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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur HSBs värderingar skapar värde för HSBs 
intressenter. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ metod. Denna grundar 
sig i en syn på verkligheten som social konstruktion och en hermeneutisk, tolkande, syn på 
kunskap. Undersökningen är gjord vid HSB Centrala Värmland i Karlstad.  
 
Företag söker ständigt nya sätt att skapa värde. Värde anses idag vara något som skapas 
tillsammans, genom relationer och att enbart fokusera på ägare och att göra vinst är således 
inte längre tillräckligt. Ett företag måste ta hänsyn till samtliga av sina intressenter och lära 
sig vad som skapar värde för dem. På senare tid är det intresset för sociala, etiska och 
miljömässiga värderingar ökat. Begrepp som socialt ansvar och hållbarhet blir allt viktigare 
och dessa aktiviteter verkar kunna styras precis som andra system inom ett företag. 
Värderingar kan vidare vara drivande faktorer i förbättringsprocesser vad gäller 
tjänstekvalitet, så kallad värderingsbaserad tjänstekvalitet för hållbara affärer.  
 
Slutsatsen av undersökningen är att HSBs värderingar, engagemang, trygghet, hållbarhet, 
omtanke och samverkan, ETHOS, skapar värde för HSBs intressenter och särskiljer HSB från 
andra företag på marknaden genom att de genomsyrar hela HSBs verksamhet och kan kopplas 
till allt HSB gör. Avgörande i denna process är framför allt den interna kommunikationen. 
HSBs medarbetare definierar värderingarna, ETHOS, som sina egna och agerar enligt dem 
vilket, som ovan nämnt, ger värderingarna innehåll. Genom att lyssna på sina intressenter, och 
ge dem vad de vill ha och förväntar sig, driver och förbättrar värderingarna tjänstekvaliteten. 
HSB som är en kooperativ organisation har en större möjlighet att komma nära sina 
intressenter och därmed att förstå vilka värderingar dessa har, än andra privat- eller 
aktieägdaföretag, vilket måste anses som en fördel. 
 
 

 2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING 5 

1.1 BAKGRUND 5 
1.2 PROBLEMFORMULERING 5 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 6 
1.5 DISPOSITION 6 

2. METOD 7 

2.1 ONTOLOGI 7 
2.2 EPISTEMOLOGI 7 
2.3 METODIK 8 
2.3.1 INDUKTIV, DEDUKTIV ELLER ABDUKTIV ANSATS 8 
2.3.2 KVANTITATIV ELLER KVALITATIV INFORMATION 9 
2.4 UNDERSÖKNINGEN 9 
2.4.1 INSAMLING AV KVALITATIVA DATA 10 
2.4.2 VAL AV ENHETER 10 
2.4.3 BEARBETNING AV DATAMATERIAL 10 
2.5 TROVÄRDIGHETSDISKUSSION 11 
2.5.1 VALIDITET 11 
2.5.2 RELIABILITET 12 

3. TEORI 13 

3.1 VÄRDESKAPANDE 13 
3.2 INTRESSENTPERSPEKTIVET OCH VALUES-BASED MANAGEMENT 14 
3.3 HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR 15 
3.4 RESPONSIBILITY MANAGEMENT 16 
3.5 VALUES-BASED SERVICE QUALITY FOR SUSTAINABLE BUSINESS 17 
3.6 KOMMUNIKATION 18 
3.7 SAMMANFATTNING 19 

4. EMPIRI 20 

4.1 HSBS HISTORIA – FRÅN DEN GODA BOSTADEN TILL DET GODA BOENDET 20 
4.2 KOOPERATIONEN HSB 21 
4.3 VISION, MÅL OCH KÄRNVÄRDERINGAR 21 
4.4 HSB CENTRALA VÄRMLAND 23 
4.5 MEDARBETARE OCH KOMPETENS 24 
4.6 HSB OCH MILJÖ 24 
4.6.1 KLIMATFRÅGAN 26 
4.6.2 HSB OCH GIFTER 27 
4.6.3 GOD BEBYGGELSE 27 
4.7 ISO-CERTIFIERINGEN 28 
4.8 HSB I SAMHÄLLET 29 
4.9 HSB OCH KOMMUNIKATION 30 

 3



5. ANALYS 33 

6. SLUTSATS 38 

KÄLLOR 39 

 

 4



1. INLEDNING 
 

 
I detta kapitel kommer vi att ge en inledande beskrivning av det ämnesområde uppsatsen 
behandlar. Vi börjar med att presentera bakgrunden till det problem vi vill undersöka. Vidare 
formuleras problemet, varefter vi anger syftet med undersökningen. Slutligen redogör vi för 
hur uppsatsen är disponerad. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företag söker ständigt nya sätt att skapa värde för sina kunder (Shaw och Ivens, 2002). Enligt 
den traditionella varucentrerade logiken är värde något som skapas i tillverkningen, där det 
”bäddas in” i den konkreta varan. Människor gör enligt denna teori utbyten endast för att få 
varor. Dessa kan sedan bytas på marknaden, varför värdet kallas exchange-value, 
utbytesvärde. De senaste åren har fokus emellertid flyttats allt mer från varor till tjänster. 
Enligt den tjänstecentrerade logiken gör människor utbyten, inte för att få varor utan, för att få 
tjänster. Värde skapas av kunden genom användning och bestäms därför value-in-use. Kunden 
är, enligt detta synsätt, inte längre bara passiv mottagare av varor, utan medskapare i den 
värdeskapande processen (Vargo och Lusch, 2004). Värde skapas genom relationer, det vill 
säga tillsammans med leverantörer, företagspartners, allierade och kunder (Ramirez, 1999). 
Ett företag kan således inte längre fokusera enbart på ägarnas önskemål och att mäta 
prestationer i termer av effektivitet och kontroll är därför inte längre tillräckligt. Ett företag 
måste också ta hänsyn till andra intressenters värderingar (Pruzan, 1998).  
 
Pruzan (1998) argumenterar därför för values-based management, ett värderingsdrivet 
intressentperspektiv på ledarskap, samhällsansvar och etik. Värderingar och etik kan vara 
avgörande för huruvida ett företag når framgång (Normann, 1984). Allt fler företag fokuserar 
idag på Corporate Social Responsibility, på svenska socialt ansvar, och hållbar utveckling. 
Waddock (2006) menar att ett socialt ansvar kan styras precis som andra aktiviteter inom ett 
företag och att dessa sorters ansvarsledningssystem kan jämföras med de 
kvalitetsledningssystem som växt fram sedan 1980-talet. Hon kallar dessa Responsibility 
Management (RM). Ett försök till ett sådant ansvarsledningssystem är hållbarhetsredovisning. 
Hållbar utveckling, på engelska sustainable development, sammanfattas ofta i konceptet triple 
bottom line, som delar in värde i tre kategorier: en ekonomisk, en miljömässig och en etisk 
(Elkington, 1999). För långsiktig hållbarhet måste samtliga av dessa dimensioner tas hänsyn 
till. Kemp (2005) har utvecklat detta koncept ytterligare och identifierat fem dimensioner för 
hållbarhet; en etisk, en social, en natur-filosofisk, en ekonomisk och en juridisk.  Edvardsson, 
Enquist och Sebathu (2007) menar att socialt ansvarstagande och hållbarhet kan användas 
som drivande krafter för värdeskapande och som en del av tjänstekvalitetsförbättringar i 
hållbara tjänsteaffärer. Detta kallar Edvardsson, Enquist och Sebathu (2007) för valuesbased 
service quality for sustainable business, eller, på svenska, värderingsbaserad tjänstekvalitet 
för hållbara affärer.  
 
 

1.2 Problemformulering 
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HSB, Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening, är en kooperativ organisation som 
bildades av Hyresgästföreningen i Stockholm år 1923. Det ursprungliga syftet med HSB var 
att bygga och förvalta bra bostäder med låga boendekostnader för sina medlemmar. HSB ville 
driva utvecklingen för en allt högre standard i boendet framåt och att bygga funktionella 
bostäder för att underlätta livet för människorna var drivkraften i det tidiga HSB-arbetet 
(www.hsb.se). HSB Centrala Värmland, som är en av de regionala HSB-föreningarna i landet, 
bildades 1933 och har idag cirka 120 bostadsrättsföreningar under sig. HSB Centrala 
Värmland är ett fullserviceföretag och sysslar således med fullständiga lösningar inom 
fastighetsförvaltning. Detta inkluderar medlemsverksamhet, teknisk och 
administrativ/ekonomisk förvaltning av fastigheter, nyproduktion och ombyggnation av 
bostäder, samt uthyrning och medlemsverksamhet.  
 
På senare år har ekologi och långsiktig hållbarhet blivit vägledande för verksamheten. Även 
kvalitet är en viktig ledstjärna. Sedan verksamheten blev miljö- och kvalitetscertifierade 2005 
har ambitionen varit att ständigt förbättra sig och skapa hållbara affärer (Verksamheten 2005 
HSB Centrala Värmland). Hållbarhet, och HSBs övriga värderingar, Engagemang, Trygghet, 
Omtanke, och Samverkan, internt förkortat ETHOS, ska genomsyra all verksamhet och vara 
tydliga i alla organisationens aktiviteter (HSB Kompassen). Värderingarna ska skilja HSB 
från andra företag på marknaden och visa att det är något speciellt med HSB. De ska helt 
enkelt ge lite mer värde (Orre). Men hur? Denna problematik är vi intresserade av att 
undersöka och den leder oss till följande syfte: 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur HSB förhåller sig till inledningsvis nämna 
påståenden och teorier angående värdeskapande genom värderingar. Vår frågeställning blir 
således: 
 

1) Hur skapar HSBs värderingar värde för sina intressenter? 
 

1.5 Disposition 
 
Inledningsvis förklarar vi bakgrunden till det problem vi vill undersöka.  Problemet 
formuleras, varpå vi förklarar syftet med undersökningen och de frågor vi ämnar besvara. I 
metodkapitlet beskriver vi hur vår syn på verklighet och kunskap, samt vilken metod vi valt. 
Vidare beskriver vi hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Vi för här även en 
trovärdighetsdiskussion angående den metod vi valt att arbeta efter. I det tredje kapitlet 
presenterar vi de teorier vi anser är av vikt för vår undersökning. Dessa behandlar 
utvecklingen från varor till tjänster, den värdeskapande processen, samt hur värderingar kan 
skapa värde. I det fjärde kapitlet presenterar vi empirin. Empirin analyseras, med hjälp av 
tidigare presenterade teorier, i kapitel fem. I det avslutande kapitlet drar vi en slutsats av vår 
analys. Vi undersöker huruvida det vi kommit fram till motsvarar uppsatsens syfte, samt 
besvarar de frågor vi ställt i kapitel ett.   
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2. METOD 
 

 
I detta kapitel beskriver vi det tillvägagångssätt och den metod som vi valt att använda under 
arbetet med vår uppsats. Vi redogör inledningsvis vår syn på verkligenheten och vår syn på 
kunskap. Vidare presenterar vi vårt val av metod och ansats, varpå vi går igenom hur 
undersökningen genomförts. Avslutningsvis diskuterar vi trovärdigheten i vår undersökning.  

 
 

2.1 Ontologi 
 
Begreppet ontologi kommer från grekiskan och betyder ”läran om varat”. Ontologi är således 
läran om hur världen ser ut (Jacobsen, 2002). Frågor som rör ontologi kan delas in i två 
synsättt; objektivism respektive konstruktionism (Bryman och Bell, 2005).  
 
Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala företeelser och deras 
betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörer. Objektivism innebär således att 
vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som vi inte kan påverka (Bryman och Bell, 
2005). Verkligheten betraktas som ett externt och objektivt fenomen (Arbnor och Bjerke, 
1995). 
 
Den andra ontologiska ståndpunkten, konstruktionism, går ut på att sociala företeelser och 
deras betydelse är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. Sociala företeelser och 
kategorier skapas av socialt samspel och utgör konstruktioner. Dessa befinner sig i ett tillstånd 
som kontinuerligt förändras och kan därför aldrig betraktas som slutgiltiga (Bryman och Bell, 
2005). Verkligheten som social konstruktion är subjektivt given och skapas på nytt i varje 
sammanhang i vardagslivet (Arbnor och Bjerke, 1995).  
 
Vår syn på verkligheten stämmer överens med det senare synsättet. Vi anser att sociala 
enheter, såsom organisationer och företag, bör betraktas som konstruktioner, vilka bygger på 
aktörernas uppfattningar och handlingar. Dessa måste således ses som socialt konstruerade 
kontinuerliga processer.  
 

2.2 Epistemologi 
 
Epistemologi, kunskapsteori, handlar om vad kunskap egentligen är, det vill säga vad som ska 
och vad som inte ska accepteras som kunskap Epistemologin kan delas in i två ansatser; 
positivism och hermeneutik (Bryman och Bell, 2005). 
 
Positivism står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt, som förespråkar en användning av 
naturvetenskapliga metoder via studiet av den sociala verkligheten och dess betydelser 
(Bryman och Bell, 2005). Enligt positivismen finns det en objektiv, värderingsfri, verklighet 
utanför oss själva. Forskare och samhälle är två separata element och den objektiva 
verkligheten kan därav studeras på ett objektivt sätt. Forskningsresultat kan vidare kopplas 
samman. Kunskap byggs således upp kumulativt, vilket ger en överblick av de 
lagbundenheter som styr samhället (Jacobsen, 2002). 
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I vår undersökning utgår vi från en hermeneutisk synvinkel. Den hermeneutiska ansatsen 
kritiserar den positivistiska naturvetenskapliga synen på den sociala verkligheten och menar 
att kunskapsuppfattning bygger på förståelse och tolkning (Bryman och Bell, 2005). 
Utgångspunkten är att studiet av hur människor tänker och handlar är något helt annat än 
naturvetenskap. Den sociala verkligheten uppfattas olika av olika människor, det vill säga den 
är inte lika för alla, och kan därför inte betraktas som objektiv (Jacobsen, 2002). Det är 
omöjligt att frigöra sig från dessa subjektiva referensramar (Thurén, 1996). Det finns ingen 
objektiv social verklighet, det finns bara olika bilder av verkligheten. Och dessa bilder kan 
bara kartläggas genom att forskarna sätter sig in i hur människor tolkar och ger mening åt 
sociala fenomen. Eftersom det finns så många olika sätt att tolka och ge mening åt sociala 
fenomen är det inte möjligt att bygga kumulativ kunskap på det sätt positivismen förespråkar. 
Och eftersom allt måste förstås i sitt specifika sammanhang finns heller inte några 
lagbundenheter som är giltiga oberoende av tid och rum (Jacobsen, 2002). 
 

2.3 Metodik 

Metodiken anger vilka tillvägagångssätt som ska användas för att kartlägga verkligheten. 
Tillvägagångssättet grundas i, vilket vi beskrivit ovan, huruvida verkligheten uppfattas som 
objektiv eller som en mänsklig tolkning (Jacobsen, 2002). Det första valet handlar om 
induktiv, deduktiv eller abduktiv datainsamling. Det andra valet berör huruvida information 
samlas in kvantitativt eller kvalitativt. 
 

2.3.1 Induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats 
 
En deduktiv strategi innebär att forskaren går från teori till empiri. Deduktiva anhängare 
menar att det bästa sättet att samla in data är att först skaffa vissa förväntningar om hur 
världen ser ut och sedan gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer 
överens med verkligheten. Förväntningarna bygger således på tidigare empiriska rön och 
tidigare teorier. Kritiken mot denna ansats är att den leder till att forskaren enbart letar efter 
den information han eller hon finner är intressant och tenderar att ge stöd åt de teorier han 
eller hon hade när undersökningen inleddes. Viktig information kan på detta sätt lätt förbises 
(Jacobsen, 2002). 
 
En induktiv ansats fungerar på motsatt sätt, det vill säga forskaren går från empiri till teori. 
Forskaren går ut i verkligheten och samlar in relevant information, utan förväntningar, för att 
slutligen systematisera den och formulera teorier. Teorier bildas således utifrån det som 
observeras, från verkligheten. På detta sätt begränsas inte vilken information som samlas in 
(Jacobsen, 2002).  
 
Thurén (1996) menar att dessa två ansatser kan kombineras, varigenom en tredje ansats 
uppnås – abduktion. Denna innebär en växelverkan mellan teori och empiri. MER! 
 
Vi har valt att använda oss av den sistnämnda metoden. Att samtidigt som empiri samlas 
utveckla teori har underlättat vårt arbete och gett oss en bättre förståelse av både teori och 
empiri.   
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2.3.2 Kvantitativ eller kvalitativ information   
 
Kvantitativa eller kvalitativa ansatser gäller vilken form av information vi samlar in; siffror 
(kvantitativt) eller ord (kvalitativt) (Jacobsen, 2002).  
 
Den kvantitativa metoden grundar sig i att verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och 
instrument som ger oss information i form av siffror. Den insamlade informationen kan vidare 
behandlas med hjälp av statistiska metoder. Det klassiska mätinstrumentet enligt denna metod 
är frågeformulär, enkäter, med givna svarsalternativ (Jacobsen, 2002).  
 
Den kvalitativa metoden utgår från synsättet att vi, för att verkligen förstå sociala fenomen, 
måste få fram hur människor tolkar den sociala verkligheten. Detta kan endast göras genom 
att observera dem och låta dem berätta med egna ord. Klassiska mätmetoder inom denna 
inriktning är således observation och öppna intervjuer (Jacobsen, 2002). 
 
Den kvantitativa skolan hänger ihop med det deduktiva synsättet där tyngden ligger på 
prövningen av teorier. Metoden införlivar även den naturvetenskapliga, positivistiska 
modellens tillvägagångssätt och stämmer överens med uppfattningen om att den sociala 
verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet. Den kvalitativa skolan betonar på motsatt 
sätt huvudsakligen ett induktivt synsätt, där tyngden läggs på att generera teorier. Den 
kvalitativa skolan tar vidare avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och 
tillvägagångssätt och lägger istället tyngden på hur människor tolkar och uppfattar sin sociala 
verklighet. Avslutningsvis hänger den kvalitativa ansatsen ihop med bilden av den sociala 
verkligheten som en ständigt föränderlig entitet som skapas och konstrueras av människorna 
själva (Bryman och Bell, 2005).       
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Denna metod passar vår frågeställning då 
vi vill få en djupare förståelse för det problem som studeras samtidigt som den innehåller flera 
aspekter vilka skulle vara svåra att undersöka med en kvantitativ metod. Fördelarna med en 
kvalitativ metod är framför allt den höga graden av öppenhet. I den kvalitativa metoden har 
forskaren inte bestämt i förväg vad han eller hon ska leta efter varför metoden sätter få 
begränsningar på de svar respondenten kan ge. En kvalitativ undersökning sägs därav få hög 
intern giltighet. Kvalitativa undersökningar ger också större flexibilitet. En problemställning 
kan ändras efter hand när forskaren får veta mer (Jacobsen, 2002). 
 

2.4 Undersökningen   
 
Undersökningen genomfördes genom att först samla in kvalitativa data. Viktigt i denna fas är 
att välja ett urval av representativa enheter. När data samlats in måste den vidare bearbetas. 
Dessa faser beskrivs här nedan. Att återskapa en kvalitativ undersökning kan vara svårt 
(Jacobsen, 2002). Vi har dock försökt att så utförligt som möjligt förklara hur undersökningen 
genomförts. 
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2.4.1 Insamling av kvalitativa data 
 
Jacobsen (2002) anger fyra metorder för att samla in kvalitativ data: Individuell intervju, 
gruppintervju, observation, samt dokumentundersökning. Vi har valt att göra öppna 
individuella intervjuer.  
 
Den öppna individuella intervjun kännetecknas av att undersökare och uppgiftslämnare 
samtalar som i en vanlig dialog. De data som samlas in kommer i form av ord, meningar och 
berättelser och det läggs inga begränsningar på vad uppgiftslämnaren kan säga. De data som 
samlas in genom de individuella intervjuerna kallas primärdata. Den öppna individuella 
intervjun lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks. Detta beror på att metoden ofta är 
tidskrävande. Vidare passa metoden bäst när vi är intresserade av den enskilda individen 
säger, samt när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt 
fenomen (Jacobsen, 2002). Intervjuerna genomfördes på HSB Centrala Värmlands kontor. 
 
Vi har också samlat in data genom dokumentundersökning. Dessa data kallas för 
sekundärdata. Källgranskning är särskilt lämpligt när det är omöjligt att samla in primärdata, 
när vi vill veta hur andra tolkat en viss situation eller när vi vill veta vad andra människor sagt 
och gjort (Jacobsen, 2002). Vi har framför allt tittat på HSBs styrdokument, HSB centrala 
Värmlands verksamhetsplan, HSBs hemsida och HSBs bostadspolitiska program, men har 
även tagit del av andra dokument från HSB Centrala Värmland och HSB Centrala Värmlands 
intranät. 
 

2.4.2 Val av enheter 
 
Vi valde att intervjua tre personer på HSB: VD Curt Nordh, marknadsansvarig Ulf Orre, samt 
miljö- och kvalitetsansvarig Per Wikstrand. Uppgiftslämnarna har tillsammans en 
tillfredställande överblick över organisationen inom strategiska frågor och representerar de 
grupper som vi anser vara relevanta för undersökningen. Respondenterna är valda 
tillsammans med miljöansvarige på HSB med hänsyn till vilken information de kunnat delge 
oss. Urvalet betraktas därför som icke-slumpmässigt (Jacobsen, 2002). 
 
De dokument som undersöktes var i första hand de dokument som vi fick tilldelade av HSB. 
Dessa källor betraktas som offentliga och institutionella (Jacobsen, 2002).  
 

2.4.3 Bearbetning av datamaterial 
 
Efter genomförandet av intervjuerna bearbetade vi materialet. Intervjuerna har spelats in med 
bandspelare för att få en så komplett bas att utgå från som möjligt (Bell, 1993). Vi skrev först 
rent det som sades under intervjuerna. Därefter systematiserade och kategoriserade vi 
materialet. Detta gav oss de rubriker vi använder oss av i den empiriska sammanställningen. 
Rubrikerna är: HSBs historia, Kooperationen HSB, Vision, mål och värderingar, HSB 
Centrala Värmland, Medarbetare och kompetens, HSB och miljö, ISO-certifieringen, HSB i 
samhället, samt HSB och kommunikation. Textmaterialet, sekundärdatan, sammanställdes 
också för att passa in i och komplettera empirikapitlet. Empirin presenteras dels i 
sammanhängande text, dels i citat, då citat är en central aspekt för den kvalitativa metoden 
(Jacobsen, 2002). 
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2.5 Trovärdighetsdiskussion 
 
Undersökningar ska alltid försöka minimera problem som har att göra med validitet och 
reliabilitet. Validitet innebär att empirin måste vara giltig och relevant. Reliabiliteten handlar 
om tillförlitlighet och trovärdighet, det vill säga att undersökningen går att lita på. Vissa 
forskare anser att validitet och reliabilitet bara är aktuella vid kvantitativa undersökningar och 
vid kvalitativa undersökningar kan förkastas. Andra anser att även kvalitativa undersökningar 
måste granskas kritiskt. Vi anser att både validitet och reliabilitet bör reflekteras över även vid 
en kvalitativ undersökning. Vi kommer därför att redogöra för dessa nedan.  
 

2.5.1 Validitet 

Giltighet och relevans kan delas in i två delar; intern giltighet och extern giltighet. Intern 
giltighet och relevans handlar om att forskaren faktiskt mäter det han eller hon avsett att mäta. 
Extern giltighet och relevans handlar om överförbarhet. Resultatet från ett begränsat område 
måste kunna generaliseras till att gälla även i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). 
 
Den interna giltigheten handlar, som ovan nämnt, om resultatens giltighet. Prövning av 
giltighet, validering, innebär en prövning av resultaten gentemot andra människor (Jacobsen, 
2002). Denna uppsats prövas huvudsakligen vid ett seminarium under vilket andra studenter 
opponerar på uppsatsen. Vidare granskas uppsatsen kontinuerligt av vår handledare. Vi har 
också haft kontinuerlig kontakt med HSB Centrala Värmland för att försäkra oss om att vi inte 
tolkar någon information fel.  
 
Vi är medvetna om att urvalet av enheter skett på våra och HSB Centrala Värmlands 
subjektiva uppfattningar om vilka som är mest värdefulla för att införskaffa den information 
vi trott vi behövt. Empirin som vi har samlat in kan därmed vara missvisande då vi eventuellt 
inte har intervjuat ”rätt” respondenter. Vissa av respondenterna har haft mer ”närhet” till vår 
problemställning varför respondenternas förmåga att lämna information är olika. Eftersom vi 
endast undersöker individer inom HSB Centrala Värmland finns möjligheten att de inte vill ge 
mindre fördelaktig information till oss, då deras syfte kan vara att framställa företaget på ett 
gynnsamt sätt (Halvorsen, 1992). Genom att vi undersöker flera objekt inom organisationen 
tror vi att vi får större giltig beskrivning av fenomenet (Jacobsen, 2002). 
 
De skrivna källor vi använt är huvudsakligen artiklar publicerade i erkända ekonomiska 
publikationer, såsom Journal of Marketing, Harvard Business Review och Managing Service 
Quality. Vi har också använt oss av ett flertal publicerade böcker. Alla artiklar och böcker 
som använts är skrivna av verksamma forskare i ämnet, varför vi anser de måste betraktas 
pålitliga. De dokument som används i empirin har alla erhållits från HSB Centrala Värmland 
varför de måste anses representativa. 
 
Den externa giltigheten handlar om i vilken grad resultaten av undersökningen kan 
generaliseras. Avsikten med kvalitativa undersökningar är i regel inte att generalisera 
(Jacobsen, 2002). Vi anser att de enheter vi valt ut är representativa för HSB Centrala 
Värmland, men att undersökningen i sig inte kan generaliseras till att gälla alla 
regionsföreningar i organisationen. 
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2.5.2 Reliabilitet   
 
Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet och trovärdighet. Relevanta frågor i detta 
sammanhang handlar huvudsakligen om huruvida det är något i själva undersökningen som 
föranlett de resultat vi kommit framtill (Jacobsen, 2002). 
 
Framför allt kan undersökningsmetoden kan påverka resultatet. Intervjuareffekt är ett 
fenomen som innebär att undersökaren själv kan ha effekt på det han eller hon undersöker. 
Denna effekt kan reflekteras över, men är svår att kontrollera. Kontexteffekt rör det 
sammanhand under vilket informationen samlas in. Olika dimensioner i kontexten kan 
påverka resultatet (Jacobsen, 2002). Vi har valt att genomföra våra intervjuer på HSB 
Centrala Värmlands kontor, vilket måste anses vara det mest naturliga sammanhanget för de 
intervjuade. Intervjuerna var också planerade för att få så genomtänkta åsikter som möjligt. 
 
Vid intervjuer finns risken att frågorna som vi formulerat inte uppfattas korrekt hos 
respondenten. Vid missförstånd av respondenten ökar marginalen för fel. Eftersom vi 
genomförde vår undersökning kvalitativt och att vi snabbt kunnat ändra frågan eller ställa 
följdfrågor anser vi dock att risken för fel har minskat. Vidare har, som nämnt ovan, alla 
intervjuer spelats in på band. Detta har gett oss en fullständig och korrekt återgivning av 
samtalen. Renskrivning av intervjuer har skett noggrant och så nära inpå intervjutillfället som 
möjligt. Detta för att förståelsen skulle vara så intakt och pålitlig som möjligt. 
 
Eftersom bearbetningen av empiri alltid medför tolkning av undersökningen finns också 
möjligheten att vi tolkat materialet fel. När vi intervjuat respondenterna finns risken att vi inte 
varit förutsättningslösa och därmed vinklat undersökningen i en riktning som är missvisande. 
Det medför att vi kan ha missat data och empiri som skulle kunna vara viktiga 
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3. TEORI 
 

 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram som uppsatsen baseras på. Vi har 
valt att använda oss av ett flertal teorier. Kapitlet beskriver inledningsvis utvecklingen från 
varor till tjänster och synen på värdeskapande. Vidare redogörs för värdeskapande ur ett 
intressentperspektiv och hur värderingar skapar värde. Därefter diskuteras hållbarhet och 
socialt ansvar varpå vi redogör för ansvarsstyrning. Vidare berättar vi om hur värderingar 
kan driva kvalitet och kommunikationens roll i den värdeskapande processen. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 

 
 

3.1 Värdeskapande  
 
Den traditionella synen på marknadsföring grundas i klassisk och neoklassisk ekonomi, vilka 
fokuserar helt på utbytet av varor. Enligt dessa teorier gör människor utbyten för att få varor. 
Varorna är slutprodukter och kunder är passiva mottagare av dessa. När marknadsföring blev 
populärt vid mitten av 1900-talet ärvdes detta synätt och den varudominerade logiken förblev 
dominerande. På 1980-talet började dock nya discipliner, såsom relationsmarknadsföring, 
kvalitetsledning, marknadsorientering och nätverk, att växa fram. Tjänstemarknadsföring 
utvecklades som en subdisciplin till den traditionella marknadsföringen av varor. 
Marknadsföring började gå från den varudominerade logiken till en mer tjänstedominerad 
logik. Enligt den tjänstedominerade marknadsföringslogiken gör människor utbyten för att få 
kompetens och tjänster och en vara är enbart överförare av denna kompetens eller tjänst. Det 
är således egentligen inte varor i sig som kunden vill ha. Kunder behöver inte varor. Kunder 
vill enbart ha varor eftersom de ”förkroppsligar” tjänster (Vargo och Lusch, 2004). 
Gummesson (1995) menar att den traditionella åtskillnaden mellan varor och tjänster är för 
länge sedan förlegad. Kunder köper inte längre varor och tjänster, de köper erbjudanden, som 
ger tjänster, vilka skapar värde (Gummesson, 1995).  
 
Det är framför allt synen på värdeskapande som skiljer sig den traditionella och den 
tjänstedominerade logiken åt. I den tidigare skapas värde av företaget (Prahalad och 
Ramaswamy, 2004). Värde bäddas in i själva varan redan i tillverkningsprocessen och kan 
sedan bytas mellan olika parter på marknaden, varför det definieras som exchange-value. 
Enligt den nya logiken skapas värde istället genom användning och definieras därför som 
value-in-use. Det är således kunden som bestämmer värdet. Medan den traditionella synen ser 
kunden som konsumenter, vilka förstör det värde som producenterna skapat, innebär det 
alternativa synsättet att det är kunderna som skapar värdet, eller mer exakt, medskapar och till 
och med meduppfinner det, tillsammans med företaget (Vargo och Lusch, 2004).  
 
Enligt Vargo och Lusch (2004) kan skillnaderna mellan den traditionella varucentrerade 
logiken och den tjänstecentrerade logiken illustreras på följande sätt: 
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 Traditionell varucentrerad 
logik 

Tjänstecentrerad logik 
 

Utbyte Människor gör utbyten för att 
få varor. 

Människor gör utbyten för att 
få tjänster eller kunskap. 

Varans roll Varor är slutprodukter. Varor är medel för att 
överföra tjänster och 
kunskap. 

Kundens roll Kunder är mottagare av varor 
och mål i sig själva. 

Kunder är medskapare av 
tjänster. 

Värdets betydelse Värde bestäms av 
tillverkaren. Det bäddas in i 
produkten och benämns 
utbytesvärde. 

Värde bestäms av kunden 
genom användning och 
benämns value-in-use. 
Företaget kan bara göra 
värdeerbjudanden. 

Ekonomisk tillväxt Välfärd mäts i ägande och 
kontroll av konkreta varor. 

Välfärd uppnås genom 
användningen av kunskap. 

 
 
Grönroos (2000) menar att värde skapas genom relationer, det vill säga tillsammans med 
leverantörer, företagspartners, allierade och kunder. Värde är inte adderat utan ömsesidigt 
skapat och återskapat mellan aktörer med olika värderingar. Intressenter har således viktiga 
roller i värdeskapande (Ramirez, 1999). Från ett lednings- och forskningsperspektiv kräver 
det att företaget överväger multipla värderingar, med multipla aktörer, vilka inte kan 
reduceras till en enda variabel. Värdeskapande är alltså inte länge något sekventiellt, linjärt 
och transitivt, utan något synkroniskt och interaktivt (Vargo och Lusch, 2004).  
 

3.2 Intressentperspektivet och values-based management 
 
Idén om medskapande av värde ber oss ifrågasätta värdets natur. Teorier om värde har en lång 
och komplex historia som går tillbaka till de gamla grekerna, kanske till och med ännu 
tidigare. Värde, både moraliskt och ekonomiskt, studerades i moralisk filosofi till 1700-talet, 
när ekonomi blev ett eget ämne. Sedan dess har de ekonomiska och de etiska aspekterna 
skiljts åt. Om vi fokuserar på den ekonomiska aspekten handlar värde om nytta. Ur en etisk 
synvinkel är värde däremot mer en individuell bedömning (Ramirez, 1999). Det är således 
nödvändigt att reflektera över frågan; värde för vem? 
 
Enligt Friedman (1970) är ett företags enda skyldighet till samhället att göra vinst. Friedman 
menar att: 
 
"There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage 
in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, 
which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud" (Friedman, 
1970) 
 
Denna syn grundas i neoklassisk ekonomisk teori och kallas ofta shareholder strategy, 
aktieägarstrategin, då den fokuserar på att företag ska tillfredsställa aktieägarnas önskemål 
(Freeman, 1984). Enligt detta perspektiv mäts företagets prestationer ofta i termer som 
effektivitet och kontroll (Pruzan, 1998). Effektiv prestation är ett direkt uttryck för konceptet 
om aktieägaransvar, vilket är grunden för och dominerar största delen av traditionellt 
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företagstänkande. Här ligger tyngdpunkten på ekonomiskt ansvarstagande och pengar är 
därför den vanligaste nämnaren för att uttrycka företagsaktiviteter. Företagets framgång och 
effektivitet uttrycks i termer av lönsamhet, ROI och relaterade nyckeltal med finansiell 
redovisning som främsta medel. För att åstadkomma effektiv prestation är det nödvändigt att 
bygga system för att kontrollera nyttjande av begränsade resurser. Traditionell kontroll har 
åstadkommits via system av regler och regleringar baserade på information från en variation 
av redovisnings- och rapportsystem (Pruzan, 1998).  
 
Pruzan (1998) menar dock att företag inte längre bara kan uppfylla ägarnas behov utan måste 
ta hänsyn till alla sina intressenter. Intressenter är alla grupper som har intresse i 
organisationen. De är grupper som påverkas av och påverkar organisationen med sina 
handlingar. Ett företags intressenter inkluderar typiskt sett dess ledning, medarbetare, kunder, 
leverantörer, ägare, konkurrenter och det lokala samhället, men många andra grupper kan vara 
relevanta beroende på den specifika kontexten. En intressent kan också vara icke-existerande 
(framtida generationer) eller bestå av icke-personer (naturen). Att fokusera på bara en 
intressent (ägarna) och ett kriterium för prestation (lönsamhet) är en enorm simplifiering 
jämfört med att vara tvungen att ta hänsyn till många intressenter - alla med egna värderingar 
i förhållande till organisationen (Pruzan, 1998). Enligt Freeman (1984) måste samtliga av ett 
företags intressenters önskemål tillgodoses och att separera etik från företagande är således 
omöjligt. Detta perspektiv kallas stakeholder strategy, intressentstrategi (Freeman, 1984). 
 
Att fokusera uteslutande på effektivitet och kontroll är alltså inte längre tillräckligt (Pruzan, 
1998). Pruzan (1998) menar att de företag som fokuserar enbart på att maximera vinst inte, på 
lång sikt, kommer att vara lika lönsamma som de företag vilka kompletterar ett ekonomiskt 
fokus med en orientering mot ett mer värdebaserat intressentperspektiv på ledarskap, 
samhällsansvar och etik, så kallad values-based management. Argumenten för values-based 
management är: 
 

A) Traditionell makt blir maktlös i demokratiska samhällen med platta organisationer. 
B) Ledare tappar kontakt med verkligheten i stora komplexa organisationer. 
C) Pengarnas språk är för smalt. 
D) Intressenter har rätt att bli hörda – och organisationer har socialt ansvar. 
E) Smarta, kreativa, motiverade, ansvarstagande och lojala medarbetare söker 

meningsfullt arbete, personlig utveckling och harmoni mellan sina egna och 
organisationens värderingar. 

F) Det är lönsamt (Pruzan, 1998). 
 
Johnston och Clark menar (2002) att framgångsrika företag kan urskiljas från genomsnittliga 
genom värderingar och därmed inte enbart från ekonomiska intressen. Värderingar och etik 
kan således vara avgörande för huruvida ett företag når framgång (Normann, 1984). Genom 
att kombinera en ekonomisk logik av värdeskapande, så kallad value logic, baserad på 
kvalitet, tid och pris, med en etisk logik av värderingar, så kallad logic of values, kan företag 
skapa en stark konkurrensfördel (Edvardsson, Enquist och Hay, 2006).  
 

3.3 Hållbarhet och socialt ansvar 
 
Etik och socialt och ekologiskt ansvarstagande är viktigt för många av dagens företag och 
begrepp såsom corporate social responsibility, CSR, och sustainable development blir allt 
vanligare.  
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CSR fokuserar på vad en organisation gör som affekterar omgivningen i vilken det existerar 
(Stoner, 1995). Det finns dock ingen enhetlig definition på begreppet. CSR är ett 
paraplybegrepp som omfattar en mängd koncept inom miljö- och etikområdet. En av de mest 
använda definitionerna är dock den av WBCSD (Worlds Business Council for Sustainable 
Development), vilken beskriver CSR som, 
 
“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic 
development while improving the quality o flife of the workforce and their families as well as 
of the local community and society at large” (WBCSD, 1999). 
 
Begreppet sustainable development introducerades i FN-tillsatta kommissionen WCEDs 
(World Commission on Environment and Development) rapport “Our Common Future” 1987. 
Arbetet leddes av Gro Harlem Brundtland, varför den ofta kallas Brundtlandrapporten. Enligt 
Brundtlandrapporten är sustainable development:  
 
"Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” (WCED, 1987). 
 
På svenska används ofta begreppet hållbar utveckling, vilket, enligt definitionen ovan, 
översatt kan beskrivas som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att för den skull 
begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling.  
 
Hållbarhet sammanfattas ofta i Elkingtons (1999) triple bottom line. Triple bottom line består 
av tre principer: en ekonomisk (economic), en miljömässig (environmental) och en etisk 
(ethical). Kemp (2005) har dock gått ett steg längre och identifierat fem dimensioner av 
hållbarhet: 
 

• En etisk dimension 
• En social dimension 
• En natur-filosofisk dimension 
• En ekonomisk dimension 
• En juridisk dimension 

 
Den etiska dimensionen baseras på ett moraliskt förhållande mellan dagens och 
morgondagens samhälle. Denna dimension handlar om vad framtida generationer kommer att 
lovorda eller fördöma vad gäller dagens ageranden. Den sociala dimensionen fokuserar på 
social rättvisa och behovet av att skipa social rättvisa idag och inte skjuta fram det till 
morgondagen. Den natur-filosofiska dimensionen baseras på antagandet at naturen är sårbar 
och att det finns begränsningar i hur mycket påverkan naturen tål utan att framtida 
generationer ska behöva påverkas av problematiska levnadsförhållanden. Den ekonomiska 
dimensionen utgår ifrån att hållbar utveckling kräver en stabil ekonomisk grund. Den 
juridiska dimensionen handlar om mänskliga rättigheter i alla aspekter av livet (Kemp, 2005).  
 

3.4 Responsibility Management 
 
Waddock (2006) menar att ett intressentansvar över samhälle och miljö kan styras precis som 
andra aktiviteter inom ett företag. Evolutionen av ansvarsledningssystem idag är omkring där 
TQM system var i det tidiga 1980-talet. Idag anses det kritiskt för ett företag att ta hänsyn till 
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kvalitet och denna utveckling sker även vad gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft och 
miljö. Balanserade styrkort, hållbarhetsredovisning, holistisk prestation, internationella och 
intressentorienterade sociala audits, är samtliga försök till strategiska styrsystem av dessa 
värderingar och kan jämföras med de kvalitetsledningssystem som finns. Waddock (2006) 
talar därför om dessa som Total Responsibility Management (TRM). Detta förekortas liksom 
TQM (QM) till RM. Waddock (2006) menar att samma saker TQM har gjort för kvalitet, gör 
RM för ansvarstagande. RM kan, genom att kontinuerligt övervaka och förbättra prestation, 
ha ömsesidiga ansvarstagande relationer med medarbetare och andra viktiga intressenter, mäta 
prestationen med multipla ”bottom lines” och att ta ansvar för och skapa trovärdighet för 
konsekvenserna av företagets beslut, handlanden och resultat, hjälpa företag maximera en 
konkurrensmässig framgång (Waddock, 2006). 
 
RM innebär alltså att företag tar sig an systematiska försök att styra företagets relationer med 
intressenter och miljön. Dessa försök tenderar att byggas på vanliga kärnvärderingar och tre 
grundläggande element: inspiration, integration och innovation. Inspiration handlar om att 
bestämma vision, kärnvärderingar, ledarengagemangs och intressentengagemangsprocesser. 
Ledningens engagemang, multisektorsamarbeten och dialog är viktiga komponenter 
(Waddock, 2006). Dialog är en viktig komponent i en värdeskapande process (Prahalad och 
Ramaswamy, 2004). När inspirationsprocessen avklarats måste företagets ansvarsmål och 
värderingar integreras med företagets strategier. Detta sker initiellt i medarbetarageranden och 
handlar huvudsakligen om att bidra med material, inlärning, kommunikation och policys. 
Medarbetarna är kärnelementet i implementationen av RM. Innovationselementet handlar om 
förbättringar. Både TQM och RM fokuserar på att kontinuerligt förbättra inte bara output utan 
de processer som utvecklar dem. Implementationen av en ansvarsvision är en pågående, 
cyklisk process av innovation och förbättring, rättelser av fel och organisatoriskt lärande. Här 
krävs mätsystem som ger relevanta indikatorer på förbättringsbehov. Att ge information till 
intressenter är också viktigt. Transparens är ett medel för att hålla företaget ansvarig för sin 
påverkan. Tillgång till information och rapportmetoder kan föra företaget framåt (Waddock, 
2006).När värde är något som skapas tillsammans är tillgång till information och transparens 
nödvändigt (Prahalad och Ramaswamy, 2004). 
 
RM representerar ett ramverk inom vilket ett företag kan organisera ansvaret för sina 
ageranden och påverkan. Liksom TQM är RM, för att skapa en kontext i vilken alla 
intressenter som involveras är medvetna om ansvarsvisionen, värderingar, strategier och 
ageranden, beroende av andra interna ledningssystem (Waddock, 2006). 
 

3.5 Values-based Service Quality for Sustainable Business 
 
Med utgångspunkt i Pruzans values-based management argumenterar Edvardsson, Enquist 
och Sebathu (2007) för att värderingar kan fungera som drivande krafter även för 
tjänstekvalitet. En kundorienterad syn på tjänstekvalitet är den att en tjänst ska motsvara 
kundens förväntningar och tillfredsställa deras behov och önskemål. Företag måste därför 
fokusera på kunderna och försöka förstå deras värderingar och vad som skapar värde för dem. 
Om företagets värderingar matchar kundernas uppstår resonans vilket bidrar till 
tjänstekvalitet. Gör de inte det uppstår dissonans och kunderna kanske då byter leverantör och 
värdet förstörs. Sociala och etiska värderingar som drivande för värdeskapande bidrar till en 
mer innovativ tjänstekvalitet än vad som är möjligt om fokus begränsas till de funktionella 
och tekniska aspekterna av tjänstekvalitet. Konceptet kallar Edvardsson, Enquist och Sebathu 
(2007) för values-based service quality, det vill säga värderingsbaserad tjänstekvalitet.   
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Tjänstekvalitet består enligt Edvardsson, Enquist och Sebathu (2007) av fyra dimensioner: 
teknisk, funktionell, experimentell och HR och företagsklimat. Kombinerat med Kemps (2005) 
fem hållbarhetsdimensioner innefattar värderingsbaserad tjänstekvalitet även 
hållbarhetstänkandet. Edvardsson, Enquist och Sebathu (2007) menar att CSR och hållbarhet 
kan bidra till värdeskapande som en del av värderingsbaserad tjänstekvalitet för hållbara 
affärer. Kemps dimensioner måste vara närvarande för att säkerställa en hållbar utveckling 
och befrämja värderingsbaserad tjänstekvalitet. Den värderingsbaserade tjänstekvalitet måste 
också grundas i värderingarna som formar kulturen. Värderingarna måste kommuniceras till 
medarbetarna och andra intressenter genom marknadskommunikation (Edvardsson, Enquist 
och Sebathu, 2007).  
 

3.6 Kommunikation 
 
Edvardsson, Enquist och Hay (2006) menar att om företagets värderingar – de ekonomiska, 
miljömässiga och de sociala – ska skapa värde för intressenterna måste de kommuniceras. 
Utan kommunikation existerar inte värderingarna och bidrar inte till att skapa något värde. 
Edvardsson, Enquist och Hay (2006) anser att kommunikationen är så viktig att den skapar en 
värdering i sig själv, en värdering utöver de tre övriga som ingår i triple bottom line-
konceptet.  
 
Externt spelar varumärket en stor roll för kommunikationen. Varumärken kommunicerar 
värderingar som skapar värde. Varumärkets styrka beror på värdet det skapar. Genom att 
förknippa varumärket med positiva associationer, positiva värderingar, såsom socialt, etiskt 
och miljömässigt ansvar, ökar varumärkets styrka. På motsatt sätt minskar varumärkets värde 
om företaget förknippas med ”värdeförstörare”, såsom miljöförstöring (Edvardsson, Enquist 
och Hay, 2006).   
 
Keller (1999) menar att sättet på vilket varumärket kommuniceras och förklaras är kritiskt för 
medarbetarnas internalisering av varumärket. Att medarbetarna lever enligt de värderingar 
som varumärket kommunicerar, så kallat living the brand, är viktigt (Ind, 2004). Företagets 
kultur måste vara förenlig med företagets vision och image för att företagets varumärke ska 
vara framgångsrikt (Hatch och Schultz, 2001). Edvardsson och Enquist (2002) menar att en 
stark tjänstekultur skapar mening både inuti företaget som utanför det. Kärnvärderingar kan 
ses som uttryck för företagets kultur. Kulturen är vad som ger riktlinjer för ageranden och 
mening till det som görs och hur det ska föras ut till de olika delarna av verksamheten 
(Edvardsson och Enquist, 2002). Enligt Edvardsson och Enquist (2002) kan tjänstekultur 
driva tjänstestrategi. En tjänstestrategi är en vision, ett mål, en riktning eller ett kall som 
binder människor samman i ett gemensam syfte. Tjänstestrategin ger energi och inriktning 
både till individuella medarbetare och chefer (Berry, 1999). 
 
Berry (1999) menar att det finns nio olika faktorer som är grunden för ett framgångsrikt 
företag, den viktigaste faktorn är ett värderingsdrivet ledande. Företaget måste ha en klar bild 
av vilka värderingar som ska förmedlas för att skapa en stark organisation. Dessa värderingar 
förstärks konstant i organisationen genom att ledaren själv föregår med gott exempel. 
Värderingsdrivna ledare förklarar varför företaget finns, översätter värderingarna och varför 
dem är viktiga (Berry, 1999). Kommunikationen måste således fungera även internt. Här 
spelar den interna marknadsföringen en stor roll (Grönroos, 2000).  
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3.7 Sammanfattning 
 
Vargo och Lusch (2004) menar att fokus flyttas allt mer från varor till tjänster. Och i och med 
denna utveckling görs så även synen på värdeskapande. Enligt Vargo och Lusch (2004) är 
värde inte längre något som skapas i tillverkningen av en vara utan i användningen av den, 
varför det definieras som value-in-use. Värde är således något som skapas tillsammans med 
kunden (Vargo och Lusch, 2004), eller som Grönroos (2000) påpekar, genom relationer. Detta 
synsätt stämmer överens med det så kallade intressentperspektivet, enligt vilket ett företag 
måste ta hänsyn till samtliga av sina intressenter och lära sig vad som skapar värde för dem 
(Freeman, 1984). 
 
Många av dagens forskare är överens om att om ett företag ska vara framgångsrikt på lång 
sikt måste det ekonomiska perspektivet kombineras med ett mer värderingsbaserat perspektiv 
på ledning, så kallad values-based management (Pruzan, 1998). På senare tid är det intresset 
för sociala, etiska och miljömässiga värderingar ökat. Begrepp som socialt ansvar och 
hållbarhet blir allt viktigare. Ofta förklaras begreppet hållbarhet utifrån Elkingtons (1999) 
tredimensionella koncept triple bottom line. Kemp (2005) har dock utvecklat detta till att 
omfatta fem dimensioner, nämligen; en etisk, en social, en natur-filosofisk, en ekonomisk och 
en juridisk. I kombination med Kemps fem dimensioner för hållbarhet menar Edvardsson, 
Enquist och Sebathu (2007) vidare att värderingar kan vara drivande faktorer i 
förbättringsprocesser vad gäller tjänstekvalitet, så kallad värderingsbaserad tjänstekvalitet för 
hållbara affärer.     
 
Waddock (2006) anser att ett intressentansvar över samhälle och miljö kan styras precis som 
andra aktiviteter inom ett företag. Hon menar att dessa sorters ansvarsledningssystem kan 
jämföras med de kvalitetsledningssystem som finns idag och kallar därför dessa för RM. 
Kärnvärderingar är en viktig del i dessa system (Waddock, 2006). Och för att värderingar ska 
existera måste de kommuniceras (Edvardsson, Enquist och Hay, 2006). Kommunikationen är 
avgörande i den värdeskapande processen. Externt är varumärket viktigt. Varumärket bör 
förknippas med positiva associationer, positiva värderingar, såsom socialt, etiskt och 
mijlömässigt ansvar, då dessa ökar varumärkets styrka. Negativa associationer, 
värdeförstörare, bör på motsatt sätt undvikas (Edvardsson, Enquist och Hay, 2006). Att 
medarbetarna lever enligt de värderingar som varumärket kommunicerar är också viktigt (Ind, 
2004). Det är således betydelsefullt att image, vision och kultur är förenliga (Hatch och 
Schultz, 2001).  
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4. EMPIRI 
 

 
I detta kapitel går vi igenom resultaten av vår undersökning. Vi beskriver inledningsvis HSBs 
historia, kooperativa verksamhet och värderingar för att därefter koncentrera oss på HSB 
Centrala Värmland och dess medarbetare. Vidare diskuterar vi HSBs miljö- respektive 
sociala arbete. Avslutningsvis redogör vi för HSBs syn på kommunikation. 

 
 

4.1 HSBs historia – från den goda bostaden till det goda boendet  
 
HSB, Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening, bildades av Hyresgästföreningen i 
Stockholm år 1923. HSB blev snabbt en stor byggkoncern. Syftet var huvudsakligen att bygga 
och förvalta bra bostäder med låga boendekostnader för sina medlemmar. HSB skulle stå för 
”den goda bostaden” i vilken kvalitet, trivsel och framför allt trygghet var viktiga ledord. HSB 
ville driva utvecklingen för en allt högre standard i boendet framåt och att bygga funktionella 
bostäder för att underlätta livet för människorna var drivkraften i det tidiga HSB-arbetet. På 
30-talet började HSB bygga ytsnåla och effektiva bostäder som skulle passa familjernas alla 
behov. Sopnedkastet var en populär HSB-uppfinning. HSB var också först med att utveckla 
tvättstugor, badrum och funktionella kök och gjorde tidigt standard av varmvatten, kylskåp 
och hiss (www.hsb.se).  
 
”Idag jobbar vi inte med den goda bostaden. Förr var det ju en funktionell bostad, estetisk 
tilltalande, idag arbetar vi med det goda grannskapet. Det goda grannskapet ligger utanför 
den goda bostaden. Det goda boendet är ett totalt koncept av både den goda bostaden och det 
goda grannskapet, men också av alla de här mjuka värdena som finns inom HSB. Vår vision 
är att vi ska ha det bästa anseendet. Vi har även en annan vision, ”HSB – mer än att bo”, 
vilket ska spegla det goda boendet. HSB ska betyda mycket mer än bostaden.” (Nordh)   
 
HSB jobbar med lösningar som ger medlemmarna mervärde, till exempel genom hushållsnära 
tjänster, bilpooler, trygghetslösningar och grannsamverkan. Det är helheten som är viktig. 
 
”Det goda boendet går inte att förklara med ett ord. Det pratar vi om många saker, helheten. 
En gammal devis när det gäller HSB, är att ”man ska inte bara ska bo - man ska trivas”. Bo 
kan man göra i en hyresrätt. I en bostadsrätt ska man både bo och trivas och för att det ska 
fungera måste man ha ett innehåll i det. Man ska möjlighet att påverka. Man ska kunna 
samverka med sina medlemmar på olika sätt och man ska bo ihop.” (Orre) 
  
De senaste åren har ekologi och långsiktig hållbarhet blivit vägledande för verksamheten. 
Sopnedkasten har avskaffats och ersatts med sopsortering och kompostering. Hållbarhet anses 
mycket viktigt och framhävs inom HSB som en del av det goda boendet (www.hsb.se). 
 
”Det goda boendet är att de som bor inom HSB upplever trygghet. Trygghet så till vida att de 
vet vad som finns inbyggt i byggnaderna, när det gäller kemikalier och framtida risker, 
påverkan på hälsan och så vidare. Trygghet i att det finns goda relationer med grannar med 
föreningens styrelse, trygghet på så vis att det finns ekonomisk trygghet för de boende, det är 
inte höga belåningar, låga risker. För att sammanfatta, det social, det ekonomiska och det 
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ekologiska, dem här tre benen som hållbar utveckling handlar om. Då har vi ett gott boende. 
Det är de här tre benen och trygghet det handlar om.” (Wikstrand) 
 

4.2 Kooperationen HSB 
 
HSB är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar. En kooperativ förening är en 
fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina 
gemensamma, sociala, och kulturella behov och önskemål. Grundstenarna är gemensamt 
ägande och demokratiskt styre (HSB Kompassen). Bostadskooperationen som idé bygger på 
uppfattningen att människor tillsammans kan åstadkomma ett bättre boende än vad som är 
möjligt att skapa var för sig. Genom bostadsrättsföringen ägs mark och byggnader 
tillsammans. Alla har samma rättigheter och skyldigheter och varje hushåll har en röst. Inga 
utomstående ägare tjänar på boendet - medlemmarnas inflytande är totalt (HSBs 
bostadspolitiska program). 
 
”HSB utvecklade tanken på att man ska äga sitt boende tillsammans. Eftersom HSB är en 
kooperation ska människor samverka för att uppnå målet att äga sin egen bostad. Nästa steg 
för oss är allas lika värde. Det står inskrivet i Föreningslagen att alla medlemmar ska 
behandlas lika. Vi kan och får inte gynna en medlem före en annan. Alla medlemmar har lika 
värde och en röst var, det är vår grund.” (Nordh) 
 
HSB är uppbyggd som en federation med självständiga organisationer i tre led - 
bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSBs Riksförbund. Det första ledet består av 
bostadsrättshavarna, vilka är medlemmar i sin bostadsrättsförening. Det andra ledet består av 
33 regionala HSB-föreningar, i vilka medlemmarna är bostadsrättsföreningar, 
bostadsrättshavare och bosparande medlemmar. Det tredje ledet, HSBs Riksförbund, är den 
nationella nivån, där de regionala HSB-föreningarna är medlemmar. Idag är HSB Sveriges 
största bostadskooperation med ca 540 000 medlemmar, 4 200 bostadsrättsföreningar och 
över 35 000 förtroendevalda (HSBs hemsida). 
 
Eftersom HSB är en medlemsägd kooperation är medlemmarna HSBs viktigaste intressent. 
Övriga intressenter som påverkar, eller påverkas av, HSB är:  

 
• Anställda 
• Kunder 
• Leverantörer och partners 
• Samhället – lokalt och globalt (HSB Kompassen). 

 

4.3 Vision, mål och kärnvärderingar 
 
HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. Visionen är att 
vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet. Detta innebär till exempel 
att HSB ska arbeta för en hållbar utveckling, verka för en god hushållning med sina resurser, 
vara konkurrenskraftiga på marknaden och att vara en arbetsplats som attraherar kompetenta 
medarbetare (HSB Kompassen).  
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HSB ska också tydligt visa att man lever efter den kooperativa idén. Den kooperativa idén 
kommer till utryck i de Internationella Kooperativa Principerna, vilka är: 
 
1) Frivilligt och öppet medlemskap 

Föreningen är öppen för alla som vill använda tjänsterna och ta på sig medlemskapets 
ansvar. 

2) Demokratisk medlemskontroll 
Föreningen ska styras av medlemmarna som aktivt deltar i fastställande av mål, riktlinjer 
och i beslutsfattandet. 

3) Medlemmarnas ekonomiska deltagande 
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar 
kontroll över det.  

4) Självständighet och oberoende 
Föreningen är en fristående organisation för självhjälp som styrs av medlemmarna.  

5) Utbildning, praktik och information 
Föreningen erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer 
och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen.  

6) Samarbete mellan kooperativa föreningar 
För att tjäna sina medlemmar på ett effektivt sätt och stärka den kooperativa rörelsen ska 
samarbete finnas på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.  

7) Samhällssyn (HSB Kompassen). 
 
Samhällsansvar är en del av den kooperativa identiteten. HSBs drivkraft, att leverera 
medlemsnytta, är bara möjlig om denna nytta tar sin utgångspunkt i samhällsansvaret, vilket 
inkluderar allt från det lokala till det globala perspektivet. Ansvaret handlar om hur vi tar 
hand om den jord vi inte ärvt från våra förfäder utan som vi lånat från våra barn och barnbarn, 
menar HSB (HSB Ansvar). 
 
HSB är en värderingsdriven organisation. Inom HSB ska all verksamhet genomsyras av HSBs 
kärnvärderingar: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Dessa 
sammanfattas internt som ETHOS (HSB Kompassen).  
 
”ETHOS betyder egentligen ”förtroende för den som talar” och är grekiska, sägs det.” 
(Nordh) 
 
Engagemang handlar om drivkraft. Det handlar om att man är intresserad, intresserad av att 
lära och att ha kunskap. Engagemang handlar också om att påverka, om att lyssna på 
människan och att engagera sig i hennes liv. Trygghet är HSBs viktigaste värdering. Trygghet 
handlar om gemenskap och samverkan, att veta att man har någonting att luta sig mot, att man 
inte står ensam. Trygghet handlar också om långsiktig hållbarhet. Hållbarhet står för 
långsiktighet, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. HSB ska ta ansvar för miljön, hålla 
löften, hålla tider, vara långsiktiga etc. Människor ska kunna lita på HSB. Omtanke bygger på 
de kooperativa principerna, samhällsnytta och medlemsengagemang. Omtanke för HSB är 
något som visas i handling. Ord som hänsyn, empati, rättvis, och likaprincipen är viktiga. 
Samverkan handlar om att verka tillsammans. ”Tillsammans blir vi starkare” och ”Enade vi 
stå- söndrade vi falla” säger HSB (HSBs intranät).  
 
Värderingarna ska vara ledande på alla nivåer och i alla situationer för alla anställda och 
förtroendevalda. De ska styra arbetet och vara en guide för information och kommunikation 
både internt och externt (HSB Kompassen).  
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”ETHOS har kommuniceras fram under de senaste fem, sex åren. Det är viktigt att belysa 
vilken typ av organisation vi är, annars bli vi som alla andra. ETHOS grundar sig i ett 
begrepp vi hade för 8-10 år sedan – ”vi måste återerövra skillnaden”. Det måste vara en 
skillnad mellan oss och alla andra. Vi ska lyfta fram vilka värderingar vi står för, att vi är en 
värderingsstyrd organisation. Vi styrs av värderingar och inte pengar. Ändamålet med 
verksamheten är att vi ska tillvarata våra medlemmars ekonomiska intressen men det betyder 
inte att målet är att gå med vinst. Vi ska gå med vinst så långt som möjligt men den är mest ett 
medel för att nå målet. Att påvisa skillnaden har blivit allt viktigare när vi ser att andra 
kommer in på marknaden. Förr byggde HSB bostadsrätter. Då var byggföretagen våra 
leverantörer, sen kom de på att de kan bygga själva. Skillnaden mellan oss är naturligtvis att 
de ska maximera vinsten och att de lämnar bostäderna när dem har byggt klart. Det gör inte 
vi, vi ska förvalta dem också och skapa det goda boendet, långsiktig, hållbart med 
värderingar.” (Nordh) 
 

4.4 HSB Centrala Värmland 
 
HSB Centrala Värmland är en av de regionala HSB-föreningarna och har sitt huvudkontor i 
Karlstad. HSB CV bildades 1933 och har idag cirka 120 bostadsrättsföreningar i kommunerna 
Säffle, Grums, Arvika, Hagfors, Munkfors, Årjäng, Eda, Forshaga, Kil, Karlstad och 
Hammarö. Företaget är ett fullserviceföretag och sysslar således med fullständiga lösningar 
inom fastighetsförvaltning. Detta inkluderar medlemsverksamhet, teknisk och 
administrativ/ekonomisk förvaltning av fastigheter, nyproduktion och ombyggnation av 
bostäder, samt uthyrning och medlemsverksamhet (www.hsb.se).  
 
”Kundnära fullservice betyder att vi ska vara partners istället för leverantör. Vi ska vara så 
nära kunden som möjligt och vi ska vara ett fullserviceföretag.” (Orre) 
 
HSB Centrala Värmlands verksamhet kan delas in i en medlemsverksamhet och en 
affärsverksamhet.  
 
”Vår verksamhet är uppdelad i två delar, en del är medlemsverksamheten som finansieras 
med medlemsavgifter, den andra delen är affärsverksamheten. Medlemsverksamheten 
omsätter bara 3-4 % av den totala omsättningen. Men om inte medlemsverksamheten 
fungerar, fungerar troligtvis inte affärsverksamheten. Det finns ett osynligt kitt mellan 
medlemsverksamheten och affärsverksamheten. Och det är viktigt eftersom vår 
affärsverksamhet finns hos våra bostadsrättsföreningar, våra medlemmar. Varje gång jag 
möter en medlem möter jag också en kund och en ägare.” (Nordh)  
 
Det yttersta ansvaret för HSB Centrala Värmlands mål och policy har HSB Centrala 
Värmlands styrelse. Styrelsen fastställer dessutom de ekonomiska ramarna för verksamheten, 
samt fungerar som stöd vid verksamhetsplaneringen. Styrelsen har åtta ledamöter och fyra 
suppleanter. Ordförande är Kerstin Olsson. I styrelsen sitter även fyra representerar för 
personalen. Det övergripande operativa ansvaret för verksamheten fungerar och är till nytta 
för organisationen har ledningsgruppen. I detta ansvar ingår att följa upp mål, processer och 
policys. Ledningsgruppen består av sju personer som var och en ansvarar för olika delar av 
verksamheten, VD Curt Nordh, ekonomiansvarig, ansvarig för ekonomisk förvaltning, 
informations- och marknadsansvarig, miljö- och kvalitetsansvarig, ansvarig för teknisk 
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förvaltning, samt ansvarig för boserviceverksamheten. Ledningsgruppen har 
uppföljningsmöten månadsvis (Verksamheten 2005 HSB Centrala Värmland). 
 

4.5 Medarbetare och kompetens 
 
HSB Centrala Värmland har 105 anställda. Det övergripande målet för personalen är att ha en 
attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, är stolta, kompetenta och engagerade. För att nå 
dessa mål det viktigt att medarbetarna har kunskap om HSBs varumärke och kärnvärderingar 
och om föreningens verksamhetsplan. Alla anställda får därför information av VD månadsvis 
och kan vidare hämta skriftlig information om verksamheten på intranätet ”Insidan”. På 
Insidan finns all information som berör HSB Centrala Värmland, samt policys, planer etc. 
Varje år organiseras dessutom Personalens dag, vilken innehåller genomgångar och 
grupparbeten vad gäller verksamhet, mål och värderingar. Det är viktigt för HSB Centrala 
Värmland att medarbetarna definierar HSBs kärnvärderingar som sina egna (Verksamheten 
2005 HSB Centrala Värmland).  
 
”De anställda har körkort där det står var medarbetarna står för i förhållande till 
värderingarna och varje anställd har det här körkort. Körkortet är framtaget av de anställda 
om vad de lägger för innebörd i värderingarna. Delar man inte våra värderingar passar man 
inte in i organisationen.”  (Nordh) 
 
Kunskap är viktigt för HSB Centrala Värmland. Alla anställda erbjuds därför varje år ett 
medarbetarsamtal. Personalansvaring tar vidare fram en utbildningsplan. 2005 uppgick antalet 
utbildningstimmar till 1 217. HSB Centrala Värmland arbetar med en så kallad 
kompetensmatris som ska användas vid medarbetarsamtalet för att enkelt se vilka utbildningar 
som de anställda behöver. Matrisen visar även den baskompetens de anställda ska ha 
(Verksamheten 2005 HSB Centrala Värmland). 
 
För att skapa en trevlig arbetsmiljö och hålla en låg sjukfrånvaro har HSB en 
arbetsmiljöpolicy. Målet för arbetsmiljöarbetet är arbetsförhållanden som är anpassade för 
medarbetarnas förutsättningar såväl fysikt som socialt. HSB Centrala Värmland har även en 
skyddskommitté med representanter från både fackförbund och arbetsgivare. Personalen är 
ansluten till företagshälsovården, under vilken en årlig hälsokontroll erbjuds. Därutöver ges 
möjligheter till förebyggande träning och friskvård. HSB Centrala Värmland har också en 
jämställdhetsplan. HSB Centrala Värmland ska verka för medvetenhet om vad målsättningar 
och beslut får för konsekvenser för kvinnorna respektive männen i organisationen. 
Jämställdhet måste därför ingå i all planering  (Verksamheten 2005 HSB Centrala Värmland). 
 

4.6 HSB och miljö 
 
HSB för ett omfattande miljöarbete både på riks- och regionsnivå och i 
bostadsrättsföreningarna. HSBs ambition är att vara miljöledande i Sverige när det gäller 
byggande, boende och förvaltning och många gröna steg måste göras för att nå detta mål 
(HSBs politiska program).   
 
”Det är en självklarhet att HSB jobbar med miljö, både ur ett varumärkesperspektiv och ur 
ett medarbetarperspektiv. Ur ett medarbetarperspektiv är det viktigt att ha ett aktivt 
miljöarbete så att medarbetarna slipper handskas med farliga kemikalier. De slipper att 
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utsättas för utsläpp. Det blir även mer ordning och reda på så sätt att vi har koll på 
lagstiftning, vi har koll på vad som gäller och kan på så sätt förebygga så att olyckor inte 
uppstår. Ur ett varumärkesperspektiv är det idag en självklarhet och man är tvungen att 
arbeta med miljö, annars har man inget på marknaden att göra. Sen kan man göra saker mer 
eller mindre, vi gör det mer, vi ser ett värde i framtiden med ett miljöarbete i framkant som 
kanske inte har funnits på samma sätt förut.” (Wikstrand)  
 
Miljöarbetet går flera år tillbaka.  
 
”Har inget exakt årtal med vi började redan på 80- talet. Vi hade en slogan ”en grön idé är 
ett bra steg”. Men då var ju arbetet mer eller mindre spontant. Idag försöker vi arbeta genom 
miljöfrågorna för att våra medlemmar och bostadsrättsföreningarna ska beakta 
miljöpåverkan och miljöutsikter. Vi kan ju aldrig bestämma över dem, bara informera. Men vi 
har lite problem med att de upplever att vi ska sälja något, därför jobbar vi genom 
miljöforum. Miljö, kvalitet och ISO sammanfattar väldigt mycket vilka vi är. Sedan är 
miljöarbetet så viktigt för oss eftersom en av våra kärnvärderingar är hållbarhet och 
långsiktighet. Vi måste beakta miljön i våran verksamhet, det säger våran policy.” (Curth 
Nord) 
 
HSB har tagit fram vad deras ansvar är gällande hållbar utveckling. Ansvarsarbetet inkluderar 
HSB-föreningar, HSB Riksförbund och bolag ägda av HSB. Processen syftar till att skapa 
förståelse, kunskap och samverkan inom organisationen. HSBs ansvar för en hållbar 
utveckling sker i samarbete med deras intressenter (HSB Ansvar). Hållbar utveckling ska ske 
genom att bygga sunda bostäder och miljöanpassa förvaltningen (HSB Kompassen).  
 
Hållbarhetsarbetet redovisas sedan 2005 i en ny form av redovisning – 
hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning innehåller redovisning av sociala, 
ekonomiska och ekologiska faktorer inom organisationen. I en hållbarhetsredovisning slås den 
ekonomiska redovisningen (årsredovisning) ihop med miljöredovisningen och kompletteras 
med en redovisning av organisationens övriga aktiviteter och syn på framtiden (Verksamheten 
2005 HSB Centrala Värmland). Redovisningens syfte är att ge HSB:s intressenter information 
och kunskap om hur HSB: 
 

• Lever i enlighet enligt kärnvärderingarna 
• Lever efter de kooperativa principerna och värderingarna 
• Efterlever samtliga synsätt och riktlinjer som gemensamt fastställts av HSB 
• Utvecklar relationer till intressenterna (HSB Ansvar). 

 
”Miljöredovisningen är starkt kopplad till de mål vi sätter upp inom miljö och kvalitet. Vi 
redovisar hur vi allmänt arbetar inom frågorna så att vi kan ha den här redovisningen som ett 
dokument till våra externa intressenter och kunder. Från början var det till inbördes bruk 
men nu har det blivit ett externt dokument, vi kallar det även hållbarhetsredovisning. Ett 
beslut är taget på förbundsstämman av alla HSB-föreningar att de ska jobba med 
hållbarhetsredovisning. Det är ett ganska omfattande arbete som började förra året på ett 
tydligare sätt än tidigare. Förmodligen blir det mer omfattande för varje år.” (Wikstrand)  
 
För att skapa samverkan i miljöarbetet arbetar HSB Centrala Värmland med så kallade ”goda 
exempel”. 
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”Vi håller på och samlar in material från alla föreningar och goda exempel är en del av 
medlemsverksamheten. Insamlingen pågår från medlemmar i miljöforum och går ut på att vi 
ska få en tydlig och övergripande bild över vad respektive bostadsrättsförening har gjort 
inom miljö och energiområdet genom åren. Resultatet ska sedan redovisas på hemsidan 
under en speciell flik där man ska kunna söka på ett område och få upp vad föreningarna har 
gjort, vad det kostade, vad resultatet blev, hur man gjorde det osv. det ska fungera som ett 
underlag för bostadsrättsföreningarna att ta offensiva beslut i dem här frågorna. Målet med 
goda exempel är att skapa en grund och en bra bas för respektive förening att ta beslut om 
framtida åtgärder inom energi och miljö. I och med den här basen kan dem ta kontakt med 
varandra, det är kooperations idéerna som ligger till grund. Målet är väl egentligen också att 
dem ska slippa gå via oss och prata direkt med varandra.” (Wikstrand) 
 
Av Sveriges 15 nationella miljömål är det främst tre som HSB tar hänsyn till: 
 
1.) Begränsad klimatpåverkan 
 
2.) Giftfri miljö 
  
3.) God bebyggd miljö 
 
Vad dessa innebär beskrivs utförligt nedan. 
 

4.6.1 Klimatfrågan 
 
Klimatfrågan är viktig för HSB. För att begränsa klimatpåverkan försöker HSB därför både 
minska sin energiförbrukning och utsläppen från sina transporter. Lokalt har HSB Centrala 
Värmland och arbetsgruppen Miljöforum tillsammans med flera andra aktörer i Region 
Värmlands regi blivit tilldelade bidrag, som ska användas till åtgärder för att minska 
klimatpåverkan. Konceptet kallas KLIMP. Klimp är ett statligt stöd till 
klimatinvesteringsprogram och ska stimulera kommuner, företag och andra aktörer att göra 
långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Satsningen utgår från propositionen 
”Sveriges klimatstrategi” (2001:02/55) och fördelar nästan 800 miljoner kr i bidrag till olika 
klimatrelaterade åtgärder 2003–2004. För HSB Centrala Värmlands del handlar det om att 
genomföra energi- och miljöutbildningar för alla förtroendevalda i bostadsrättsföreningarnas 
styrelser. Utbildningens mål är att skapa en ökad kunskap om dagens energi- och 
miljösituation samt att skapa förståelse och intresse för de energi- och miljöåtgärder som går 
att göra i fastigheten. Det konkreta målet är att bostadsrättsföreningarnas förbrukning av 
försörjningsmedia ska minska med 10 % på 3 års sikt (www.hsb.se). 
 
För att minska utsläppen av föroreningar via avgaserna har HSB Centrala Värmland bytt ut 
flera bensindrivna fordon och maskiner mot sådana som drivs med etanol. Etanolen har flera 
fördelar jämfört med bensin. Etanolen innehåller inget svavel, ger minskade utsläpp av 
koldioxid, kolmonoxid och kolväten. Inte bara miljön gynnas av detta, personen som klipper 
gräset utsätts för betydligt mindre avgasutsläpp. Satsningen på alternativa drivmedel är en 
viktig del av HSB Centrala Värmlands omställning till en hållbar organisation. En rejäl 
sänkning av våra koldioxidutsläpp är en av förutsättningarna för att detta ska lyckas. HSB 
Centrala Värmland har idag sju etanolbilar av märket Ford Focus Flexifuel. Dessa fordon 
fungerar både som tjänstebilar och som poolbilar för personalen. HSB Centrala Värmland har 
också flertal etanoldrivna gräsklippare i sin verksamhet. Tanken är att HSB Centrala 
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Värmland under kommande år skall byta ut alla bensindrivna handgräsklippare till 
etanoldrivna (www.hsb.se). 
 
HSB Centrala Värmlands personal har under våren 2005 också utbildats i EcoDriving. 
EcoDriving är ett utbildningspaket som lär dig köra bil sparsamt och ekonomiskt samtidigt 
som du värnar om miljön. Storleken på besparingen beror mycket på vilket körsätt man 
normalt använder (www.hsb.se).  
 
HSB Centrala Värmland har även som mål att minska antalet körda mil med 20 procent till år 
2007. HSB Centrala Värmland försöker också att minska förbrukningen av kontorspapper. 
Målet är att minska förbrukningen med 30 procent till år 2006 (www.hsb.se). 
 

4.6.2 HSB och gifter 
 
HSB verkar också för en giftfri miljö. HSB menar att kunskapsbristen om kemikaliers och 
föroreningars hälso- och miljöegenskaper är stor och att en miljon svenskar har besvär från 
kemiska ämnen i inomhusmiljön. HSB arbetar därför mycket med att både minska 
användningen av miljögifter och att förhindra spridning av miljögifter till naturen. HSB driver 
i projektet Avgifta byggandet ett envist arbete för att förändra opinionen inom byggsektorn när 
det gäller skadliga ämnen. Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt mellan Fastighetsägarna, 
HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO, Statens fastighetsverk, Svenska  
Kommunförbundet, Villaägarnas Riksförbund och Vägverket. Tillsammans har dessa tagit 
fram avvecklingslistor på 10 ämnen som ska bort ur byggandet (www.hsb.se). 
 
Ett exempel är miljögiftet PCB. HSB söker påverka fastighetsägare att identifiera och byta ut 
det byggmaterial som sprider PCB till omgivningen. HSB Centrala Värmland undviker vidare 
kemikalier såsom ogräsättika genom att rensa ogräs manuellt. Manuell ogräsrensningen är 
något dyrare för bostadsrättsföreningarna, men mycket bättre för miljön. HSB Centrala 
Värmland är också försiktiga i sitt val av de medel som används när det gäller klottersanering 
(www.hsb.se). 
 

4.6.3 God bebyggelse 
 
För HSB är det viktigt att bidra till en god bebyggelse. Den 8 maj 2006 skrev HSB, 
miljöministern, fjorton företag och fyra kommuner under en överenskommelse om att skapa 
en hållbar bygg- och fastighetssektor. Programmet är ett resultat av arbetet i Bygga-bo-
dialogen och  HSB har skrivit på sex av sju åtaganden (www.hsb.se). 
 
HSB verkar för bättre sopsortering inom gruppen ARG, som bildar opinion för bättre villkor 
för de boende när det gäller hanteringen av hushållsavfall och består av 
boendeorganisationerna HSB, SABO, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. ARG-gruppen 
anser att det måste bli lönsamt för hushållen att källsortera hushållsavfallet och så är det inte 
idag. Dessutom måste det finnas ett system som erbjuder hämtning av sorterade förpackningar 
i närheten där man bor (www.hsb.se).  
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4.7 ISO-certifieringen 
 
HSB Centrala Värmland är sedan 2 februari 2005 certifierade enligt ISO 9001:2000 samt ISO 
14001:2004. Detta innebär i stora drag att HSB Centrala Värmland förbinder sig att ständigt 
arbeta med förbättringar av sin verksamhet, samt att arbetet regelbundet kontrolleras av en 
oberoende tredje part (www.hsb.se). 
 
ISO 9001 är en av flera standarder i 9000-serien. Standarden innehåller krav på ett 
kvalitetsledningssystem som företaget ska motsvara vid en revision för att erhålla ett 
certifikat. Ett ledningssystem för företagets kvalitet kan till exempel ge stadga genom ansvar, 
befogenheter, regler och ramar, flexibilitet genom god kommunikation inom och utom 
företaget, säkerhet genom styrning av processer och kontroller och analyser, förnyelse genom 
en aktiv förbättringsrutin etc. (www.hsb.se).   
 
För att långsiktigt kunna erbjuda intressenter produkter och tjänster i absolut toppkvalitet är 
ett strukturerat kvalitetsarbete nödvändigt. Kvalitetsarbetet syftar till att utveckla 
verksamheten genom ständiga förbättringar. För att klara detta arbetar HSB Centrala 
Värmland systematiskt med att försöka hitta sina brister och rätta till dem, samt att lyfta upp 
det HSB Centrala Värmland är bra på. HSB Centrala Värmland samarbetar i kvalitetsfrågor 
med ett flertal andra HSB-föreningar i Sverige. Inom ramen byts information och kunskap 
vilket är positivt för förbättringsarbetet (Verksamheten 2005 HSB Centrala Värmland).  
 
ISO 14001 är en av en serie 14000-standarder. Standarden innehåller krav på ett 
miljöledningssystem som företaget ska svara upp mot vid en revision för att erhålla ett 
certifikat. Standarden består av miljöpolicy, planering, implementering och drift, kontroll och 
uppföljning, samt ledningens genomgång (www.hsb.se).  
 
För att kontrollera verksamheten genomförs uppföljande revisioner 2 gånger per år av 
certifieringsorganet Intertek-Semko. Vid dessa revisioner måste HSB Centrala Värmland 
kunna visa att de lever upp till de krav som finns i de båda standarderna och visa resultat av 
ständiga förbättringar. Eventuella avvikelser ska åtgärdas inom en avtalad tid, dock med 
längsta tidshorisont på 6 månader (www.hsb.se). 
 
HSB är inte certifierade på riksplan utan det är upp till varje förening att certifiera sig 
eftersom varje förening styr själv. Anledningarna till ISO-certifieringen var flera. 
 
”Mycket är för att få mer ordning och reda. Vi ska inte bli överraskade av lagstiftning. Vi ska 
även kunna dra nytta av lagstiftning när det gäller tex utveckling av nya tjänster, vi ska ligga 
lite före. Sedan ska vi även ha koll på hur farliga kemikalier är och vad som händer om man 
får dem i sig. Sen såg vi ju framför allt en marknadsfördel om man är ISO certifierad. Vi har 
många anbud där det underlättar att vara certifierad istället för att varje gång behöva ta 
fram ett ganska omfattande material varje gång vi ska skicka iväg ett anbud.”  
 
HSB har identifierat ett antal punkter för vad ISO 9001 och 14001 betyder: 
 
För HSB som organisation:    
   

• Ständiga förbättringar                       
• Processinriktning   
• Kundfokus    
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• Hög personalkompetens   
• Inga farliga kemikalier, material  
• Långsiktigt systemtänkande   
• Faktabaserade beslut   
• Krav på hög kvalitet   
• Tydligt miljöåtagande   
• Goda leverantörsförhållanden  
• Extern revision 

 
För Kunder: 
 

• Ständig förbättring 
• Bra miljö för de boende 
• Samhällsansvar 
• Leveranssäkerhet 
• Långsiktiga samarbeten 
• Hög kvalitet 
• Ordning och reda 
• Bra kommunikation 
• Kundfokus 
• Erfarenhetsåterföring 

 
Det är givetvis viktigt att ISO kommuniceras. 
  
”Vi använder ISO-loggan i stort sett i alla utskick även pressmeddelande. ISO-certifikat är ju 
inte speciellt ovanligt idag. Det gör ju att det bli allt mer viktigare att kommunicera det här 
extra man gör som skiljer oss från konkurrenterna, tex våra utsläppsrättigheter, ecodriving 
och etanolfordon, vi tar ett steg längre.”  
 

4.8 HSB i samhället 
 
HSB driver också bostadsfrågor politiskt. Den opinionsbildande verksamheten är till för de 
boendes skull. HSB arbetar engagerat för att skapa ett bättre samhälle, både i Sverige och 
utanför. HSB sysslar inte med partipolitik, men driver flera frågor för att skapa ett bättre liv 
för den enskilde (HSBs bostadspolitiska program). 
 
”HSB som rörelse försöker på olika sätt bedriva bostadsfrågor politiskt sätt i riksdagen och 
lobba på olika sätt, vi försöker påverka politikerna när det gäller skattefrågor och när det 
gäller bra villkor för att bygga bostäder. Vi hade även kampanjer inför valet som ska komma 
medlemmarna till nytta att man försöker trycka på över hela landet för att man ska ta bort 
vissa orättvisor som gäller bostadsrätter som tex dubbelbeskattning. Vår opinionsbildade 
verksamhet är viktig i HSB. Det driver inte en vanlig fastighetsägare för de boendes skull 
utan isf gör personen det för sin egen skull för att han ska tjäna pengar. De är grunden för 
vårt boende, man ska bo till i princip självkostnadspris efter det att man satt av pengar till 
dem fonder som finns. Det kan man väl säga att helheten av detta utgör det goda boendet och 
den goda bostaden.” (Orre) 
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HSB vill huvudsakligen skapa bättre villkor för bostadsbyggandet, samt förändra boende- och 
skattepolitiken. Exempel på frågor HSB driver: 
 

• Gör boendepolitiken till en välfärdsfråga. Hushåll med normala inkomster måste ha 
råd att efterfråga nybyggda bostäder som passar deras behov.  

• Genomför neutrala villkor för alla boendeformer.  
• Ändra skattereglerna så att insatserna kan bli lägre och mera lån kan läggas i 

bestadsrättsföreningen. Bostadsrätter bör få investeringsbidrag och stöd genom 
monsreduktion. 

• Öka byggandet av bostadsrätter. Inför stöd till sådant byggande i områden där 
bostadsrätten är underrepresenterad.  

• Pressa produktions- och boendekostnaderna genom ökad konkurrens och ändrad 
markpolitik. 

• Kraftfulla insatser mot tudelningen i Sverige. (HSBs bostadspolitiska program) 
 
Lokalt arbetar HSB Centrala Värmland aktivt med tillgänglighet. Tillgänglighetsarbetet syftar 
till att personer med funktionshinder ska tillförsäkras delaktighet och jämlikhet i boende och 
närmiljö. Alla bostäder och bostadsområden bör vara utformade så att alla människor på lika 
villkor kan ta sig fram, vistas i och använda bebyggelsen till det den är avsedd för. Detta, 
anser HSB, är på lång sikt samhällsekonomiskt motiverat. (HSBs bostadspolitiska program) 
 
”Tillgänglighet hos oss är en ny företeelse, den är ny i hela HSB tack vare oss. Innan vi i 
Karlstad pratade tillgänglighet fanns det inte överhuvudtaget. Syftet med tillgänglighet är att 
de medlemmar som har funktionshinder ska ha en möjlighet att bo kvar i sina lägenheter. 
Huset ska anpassas till deras behov. Det finns särskilda standardregler för tillgänglighet och 
det är dem vi har tagit till oss och jobbar efter, initialt. När vi bygger nya bostäder finns alltid 
tillgänglighetsaspekter. När vi byggde senast på råtorp hade vi med oss synpunkter att vi ska 
ha vissa mått på till exempel badrum, inga trösklar och så vidare.” (Nordh) 
 
HSB stödjer också Kooperation utan gränser, som är en svensk biståndsorganisation grundad 
1958. Kooperation utan gränser arbetar med långsiktigt utvecklingssamarbete i 26 länder, bl.a. 
Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Zimbabwe och Sydafrika. I dessa länder bidrar 
KUG, i samarbete med lokala organisationer, med ekonomiskt stöd och rådgivning vad gäller 
landsbygdsutveckling, jordbruk, miljöfrågor och jämställdhet. Visionen är en rättvis värld fri 
från fattigdom. HSBs medlemmar bidrar med två kronor var per år till Kooperation Utan 
Gränsers projekt i Latinamerika, Afrika, Östeuropa och Asien. Bidragen femdubblas av Sida. 
HSBs bidrag under 2003 var 1,3 miljoner. Det femdubblades av SIDA till 6,6 miljoner 
(www.hsb.se). 
 

4.9 HSB och kommunikation 
 
HSBs kommunikation är viktig. Budskapet, vad HSB står för, måste nå ut.   
 
”Vårt budskap ska framgå i vår kommunikation. Varje dag måste vi tänka på hur vi framför 
oss för att ge ett bra intryck. Oavsett vad det är för något vi gör ska värderingarna 
genomsyra kommunikation, antingen att vi beskriver värderingen eller värderingen rakt ut. Vi 
ska förstärka varumärket genom ETHOS.” (Orre) 
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Eftersom värderingarna ska styra arbetet vara en guide både internt och externt är det viktigt 
att värderingarna kommuniceras ordentligt. Informationen måste präglas av öppenhet, ärlighet 
och saklighet. Förtroendevalda och medarbetare är HSBs viktigaste informationskanal. 
Grundregeln är därför att berörda inom den egna organisationen informeras innan 
informationen görs externt. HSBs interna information riktar sig till anställda, förtroendevalda, 
boende och bosparande medlemmar. Syftet med intern information kan vara att bidra till att 
organisationen uppfyller sina mål, att tillföra målgrupperna kunskap för att öka motivation 
och engagemang, ge överblick, skapa enighet om mål, ge bättre beslutsunderlag, skapa vi-
anda och ge stimulans. I slutändan ska all information bidra till vår förmåga att skapa det goda 
boendet (HSB Kompassen). 
 
”Vi jobbar genom de förtroendevalda och det är de som förankrar värderingarna hos de som 
bor. Vi försöker hålla igång vad värderingarna och varumärket står för genom att göra 
medlemmarna delaktiga genom arbetsgrupper. Någon från HSB deltar tillsammans med 
medlemmarna för att öka samverkan. Arbetsgruppen har ett stort ansvar för att kommunicera 
ut innehållet i varumärket, det är väldigt svårt, ett ständigt pågående arbete. De försöker 
beröra ETHOS begreppen i olika sammanhang. Internt har vi personalaktiviteter, 
personalens dag, vi har intranätet, sen har vi arbetsplatsinformationer när någon från 
kontoret kommer och förmedlar värderingarna. Vi försöker nöta in dem så gott vi kan. Vad vi 
än gör inom organisationen så har det någon koppling till ETHOS begreppet.” (Nordh) 
 
HSB ser sina medarbetare som ambassadörer, så att den interna kommunikationen fungerar är 
nödvändigt. HSB Centrala Värmlands medarbetare anser vidare att chefen är en god 
ambassadör för HSBs kärnvärderingar. Både genom att betydelsen betonas liksom att initiativ 
att stärka dem tas (Human Potential).  
 
Externt kommuniceras i flera olika kanaler.    
 
”För det första har vi en hemsida som inte enbart är till medlemmarna utan den är också till 
för omvärlden... Tidigare hade vi en liten tidning som vi skickade ut tillsammans med ”Vår 
bostad” och det handlade om övergripande frågor som rör bostadsrätter och boendefrågor 
och sådana saker men den lade vi ner för ett år sedan. Istället har HSB en egen tidning – 
”Hemma i HSB”. Syftet är att kommunicera våra kärnvärderingar i varumärket. Vi ska 
kommunicera våra värderingar utan att direkt skriva det. Pratar vi samverkan ska vi visa vad 
samverkan är och vad vi har gjort. I tidningen har vi tillsammans Kristinehamn och 
Karlskoga en lokal bilaga som ska rikta sig till de boende medlemmarna och bospararna. När 
det gäller bostadsrättsföreningarna har vi styrelsepost som vi skickar ut varje vecka eller var 
14:e dag till alla styrelser.” (Orre) 
 
”När det gäller affärsverksamhet kan vi använda oss av annonsering men vår erfarenhet är 
att det inte är så bra som att när en kund rekommenderar oss till en annan, det är ovärderligt. 
Våra kunder blir ambassadörer för oss. Sen är den personliga kontakten med en presumtiv 
kund viktig.” (Orre) 
 
HSB Centrala Värmland har också en omfattande utbildningsverksamhet. HSB Centrala 
Värmland har 850 förtroendevalda engagerade i styrelsearbete i de olika 
bostadsrättsföreningarna och att dessa är kunniga är viktigt. Utbildning av förtroendevalda är 
därför en fundamental del i HSBs verksamhet. År 2007 har HSB Centrala Värmland en 
styrelsekonferens på Åland, samt ett antal distriktskonferenser. Vidare erbjuder HSB Centrala 
Värmland flera styrelsekurser inom till exempel bostadsrättsjuridik, förvaltning, finansiering 
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och budget, årsredovisning och bokslut, mötesteknik, funktionsutbildningar, miljö- och 
kvalitetsutbildningar, samt data och IT-utbildningar (Kurser och konferenser).   
 
”Vi har även ett brett utbud av utbildningar. Vi håller nästan på att ta livet på föreningarna 
genom att vi varje vecka har tre – fem aktiviteter så glömmer vi ibland att dem har ett eget 
jobb. Dem ska ha möjlighet att få utbildning för att kunna sköta sitt jobb. De behöver mycket 
kunskap för att kunna sköta föreningen på ett bra sätt och kunna ta beslut. De måste kunna 
ekonomi, juridik, vi hjälper dem naturligtvis om det blir problem men dem måste kunna sitta 
på styrelsemöten och ta beslut på rätt sätt. Vi har informationsmöten, utbildningar i olika steg 
för alla som finns i en förening. I höst ska vi ha en stor miljö/klimat konferens, det är också 
ett sätt att kommunicera som är viktigt. Att kommunicera i olika forum och inte bara i skrift. 
Det hjälper även föreningarna att samverka och komma på nya idéer och erfarenheter, 
utbytet i sammankomster är otroligt viktigt för dem ca 900 förtroendevalda som finns i 
centrala Värmland.” (Orre) 
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5. ANALYS 
 

 
I detta kapitel diskuterar vi resultaten av vår undersökning. Vi analyserar här den empiri vi 
presenterat i föregående kapitel utifrån de teorier vi redogjort för i teorikapitlet. 

 
 
Vargo och Lusch (2004) menar att värde är något som skapas i användning och därför 
bestäms som value-in-use. Värde skapas genom relationer, det vill säga tillsammans med 
leverantörer, företagspartners, allierade och kunder (Grönroos, 2000). Inom HSB är detta 
synsätt mycket tydligt. HSB är en kooperativ organisation, i vilken intressenter samverkar för 
att tillgodose sina gemensamma, sociala, och kulturella behov och önskemål. Samverkan är en 
grundläggande värdering inom HSBs verksamhet. I HSB skapas det goda boendet 
tillsammans. Relationer är därför viktiga för HSB, som definierar sin organisation som ett 
nätverk i sig själv. ”Nätverket HSB – tillsammans blir vi starkare” är en välanvänd slogan. 
Grundidén är att människor tillsammans kan åstadkomma ett bättre boende än vad som är 
möjligt att skapa var för sig. Genom samverkan kan människor gemensamt äga och förvalta 
sina bostäder. Det finns inga utomstående ägare som ska tjäna på boendet utan medlemmarnas 
inflytande är totalt. 
 
Medlemmarna är HSBs viktigaste intressent, det är de som äger HSB. Friedman (1970) menar 
att ett företags enda skyldighet är att göra vinst för sina ägare. Denna strategi, att tillfredsställa 
ägarnas önskemål, kallas shareholder-strategin (Freeman, 1984). Men medlemmarna är inte 
HSBs enda intressent. HSB tar också hänsyn till anställda, kunder, leverantörer/partners och 
samhället. Detta synsätt stämmer överens med stakeholder-strategin, enligt vilken ett företag 
inte bara uppfyller ägarnas behov utan tar hänsyn till alla sina intressenter (Pruzan, 1998). 
Den kooperativa idén gör att HSB har en bättre möjlighet att lyssna på sina intressenter än vad 
vanliga företag har. Genom samverkan kan människor utbyta erfarenheter och hjälpa varandra 
och HSB får på så sätt en bättre insikt i vad de olika intressenterna sätter värde på, det vill 
säga vilka värderingar som är viktiga för dem. Detta ger en bättre förutsättning för att skapa 
värde tillsammans, vilket, som ovan nämnt, är grundläggande inom den moderna synen på 
värdeskapande.  
 
När ett företag måste lyssna på samtliga intressenter är att fokusera uteslutande på ekonomisk 
vinst är inte längre tillräckligt (Pruzan, 1998). Pruzan (1998) menar att de företag som 
fokuserar enbart på att maximera vinst inte, på lång sikt, kommer att vara lika lönsamma som 
de företag vilka kompletterar sitt ekonomiska fokus med ett mer värderingsbaserat perspektiv 
på ledning, så kallad values-based management. Värderingar skapar fördelar för alla 
intressenter till företaget (Berry, 1999). Och HSB är en uttalat värderingsdriven organisation. 
Värderingarna ska genomsyra all verksamhet och vara tydliga i alla organisationens 
aktiviteter. 
 
”Inom HSB ska all verksamhet genomsyras av våra kärnvärderingar. Dessa värderingar ska 
vara ledande i arbetet på alla nivåer och in alla situationer för både anställda och 
förtroendevalda” (HSB Kompassen) 
 
HSBs värderingar är: 
 

• Engagemang 
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• Trygghet 
• Hållbarhet 
• Omtanke 
• Samverkan 

 
Dessa sammanfattas internt som ETHOS. 
 
Värderingar och etik kan vara avgörande för huruvida ett företag når framgång (Normann, 
1984). Johnston och Clark (2001) menar att det är värderingar som skiljer de bästa företagen 
från mediokra. Detta vet HSB. ”Att återerövra skillnaden”, att HSB genom sina värderingar 
skiljer sig från andra företag, var viktigt redan för 8-10 år sedan. ”Det är viktigt att belysa 
vilka vi är, annars blir vi som alla andra” menar Curt Nord.  
 
På senare år har ekologi och långsiktig hållbarhet blivit vägledande för HSBs verksamhet. 
  
”HSB ska arbeta för en hållbar utveckling (ekologiskt, socialt och ekonomiskt)”. (HSB 
Kompassen) 
 
Även kvalitet är en viktig ledstjärna i HSBs arbete. Sedan verksamheten blev miljö- och 
kvalitetscertifierade 2005 har ambitionen varit att ständigt förbättra sig och skapa hållbara 
affärer. Hållbar utveckling, eller på engelska, sustainable development, är idag ett populärt 
begrepp inom företagsvärlden (Stoner, 1995). Oftast definieras hållbarhet enligt tre principer: 
en ekonomisk, en social och en miljömässig, vilka sammanfattas i en så kallad triple bottom 
line (Elkington, 1999). Kemp (2005) har utvecklat detta koncept ytterligare och menar att 
hållbarhet definieras enligt fem (5) dimensioner: en etisk, en social en natur-filosofisk, en 
ekonomisk och en juridisk.  
 
Kemps etiska dimension baseras på ett moraliskt förhållande mellan dagens och 
morgondagens samhälle och handlar om vad framtida generationer kommer att lovorda eller 
fördöma vad gäller dagens ageranden (Kemp, 2005). Denna dimension är nära besläktad med 
begreppet corporate social responsibility (CSR), som fokuserar på vad en organisation gör 
som påverkar omgivningen i vilken det existerar (Stoner, 1995). HSB är medvetna om vilka 
konsekvenser HSBs handlingar för med sig. Långsiktighet är viktigt för HSB. Denna tanke är 
särskilt viktig vid nybyggnation. HSB bygger hus som ska stå länge. Det är också viktigt att 
tänka långsiktigt vad gäller miljö och natur. HSB försöker därför i så stor utsträckning som 
möjligt ta ansvar för detta.  
 
”Ansvaret handlar om hur vi tar hand om den jord vi inte ärvt från våra förfäder utan som vi 
lånat från våra barn och barnbarn.” (HSB Ansvar) 
 
Den etiska dimensionen hänger ihop med den sociala dimensionen, vilken handlar om social 
rättvisa (Kemp, 2005). Rättvisa, demokrati och ”allas lika värde” är viktiga delar i HSBs 
verksamhet och kommer till uttryck i värderingen omtanke, som står för hänsyn, empati och 
rättvisa. 
 
”Det står inskrivet i föreningslagen, alla medlemmar ska behandlas lika. Vi kan och får inte 
gynna en medlem före en annan. Alla medlemmar har lika värde och en röst var, det är vår 
grund.” (Nord) 
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Den demokratiska idén är en av de kooperativ principerna. Kooperativa föreningar är 
demokratiska organisationer som styrs av sina medlemmar. Och medlemmar i 
primärkooperativ har lika rösträtt, det vill säga en medlem en röst. 
 
”Allas lika värde” och rättvisa kommer även till uttryck i HSB Centrala Värmlands arbete 
med tillgänglighet. I tillgänglighetsarbetet söker HSB Centrala Värmland underlätta för 
människor med funktionshinder genom att till exempel anpassa lägenheter så att alla 
medlemmar ska kunna bo kvar. Det kan handla om att ta bort trösklar, vissa mått på badrum 
och så vidare. Rättvisan är även viktigt internt. HSB Centrala Värmland har en 
jämställdhetsplan och verkar för en medvetenhet om vad målsättning och övergripande beslut 
får för konsekvenser för kvinnor respektive män i organisationen. HSB Centrala Värmland 
har vidare en arbetsmiljöpolicy och målet för arbetsmiljöarbetet är arbetsförhållanden som är 
anpassade för medarbetarnas förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt och socialt 
hänseende. 
 
Att ta ansvar för morgondagens samhälle har, som ovan nämnt, också med miljö att göra. 
Pruzan (1998) menar att en intressent kan vara såväl icke-existerande (framtida generationer) 
som icke-personer (naturen) (Pruzan, 1998). Enligt triple bottom line är ekologi en av de tre 
principerna i hållbarhetskonceptet (Elkington, 1999). Enligt Kemp (2005) motsvaras denna 
princip av en natur-filosofisk dimension. Denna baseras på att joden är sårbar och att det finns 
begränsningar i hur mycket påverkan naturen kan tåla utan att framtidens generationer ska 
behöva påverkas av problem denna generation förorsakat (Kemp, 2005).  
 
Arbetet med ekologi förhållandevis nytt inom HSB, men har på senare år blivit vägledande 
för ”det goda boendet”. Från att på 80-talet ha fört ett mer eller mindre spontant miljöarbete 
med ”En grön idé är ett bra steg” är det för HSB idag en självklarhet att jobba med miljö, 
både ur ett varumärkesperspektiv och ur ett medarbetarperspektiv. Och HSBs miljöarbete är 
mycket omfattande. Miljöarbetet kan fördelas på tre områden: Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö och God bebyggelse. Inom dessa områden för HSB flera olika projekt, såsom 
KLIMP, klimatinvesteringsprogrammet, och MIBB, miljöinventering i befintlig bebyggelse. 
HSB söker även minska pappersförbrukningen, använda miljöfordon, utbilda personal i eco-
driving, använda miljömärkta städkemikalier, rensa ogräs manuellt, verka för en bättre 
sopsortering etc.  
 
Både Elkington (1999) och Kemp (2005) menar att konceptet hållbarhet också måste 
innehålla en ekonomisk aspekt. Det ekonomiska perspektivet är viktigt för att skapa hållbara 
affärer. En hållbar utveckling kräver en stabil ekonomisk grund (Kemp 2005). Att göra en stor 
vinst är dock inte HSBs högsta prioritet. Självklart måste föreningen vara lönsam, men för 
HSB är vinst framför allt ett medel för att nå de mål som HSB sätter upp. Eftersom HSB är en 
kooperation har ställs inte alls de krav från ägarna som andra aktieägda företag. HSB har 
därmed större möjligheter att fokusera på andra värderingar är de ekonomiska.  
 
Kemp (2005) menar slutligen att hållbarhetskonceptet även innehåller en juridisk dimension. 
Denna handlar om mänskliga rättigheter i alla delar av livet (Kemp, 2005). För HSBs del 
kommer denna dimension främst till uttryck i värderingen engagemang. Engagemang handlar 
om drivkraft att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Det handlar om 
att lyssna på människan och att engagera sig i hennes liv, menar HSB. HSB driver därför 
bostadsfrågor politiskt, en verksamhet som är till för de boendes skull. HSB arbetar även 
engagerat för att skapa ett bättre samhälle utanför Sverige genom Kooperation utan gränser, 
vilket också kan sägas ha ett värde för mänskliga rättigheter. Kooperation utan gränsers vision 
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är en rättvis värld utan fattigdom och HSBs medlemmar skänker alla 2 kronor per år till 
organisationen. 
 
Waddock (2006) menar att ett intressentansvar över samhälle och miljö kan styras precis som 
andra aktiviteter inom ett företag och talar om dessa strategiska styrsystem som Total 
Responsibility Management (TRM eller RM). RM innebär att företag tar sig an systematiska 
försök att styra företagets relationer med intressenter och miljön och bygger således på 
intressentperspektivet (Waddock, 2006). Waddock (2006) tror att dessa system sannolikt 
kommer att öka i omfattning på samma sätt som kvalitetssystemen gjorde på 1980-talet. HSB 
har med sin hållbarhetsredovisning och ISO 14 001 redan börjat försök till att styra det sociala 
och ekologiska ansvarsarbetet mer strategiskt. Viktiga komponenter i dessa styrsystem är 
framför allt samarbete och dialog, liksom kärnvärderingar och ledningens engagemang 
(Waddock, 2006). Här har HSB som kooperation och värderingsdriven organisation stora 
fördelar. Vidare är implementeringen av mål och värderingar i företagets strategier viktigt. 
Kritiskt i denna process är medarbetarna. Att bidra med material, inlärning och att 
upprätthålla en fungerande kommunikation är nödvändigt för RM systemens framgång. Att ge 
information till intressenter är mycket viktigt (Waddock, 2006). HSB har en väl fungerade 
kommunikation som måste anses som en fördel vad gäller dels upprätthållandet av 
existerande strategiska styrsystem för socialt och ekologiskt ansvar, men också vad gäller 
dessa systems framtida utveckling.  
 
Edvardsson, Enquist och Sebathu (2007) menar att värderingar skapar värde då de driver och 
förbättrar tjänstekvalitet. Idéer som CSR och hållbar utveckling kan användas som drivande 
krafter i denna process och skapa vad Edvardsson, Enquist och Sebathu (2007) kallar 
värderingsbaserad tjänstekvalitet för hållbara affärer. HSB Centrala Värmland är ISO 9001-
certifierade sedan 2005 och lägger stor vikt vid sitt kvalitetsarbete. Kvalitet handlar om att 
uppfylla kunders, och i enlighet med intressentperspektivet även andra intressenters, 
förväntningar och att tillfredsställa deras behov och önskemål, varför kvalitetsarbetet ger 
fördelar både internt, då det skapar trygghet för anställda, och externt då kunder och 
leverantörer vet att de får vad de förväntar sig. Enligt Edvardsson, Enquist och Sebathus 
(2007) teori bidrar således HSBs värderingar ETHOS, och det HSB gör i enlighet med dessa, 
till en ökad tjänstekvalitet för HSB. I kombination med HSBs hållbarhetsarbete skapas vidare 
en värderingsbaserad tjänstekvalitet för hållbara affärer. 
 
En värderingsbaserad tjänstekvalitet för hållbara affärer måste dock, vilket namnet också 
insinuerar, grundas i företagets värderingar (Edvardsson, Enquist och Sebathu, 2007). För att 
värderingar existera och skapa värde måste de kommuniceras. Externt sker kommunikationen 
ofta genom varumärket. Detta sker huvudsakligen genom att förknippa varumärket med 
positiva associationer, värderingar, liksom att undvika att det förknippas med negativa 
(Edvardsson, Enquist och Hay, 2006).  
 
Externt använder HSB Centrala Värmland ett flertal kommunkationskanaler. HSB Centrala 
Värmland anordnar bland annat arbetsgrupper och forum, kommunicerar genom 
förtroendevalda, genom sin hemsida, driver bostadspolitiska frågor, samt anordnar 
utbildningar och konferenser. HSB Centrala Värmland erbjuder många utbildningar. Med 35 
olika kurs- och konferenstillfällen och totalt 628 deltagare slog utbildningarna för 2005 rekord 
i medlemsverksamheten. HSB Centrala Värmland erbjuder till exempel förvaltningskurser, 
kurser i mötesteknik och datorkurser. Eftersom HSB är en kooperation sker lärandet mycket 
genom samverkan – att lära sig av varandra. Genom att lära av varandra kan HSB 
kontinuerligt förbättra verksamheten. HSB Centrala Värmland ingår därför i ett flertal nätverk 
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och arbetar olika forum. Ett ytterligare exempel på lärande genom samverkan är arbetet med 
goda exempel, genom vilket bostadsrättsföreingar kan lära sig att genomföra 
miljöförbättringar av varandra. Informationen präglas av öppenhet, ärlighet och saklighet, 
vilket är viktigt för värdeskapandet (Prahalad och Ramaswamy, 2004). Ett av de viktigaste 
kommunikationsmedel är också HSBs egen tidning, ”Hemma i HSB”. Tidningen skickas ut 
till alla medlemmar och är därmed ett ypperligt sätt att sprida sina budskap på ett trovärdigt 
sätt. Ofta sker kommunikationen av värderingarna med hjälp av värdeladdade ord och 
begrepp. ”Nätverket HSB – tillsammans blir vi starkare” är till exempel ett tydligt exempel på 
att samverkan är en viktig värdering för HSB. HSB Centrala Värmland är också noga med att 
kommunicera ISO-certifieringen genom att trycka ISO-loggan på sina utskick och dokument. 
 
Internt sker kommunikationen främst genom intern marknadsföring (Grönroos). ETHOS 
kommuniceras på bland annat personalens dag, men också via intranätet och den interna 
dagliga dialogen inom organisationen. Att medarbetarna lever enligt varumärkets värderingar 
är viktigt (Ind, 2004). Detta gör HSB Centrala Värmlands medarbetare. HSB Centrala 
Värmland menar att det är viktigt att medarbetarna vet vad värderingarna står för och 
definierar dem som sina egna. Medarbetarnas ”körkort” är ett exempel på detta. Körkortet 
säkerställer att personalen vet vilka värderingar som finns inom organisation. Eftersom det är 
de själva som har utarbetat vad värderingarna betyder för varje individs agerande försäkrar sig 
föreningen om att värderingarna får en egen betydelse och därmed blir förankrade i 
organisationen och dess kultur. De värderingar varumärket kommunicerar måste nämligen 
vara förenliga med de värderingar som utgör företagets kultur för att varumärket ska vara 
framgångsrikt (Hatch och Schultz, 2001). Kulturen är vad som ger riktlinjer för ageranden och 
mening till det som görs och hur det ska föras ut till de olika delarna av verksamheten 
(Edvardsson och Enquist, 2002). Det är genom att medarbetarna agerar enligt varumärkets 
värderingar, att värderingarna som kommuniceras även är de som formar kulturen i 
organisationen, som de får ett innehåll och blir mer än bara tomma ord. Värderingarna skapar 
ju inte värde som ord utan för att de förankras konkret i handling.  
 
Slutligen är ledningens engagemang vad gäller värderingarna viktig i den interna 
kommunikationen (Berry, 1999). Att ledningen betonar värderingarna och tar initiativ för att 
stärka dem framkommer i medarbetarundersökningarna och är något som måste anses ha en 
positiv verkan på den interna kommunikationens effektivitet. 
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6. SLUTSATS 
 

 
I detta kapitel drar vi en slutsats av vår undersökning. Vi sammanfattar de resultat vi fått 
fram, vilka vi analyserat i analyskapitlet, och besvarar de frågor vi ställt i inledningskapitlet.  

 
 
HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär att människor samverkar för att nå sina mål. 
HSB skapar således värde tillsammans med sina intressenter: medlemmar (ägare), anställda, 
kunder, leverantörer/partners och samhälle. Intressentperspektivet innebär att HSB måste ta 
hänsyn till vad som skapar värde för samtliga av dessa aktörer. Här är den kooperativa 
organisationsformen en fördel. Denna ger en större möjlighet att komma nära sina intressenter 
och därmed att förstå vilka värderingar dessa har, än andra privat- eller aktieägdaföretag. 
Organisationsformen är vidare fördelaktig då HSB, utan egentligt vinstsyfte, kan fokusera mer 
på ”mjukare värden”, än vad andra företag kan. Utan vinstsyfte får HSB dessutom en annan 
trovärdighet, vilket vi anser ger värderingarna styrka. 
 
HSB är en uttalat värdedriven organisation. Värderingarna, engagemang, trygghet, hållbarhet, 
omtanke och samverkan (ETHOS), genomsyrar hela HSBs verksamhet. Genom att 
värderingarna kopplas till allt HSB gör, det politiska engagemanget, hållbarhetsarbetet, det 
kooperativa samarbetet etc., blir värderingarna mer än tomma ord, de får ett innehåll. Detta 
innehåll skapar värde för HSBs intressenter och särskiljer HSB från andra företag på 
marknaden. Genom att lyssna på intressenterna och ge dem vad de vill ha och förväntar sig, 
driver och förbättrar värderingarna även tjänstekvaliteten. HSBs omfattande hållbarhetsarbete, 
vilket inkluderar samtliga fem hållbarhetsdimensioner och styrs genom till exempel 
hållbarhetsredovisningen och ISO 14 001, bidrar till en värderingsbaserad tjänstekvalitet för 
hållbar utveckling.  
 
Avgörande för värderingarnas värdeskapande är kommunikationen. HSB kommunicerar 
ETHOS såväl externt som internt. Externt sker detta ofta med hjälp av värdeladdande ord och 
begrepp, såsom ”Du ska kunna lite på HSB” vilket kommunicerar värderingen trygghet, i 
trovärdiga kanaler, som HSBs egen tidning. Värderingarna stärks genom att HSB laddat sitt 
varumärke med positiva associationer, såsom miljöarbete och socialt ansvar. Att HSB 
fokuserat mycket på den interna kommunikationen är också betydande för varumärkets 
framgång. HSBs medarbetare definierar värderingarna, ETHOS, som sina egna och agerar 
enligt dem vilket, som ovan nämnt, ger värderingarna innehåll. Att ETHOS är så väl 
förankrade i kulturen tror vi beror på att, trots att ETHOS är ett relativt nytt koncept, 
värderingarna är så djupt rotade i HSBs historia som de faktiskt är, samt att ledningen arbetar 
mycket för att stärka dem. 
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