla intressenter. 
Dessutom finns det ett antal faktorer som kan lägga hinder i vägen för att uppnå 
det förväntade resultatet av intressentdialogen. Det kan uppstå allianser som kan 
komma att dominera dialogagendan. Vissa intressenter kan avlyssnas eller 
missförstås, latenta konflikter hämmas och problem förblir olösta. Tolkningsfiltret 
innebär med andra ord att de beslut som följer av dialogen kan avsiktligt eller 
oavsiktligt avvika från de behov och önskemål som intressenterna har (Pedersen 
2006).

Responsfiltret avser de aktiviteter som sker när besluten flyttas ut ur dialogarenan. 
Lokala tolkningar, föränderliga miljöförhållanden, motstridiga intressen och 
organisatoriska förändringar kan påverka hur resultatet av dialogen genomförs.
Responsfiltret representerar skillnaden mellan de observerbara åtgärder och 
intentioner som ligger bakom de beslut som följer av intressentdialogen (Pedersen 
2006).

Kunder

Leverantörer

Operatörer 

Medarbetare

Ägare 

Massmedia

Intressent –
dialoger Beslut

Implementering/
påverkan
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3.2.1. Dialogmetoder

De Laval (1999) tar upp olika dialogmetoder, dialogernas karaktär och tidsaspekt, 
samt för– och nackdelar och när de är lämpliga att använda. Vi har dock valt att 
inte ta med alla utan de som vi tycker är mest relevanta för vår uppsats. 

I de flesta fall rör det sig inte bara om att företaget väljer ett av nedanstående 
dialogalternativ, utan de olika metoderna passar att användas i olika skeden av 
processen. I ett långt tidsperspektiv handlar det om att ha en kedja med dialoger 
för at få fram en fungerande lösning. Det finns även det som kan vara ett stöd till 
dialogen men som inte i sig själva genererar dialog och det är bland annat 
trycksaker, utställningar och intervjuer (De Laval 1999). 

Metod    Karaktäristik Tidsaspekt Fördelar Nackdelar Lämplighet 
Arbets-
grupper

Bildas och 
träffar berörda 
personer och 
diskuterar ett 
antal gånger

Kan ta allt 
mellan en 
månad och
flera år.

Ganska enkelt 
att genomföra
Ger bra 
dialog.

Grupperna 
kan fungera 
dåligt
och ge 
besvikelse.

Bra när man 
har en stor 
grupp
personer som 
vill engagera 
sig.

Seminarier Ett par träffar 
med inbjudna 
deltagare, 
specifika frågor 
behandlas

Med förbered-
elser och två 
träffar
behöver man 
ha en månad 
på sig.

Enkelt och 
odramatiskt 
sätt att
få dialog. 
Kreativt 
arbetssätt.

Man når 
endast en 
begränsad
krets.

Lämpligt då 
man vill 
fördjupa
kunskapen på 
något område.

Öppet hus Bemannad lokal 
med utställning 
av befintligt 
utredningsmater
ial

Öppet hus bör 
pågå under 
åtminstone
någon vecka, 
gärna
längre. 
Förberedelser, 
en vecka

Man når 
många som 
kanske
inte annars 
skulle ha 
engagerat
sig.

Kan bli 
rörigt om 
öppettiden
är för kort 
och det 
kommer
många.

Lämpligt när 
man vill 
väcka
intresse hos 
många. Bra 
som
inledning av 
ett projekt.

Gåtur Promenad i 
området med 
efterföljande 
diskussion

Ett par 
veckors 
förberedelser,
genomförande 
tre timmar 
och doku-
mentation ca 
en vecka.

Enkel o 
snabbt 
genomförd 
metod.
Ger 
indikationer 
om var
problemen 
finns.

Man når en 
begränsad 
grupp.
Vill man nå 
fler kan man
genomföra 
flera 
gåturer.

Lämplig 
metod för att 
inleda
en längre 
dialog. Bra i 
kombination
med andra 
metoder.

Källa: Samråd och dialog (De Laval 1999).
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Det finns också något som kallas för referensgrupper, de liknar arbetsgrupperna. 
Skillnaden ligger i att arbetsgrupperna består av personer som deltar på frivillig 
basis, medan referensgruppen tillsätts tjänstemässigt. En blandning av yrkes– och 
lekmannamässig medverkan förekommer också (De Laval 1999). 

Samråd är lagstadgat enligt Miljöbalken, det är något som ska ske tidigt vid all 
planering som påverkar vår miljö, i enlighet med den praxis som tillämpas i Plan-
och bygglagen. De grupper som ska erbjudas samråd är berörda länsstyrelser, 
kommuner, och ideella föreningar, samt den allmänhet som kan antas bli särskilt 
berörd. Det är viktigt att samråden och dialogerna dokumenteras så att de kan 
utvärderas och att denna information når alla (De Laval 1999).

3.3. Intressentdialogens strategiska användningsområde 

Larsson (2008) har tagit fram en modell över hur företagen kan arbeta med 
ansvarsfullt företagande. Den är indelad i fyra olika faser och beskriver hur ett 
företag på ett strategiskt sätt kan arbeta med intressentdialogen i sin verksamhet. 

I den första fasen påbörjas intressentdialogen och eftersom den är avgörande för 
företagets framtid bör den skötas av en extern konsult med företagets ledning som 
lyssnare. Rätt genomförd ger den en möjlighet för företagets ledning att fastställa 
företagets betydande ansvarskategorier och ansvarsaspekter. Processen med att 
identifiera företagets ansvarsområden startar ifrån ledningens sida med att göra en
analys över företagets ansvars– och riskområden. Det är vanligt att ledningen 
fokuserar på ett ansvarsområde istället för att se och förstå de olika sambanden. 
Företaget måste undvika att hamna i vad som brukar kallas stuprörsåtgärder med 
endimensionella utredningar och diskussioner. Sambanden är viktiga att förstå då 
företaget behöver kunna koncentrera sina styrkor till förbättrad prestanda, tydliga 
och intressentorienterade mål. Det gäller att få verksamheten att leva upp till 
intressenternas förväntningar. Utifrån de olika ansvarsområdena fastställs också 
gällande strategier och uppföranderegler för företaget. I den här fasen startar även 
den interna information och kommunikation som är nödvändig för det fortsatta 
arbetet med att integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Här upprättas en 
utbildningsplan och kommunikationsplan (Larsson 2008).

I fas två sker planeringen där fastställande av betydande ansvars/riskaspekters 
indikatorer, deras nyckeltal och målbeskrivning sker. Här upprättas även en 
åtgärdsplan och ett rapporteringssystem väljs. Fasen innehåller också 
klarläggande av organisation och ansvarsfördelning samt en resursbedömning, 
både när det gäller den personella och finansiella. Utifrån detta fastställs även en 
budget. I den här fasen sker också den interna utbildningen som är viktig för att 
medarbetarna ska acceptera de förändringar och nya aktiviteter som ska 
genomföras (Larsson 2008).

Med fas tre börjar själva arbetet ute i verksamheten. Det är i det här skedet som 
det gemensamma ledarskapet genom hela organisationen sätts på prov. 
Internkommunikation och utbildning utgör här en språngbräda för införandet och 
genomförandet. Införandet av ett målstyrt förändringsarbete kräver ett 
rapporterings-, kvalitetssäkrings- eller ledningssystem som ser till att tidsplaner 
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hålls och att resultaten överensstämmer med de mål som har satts enligt denna. 
Det är viktigt att systemet säkerställer utlovad prestanda och att mål uppfylls, 
eftersom det av erfarenhet har visat sig vara något som företagets intressenter 
värdesätter (Larsson 2008).

I fas fyra sker det en uppföljning och utvärdering av de indikatorer, nyckeltal och 
mål som tidigare har satts upp. Det är i den här fasen den interna kontrollen 
etableras och en internrevision genomförs. I internrevisionen går företaget igenom 
vad som har uppnåtts och vad de inte lyckats uppnå. Efter den interna revisionen 
sker det en oberoende granskning av redovisningen för att se hur företaget tagit 
hand om och arbetat med sina ansvarsaspekter. Med hjälp av detta når företaget
den transparens som skapar trovärdighet (Larsson 2008). 

Källa: CSR- från risk till värde (Larsson 2008).
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4. Empiri

Det empiriska materialet är i första hand hämtat från de intervjuer vi har haft med 
personal på SL som har insyn i hållbarhetsarbetet och dess intressentdialoger. Vi 
har även ställt frågor till en av SL:s operatörer Arriva, samt SL:s ägare SLL. 
Sedan har vi tagit med information ifrån SL:s hemsida, årsberättelse och interna 
dokumentation. 

4.1. Syftet med SL:s intressentdialoger 

Enligt Stefan Wallin på SL är intressentdialogerna nödvändiga att ha för att få in 
synpunkter på vad SL bör förbättra i sitt arbete och i sin trafik. SL har flera 
övergripande dokument, såsom policyer, råd och riktlinjer som olika 
organisationer har varit med och tyckt till om och förbättrat innan de fastställts. 
Det är viktigt att dessa dokument och företagets intentioner svarar upp mot de 
förväntningar som samhället har på SL. För företag inom den offentliga sektorn, 
som i fallet med SL, ligger syftet med dialogen i att klargöra de övergripande 
målen som kommer att generera en maximal samhällsnytta. Syftet med de 
intressentdialogerna är att nå SL:s långsiktiga mål och ett av de målen är att alla 
resenärer oavsett funktionsnedsättning ska uppleva att SL är det allra attraktivaste 
sättet att resa på (Wallin 2011). 

Ett annat syfte med intressentdialogerna är, enligt Helene Molander på SL, att få 
ett underlag för att kunna hitta någon form av prioriteringsordning mellan de olika 
hållbarhetsprojekten för att se vad som är mest lämplig för företaget att satsa på
med beaktande av vid var tid tillgängliga resurser. Helene menar också på att 
dialogen med intressenterna hjälper SL att hitta gemensamma nämnare i 
hållbarhetsarbetet, samt vad som är vettigt utifrån perspektivet positiv effekt i 
förhållande till kostnad och utifrån detta kan SL sen sätta målen. Molander anser 
att om SL vill påverka långsiktigt måste de börja i liten skala och dialogen är ett 
sätt att flytta fram positionerna. SL är en stor beställare, vilket gör att de kan driva 
frågorna om hållbarhet och påverka andra verksamheter och företag runt om i
Sverige (Molander 2011). 

Ett av syftena med dialogerna som sker med SLL, är att SL ska kunna nå de 
miljömål som har satts upp. Dialogerna är ett sätt att stötta, samordna och följa 
upp, samt att kontrollera SL:s miljöarbete. Dialogen är grundläggande och 
avgörande för att kunna driva ett hållbarhetsarbete (Brask 2012). 

Ur operatörernas perspektiv är SL:s syfte med intressentdialogerna, att genom 
olika möten och forum, följa upp de uppdrag och avtal som operatörerna får från 
SL (Ekman 2011). 

Ett annat syfte SL har är att få ungdomar som reser med SL att känna sig trygga 
och att de ska veta att de kan ta kontakt med SL:s personal. För att uppnå detta har 
SL varit med på Ung08 i 6 år, festivalen och dess aktiviteter bidrar till att SL 
genom en dialog mellan högstadie-, samt gymnasieungdomar och SL:s 
ordningsvakter med flera, skapar en positiv bild av SL (RIBarn 2011). 
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4.2. Beskrivning av SL:s olika intressentdialoger 

4.2.1 Ägarna Stockholms läns landsting

SL är en politiskt styrd organisation vars ägare är Stockholms läns landsting, SLL 
och det påverkar SL:s långsiktiga planer. Beroende på vilket parti det är som styr 
kan idéerna om det framtida samhället skilja sig åt (Wallin 2011). Exempelvis 
verkar alliansen vara mer för outsourcing, men beträffande miljöfrågorna råder det 
stor samsyn. Miljön är något som inget parti kan bortse ifrån oavsett tillhörighet 
(Molander 2011). 

Initiativtagare till dialogen mellan SL och SLL är i stort sett själva ägarna. SLL i 
sin tur har också intressentdialoger fast på ett mer översiktligt plan. Det SLL gör 
är att komma med vissa direktiv och krav som SL ska se till att följa upp och 
använda vid utvecklingen av sina egna mål och policyer. SLL har varit tydliga 
med sina miljökrav och de har precis fastställt ett nytt femårigt miljöprogram som 
SL har varit delaktiga i att ta fram. SLL kommer även med råd och riktlinjer för 
hur SL bör förhålla sig inom olika områden, men SL gör oftast mer än vad ägarna 
begär (Wallin 2011). Charlotta Brask på SLL beskriver också det nära samarbetet 
med SL kring miljöprogrammet. SLL sammankallar till möten 4-5 gånger per år 
med 10-15 deltagare och det utses även speciella arbets- och styrgrupper. SLL och 
SL brukar även företa en nätverksresa tillsammans varje år då de tittar på olika 
miljöprojekt. Enligt Brask på SLL fungerar dialogerna med SL mycket bra, de är 
dubbelriktade. Det går alltid att utveckla dialogerna, till exempel genom att skapa 
ett bredare kontaktnät på SL där SLL får träffa fler personer från SL (Brask 2012). 

När SLL ger direktiv till SL behöver de komma hela vägen ner och följas upp. Det 
är viktigt att tjänstemännen förstår och respekterar målen som ägarna sätter upp. 
Lika viktigt är det att ägarna respekterar tjänstemännens kunskap om 
verksamheten. För att SL ska kunna arbeta mer kostnadseffektivt behöver 
dialogerna, i vissa fall, förbättras (Molander 2011).  

SLL har inrättat en särskild trafiknämnd som ansvarar för kollektivtrafiken.
Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av 
trafiktjänster och följer även upp verksamheten. Inom trafiknämnden finns det ett 
samverkansråd där frågor rörande landstingsfinansierad kollektivtrafik samt 
särskild kollektivtrafik skall behandlas. Samverkansråden ska vara ett forum för 
information och ge en fördjupad insikt om villkor och behov för äldre och 
resenärer med funktionsnedsättning och den påverkan detta har på SL:s 
verksamhet. Råden ska sammanträda minst fyra gånger per år. Det finns även en 
permanent resursgrupp som behandlar frågor rörande SL och en referensgrupp för 
färdtjänstberättigade ungdomar 12-18 år. Resursgruppens roll är att bistå med 
adekvat kunskap, utvecklingsidéer samt att utvärdera försök och pilotprojekt. 
Dessa möten hålls fyra gånger per år och utöver detta kan särskilda arbetsgrupper 
bildas vid behov. Grupperna träffas både i traditionella möten och ute på plats i 
trafiken. Referensgruppsmöten hålls två gånger per år och är temabaserade
(Samverkansmodell 2011). 
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4.2.2. Kunder och deras intresseorganisationer

SL har en bred krets av kunder vilket leder till att dialogerna omfattar olika 
representanter såsom handikapp- och pensionärsorganisationer, samt grupper med 
ungdomar. Varje dag reser ungefär 700 000 personer med den allmänna 
kollektivtrafiken. Dessutom har SL dagligt ansvar för 70 000 personer i 
Stockholms län som är berättigade till färdtjänst och även cirka 2000 sjukresor 
(www.sl.se 2011). Det innebär att resenärerna är SL:s centrala intressentgrupp 
som får uppleva själva resan och därför ställer särskilda krav på kollektivtrafiken. 
Genom dialoger kan SL få fram det som verkligen behövs för att resan ska 
motsvara kundernas förväntningar. SL måste komma ihåg att när det gäller kunder 
och samhället i övrigt är att värderingarna i samhället förändras över tid och 
kraven blir allt högre (Molander 2011).

När det handlar om dialogerna med kunder är det oftast SL som tar initiativet. En
gång i kvartalet har SL formella samråd då även SL:s politiska företrädare är 
närvarande. I formella mötesforum presenterar SL det som är aktuellt, oftast enligt 
organisationernas önskemål, som till exempel SL:s byggnadsplaner i trafiken, 
förändringar på fordon etcetera. Här har organisationerna chans att framföra sina 
synpunkter. En intressentdialog kan även påbörjas av själva intressenterna, 
exempelvis av organisationerna på beredningsmötena. Dessa sker mellan SL och 
representanter från olika organisationer 1-2 gånger i månaden då det är båda sidor 
som avgör vilka ärenden som ska tas upp. Ett ytterligare sätt för SL att ha en 
dialog med sina kunder är att låta representanter från olika grupper delta i SL:s 
förhandlings- och utvecklingsprocesser av diverse projekt. Det kan handla om allt 
från prövning av prototyper av säten till inköp av spår- och tunnelbanevagnar. 
Detta ger representanterna möjlighet att komma med sina synpunkter innan 
projekten genomförs. I de allra flesta fall går SL så långt de kan för att tillmötesgå 
organisationerna och den tekniska utvecklingen över tid bidrar till en fortsatt
dialog (Wallin 2011).

SL har de tätaste dialogerna med de organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättning (Wallin 2011). SL bedriver så kallade typresor med 
representanter från dessa organisationer, vilket är en form av dialog benämnd som 
Gåtur. Resultaten från resorna gör det möjligt att få en bedömning på 
tillgängligheten utifrån de olika parametrar som mäts, allt från entré, spärrar, 
biljettköp, rulltrappor/hissar, plattformar, stiga på/av till bemötande från personal 
och medresenärer, byten med mera.

SL:s kundtjänst tar emot klagomål som går direkt till berörd operatör. Operatören 
har då skyldighet att vidta eventuella åtgärder. När SL sedan ska följa upp avtalet 
med operatören kan de kontrollera synpunkterna som har lämnats. (Molander
2011).

4.2.3. Operatörer

När vi i uppsatsen skriver om operatörer syftar vi på de entreprenörer som tar 
hand om SL:s huvudsakliga verksamhet, nämligen kollektivtrafiken. Det sker ofta 
en dialog mellan SL och eventuella operatörer redan innan ett avtal har kommit 
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till stånd. Här förmedlar SL sina framtida krav på operatörerna som exempelvis
CSR policy och liknande. På så sätt kan SL påverka företagen att se över sina 
verksamheter redan innan SL ställer kraven (Molander 2011). 

SL:s operatörer är självständiga bolag med sina egna visioner och målsättningar. 
För ett koordinerat arbete med hållbar utveckling är det viktigt för SL att det finns 
en tät dialog med operatörerna för att matcha bådas mål. När det gäller 
operatörerna är dialogerna ett verktyg för SL att förmedla sina krav och 
målsättningar till dessa och samtidigt är SL öppna för operatörernas synpunkter 
och förslag (Wallin 2011). I den genomförda intervjun med Arriva bekräftar Åsa 
Ekman att de, som en av SL:s största operatörer, upplever dialogen som en 
dubbelriktad process. De kan själva initiera nya möten och forum för förbättringar 
där de får möjlighet att påverka SL:s arbete med hållbar utveckling.

Trots detta ligger huvudansvaret för dialogen med operatören hos SL:s 
affärsförvaltare inom trafikslagssektionerna som ser till att kraven kommer med i 
avtalen. Avdelningen hållbar utveckling formulerar och följer upp de krav som 
inkluderats i avtalen. Det har hänt att operatörer har gått fortare fram i 
hållbarhetsarbetet än vad avtalet säger (Wallin 2011). Arriva blev certifierade 
under 2011 och har sina egna miljöledningssystem samt miljömål som matchar 
SL:s och oftast omfattar hårdare krav än de som SL ställer (Åsa Ekman 2011). 
Detta tyder på en aktiv delaktighet från operatörernas sida beträffande 
utvecklingen av SL:s hållbarhetsstrategi.

SL:s dialog med trafikoperatörerna kan ses som en fortlöpande process. Det finns 
regelbundna forum som sker varje månad och en gång i halvåret där SL följer upp 
affären, tar upp och utvecklar kontrakten. Kontinuerliga fysiska möten inplaneras
en gång varannan månad då SL följer en given agenda som kan handla om 
exempelvis trafikinformation. Däremellan kan det dyka upp nya frågor och idéer 
inom hållbarhetsarbete där SL och operatören behöver varandras input eller stöd. 
Sammanlagt leder detta till en nära dubbelriktad kontakt med flera olika 
avdelningar på SL (Åsa Ekman 2011).

Grunden för ett gemensamt hållbarhetsarbete är avtalen mellan SL och 
trafikoperatörerna. Genom avtal fastställer SL de övergripande hållbarhetsmål 
som operatören ska arbeta mot. Operatören får själv avgöra hur den ska uppnå de 
förväntade resultaten. I intervjun ger Åsa Ekman ett exempel på det och nämner 
SL:s krav på Arriva att årligen öka resandeutvecklingen med 3 %. Dock finns det 
inga krav nämnda i avtalet på hur Arriva ska uppnå målet.

I avtalen brukar SL tydliggöra sin rätt att utföra kontroller, antingen egna eller via 
tredje man. SL bedömer operatörernas verksamhet genom oberoende aktörer som 
reser med kollektivtrafiken och rapporterar därefter om sina upplevelser av 
kundbemötandet och själva resan (Wallin 2011). SL:s mätningar handlar inte 
endast om kvalitet och kundnöjdhet utan även om en rad olika tekniska områden. 
Det kompletteras med operatörernas egna mätningar som exempelvis 
bränsleförbrukning och utsläpp. Alla SL:s operatörer deltar i mätningsprocessen 
och ställs mot varandra i en slags tävling genom att resultaten presenteras 
samtidigt på ett forum (Åsa Ekman 2011).
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Alla stadier i grundskolan besöks av en skolinformatör från någon av SL:s 
trafikoperatörer. Syftet är att skapa en positiv dialog som leder till en varaktig 
relation mellan SL och eleverna. Målet är att få unga att vilja åka med SL och 
minska skadegörelse samt fuskåkning. Informationsmötena ska utföras av 
operatörens barn– och ungdomsansvarige. Det är viktigt att informatören 
tjänstegör i det område där skolan finns för att eleverna ska möta denne i trafiken. 
Inför varje skolstart samlas informatörerna på SL:s initiativ för uppdatering och 
vidareutbildning (RIBarn 2011). 

4.2.4. Leverantörer

SL har många leverantörer som levererar både varor och tjänster, de ser till att all 
verksamhet runt omkring kollektivtrafiken flyter på. Det kan gälla allt från 
städning av lokalerna, till ansvar för de resandes säkerhet. Dialogerna med 
leverantörer kan vara såväl formella som informella och syftet är att skapa 
förståelse för SL:s krav, det vill säga att leverantörerna förstår och tar SL:s 
hållbarhetssatsning på allvar. De här dialogerna bär i stort sett en informativ 
karaktär och är framförallt till för att förmedla de krav som SL sätter på sina 
samarbetspartner. Det ordnas leverantörsseminarier där deltagarna informeras om
de övergripande kraven. Vidare tas det upp nya direktiv och initiativ som ska 
följas, ett exempel på detta är Global Compact. SL har börjat jobba med ett nytt 
kvalificeringssystem som heter Trans Q. Leverantörerna lägger in sitt företags alla 
kvalifikationer i systemet. Från SL sida sker en kontroll om företaget uppfyller
grundkraven inom exempelvis miljöcertifieringar och olika policyer (Molander
2011). 

När SL får in anbud upprättar de en så kallad skuggkalkyl. De beräknar om
leverantörens ekonomiska anbud täcker kollektivavtalsenliga löner och sociala 
avgifter. På så vis kan SL få leverantörerna att ta ett större socialt ansvar och SL 
stödjer inte en affär på bekostnad av människor eller miljö (Molander 2011).

Det sämsta ett företag kan göra när en kränkning sker hos en leverantör är enligt
NGO:s (non-govermental organization) perspektiv att avsluta affären. Istället ska 
företaget stanna kvar i avtalet och påverka genom att ställa krav, se till att 
leverantören tar sitt ansvar och åtgärdar problemen. SL har en hävningsklausul 
som gör att de kan häva ett avtal om det finns synnerliga skäl till det. Det gör att 
leverantörerna granskar sin egen verksamhet (Molander 2011). 

Inom SL bedrivs det en omfattande projektverksamhet som oftast styrs av externa 
projektledare. SL behöver tillhandahålla information om vad som ska gälla och 
har tagit fram en miljöhandbok som riktar sig till projektledaren. Det är ett sätt för 
SL att nå ut med sina mål och visioner (Wallin 2011). 

4.2.5. Medarbetare

SL vill vara en attraktiv arbetsgivare och därför tas medarbetarnas synpunkter på 
verksamheten på största allvar. Det finns olika policyer och handlingsplaner som 
SL följer, där mångfald och jämställdhet har en central roll. Ett annat viktigt 
styrdokument SL arbetar med är SAFE som står för samverkan, ansvar, förtroende 
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och engagemang. Varje år får medarbetarna i en enkät ge sin uppfattning om 
arbetssituationen, SL som arbetsgivare och viktiga områden inom SL (www.sl.se
2011).

För medarbetarnas räkning sker det inom SL dialoger med facken och då även 
med trafikutövarnas fack. SL står inte som arbetsgivare till trafikpersonalen men 
det sker ändå ett delat ansvar för deras arbetsmiljö. I avtalet med operatören är SL 
noga med att klargöra kraven på en bra arbetsmiljö (Molander 2011). 

SL:s internutbildningar inom antikorruption omfattar alla medarbetare (Molander 
2011). De anställda utbildas även i barnkonventionen för att de i sitt arbete ska 
kunna ta tillvara på barnets rättigheter. För att höja trafikpersonalens kompetens 
har SL tagit fram ett utbildningspaket tillsammans med handikappförbundens 
samarbetsorganisation (HSO). Utbildningen är obligatorisk för all trafikpersonal 
samt för dem som planerar och handlar upp trafik och anläggningar, inklusive 
konsulter (RiTill 2011). 

Helene Molander på SL anser att det är viktigt med internutbildning för att skapa 
en kultur på företaget där medarbetarna jobbar proaktivt. Att arbeta proaktivt 
innebär att personalen behöver gå utanför sitt ansvarsområde och frivilligt ta ett 
större ansvar till förändring. SL måste också ha en företagskultur där 
medarbetarna respekterar dokumenten de arbetar med (Molander 2011).   

För att leda verksamheten i en hållbar riktning krävs det förutom 
internutbildningar en tydlig ansvarsfördelning och en kontinuerlig interndialog 
mellan olika avdelningar på företaget. Enligt genomförda intervjuer med ett antal 
medarbetare på SL (Helene Molander, Stefan Wallin, Charlotta Solerud, Lotta 
Lovén), resulterar en intensiv internkommunikation inom företaget i ett lyckat 
samarbete och gemensam måluppfyllelse. Sektionen hållbar utveckling tar fram 
anvisningar och övergripande handlingsplaner för hur SL:s hållbarhets- och 
miljömål ska uppnås. Med en interndialog som verktyg förmedlas målen till 
övriga avdelningar inom företaget. En interndialog innebär ett kontinuerligt 
informationsutbyte mellan avdelningarna, vilket möjliggör uppföljning av målen 
och bidrar till lyckad prestanda inom hållbar utveckling (Solerud 2011).

Implementering av Global Compacts principer innebär att SL måste se över sin 
egen verksamhet och att de inte kan kopiera ett annat företags strategier. Utifrån 
sina arbetsuppgifter behöver medarbetarna ställa sig frågan hur Global Compacts 
principer kan integreras i företagets verksamhet (Molander 2011). 

4.2.6. Massmedia

Det påstås att SL är ett av de mest media bevakade företagen i Sverige. 
Allmänhetens förtroende är viktigt för SL:s verksamhet och via media når 
företaget alla sina intressentgrupper (Molander 2011).  

Anställda inom den offentliga sektorn har ett visst ansvar för hur de uppfattas av 
media, det handlar om att ledningen ska föregå med gott exempel. De kan inte 
alltid göra samma saker som i den privata sektorn och lagstiftningen är strängare 
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inom den offentliga sektorn. Den anställdes förfarande är inte alltid olagligt men 
media kan bidra till att framställa det som olämpligt (Molander 2011).

4.3. Hur SL använder sig av resultaten från intressentdialogerna

Genom intressentdialogerna får SL fram information av olika karaktär och det 
gäller att få relevant data in i lämplig avdelning eller projekt. Utifrån en dialog 
med SLL definierar SL innehållet i de övriga intressentdialogerna, samt vilka 
mätningar som ska genomföras (Solerud 2011). SLL tar fram ett femårigt 
miljöprogram vart femte år som SL deltar i och 2011 avslutas det femte 
miljöprogrammet. Det sjätte miljöprogrammet är klart och gäller fram till 2016 
och i detta kommer SL att höja miljömålen ytterligare (Wallin 2011).

Avdelning strategisk utveckling har ansvaret för att kontrollera vad som händer i 
omvärlden, till exempel kommande direktiv från EU. Tillgänglig information 
analyseras och bearbetas inom SL, detta utmynnar sedan i olika företagsstrategier. 
Ett exempel på en av SL:s strategier är barnkonventionen, den innebär en 
förstärkning av barnets rättigheter och sker via en handlingsplan som SLL har 
tagit fram (RIBarn 2011). 

Intressentdialoger ger upphov till en mängd interna dialoger inom företaget och 
resulterar oftast i ett nära samarbete mellan avdelningar på olika nivåer. 
Sektionsmöten är ett sätt att få informationen ifrån intressentdialogerna ut till 
olika sektioner. Här redovisas en sammanställning av hållbarhetsarbetet i företaget 
och vilka utmaningar som ligger framför sektionen de närmast kommande åren
(Wallin 2011).

Enligt Wallin (2011) var en av bristerna i SL:s gamla organisation att det förekom 
ett stuprörstänkande inom företaget. Detta är något SL måste se till att inte hamna 
i igen. Avdelningen hållbar utveckling är beroende av att andra är med och 
uträttar saker åt dem, här är det den tvärgående dialogen mellan sektionerna 
avgörande. Det är viktigt att personalen samarbetar och blir påminda om att de är 
delar av en organisation. Ett viktigt samarbete som sektionen hållbar utveckling 
har är med kollegorna inom trafikförsörjningen, som ansvarar för avtalen med 
operatörerna. För att SL ska kunna verkställa arbetet mot företagets uppsatta mål 
krävs det att rätt strategiska dokument och inriktningar tas fram. I starten av den 
nya organisationen uppstod det många vakanser på trafikförsörjningen. Det ledde 
till att arbetet blev lidande då det inte fanns tid för den viktiga dialogen med 
hållbarhetsavdelningen (Wallin 2011). Denna tillfälliga underbemanning var 
något även SLL kände av i sina dialoger med SL (Brask 2012). Det måste finnas 
tid till att föra en dialog mellan medarbetarna för att komma framåt i arbetet med 
hållbarhet (Wallin 2011). 

SL:s kommunikationskanaler går både uppifrån och ner och tvärtom. En tanke
bakom SL:s omorganisation är att bidra till ett tätare internt samarbete och 
tvärgående dialoger på olika nivåer. Avdelningen strategisk utveckling består av 
sektionen för hållbar utveckling och affärsutveckling. Det krävs en öppen dialog 
mellan sektionerna för att få in hållbarhetsperspektivet i affärsstrategierna. 
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Personalen på avdelningen strategisk utveckling kan inte komma med nya 
strategiska dokument och inriktningar utan att involvera kollegor inom 
trafikförsörjningen (Molander 2011). 
Enligt Ekman (2011) på Arriva, har dialogen mellan SL och Arriva förbättras 
efter SL:s omorganisering under 2011. Kommunikationsprocessen har 
effektiviserats genom att de rätta personerna deltar i dialogerna.

Analyssektionen deltar i det täta samarbetet kring hållbarhetsfrågorna genom att 
mäta och analysera det SL får fram med hjälp av dialogerna med intressenterna. I 
fokus står då dialogerna med kunderna och deras intresseorganisationer. SL:s 
avdelning för verksamhetsstyrning och ekonomi upprättar en så kallad strategisk
karta som omfattar riktlinjer för företagets övergripande mål- att tillhandahålla en 
attraktiv kollektivtrafik. Enligt Loven (2011) på SL:s analyssektion läggs en stor 
vikt på tillgänglighet och kundnöjdhet. Ett antal mätetal och mål sätts in i den 
strategiska kartan, i samråd med de medarbetare i organisationen som har inblick i 
frågorna. Analytikernas uppgift blir att genom mätetalen undersöka och analysera 
hur attraktiv kollektivtrafiken är. Resultaten från undersökningarna kommuniceras 
till berörda sektioner och avdelningar, samt SL:s ledningsgrupp. Det är berörda 
sektioner som ansvarar för åtgärdsplaner mot bakgrund av resultaten (Loven 
2011).

SL:s typresor är en undersökning som genomförs i form av regelbundna 
observationsstudier. Resultatet av undersökningarna och dialogerna innehåller
information av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Den kvantitativa 
informationen presenteras i form av tillgänglighetsindex/resa samt ett 
sammanfattande nyckeltal. Tillgänglighetsindexet baseras på den sammanfattande 
bedömningen av resan och nyckeltalet baseras på andelen positiva respondenter 
på samtliga frågor och typresor. I nyckeltalet väger observatörens bedömning 1/3 
och resenärens bedömning 2/3. Nyckeltalet finns med som mätetal i SL:s 
strategiska karta. Detta mäts var tredje år och två mätomgångar har genomförts 
(2008 och 2011). Måtten används för att SL ska kunna sätta upp nya mål och följa 
upp sin prestation kring tillgänglighet, det vill säga skaffa sig en bild av förväntat 
och uppnått resultat (Loven 2011).

I samband med SL:s ökade fokus på tillgänglighet krävs det samtidigt en intensiv 
dialog med operatörerna. Enligt Ekman (2011) har Arrivas delaktighet i 
tillgänglighetsarbetet ökat med SL:s stigande krav på att alla hållplatser ska 
tillgänglighetsanpassas. 

SL:s dialoger med kunderna kring kundnöjdhet är mer frekventa än de som riktar 
sig mot tillgänglighet. På alla trafikslag i SL-trafiken genomförs det varje månad 
en stor ombordsundersökning, kallad Upplevd kvalitet och det här är ett sätt för 
SL att föra en dialog med sina intressenter. Genom att få in kundernas synpunkter 
och önskemål kan företaget vidareutveckla sina strategier. Kundnöjdheten mäts 
med ett antal kvalitetsfaktorer såsom tidhållning, turtäthet, trängsel, 
störningsinformation, städning, personalens bemötande samt förarens körsätt. 
Resultatet av undersökningen redovisas beroende av dess karaktär, dels för hela 
SL-trafiken och dels för enskilda trafikslag. SL:s mål för kundnöjdhet 2011 är 75 
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% nöjda kunder. Helårssiffran för 2011 är inte framräknad än, men 2010 låg 
kundnöjdheten på 74 % (Loven 2011). 

Arriva bedriver kontinuerligt analysarbeten för att utröna hur de ska få fler kunder 
att åka med dem. Det här blir ännu viktigare nu när SL förändrar sina kontrakt. I
fortsättningen kommer operatörerna att få betalt per påstigande istället för som nu 
då de får betalt per körd kilometer. Arriva själva tittar på sin trafik och kan
komma med förslag till SL om nya turer på linjer där det är många resande 
(Ekman 2011). 

För att se vart SL står i dag inom områdena miljö och socialt ansvar har de 
påbörjat en GAP– analys, den kommer att avslutas under våren 2012. Basen i 
analysen kommer att utgå ifrån innehållet i ISO 26000 som har bra 
sammanfattningar inom hållbarhetsområdet. En GAP- analys är ett sätt att se vart 
företaget står idag och utifrån det sätta framtidens mål (Molander 2011). 

5. Tolkning 

5.1. Syftet med intressentdialogen 

Enligt Freeman (1984) existerar organisationer för att tjäna sina intressenter och 
detta stämmer väl överens med SL:s målsättning som är att generera en maximal 
samhällsnytta. Kunderna står i centrum och är den intressentgrupp som i första 
hand ska tjänas, bland annat genom ökad tillgänglighet och fokus på hela 
samhällets miljö. Då ökad kundnöjdhet och fler resande är några av de viktigaste 
målsättningarna tänker SL både på nuvarande och framtida intressenter. För att 
tillmötesgå intressenterna är det nödvändigt med en dialog för att få in synpunkter 
och kunna förbättra arbetet i SL. Vi kan se att enligt den undersökning som 
Burchell och Cook (2008) har gjort är ett av syftena med dialogen att lyssna och 
lära utav intressenterna. Ett annat syfte kan vara att förbättra relationen och det
har SL tagit fasta på i deras engagemang i Ung08 festivalen, då företaget vill få 
ungdomar som reser med SL att känna sig trygga. Freeman (1984) anser att det 
gäller att samordna intressenternas intressen. Molander (2011) på SL nämner att 
ett av syftena med intressentdialogen är att hitta gemensamma nämnare mellan de 
olika hållbarhetsprojekten.   

SL har regelbundna och täta möten med sina operatörer. De är en viktig 
intressentgrupp för SL eftersom det är operatörerna som kommer att möta, samt 
uppfylla omgivningens behov och krav. Genom avtalet och uppdraget från SL 
uppfyller operatörerna SL:s mission och därför är dialogen viktig ur ett strategiskt 
perspektiv. SL arbetar tillsammans med sina operatörer mot ett ömsesidigt ansvar, 
utbyte av information och engagemang när det gäller att lösa problem. Ett flertal 
författare, såsom Waddock (2001), Hallahan (2005), Morsing och Schults (2006), 
tar upp hur betydelsefullt det är för företagen att ha intressentdialoger som ett 
verktyg för att utveckla strategierna mot en hållbar verksamhet. Molander (2011) 
på SL förklarar att dialogen är ett verktyg och ett sätt att flytta fram positionerna i 
hållbarhetsarbetet. SL har även en slags beställarmakt som gör att företaget kan 
påverka och driva hållbarhetsfrågorna utanför sitt verksamhetsområde. 
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Enligt den undersökning som Burchell och Cook (2008) har gjort ansågs det 
centrala syftet med intressentdialogerna vara kunskapsutbyte och organisatoriskt 
lärande. Det innebär att SL måste föra fram betydelsefulla frågor till sina 
intressenter och ett flertal av SL:s dokument, såsom olika policyer och riktlinjer, 
förmedlar just detta. En av dialogens förutsättningar är att ta del av den andra 
partens åsikter och det har SL tagit fasta på då olika organisationer har varit med 
och förbättrat SL:s dokument innan de har fastställts. Då SL:s syfte inte är att 
generera vinst till ägarna kan de lägga större fokus på andra intressenter och hitta 
strategier för att engagera dem i verksamheten. Det sker bland annat genom en 
ökad information och rapportering via årsberättelsen, internet och bloggar 
etcetera. 

Det som förvånade oss något är hur involverade intressenterna är i SL:s arbete 
med olika dokument. De är delaktiga med sin kunskap och kan komma med krav, 
samt påverka det som sker i SL. Det visar på en lyhördhet hos SL.

5.2. Tolkning av dialogprocessen

Hur samhället ser ut påverkar alltid företagen, i SL:s fall märks detta extra väl då 
det styrs av ett politiskt organ. Förändras verksamheten på något sätt kommer 
naturligtvis också intressentdialogerna att påverkas då ett företag aldrig lever 
åtskilt från samhället det verkar i. För att kunna arbeta med hållbarhet behövs ett 
långsiktigt tänkande och förfarande. Ägarna, de politiskt tillsatta, behöver ha en 
fungerande dialog mellan de olika partierna där de kan fastställa mål för SL,
oberoende av vilket parti som kommer att styra i framtiden.

Vi kan också se att det ibland finns brister i kommunikationen mellan ägarna och 
SL, då förståelsen för vad vissa direktiv egentligen innebär inte alltid finns. 
Kommunikationen från SLL är i vissa fall allt för enkelriktad och de kommer 
endast med information om hur SL ska agera. Denna typ av kommunikationssätt 
kallar Morsing och Schultz (2006) för informationsstrategi. För att SL ska få en 
bättre kommunikation med SLL bör de bjuda in ägarna till en utökad dialog kring
vissa av direktiven. SL har varit delaktiga i att ta fram SLL:s miljöprogram. Här 
handlar det om en annan typ av kommunikationssätt som Morsing och Schultz 
(2006) tar upp, nämligen involveringsstrategi som innebär att båda parterna är 
aktiva i dialogen. 

Enligt Johansen och Nielsens (2010) ramverk är kvalitet ett av kundernas intresse 
i företaget. För SL:s del är det kvaliteten på själva resan som ska uppfylla kundens 
förväntningar. SL har ett omfattande nätverk för att fånga upp resenärernas 
önskemål. De har möjlighet att delta i samråd och via intresseorganisationer i 
beredningsmöten, samt i förhandlings– och utvecklingsprocesser. SL kan via
dialogerna samla erfarenhet från intressenterna, samtidigt som kunderna 
engageras då de kan komma med synpunkter innan projekten genomförs. Enligt
Samråd och Dialog (1999) handlar det om att ha en kedja av dialoger för att få 
fram en fungerande lösning. Det här framträder då Wallin (2011) påpekar att det 
med tiden sker en teknisk utveckling, vilket resulterar i att dialogen med 
intressenterna fortsätter i ett längre tidsperspektiv. 



31

De typresor och utprovningar av olika vagnstyper som SL genomför är en 
dialogmetod med benämningen Gåtur i Samråd och Dialog (1999). Det innebär att 
ett visst kundsegment får tillfälle att observera hur det ser ut ute i verkligheten. 
Deltagarna har sedan möjlighet att komma med synpunkter på det de har upplevt. 
För att dialogformen ska vara verkningsfull gäller det att det sker en återkoppling 
till deltagarna för att rätt saker ska kunna utföras. Vissa förändringar kan ta tid att 
genomföra, vilket gör att dialogen oftast fortgår över en längre tid. Även SL:s 
operatörer behöver vara delaktiga i dialogprocessen. 

Dialogens syfte med operatörerna är enligt Johansen och Nielsen (2010), 
ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte. Vi kan se att SL:s operatörer har en nära 
och dubbelriktad kontakt med flera olika avdelningar på SL. Operatörerna kan 
själva initiera nya möten och forum för förbättringar där de har möjlighet att 
påverka SL:s hållbarhetsarbete. Både när det gäller SL:s bedömningar av 
kundnöjdhet och operatörernas arbete med skolelever tyder på ett aktivt utbyte av 
kunskap mellan SL och operatörerna. 

Seminarier är ett sätt att fördjupa kunskapen hos leverantörerna i vissa specifika 
ämnen som miljöcertifieringar, policyer och Global Compact. Det är bra om SL 
kan hålla ett par seminarium efter varandra som tar upp samma ämne, för att ge
leverantörerna tid att tänka igenom och reflektera kring frågorna som togs upp 
under seminariet. 

Enligt Johansen och Nielsen (2010) är dialogen med medarbetarna till för att 
involvera dem i företaget. Detta stämmer väl överens med det Molander säger, att 
det handlar om att få med sig människorna som arbetar på SL. De dokument som 
tas fram måste följas och vid behov uppdateras då de många gånger är ett verktyg 
för att hålla igång dialogerna kring hållbarhetsarbetet. Genom att skapa en kultur i 
företaget, där personalen vågar gå utanför sitt ansvarsområde, öppnar det upp för 
ett proaktivt arbete. Tänker inte personalen långsiktigt i sitt arbete kommer inte 
heller företaget i sin helhet att kunna verka proaktivt. Vi anser det är viktigt att 
lägga resurser på den interna utbildningen, vilket SL har gjort, för att få fram ett 
långsiktigt hållbart företagande. Höjs kunskapsnivån hos medarbetarna skapas det
en bra bas för att föra en dialog kring aktuella ämnen då lärandet är en 
betydelsefull del i dialogen. 

Vi kan se att SL använder sig av vissa verktyg i sina dialoger, såsom skriftliga 
dokument. Avtalen med operatörerna och leverantörerna, innehåller SL:s olika 
policyer och är normgivande. De är grunden till dialogen mellan parterna och det 
är viktigt att SL följer upp de dokumenten och ser till att kommunikationen inte 
blir enkelriktad. Mätningarna av resultaten som SL gör visar på hur väl dialogen 
har genomförts, men dialogen behöver följas upp tidigare för att se om de tänkta 
resultaten kommer att uppnås. SL använder sig också av sin så kallade 
beställarmakt när de ska ingå avtal och ha en dialog med sina 
leverantörer/operatörer. Andra företag vill gärna göra affärer med SL då det ofta 
handlar om stora summor över en längre tidsperiod och på så sätt kan SL driva 
andra att arbeta i en långsiktig och hållbar riktning.
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Internet är ytterligare ett sätt för SL att föra en dialog med sina intressenter. 
Företaget har bland annat en blogg för sina resenärer där olika dialoger följs upp. 
Resenärerna har också möjlighet att framföra sina åsikter och krav via SL:s 
kundtjänst. Denna dialog kan även innefatta SL:s operatörer och den förflyttar sig 
då mellan tre olika parter. 

Om vi använder oss av Pedersens (2006) modell över dialogprocessen och 
försöker att applicera den på SL:s verksamhet kan vi tänka oss att det ser ut på 
följande sätt. När exempelvis frågan om tillgänglighet ska tas upp bjuds ägarna 
och berörda intresseorganisationer in till dialogarenan. Genom det första så kallad 
valfiltret har då vissa intressenter sållats bort, såsom leverantörer och operatörer. 
Skulle SL även välja att ta med operatörerna i det här skedet skulle detta 
naturligtvis påverka dialogen. När sedan dialogen har passerat tolkningsfiltret 
kommer SL fram till ett antal beslut i frågan. SL försöker att gå intressenterna till 
mötes så mycket de kan men ibland är det omöjligt att genomföra vissa saker. 
Detta innebär att vissa beslut kan avvika från de önskemål som intressenterna har 
haft i dialogen. Sist kommer responsfiltret och här sker själva åtgärderna. SL har,
till exempel, beslutat att alla bussar ska vara låginstegsbussar vid utgången av 
2011, för att på så sätt öka tillgängligheten. Resultatet har dock avvikit något från 
beslutet som har fattats, vilket betyder att en fortsatt dialog behövs. 

Pedersens (2006) modell kan vi även använda oss av för att beskriva 
dialogprocessen med leverantörerna. Här är kvalificeringsfiltret Trans Q ett slags 
valfilter som ger operatörerna tillgång till den arena där SL gör sina affärer. SL:s 
skuggkalkyler är sedan ett tolkningsfilter som kan påverka beslutsprocessen hos 
SL. Det är inte alltid att leverantörerna lever upp till de intentioner som SL har när 
de skriver sina avtal. SL har möjlighet att häva avtalet men ger oftast operatören 
en chans till att åtgärda problemen för att uppnå önskat resultat. Vi anser att det är 
viktigt att intressentdialogen fortgår igenom hela processen. 

Media är en arena som alla intressenter har tillgång till, det är därför viktigt att de 
som arbetar åt SL föregår med gott exempel och tänker på hur de agerar då de är 
hårt media bevakade. Detta innefattar även de operatörer och leverantörer som 
arbetar åt SL då det är de som oftast kommer i direktkontakt med kunderna. Det är 
därför betydelsefullt att det pågår en dialog inom SL och ut till deras 
samarbetspartner om till exempel antikorruption och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Vi kan konstatera att detta är något som redan sker men behöver
förstärkas ytterligare, då SL:s verksamhet omfattar otroligt många människor och 
det kan vara svårt att nå ut till alla. Specifika händelser inom SL kan starta en 
ensidig information i media som SL bör besvara för att kunna fortsätta att verka 
som legitima aktörer i samhället. Det behövs en dubbelriktad dialog runt det som 
har skett och vilka eventuella åtgärder som har vidtagits, samhället vill se att 
företaget tar ansvar för det som har hänt.

Vi kan se att SL driver hållbarhetsfrågorna längre än vad SLL begär och Arriva,
en av SL:s operatörer, ställer ännu högre krav i deras verksamhet i sin tur. Vi 
tycker att det här fenomenet är intressant, då intressentdialogerna kan ses som en 
bidragande orsak till höjningen av kraven. Ett företag som vill bedriva långsiktig 
affärsverksamhet måste tänka proaktivt. De behöver ta reda på vad deras 
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samarbetspartner idag vill ha i framtiden, om det är ett hållbart samhälle de vill 
arbeta mot. De måste också se till att vara bättre på det än konkurrenterna och på 
så sätt höjs kraven på den egna verksamheten. Utifrån vårt empiriska material är 
SL duktiga på att föra en dialog kring vad de vill ha i framtiden och på sätt kan 
deras operatörer bedriva en proaktiv verksamhet. 

Det vi kan se och tolka utifrån vårt material är att SL över lag har bra dialoger 
med sina intressenter. De har ett proaktivt tänkande och oftast väl utarbetade 
processer för att föra en dialog. Här kan vi också analysera vilka faktorer som kan 
påverka dialogerna, såsom det politiska styrandet och samhället i övrigt, SL:s 
verksamhetsstorlek, vilken dialogform de använder och dess frekvens, samt att 
rätt individer deltar.

5.3. Intressentdialogens användningsområde 

I Larssons (2008) modell för ett ansvarsfullt företagande är intressentdialogen
avgörande för ett företags framtid. Genom intressentdialogerna fastställer 
företaget vilka ansvarsområden de ska arbeta med. Här är det sedan den interna 
dialogen som är oerhört viktig för att företaget inte ska hamna i det 
stuprörstänkande som både Wallin (2011) och Larsson (2008) tar upp. Molander 
(2011) har nämnt att syftet med dialogerna är att hitta vad de olika projekten har 
gemensamt och hur företaget bör prioritera emellan dem. SL:s nuvarande 
verksamhet har en hållbarhetsavdelning där alla frågor som handlar om miljö och 
socialt ansvar har samlats. Tidigare var dessa projekt utspridda i organisationen 
och det fanns ingen samsyn på dem. För att den externa intressentdialogen ska 
fungera måste det även finnas en organisation som ger möjlighet till en intern 
dialog. Sektionsmöten är ett sätt att bedriva denna dialog och med hjälp av 
uppsatsens empiriska data kan vi se att det är viktigt att det finns tid och intresse 
hos personalen för detta arbete. Det är speciellt viktigt att tänka på vid 
personalomsättningar och i en omorganisation. Operatören Arriva visar på att 
omorganisationen har förbättrat intressentdialogen, men enligt Molander (2011) är 
det inte organisationsformen i sig som har någon betydelse utan det är att 
företaget gör en granskning av sin verksamhet som leder till en förbättring. 

Enligt Larssons (2008) modell bör dialogen skötas av en extern konsult. Inom SL 
förekommer det att externa konsulter sköter dialogprocessen i vissa fall men vi 
anser att det likväl kan ske med befintlig personal inom verksamheten, det är ändå 
de som har mest kunskap om företaget. Sedan kan det vara bra att ta in extern 
hjälp om det behövs specialkompetens inom ett visst område. 

Det empiriska materialet visar på att SL satsar mycket på den interna utbildningen 
när det gäller hållbarhetsfrågor. Enligt Larssons (2008) modell är detta något som 
sker i fas två och den interna utbildningen är viktig för acceptansen hos 
medarbetarna. Vi skulle vilja se utbildning som mer än bara acceptans, utan även 
som ett sätt att få medarbetarna att tänka proaktivt för att uppnå företagets mål.

I fas två sker en ansvarsfördelning och det gäller att det som kommer fram med 
hjälp av dialogerna hamnar hos rätt person på berörd avdelning. SL har olika 
avdelningar och sektioner såsom strategi, hållbarhet, analys och juridik. De har 
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sina egna ansvarsområden, men de måste tillsammans ta ett gemensamt ansvar för 
hållbarhetsfrågorna. Precis som Wallin (2011) påpekar ska medarbetarna se sig 
som en del av organisationen och ett samarbete dem emellan är nödvändigt. 

I den tredje fasen i Larssons (2008) modell sker själva arbetet ute i verksamheten 
och vi kan se att både SL och Arriva gör undersökningar för att få fram om det 
pågående arbetet kommer att uppnå önskat resultat. När det gäller frågor som 
berör hållbarhet satsar SL framför allt på tillgänglighet och miljö. SL själva tar 
inte upp kundnöjdhet och ökat resande som en del av hållbarhetsarbetet men vi 
anser att detta är det viktigaste arbetet för att nå ett hållbart samhälle. Det är 
naturligtvis bra att satsa på låginstegsbussar, grön el och miljövänligt drivmedel 
och så vidare. Men det är ändå minskningen av bilåkandet till förmån för 
kollektivtrafiken som är det absolut viktigaste. Därför anser vi att 
intressentdialogen med de som inte reser ofta med SL är den mest betydelsefulla 
och något SL borde lyfta fram mera. 

Enligt Larssons (2008) modell kräver ett målstyrt förändringsarbete någon form 
av system där företaget kan se om de under en viss tidsperiod har uppnått de 
resultatmål som har satts upp. SL använder sig av en strategisk karta, den omfattar 
riktlinjer för de övergripande målen och mätetal i form av nyckeltal, samt andra 
mål sätts in. Den strategiska kartan arbetas fram med hjälp av interna dialoger 
mellan berörd personal. 

I den sista och fjärde fasen i Larssons (2008) modell sker analysarbetet. SL:s 
analyssektion undersöker om de indikatorer, nyckeltal och mål som företaget har 
är uppfyllda. Resultaten kommuniceras sedan ut till berörda sektioner som 
ansvarar för vidare åtgärder. På SL:s sker det först en intern revision och sedan en 
extern oberoende granskning. Enligt Larssons (2008) modell är det redovisningen 
som skapar trovärdighet. Molander (2011) på SL tycker att SL ska vara öppna 
med vad de har arbetat med, även om det har uppstått felaktigheter, bara SL också 
kommunicerar till sina intressenter vilka åtgärder de har vidtagit. 

6. Slutsatser

6.1. Dialogens syfte 

Vi har i uppsatsen kommit fram till att syftet med intressentdialogerna och varför 
ett företag använder sig av dem kan variera något. Ett av huvudsyftena med 
intressentdialogen är, för det första, att klargöra företagets olika mål och vilka 
förväntningar som samhället har på organisationen. För det andra, gäller det att 
företaget lever upp till dessa och det sker också med hjälp av dialogerna. Dialogen
ser till att arbetet i verksamheten förbättras och att positionerna flyttas fram. Det 
är inte bara företaget i sig som berörs av intressentdialogerna utan syftet är också 
att försöka påverka resten av samhället inom de områden företaget är verksam. 
Här gäller det att SL hittar gemensamma nämnare i de olika projekt de har för att 
en prioriteringsordning ska kunna upprättas och det här är också ett syfte med 
dialogen. Ett annat viktigt syfte med SL:s intressentdialoger är att följa upp de 
avtal som de har med operatörerna för att se till att uppdragen bedrivs enligt SL:s 
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krav. Syftet med kunddialogen är också att skapa trygghet och en positiv bild av 
företaget. Det kan finnas fler syften med intressentdialogerna som vi inte har fått 
fram i uppsatsen. Vi anser ändå att vi har lyckats ta fram de mest övergripande 
samt generella syftena och därmed fått svar på vår första fråga. 

6.2. Dialogprocessen

Vi har fått en bra uppfattning av hur en dialogprocess kan se ut, dess olika former, 
frekvens och vilka faktorer som kan påverka den. Det går att fördjupa sig ännu 
mer i denna process och ta fram mer detaljerade beskrivningar, men vi tycker att 
vi har lyckats få med det mest väsentliga.  Dialogprocessen startas för att få till en 
förändring och beroende av vad företaget vill åstadkomma bjuds berörda personer 
in till en dialog. Med hjälp av olika dokument, såsom avtal, riktlinjer och policyer 
försöker företaget fastställa vad det är verksamheten vill uppnå och intressenterna 
vill ha. Efter detta sker en ansvarsfördelning och själva arbetet verkställs. Under 
arbetets gång fortlöper dialogen för att kontrollera om det blir som företaget har 
tänkt sig och om det behöver göras vissa justeringar. Företaget analyserar och 
utvärderar sedan arbetet för att se om de uppnått satta mål. En dialog består oftast 
av en kedja av dialoger och en dialogprocess kan fortgå över en lång tidsperiod. 

För att en intressentdialog ska vara verkningsfull gäller det att veta vilken 
mötesform som är mest lämplig, samt vilka som ska bjudas in till dialogen. Vem 
som tar initiativet till dialogen är inte väsentligt utan det viktiga är att det finns 
någon som tar ansvar för att den följs upp och dokumenteras. Hur frekvent en 
dialog bör vara beror på vad företaget vill ha fram med hjälp av dialogen. Då SL 
hittills har nått många av sina uppsatta mål inom området hållbarhet kan vi utgå 
från att deras intressentdialoger har fyllt sin funktion väl. 

Det finns en rad olika faktorer som kan påverka en dialog, allt ifrån samhällets 
politiska styrande, lagar och värderingar till att rätt person befinner sig på rätt 
plats i företaget. SL:s beställarmakt gör att de kan bedriva extra stora 
påtryckningar i sina dialoger. Individers förståelse och engagemang för de olika 
dokumenten som används, samt tid för uppföljning och utbildning påverkar alltid 
en dialog. Här är det organisationen som måste arbeta med sina strategier, såsom 
ansvarsfördelning, kommunikationskanaler och framför allt den interna dialogen 
och företagskulturen. 

6.3. Intressentdialogens användningsområde

Det kan vara en mängd olika saker som ett företag får fram med hjälp av 
dialogerna och hur de använder sig av detta kan då naturligtvis variera. En av de 
saker som företaget får fram med hjälp av intressentdialogerna är vilka 
ansvarsområden de ska arbeta med. Dialogerna ligger till grund för vilka strategier 
och mål företaget väljer att arbeta mot. Intressentdialogerna visar på gapet mellan 
vart företaget är idag och vart de behöver befinna sig i framtiden. Dialogerna 
skapar verktyg för att kunna analysera verksamhetens resultat. Kortfattat används 
intressentdialogen för att skapa ett långsiktigt och hållbart arbete i verksamheten. 
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Vi anser att vi har fått svar på även denna fråga utifrån den teori och empiri som 
uppsatsen bygger på. Det empiriska materialet har en förankring i det teoretiska 
men det är ändå svårt att få med intressentdialogens alla aspekter i en 
förutbestämd mall. Intressentdialogen är betydligt mer komplex i verkligheten och 
påverkas av många yttre faktorer. 

6.4. Trovärdighetsdiskussion

Det teoretiska material som vi har använt oss av består delvis av vetenskapliga 
artiklar som anses ha hög trovärdighet och tillförlitlighet. Övrig litteratur har vi 
hämtat från källor med hög kompetens gällande olika dialogformer och hur en 
dialogprocess bör användas i ett företag. Vi ser det teoretiska materialet som 
trovärdigt och de olika teorierna kan användas tillsammans då de inte motsäger 
varandra. Eftersom vi har ett hermeneutiskt tankesätt kan vi godta att det finns 
olika teorier och att människor inte alltid tolkar verkligheten på samma sätt. Vårt 
empiriska material har inhämtats från ett flertal personer som har långvarig 
praktisk kunskap om dialoger och hållbarhetsarbetet. Dessa personer ser vi som 
tillförlitliga men vi måste även här ta i beaktande att dessa människor ser 
verkligheten ifrån sin synvinkel. Det hade varit önskvärt att intervjua fler personer 
och då framför allt från andra intressentgrupper såsom kunder, dess 
intresseorganisationer och fler operatörer, samt även leverantörer. Detta leder oss 
in på vårt metodval, den kvalitativa. Vi anser att, i vårt fall, ger den högst 
trovärdighet då kunskap om dialogprocessen bäst beskrivs med ord, det vill säga 
via en intervju. Fler intervjuer hade gett oss ett bredare material och fler 
synvinklar att tolka och analysera. Det skulle kunna ge en annan bild av SL:s 
dialoger speciellt med tanke på att SL:s kundkrets är mycket stor, vilket innebär 
att även deras synpunkter kan komma att variera kraftigt. Vi ser metodvalet i sig
som trovärdigt men en mer utförlig undersökning hade varit önskvärt för att kunna 
säkerhetsställa dess tillförlitlighet. Tidigare har vi nämnt vår brist på vana att 
intervjua och det är en av våra svagheter, men samtidigt har vi visat på ett stort 
intresse och engagemang i arbetet. Vår tidigare okunskap om ämnet 
intressentdialoger kan också ses som en svaghet då vi inledningsvis inte hade 
mycket att jämföra med och vårt förhållningssätt blir då också mindre kritiskt till 
det vi ställs inför. Samtidigt kan det leda till ett mer öppet sinnelag och vi kan ta 
till oss mer av den kunskap som vi har fått. Själva ser vi oss som två personer med 
god analytisk förmåga, höga prestationskrav, självinsikt och en förmåga via text 
förmedla det vi vill få fram. Vi anser att uppsatsen med dess teoretiska och 
empiriska innehåll, samt vår tolkning av materialet har en relativt hög 
trovärdighet. 

6.5. Fortsatt forskning

Under arbetets gång har det uppstått nya frågor och tankar kring dialogprocessen 
som vi skulle vilja fördjupa oss i. Dessa frågor handlar i första hand om hur ett 
företag på ett effektivt sätt kan arbeta med intressentdialogerna internt i företaget. 
Det vi skulle vilja få djupare kunskap om är hur organisationsformen och 
företagets struktur påverkar den externa intressentdialogen. Vilka 
kommunikationskanaler och vilken ansvarsfördelning är mest verkningsfull för att 
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inte hamna i det så kallade stuprörstänkandet. Detta har vi sett kan vara ett hinder 
för att uppnå de mål företaget har med intressentdialogerna. 

Ett annat område som skulle vara intressant att studera är hur intressentdialogerna 
påverkas av lagstiftning och landets politiska styrande, eftersom det inom 
hållbarhetsområdet sker en allt större lagstiftning. 

6.6. Slutreflektion

Vårt arbete har gett oss en god inblick i ämnet intressentdialoger och vi har nu fått 
en övergripande bild av hur en dialogprocess ser ut. Vi ser oss som långt ifrån 
fullärda utan vår kunskap kommer förhoppningsvis att byggas på när vi senare 
kommer ut i arbetslivet och får arbeta med intressentdialoger. Det vi framför allt 
kommer att ta med oss är hur viktigt själva syftet med dialogen är. Utan ett klart 
syfte kommer dialogerna aldrig utmynna i något som är strategiskt användbart för 
företaget. Dialogens form och dess frekvens får avgöras från fall till fall, vad som 
anses passa bäst. Det är viktigt att ha i åtanke vilka faktorer som kan påverka 
processen och att det sker en dokumentation, samt uppföljning av dialogerna så att 
det leder till något användbart för företaget. 

Samhället med alla dess olika intressentgrupper ställer allt större och högre krav 
på företagen, samtidigt som bevakningen från media har ökat. Globaliseringen gör 
också att konkurrensen mellan företagen ökar, allt detta leder till att dialogen med 
intressenterna blir allt viktigare. Det gäller att arbeta proaktivt och ta reda på vad 
de olika intressentgrupperna vill ha i framtiden för att företagen ska kunna ligga 
steget före konkurrenterna. För att nå ett långsiktigt och hållbart företagande 
gäller det att ha goda kunskaper om hur dialogerna med intressenterna kan 
användas för att uppnå detta. Vårt arbete ser vi som en intressant och god 
kunskapskälla för den som arbetar eller ska arbeta med intressentdialoger. Det
innebär inte att andra företag kan kopiera SL:s strategier rakt av men de kan ta 
lärdom av dem och använda sig av befintlig kunskap för att skapa egna hållbara 
strategier. Vi anser att det behövs mer forskning kring dialogerna med 
intressenterna, det är nödvändigt med fler empiriska undersökningar som kan 
förbättra det redan befintliga teoretiska materialet. Då kan företaget hitta fler 
verkningsfulla och bättre vägar att nå ett hållbart och långsiktigt företagande. 
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8. Bilagor

Intervjuguide

Intervju 1 med Helene Molander, SL:s bolagsjurist. Genomfördes den 24 
november 2011 mellan 12.00 och 14.30 på SL:s huvudkontor i Stockholm.

Berörda frågor:

1. Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter har SL idag när det gäller 
arbetet med hållbar utveckling och socialt ansvar?

2. Hur tycker du att den nya organisationsformen som SL antagit har 
fungerat hittills, vilka fördelar har den för SL:s arbete med hållbar 
utveckling jämfört med den gamla?

3. Hur når ni ut till alla operatörer med de krav som ni har när det gäller 
arbetet med hållbar utveckling och socialt ansvarstagande?

4. Vilka möjligheter har ni att kontrollera, påverka och följa upp era 
entreprenörer så att de följer de avtal som har slutits?

5. I den kartläggning av riskerna i leverantörsleden för vissa produkter, 
kopplade till mänskliga rättigheter, som har gjorts i SL:s verksamhet, 
kan du redogöra för vilka risker ni fann?

6. Vilka är SL:s upphandlingspolicyer, riktlinjer och andra styrdokument 
som man följer inom verksamheten?

7. Hur ser kommunikationen ut med SL:s intressenter?
8. Vilka möjligheter har era trafikoperatörer att påverka SL:s arbete med 

hållbar utveckling? Har ni kanaler för att kunna ta tillvara på deras 
erfarenheter och kunskaper på rätt sätt?

9. Hur går ni tillväga när ni avtalsförhandlar med era leverantörer och 
trafikoperatörer?

10. Hur långsiktiga är avtalen och vad krävs för att SL ska kunna bryta ett 
avtal med en leverantör/operatör?’

11. Är det möjligt att vid behov lägga till nya krav och riktlinjer i 
efterhand till befintliga avtal?

12. På vilket sätt marknadsför ni ert arbete med hållbar utveckling och hur 
arbetar ni med att möta medial uppmärksamhet angående socialt 
ansvar?

13. Hur fungerar prekvalificeringssystemet Trans Q?
14. Vad innebär SLL:s uppförandekod?
15. Kommer ni att uppnå de miljömål ni har satt upp för utgången av 

2011?
16. Vad innebär ISO 14001 och ISO 26000 för SL:s verksamhet?
17. Vad kommer det nya Miljöprogrammet som SLL tar fram att 

innehålla?
18. SL är involverad i arbetet med Global Compact. Vad lägger SL mest 

fokus på när det gäller Global Compacts 10 principer?
19. Är det någon av Global Compacts principer som det kan bli 

problematiskt att införa eller arbeta med i SL:s verksamhet?
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20. Vad anser ni om Global Compacts trovärdighet när det inte finns något 
kontrollorgan i denna organisation?

21. Har ni fler projekt på gång angående arbetet med hållbar utveckling 
som ni ännu inte kommunicerat utåt?

22. Hur långsiktigt tänker ni i ert hållbarhetsarbete?

Intervju 2 med Stefan Wallin, chef för SL:s hållbarhetssektion. 
Genomfördes genom en telefonintervju den 2 december 2011 mellan 
kl.14.00 och 15.00 på Karlstads universitet.

Berörda frågor:

1. Vad innebär en intressentdialog för SL:s verksamhet och vad är syftet 
med denna?

2. Vilka är intressentgrupperna som man vänder sig till genom en 
intressentdialog?

3. Vem är initiativtagare till dialogerna och vem är det som deltar?
4. Vilka former kan intressentdialogerna ha och hur ser dialogprocessen 

ut?
5. Hur frekventa är intressentdialogerna?
6. Vilka frågor inom SL:s hållbara utveckling tas upp i dessa dialoger?¨
7. Hur går ni vidare med den information som ni får fram genom 

intressentdialogerna?
8. Hur ser den interna kommunikationsprocessen ut, går 

kommunikationskanalerna uppifrån och ner eller nerifrån och upp?

Intervju 3 med Åsa Ekman, Arriva, affärsutvecklare. Genomfördes via 
telefon den 16 december mellan kl.11.00 och 12.00 på Karlstads 
universitet.

Berörda frågor:

1. Hur ser dialogprocessen ut mellan Arriva och SL när det gäller frågor 
om hållbarhet?

2. Hur frekventa är dialogerna och är det tillräckligt för ett lyckat 
samarbete?

3. Hur delaktiga är ni i arbetet med att utveckla hållbarhetsstrategierna 
inom SL?

4. Hur förmedlar ni SL:s vision och mål till era medarbetare?
5. Hur sker utvärderingen av ert hållbarhetsarbete? Jobbar ni med några 

mätningar eller nyckeltal?
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Intervju 4 med Lena Lovén, omvärlds- och marknadsanalytiker på SL:s 
analyssektion. Genomfördes via e-korrespondens mellan den 20 och 21 
december 2011.

Berörda frågor:

1. Vilka undersökningar görs på de som inte reser med SL för att ta reda 
på vad SL ska göra för att få fler att resa med dem? 

2. Vilka nyckeltal har ni när det gäller hållbarhetsarbetet, dvs. inom 
tillgänglighet och kundnöjdhet? Vilka förväntade resultat som ni 
arbetar emot och det resultat ni hittills har fått fram i era 
undersökningar och analyser?

3. Vilka resultat får ni fram från intressentdialogerna och hur använder 
ni denna information?

4. Får ni fram era nyckeltal utifrån intressentdialogerna?
5. Vem bestämmer vad som ska mätas och hur frekventa ska mätningar 

vara?
6. Hur ser dialogen ut mellan er och andra avdelningar angående 

presentation av det material ni får fram?

Intervju 5 med Charlotta Solerud, Strateg miljöledningssystem. 
Genomfördes via e-korrespondens mellan den 20 och 23 dec 2011.

Berörda frågor:

1. Hur ser dialogen ut mellan er och andra avdelningar angående arbetet 
med hållbar utveckling?

2. Får ni fram era nyckeltal utifrån intressentdialogerna?
3. Vem är det som bestämmer vad ni ska mäta och hur frekventa är era 

mätningar?
4. Vilka tar del av resultaten och hur använder de den information som ni 

får fram?
5. Vilka nyckeltal har ni när det gäller hållbarhetsarbetet, dvs. inom 

miljö, tillgänglighet, barnkonventionen och kundnöjdhet?

Intervju 6 med Charlotta Brask, Miljöchef på SLL. Genomfördes via 
telefon mellan kl: 9.00 och 9.30, den 11 januari 2012, på Hammarö. 

Berörda frågor: 

1. Vad har dialogerna med SL för syfte?
2. Vilken betydelse har dialogerna när det gäller hållbarhetsarbetet?
3. Tycker ni att dialogerna fungerar bra eller är det något ni vill ändra på? 
4. Hur ser dialogprocessen med SL ut? Frekvens, form, ansvarig etcetera. 
5. Tar SLL del av och kan de påverka SL:s övriga intressentdialoger? 
6. Bidrar dialogen med SL till att uppfylla deras mål och visioner?


