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Sammanfattning 
              
 
Titel: 
Marknadsföring av Miljöarbete gentemot hyresgästerna i Fastighetsaktiebolaget Norrporten 
 
Datum: 
Vårterminen 09 
 
Ämne/Kurs:  
Examensarbeten i Företagsekonomi, VT09 
 
Författare: 
Kristoffer Holm, Andreas Karlsten  
 
Handledare: 
Bo Söderberg 
 
Fem nyckelord 
Marknadsföring, fastighetsbolag, miljöarbete, hyresgäster, miljöledningssystem  
 
Företag 
Fastighetsaktiebolaget Norrporten 
 
Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pass bra Norrporten marknadsför sitt 
miljöarbete ut till sina hyresgäster samt redogöra hur pass bra samarbetet fungerar mellan 
Norrporten och deras hyresgäster när det gäller miljöarbetet. 
 
Metod 
Uppsatsen utgår från Norrportens hyresgästers synvinkel angående deras hyresvärds miljöarbete. 
Undersökningen har gjorts med en kvalitativ ansats genom intervjuer med sex olika hyresgäster. 
 
Empirin 
Samtliga hyresgäster har varierande dock bristfälliga kunskaper om Norrportens miljöarbete. 
Intresset för detta är däremot större och det finns inget som tyder på mottsatsen i framtiden.  
 
Teoretiska perspektiv 
De teorier som har använts är främst kopplade till ämnena marknadsföring och miljö. Vidare har 
empirin kopplats till tidigare forskning för att styrka våra teorier samt resultat.    
 
Slutsats 
ISO 14001 certifieringen är en onödig investering för fastighetsbolag. Miljömedvetenheten är större 
hos de statliga än de privata. 
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Abstract 
              
 
Title: 
Marketing of environmental work towards tenants in The Real Estate Limited Company Norrporten 
 
Date: 
Spring term 09 
 
Subject/course:  
Bachelors Degree in Business Economics, Spring 09 
 
Authors: 
Kristoffer Holm, Andreas Karlsten  
 
Advisors: 
Bo Söderberg 
 
Five keywords: 
Marketing, real-estate companies, environmental work, tenants, environmental management 
systems  
 
Company: 
The Real Estate Limited Company Norrporten 
 
Purpose: 
The purpose of this thesis is to examine how good Norrporten markets environmental work out to 
their tenants and explain how good the co-operation between Norrporten and their tenants are in 
terms of environmental work. 
 
Method: The essay assumes Norrportens tenants' point of view concerning their landlord's 
environmental work. The survey has been done with a qualitative approach through interviews with 
six different tenants. 
 
Empirical foundations: 
All tenants have varied however, inadequate knowledge of Norrportens environmental work. The 
interest for this is higher and there is no evidence of the opposite in the future.  
 
Theoretical perspective: 
The theories that have been used are mainly related to marketing and the environment. Furthermore, 
the empiric has been linked to previous research in order to strengthen our theories and results.    
 
Conclusion: 
ISO the 14001 certification is an unnecessary investment for real-estate companies. Environmental 
awareness is greater in the State than the private. 
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Förord 
              
 
Detta examensarbete har skrivits under våren 2009 och slutfördes i maj 2009. 
Uppsatsen är det sista momentet i utbildningen Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet, 
inriktning fastighetsekonomi vid högskolan i Gävle. 
 
Vi vill härmed tacka vår handledare, professor Bo Söderberg, för hans stöd och goda handledning 
under arbetets gång. 
 
Vi vill också tacka vår samarbetspartner Norrporten och Stefan Öberg marknadsområdeschef i 
Gävle på Aktiebolaget Norrporten som varit till stor hjälp under arbetets gång. 
 
Ytterligare ett tack till de personer som vi har intervjuat på diverse verksamheter. 
 
Gävle, maj 2009 
Kristoffer Holm 
Andreas Karlsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 5

Innehållsförteckning 
              
 
1. Inledning          7 
1.1 Bakgrund          7   

1.2 Problemområde         8 

1.3 Syfte          8   

1.4 Metod          8 

1.4 Disposition         9  
 
2. Norrporten         11 
2.1 Allmänt om Norrporten        11 

2.2 Marknadsområde Gävle       11 

2.3 Norrportens miljöarbete       11 

2.4 Så arbetar Norrporten för att leva upp till sina mål    12 
 
3. Viktiga begrepp inom miljöarbete      13 
3.1 Hållbar utveckling        13 

3.2 Miljöledning         13 

3.3 Miljöledningssystem        14 
3.3.1 ISO 14001         14 

3.3.2 Vad gör standarderna?        15 

3.3.3 Till nytta för vem?        15 
3.3.4 Vad finns det för nackdelar med att införa ett miljöledningssystem?  16 

3.3.5 Vad finns det för fördelar med att införa ett miljöledningssystem?  16 

3.3.6 Egna reflektioner på avsnittet om Miljöledningssystem   16 
 
4. Marknadsföring av miljöarbete      17 
4.1 STP          17 

4.2 Extern kommunikation        18 

4.3 De 4p: na          18 
4.3.1 Påverkan         18 

4.4 Egna reflektioner        18 
 
5. Tidigare forskning        19 
 
6. Empiri          21 
 
6.1 Pöyry          21 



                  

 6

6.1.1 Kortare inblick i verksamheten       21 

6.1.2 Intervju med Gudmund Ericsson, Pöyry     21 
 
6.2 Engelska skolan         22 
6.2.1 Kortare inblick i verksamheten       22 

6.2.2 Intervju med Ingalill Skanser, Engelska Skolan    22 
 
6.3 Ramböll          23 
6.3.1 Kortare inblick i verksamheten       23 

6.3.2 Intervju med Fredrik Bärgh, Ramböll.      23 
 
6.4 Länsstyrelsen         25 

6.4.1 Kortare inblick i verksamheten       25 

6.4.2 Intervju med Gunilla Malm, Länsstyrelsen.     25 
 
6.5 Lantmäteriet         26 
6.5.1 Kortare inblick i verksamheten       26 

6.5.2 Intervju med Mona Algestam, Lantmäteriet     26 
 
6.6 Högskolan i Gävle        28 
6.6.1 Kortare inblick i verksamheten       28 

6.6.2 Intervju med Ulf Forsell och Fredrika Nordahl Westin, Högskolan i Gävle 28 
 
7. Analys          30 
 
8. Slutsats          32 
 
9. Källförteckning         33 
 
Bilaga 1          36 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 7

1Inledning 
              
 
1.1 Bakgrund 
Synen på miljön och miljöeffekterna har förändrats under de senaste decennierna.  
I mitten av 60-talet började miljön tas på allvar då många synliga miljöeffekter började 
uppmärksammas. Till en början var de främst lokala nedsmutsningar m.m. som lades märke till, 
därefter under 70-talet började den mer omfattande problematiken tas vid. Under 80- och 90-talet 
breddades perspektivet allt mer. Vi har förstått att det finns omfattande miljöproblem som inte bara 
syns på kort sikt utan märks även av på längre sikt. För att upptäcka sådana aspekter krävs 
forskning och ett ständigt arbete och eftersträvan till detta. I samband med att forskningen går 
framåt inom miljöområdet medför det till ständigt nya miljöproblem som dyker upp. De mest 
centrala miljöfrågorna i dag kan vara några helt andra om några år (Antonsson m.fl., 2007). 
 
I och med den rådande klimatdebatten och lagen om energideklarationer på svenska fastigheter har 
förmodligen medvetandet om miljövänlighet och energieffektivisering ökat. Detta är ingen 
självklarhet då många inte tar dessa faktorer på allvar. Fastighetsägare och hyresgäster har börjat 
inse att åtgärder för miljön i en fastighets lokaler inte bara ger god marknadsföring och ett gott 
samvete utan även kan ge ekonomiska besparingar. Fastigheter står idag för ca 40 procent av 
Sveriges totala energianvändning. De flesta aktörer är överens om att energikonsumtionen måste 
minska för att uppnå en hållbar utveckling. Hur detta ska gå till och vem som ska betala är en svår 
fråga (Sandgärde, van der Schaaf, 2008). 
 
I dagsläget är miljömässigt tänkande en av de viktigaste aspekterna hos ett företag, i 
fastighetsbranschen lika så. Den globala uppvärmningen har fått de flesta att börja ta miljön på fullt 
allvar. Ett fastighetsföretag som inte jobbar och eftersträvar får det troligtvis svårt att etablera sig på 
marknaden. I och med att kunderna blir mer miljömedvetna så kan det bli troligt att kraven på 
förvaltarna ökar. Det finns i dag många olika aktörer på marknaden som ställer höga krav på 
miljöarbetet i företag, dock långt ifrån alla. Förenklat uttryckt kan företagen indelas i tre olika 
kategorier vad det gäller miljöaspekten. Den defensiva rollen där miljöfrågan undviks så mycket 
som möjligt. Reaktiva rollen är ett steg närmare miljötänkandet där man anpassar sig efter ställda 
krav. Den aktiva rollen är något som bör eftersträvas (i den mån det är lönsamt och lagen tillåter) 
hos alla företag oavsett bransch. Den innebär att företaget kontinuerligt strävar efter nya lösningar, 
gärna tillsammans med kunder. På det viset blir miljön en viktig del i affärsidén samt en drivkraft i 
utvecklingen av verksamheten (Antonsson m.fl., 2007). 
 
Idag används ett flertal miljösystem för att miljöanpassa fastigheter. År 2007 angav hela 90 procent 
av företagen att de har ett miljöledningssystem eller håller på och inför ett, vilket är en stor ökning 
från 2002 då knappt hälften använde sig av ett miljöledningssystem. Detta speglar att just 
miljöledningssystem har fått en enorm genomslagskraft inom sektorn och innebär att bygg- och 
fastighetsföretagen närmar sig tillverkningsindustrins nivå. En stor andel av företagen vidtar också 
planeringsåtgärder i enlighet med miljöledningssystemen medan färre genomför uppföljande 
åtgärder, och en stor andel företag saknar information om huruvida åtgärderna fått effekt (Gluch, 
2007). De många olika systemen för miljöanpassning, vilka skulle kunna ge en vägledning för den 
miljömedvetna kunden, utgör för många en ogenomtränglig djungel (Sandgärde, van der Schaaf, 
2008). En väldigt känd och vanlig miljöstandard är ISO 14001 som i och med det inte är något krav, 
dock ett väldigt bra argument för kunderna att välja just deras tjänst eller produkt (Hallström, 1997). 
Miljön är ett sätt att sticka ut i mängden och bli så attraktiva som möjligt på marknaden när faktorer 
som läget och hyrorna är väldigt lika mellan företagen.  
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Detta har blivit en relativt ny faktor då till exempel hyresgästen under de senaste åren har fått ett 
växande medvetenhet kring miljöfrågan. En ytterligare aspekt som gör att miljön börjar bli en 
viktigare faktor är de stigande energipriserna som har lett till ett större intresse för både hyresgäster 
och fastighetsägare att välja energieffektiva och därmed mer miljövänliga lösningar. Problemet med 
denna aspekt är dock de höga investeringskostnaderna (Sandgärde, van der Schaaf, 2008). 
  
Koldioxidutsläpp sker vid produktion av elenergi, tillverkning och förbränning av kontorsmaterial 
samt förbränning av avfall. Genom att begränsa energianvändningen, välja miljövänligt material 
och avfallssortera i flera fraktioner så kan koldioxidutsläpp reduceras. Gällande kommersiella 
fastigheter och dess lokaler så har medvetandet hos både fastighetsägare och hyresgäster skapat en 
debatt som nämndes även ovan. På ägar-/hyresvärdssidan har debatten i Sverige lett till ett 
samarbete mellan aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, regeringen och kommuner kallat 
”Bygga-bo-dialogen” (Sandgärde, van der Schaaf, 2008). 
 
Norrporten som är ett mycket framgångsrikt fastighetsföretag har tagit till sig miljöaspekten på fullt 
allvar. De eftersträvar så låg påverkan som möjligt av miljön. De tror på att ett miljövänligt synsätt 
är ett väldigt viktigt område för framgång i framtiden.  
 
1.2 Problemområde 
Vi vill undersöka huruvida Norrportens kunder ser på miljöarbetet hos sin hyresvärd. Det vore 
därför intressant att ta reda på om företagets medvetna satsning på miljövänlig profil uppskattas av 
hyresgästerna eller om de avfärdar detta. Då miljöledningssystem blir allt vanligare vill vi utreda 
om dess fördelar överväger nackdelarna. Är det värt att satsa på ett miljöledningssystem?  
Existerar det något miljösamarbete mellan hyresgästen och hyresvärden? Skiljer sig miljöaspekten 
mellan de statliga och privata hyresgästerna? Anses Norrporten som ett miljömedvetet företag av 
sina hyresgäster?  
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pass bra Norrporten marknadsför sitt 
miljöarbete ut till sina hyresgäster samt redogöra hur pass bra samarbetet fungerar mellan 
Norrporten och deras hyresgäster när det gäller miljöarbetet.  
 
1.4 Metod 
I det här arbetet har vi använt oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer.  
Intervjuerna har gjorts med sex stycken kunder som Norrporten har i Gävle. Vi har intervjuat tre 
privata företag och tre offentliga organisationer. Den uppdelningen har vi gjort för att eventuellt se 
skillnader respektive likheter mellan privata och offentliga hyresgäster. 
Valet av företag/organisation styrdes av Stefan Öberg som är marknadsområdeschef på Norrporten i 
Gävle. Han gav förslag på hyresgäster med tillhörande kontaktperson som vi skulle intervjua. 
Därmed finns risken att dessa sex blivit ”handplockade” tillfördel för Norrporten. Vi ringde 
hyresgästerna efter att Stefan även godkänt de intervjufrågor som vi tänkte ställa. I vissa fall 
hänvisades vi till andra kontaktpersoner än de som Stefan uppgivit i och med att dessa inte kunde 
ställa upp på intervju av olika anledningar.    
 
Vi stämde träff med alla hyresgäster i lokalerna där de bedriver sin verksamhet. Detta för att dels 
inte ta för mycket av deras arbetstid men också för att vi ska få oss en bild hur lokalerna ser ut, både 
in- och utvändigt. 
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Vi har använt oss av litteratur som främst handlar om miljö och marknadsföring i det här arbetet.  
I den mån det fanns tillgång till litteratur som var direkt anknuten till vårt syfte med arbetet, har vi 
använt oss av dessa. Resterande litteratur har mestadels varit sådant som vi har varit bekanta med 
sen tidigare och som kändes relevant. Vi har även tagit del av litteratur som varit direkt kopplad till 
hur en uppsats bör skrivas och se ut.  
 
Internetsidor har vi använt oss av i den mån de har känts tillförlitliga och relevanta. Exempel på det 
förstnämnda är att vi bara sökt information på verksamheternas egna webbplatser. Ett exempel på 
det sistnämnda är att vi bara hittat information på sidor som rör fastighetsbranschen och inte är 
någon form av generell typ utav källa.  
 
Tidigare examensarbeten och vetenskapliga artiklar som vi har känt varit tillförlitliga och 
intressanta för detta arbete har vi försökt använda oss av i den mån vi hittade några. Vi eftersökte 
dessa eftersom de innehåller en stor mängd ”ren” data som vi kan använda i vårt arbete.  
 
Eftersom Norrporten är ett nationellt stort företag med verksamhet i många delar i Sverige och att 
detta arbete är i och med tiden begränsad valde vi att avgränsa oss till deras verksamhet i Gävle. 
 
Vi skulle ha kunnat använda oss av en annan typ av metod för att ta reda på vad Norrportens 
hyresgäster vet om deras miljöarbete. En kvantitativ metod i form av en enkät var aktuellt till en 
början men eftersom Norrporten har deras årliga enkät i samtidigt som vi gjorde detta arbete var det 
inte passande enligt Stefan Öberg. 
 
Vi skulle ha kunnat fråga intervjupersonerna när vi ringde och stämde tid vad de hade för 
förkunskaper i ämnesområdena marknadsföring och miljö för att få en bättre bild av vad de kan 
svara på under intervjun. Kunde i och med det ”skräddarsytt” frågorna efter förkunskaperna till 
varje intervjuperson. I och med att vi gjort ett mindre arbete om Norrportens marknadsföring 
tidigare kan det ha speglat vår inställning till Norrporten, både positivt som negativt. Denna aspekt 
kan ha påverkat vårt kritiska omdöme då vi valde att tolka vårt material. 
 
1.5 Disposition 
Kapitel 2 beskriver en allmän information om bolaget vi har samarbetat med under detta arbete. En 
viss inriktning mot miljön förekommer  
 
Kapitel 3 innehåller viktiga begrepp som används i miljöarbeten inom bl.a. fastighetsföretag. 
Beskrivning av t.ex. Hållbar utveckling samt typer av miljöledningssystem där ISO 14001 är den 
mest centrala i detta arbete. 
 
Kapitel 4 belyser en del marknadsföringsteorier som är kopplade till empirin. Bl.a. STP samt de 4p: 
na är två teorier som behandlas. De avslutas med lite egna reflektioner. 
  
Kapitel 5 behandlar tidigare forskning inom området som kan kopplas till arbetet. Bl.a. beskrivs 
olika artiklar där program som ”Svante fastighet” samt ett nationellt miljöklassningssystem. 
 
Kapitel 6 behandlar empiri delen, som i huvudsak består av de intervjuer som utförts. Varje intervju 
inleds med kort presentation av företaget, därefter följer svaren i löpande text från vår intervjuguide. 
Efter de stycken där intervjupersonen nämnt någon speciell arbetsåtgärd som Norrporten jobbar 
med följs det av punktnumret från Kapitel 2.4.  
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Kapitel 7 innehåller arbetets diskussion och analys del. Här är empirin och teorin uppdelad för 
underlättande läsning. De olika delarna analyseras och förslag till tillämpning ges.     
 
Kapitel 8 i denna del presenteras de slutsatser författarna kommit fram till. Några av dessa är att 
hyresgästerna inte lägger någon större vikt över en miljöcertifierad hyresvärd samt att privata 
hyresgäster är mindre insatta i miljöarbetet överlag än de statliga.   
 
Kapitel 9 innehåller källförteckningen.  
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2. Fastighetsaktiebolaget Norrporten 
              
 
2.1 Allmänt om Norrporten 
Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Deras verksamhet är beläget på en rad olika 
städer i Sverige kring ”E4-korridoren”, från Luleå i norr till Helsingborg i söder. På senare år har 
man även börjat etablera sig utomlands med fastigheter i Köpenhamn och Hamburg. Huvudkontoret 
är beläget i Sundsvall, vilket också är det största marknadsområdet. Norrporten förvaltar främst 
byggnader som är avsedda för kontor och butiker. Hela 77 % av Norrportens hyresvärde är kontor 
och 13 % är butiker av det totala värdet (Fastighetsaktiebolaget Norrporten juni 2008).  
 
Eftersom vi i detta arbete har begränsat oss till Norrportens marknadsområde i Gävle så följer nedan 
en beskrivning av denna. 
 
2.2 Marknadsområde Gävle 
I Gävle ligger Norrportens fastigheter i de centrala delarna av staden, där ca 84 % av 
fastighetsbeståndet består utav kontorslokaler vilket utgör större delen av fastighetsbeståndets värde 
inom Gävle. Största fastigheten som Norrporten äger och förvaltar är Olsbacka 45:6. Den 
fastigheten inrymmer både Lantmäteriet och Domstolverket. Förutom Lantmäteriet och 
Domstolsverket är Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Högskolan i Gävle, Skatteverket samt 
Banverket stora hyresgäster (Fastighetsaktiebolaget Norrporten juni 2008). 
 
2.3 Norrportens Miljöarbete 
Norrportens miljöarbete bygger på tre viktiga aspekter som prioriteras – att hushålla med energi i 
fastighetsdriften, att hantera avfall vid byggande och rivning och att undvika miljö- och 
hälsopåverkande ämnen vid byggprojekt. 
För att kunna jobba med dessa aspekter finns det övergripande och detaljerande miljömål som följs 
upp kontinuerligt på såväl bolagsnivå som varje marknadsområde (Fastighetsaktiebolaget 
Norrporten juni 2008). 
 
En miljöpolicy är en typ av övergripande miljömål. Norrportens Miljöpolicy lyder enligt följande: 
 
Norrporten ska äga, förvalta och utveckla fastigheter med långsiktig hänsyn till människor och 
miljö och vara miljöcertifierade enligt 14001 eller motsvarande. Genom att minska vår 
miljöbelastning bidrar vi till ett hållbart samhälle. Detta uppnår vi igenom att: 
– hushålla med resurser 
– ta miljöhänsyn vid investeringsbeslut 
– uppmärksamma kundernas miljökrav 
– engagera medarbetare och ställa miljökrav på leverantörer 
– begränsa klimatpåverkan  
– följa gällande lagstiftning 
 
Norrportens miljöarbete omfattar verksamheten inom områdena drift, förvaltning, administration 
samt projekt. Norrporten skall vidareutveckla sitt miljöarbete genom ständiga förbättringar 
(Fastighetsaktiebolaget Norrporten juni 2008).   
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2.4 Så arbetar Norrporten för att leva upp till sina miljömål 
1. För att minska miljöbelastning köper bara Norrporten el från sol, vind och – vattenkraft som 

är märkta enligt svenska Naturskyddsföreningens krav, Bra miljöval. 
 
2. Norrporten jobbar även aktivt med att minska värme och vattenförbrukningen. Mellan åren 

2003-2007 minskade värmeförbrukningen med 18 procent och motsvarande siffra för 
vattenförbrukningen var 13 procent. För att bibehålla denna trend och minska förbrukningen 
ytterligare gör Norrporten energirazzior regelbundet. Norrportens medarbetare engageras i 
tävlingar där energibesparingar och nya idéer belönas. Tävlingarna bidrar även till 
kunskapsspridning inom företaget. 

 
3. När det gäller hantering avfall från bygg- och rivningsprojekt återanvänds och återvinns det 

så långt som möjligt. Deponering av avfall undviks. Utarbetade rutiner, hjälpmedel för 
dokumentation och uppföljning finns för hantering och källsortering av avfall. Norrporten 
strävar vidare efter att erbjuda bästa möjliga källsorteringsanläggningar i samtliga av deras 
fastigheter. 

 
4. När Norrporten bygger om i befintliga byggnader eller bygger nytt ställer Norrporten 

miljökrav på leverantörer och entreprenörer. Det gör att användningen av miljöovänliga 
material vid förvaltning och byggnation blir mindre. Miljökraven gör också att farliga 
ämnen som finns i Norrportens fastigheter avlägsnas vid om och tillbyggnad. 

 
5. Norrportens egna bilar drivs av förnyelsebart bränsle som gör att miljöpåverkan minskar. 

Men i möjligaste mån prioriteras tåg som färdmedel framför andra. Eftersom det anses mer 
miljövänligt. För att minska behovet av resor överhuvudtaget har Norrporten låtit installera 
videokonferensanläggningar i samtliga kontor. Dessa används alltid som första alternativ vid 
arbetsmöten. 

 
6. För att minska miljöpåverkan ytterligare utbildar Norrportens sina anställda i de miljöfrågor 

och miljölagstiftning som berör det egna arbetsområdet. Chefer, förvaltare och ansvarig 
miljöfunktion har genomgått en kompletterande och fördjupande utbildning. Denna 
utbildning uppdateras regelbundet genom information om nyheter inom ämnet. 

 
7. ISO 14001-certiferad (Fastighetsaktiebolaget Norrporten juni 2008). 
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3. Viktiga begrepp inom miljöarbete 
              
 
3.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som 
FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” (SOU: utredningen 2004:104). 
 
Hållbar utveckling byggs oftast upp av tre dimensioner, dessa är miljömässig-, ekonomisk- och 
socialhållbarhet. I och med det behövs hållbarhet inom alla dessa dimensioner som utgör det system 
som hållbar utveckling är. Dessa bör även koordineras. Ur vetenskaplig synpunkt bör dock 
miljömässiga eller ekologiska dimensionen sätta ramarna. För om den ekologiska delen av systemet 
inte är hållbart spelar det ingen roll vad som händer med de andra delarna av systemet dvs. de 
ekonomiska och sociala frågorna. Om fokus blir mer på den miljömässiga dimensionen i detta fall, 
beror i princip all miljöpåverkan inom den dimensionen av energi- och materialflöden. Därför måste 
fokus läggas först på att göra någonting åt dessa flöden (Ammenberg, 2004). 
 
När man jobbar med miljöledning är hållbar utveckling en del av det som man vill oftast ha ut från 
arbetet. 
 
3.2 Miljöledning 
Miljöledning handlar om intern ledning/styrning av en verksamhets miljöarbete. Med detta menas 
att verksamheter oftast från ledningsnivå sätter upp övergripande strategier och metoder för att 
främja ett så bra miljöarbete som möjligt. Detta leder förhoppningsvis till ett väl genomtänkt 
miljöarbete som involverar engagerade medarbetare. Ofta strävar man efter en kombination av ett 
bra miljöarbete och en god lönsamhet. Ett seriöst miljöarbete kan bidra till att förbättra en 
verksamhets image. Det gör att verksamheten inbringar nya affärsmöjligheter och stärker 
konkurrenskraften vilket i sin tur gör att verksamheten säkrar sin plats på en framtida marknad. 
Vidare kan miljöarbetet leda till en effektivare resurshantering vilket ofta är lönsamt (Ammenberg, 
2004). Företagets image präglas dock av personalens beteende och kunskaper. Risken är därmed att 
enbart ledningen diskuterar och involverar sig i miljöarbetet. För att uppnå denna medvetenhet 
krävs bra kommunikation inom företagets olika hierarkiska nivåer. Detta kräver både tid, pengar 
och engagemang, vilket vi knappast tror alla företag lägger tillräckligt med tid på. 
 
Ammenberg (2004 s141) delar upp miljöledning i två delar, ”den mjuka organisatoriska” och ”den 
hårda operationella”. Den mjuka delen handlar om företagets relation till omvärlden och innefattar 
både externa och interna bitar. De bitar som verkar internt är ledning, styrning, ledningssystem, 
organisation, ansvars- och befogenhetsfördelning, instruktioner, rutiner, kommunikation, 
dokumentation, utbildning, kontroll och åtgärder inom alla verksamhetsgrenar. De externa bitarna 
omfattar även liksom de interna, kommunikation och dokumentation i form av t.ex. samråd, tillsyn 
samt externt inköpta tjänster. Sedan omfattar även den externa ”mjuka” delen identifiering och 
hantering av intressentkrav, konkurrentanalys, marknadsföring, profilskapande och 
miljöcertifiering. Beslutsfattande och prioritering är centralt inom båda dessa bitar. 
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Den hårda operationella delen handlar mycket om flöden av material och energi som kan förknippas 
med den verksamheten som bedrivs. Dessutom är det de flöden som kan kopplas till 
produkternas/tjänsternas livscykel. Om den mjuka delen fokuserar på att miljöanpassa 
organisationen, fokuserar den hårda delen på att miljöanpassa produktion och produkter/tjänster.  
 
Ett mål här kan vara att tillverka material- och energisnåla produkter som står sig lika bra som andra 
produkter konkurrensmässigt. Dessutom omfattar den hårda delen även teknisk tillämpning för att 
hantera föroreningar dvs. flera olika reningsåtgärder. Annars är de flesta verktyg till för att generera 
information så att beslut och prioriteringar kan göras på ett så bra sätt som möjligt (Ammenberg 
2004).   
 
3.3 Miljöledningssystem 
Ett ledningssystem för miljö är ett verksamhetssystem för företag och organisationer som vill 
bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som 
ska underlätta arbetet, och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar  
(”Vad är ledningssystem för miljö?” 2008). 
 
Miljöledningssystemet ger generellt positiva miljöeffekter och som ovan nämnt kan man veta vad 
ett miljöledningssystem är, men man vet inte vad ett standardiserat miljöledningssystem är och vad 
et innebär (Ammenberg, 2004). d 

Det finns två olika typer av miljöledningssystem/miljöledningsstandarder som har en dominerande 
ställning idag. Den ena är EMAS, EU: s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning som 
syftar till att hjälpa företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete utöver rådande 
lagstiftning. Den andra heter ISO 14001 som är en internationell miljöstyrningsstandard, vilken 
ingår i ISO 14000-serien (”Miljöstyrning för effektivare miljöarbete” 2009).  
 
EMAS och ISO 14001 liknar varandra i sin uppbyggnad, men är inte konkurrerande system. I 
praktiken är det främst på en punkt de skiljer sig åt. EMAS, till skillnad från ISO 14001, ställer krav 
på en offentlig miljöredovisning (”Miljöstyrning för effektivare miljöarbete” 2009). 
 
3.3.1 ISO 14001  
ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. ISO 
14001 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. 
Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet. ISO 14001 kan med 
fördel samordnas med annat ledningsarbete, t.ex. kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Med hjälp av 
standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och 
kostnader. 
 
Standarden används för att: 
• kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan  
• sätta upp konkreta miljömål för förbättringar  
• få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet 
• införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål 
• kontrollera att miljöarbetet fungerar  
• kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet  
• gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering  
• införa styrande rutiner för miljöarbetet. 
(”Miljöledningssystem - Krav och vägledning”)  
 
ISO 14001-standarden bygger på fem steg som följer en logisk struktur:  
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Steg 1 Upprätta en miljöpolicy  
 
Steg 2 Planera verksamheten  
– Miljöaspekter 
– Lagar och andra krav 
– Miljömål 
– Miljöledningsprogram  
 
Steg 3 Införa och driva  
– Organisationsstruktur och ansvar 
– Utbildning, medvetenhet och kompetens 
– Kommunikation 
– Dokumentation 
– Dokumentationsstyrning 
– Verksamhetsstyrning 
– Nödlägesberedskap 
 
Steg 4 Följa upp och kontrollera arbetet  
– Övervakning och mätning 
– Avvikelser och korrigerande åtgärder 
– Redovisande dokument 
– Revision av miljöledningssystemet 
 
Steg 5 Åtgärda och ständigt förbättra arbetet 
(”Grundläggande standarder för miljöledningssystem”) 
 
 
 
3.3.2 Vad gör standarderna? 
Standarderna för miljöledning ger anvisningar om hur ditt företag organiserar, följer upp, utvärderar 
och redovisar miljöarbetet. Andra teman som behandlas i standarderna är hur man tar hänsyn till 
miljöaspekter i produktutvecklingen, hur man beskriver produkters miljöegenskaper samt en 
gemensam terminologi för området (”Att införa ledningssystem för miljö”).  
 
3.3.3 Till nytta för vem? 
Alla företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva sin verksamhet på ett miljömedvetet 
sätt har nytta av de olika standarderna i ISO 14000-serien. Standarderna är också ett mått för 
omvärlden som vill bedöma hur väl fungerande miljöarbete ett företag, organisation eller myndighet 
har. Genom att införa ett miljöledningssystem kan ett företag organisera sitt miljöarbete så att det 
ständigt går mot förbättring (”Att införa ledningssystem för miljö”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4 Vad finns det för nackdelar med att införa ett miljöledningssystem? 
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Dessa är främst kostnader i form: 
• den egna personalens arbetstid 
• konsultarvoden 
• personalutbildning 
• arbetsmaterial i form av böcker, utbildningspaket m.m. 
• kostnader för certifiering, registrering och fortlöpande revision (Ammenberg, 2004). 

 
3.3.5 Vad finns det för fördelar med att införa ett miljöledningssystem? 
Dessa förbättringar leder till en bättre lönsamhet och större besparingar: 

• bättre kundrelationer 
• nya kunder 
• relationer med myndigheter och andra intressenter 
• lättare att behålla och rekrytera kompetent personal 
• mer engagerad och mer effektivt arbetande personal 
• mindre kostnader på grund av: 

– mindre avfall och bättre hantering av avfallet 
– minskad råvaruanvändning 
– färre olyckor och mindre dålig publicitet 
– mindre förbrukning av kontorsmaterial 
– färre resor 
– lägre energiförbrukning (Ammenberg, 2004). 

 
3.3.6 Egna reflektioner på avsnittet om Miljöledningssystem  
Med ökade krav från kunder, myndigheter, finansiärer och övriga aktörer i samhället är ett 
kontinuerligt och långsiktigt miljöarbete en viktig faktor för överlevnad och ökad konkurrenskraft 
på marknaden (”Certifiering av ledningssystem för miljö”). Hur viktigt detta är beror givetvis på typ 
av bransch samt lagar och normer i denna. Vilka typer av kunder samt de krav som ställs utifrån 
dessa på företaget. Då intresset för miljön är närmare obefintlig från kundens sida medför det till 
liknande minskat engagemang hos företaget i ren lönsamhetssynpunkt. Det torde ej vara 
ekonomiskt att satsa på något som inte uppskattas av kunderna.  
 
Ett bra miljöarbete kan dock vara en positiv övervägande faktor då konkurrenterna erbjuder 
liknande produkter/tjänster på marknaden. Även i det resonemanget bör företaget överväga om det 
är lönsamt att exempelvis kosta på ett miljöledningssystem enbart för att en minoritet av kunderna 
efterfrågar detta.     
 
Angående den egna verksamhetens storlek rent ”anställdamässigt” så kostar det mer för ett större 
företag att utbilda alla sina anställda än för ett mindre. Då bör man dra vissa paralleller kring utbytet 
av att ha ett miljöarbete. Kommer företaget få något positivt, främst ekonomiskt, i utbyte av att 
införa ett miljöarbete.   
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Marknadsföring av miljöarbete 
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4.1 STP 
STP (segmentering, targeting och positionering), är enligt Kotler att man delar upp marknaden i 
olika köpare och segment. Därefter väljer företaget en målmarknad och ett eller fler 
marknadssegment som man specialisera sig på. Då dessa kategorier är uppfyllda är positioneringen 
nästa steg. Den handlar främst om hur företaget positionerar sig utåt sett. Vad är det som 
kännetecknar ett visst företag? Sådana faktorer är väldigt betydelsefulla vid rekrytering av nya 
kunder och målmarknader (Kotler, 2005). 
Innan företaget ska finna sätt att positionera sig på bör man differentiera sig (Kotler, 2005). Detta 
innebär att företaget skiljer sig från konkurrenterna genom att exempelvis ha lägre priser än dem 
eller ge mer fördelar åt kunden vilket gör att företaget kan hålla ett högre pris än sina konkurrenter.  
Det finns några olika sätt att differentiera sitt företag på:  
 

• Produktdifferentiering: produkten differentieras genom t.ex. prestanda, hållbarhet, stil, 
design, pålitlighet etc.  

• Servicedifferentiering: företaget kan differentiera sin service till kunderna genom snabba 
leveranser, installation, utbildning, etc.  

• Personaldifferentiering: när företaget vill differentiera sin personal är det viktigt att det 
anställer sina medarbetare med omsorg och utbildar de för att få bättre personal än deras 
konkurrenter.  

• Imagedifferentiering: kunder kan uppfatta en skillnad mellan företag även fast företagen 
erbjuder snarlika produkter. Denna skillnad kan bero på att folk föredra ett visst märke. För 
företagen krävs det mycket arbete under lång tid för att bygga upp sitt märke. Bra symboler 
är viktigt och kan kommuniceras i reklamer och kan göra att folk direkt känner igen 
företaget genom en viss symbol. Sponsring är också viktigt för att bygga upp sin image.  

 
Produktdifferentiering är något Norrporten använder sig av. De använder begreppet ”det moderna 
kontoret” väldigt mycket och har utvecklat en tjänst där de hjälper företag till att skapa nya och mer 
effektiva kontorslokaler. Hög kvalitet är något man trycker rätt hårt på. Ett annat begrepp de 
använder är ”lokaler att längta till” (”Det moderna kontoret” 2009).  
 
Det sociala ansvarstagandet och det lokala engagemanget kan ses som imagedifferentiering. De 
differentierar sig som det goda företaget som tar ansvar för både miljön och det sociala med bland 
annat trygghetsåtgärder i närmiljön. Man använder sig även av sponsring av olika sportevenemang 
och liknande på de orter man bedriver sin verksamhet (”Norrporten sätter värde på staden” 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Extern kommunikation 



                  

 18

Information och kommunikation är alltid viktigt för att skapa engagemang och förståelse för 
miljöarbetet. Den externa kommunikationen bör företaget ha klart för sig vad de vill kommunicera 
och på vilket sätt. En fråga som bör utredas är vilken person som får uttala sig utåt om företagets 
miljöarbete. Efter att företaget fått fram ett strukturerat miljöarbete är frågan i vilket syfte man har 
tagit fram det: 
 

• Informera ägare om företagets miljöarbete 
• Upplysa kreditgivare 
• Lämna saklig information vid tecknandet av försäkringar 
• Informera myndigheter om miljöarbetes fortskridande 
• Informera kunder om produkters eller företagets miljöprestanda 
• Informera närboende om verksamheten 
• Upplysa leverantörer eller entreprenörer om vilka krav man ställer på miljöområdet 
(Antonsson m.fl., 2007). 

Syftet för ett fastighetsbolag enligt vår uppfattning är främst punkt fem och sju.    
 
4.3 De 4p: na 
Produkt, pris, plats och påverkan är fyra kategorier som Kotler väljer att beskriva hur ett företag 
marknadsför sig i. Då påverkan är de området som behandlar ämnet vi skriver om väljer vi att 
fokusera på denna och går inte in på detaljer angående de övriga (Kotler, 2005). 
 
4.3.1 Påverkan 
För att få oss människor att köpa en viss vara/produkt så är förutsättningen först och främst att vi 
känner till den. Detta uppnår man med att visa upp sig på olika sätt så vi vet om dess existens och 
därmed kan den påverka oss på något sätt. I den s.k. påverkansmixen ingår fem olika varianter för 
att kunna göra detta. Den består av reklam, personlig försäljning, säljfrämjande åtgärder, "public 
responsen" och direktmarknadsföring. Varje del i mixen involverar specifika verktyg, t.ex. reklam 
inkluderar radio, tv, tidningar och affischer m.m. (Kotler, 2005). 
 
4.4 Egna reflektioner  
Norrporten använder sig av diverse olika typer i denna mix för att nå ut till marknaden på ett 
effektivt och bra sätt. Public response är något som företaget använder sig mycket av. Denna typ av 
marknadsförings strategi är något oundvikligt för alla företag. Den innebär vad allmänheten och 
kunderna egentligen tycker om företaget och dess produkter m.m. I det här fallet är Norrportens 
hyresgäster en väldigt viktigt del i vad som sedan kommer ut i ”folkmun” på gatorna. Därmed är 
kundernas medvetenhet angående hyresvärdens arbeten kring olika områden väldigt centrala för ett 
gott rykte. I sin reklam är företaget väldigt duktiga på att visa upp sig i olika sammanhang. 
Framförallt inom idrottsverksamheter är man en flitig sponsor runt om i landet. Inom säljfrämjande 
åtgärder, där den personliga kontakten mellan en tilltänkt kund och säljare är de mest centrala 
arbetar man på Norrporten kontinuerligt.  
 
 
 
 
 
5. Tidigare forskning 
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Enligt forskning och undersökningar blir allmänheten mer insatt i miljöpåverkan. Då det främst är 
koldioxidutsläppen som fått den största uppmärksamheten riktas de mesta åtgärder kring minskning 
av denna. Fastighetsägarna Sverige har därför tagit fram ett klimatprogram via Internet där de 
hjälper sina medlemmar med förminskning av koldioxidutsläppen. Programmet som för övrigt 
kallas ”Svante fastighet” ger stöd för klimatberäkningar som följer internationell 
beräkningsstandard. Därmed räknas fastighetens energianvändning om till koldioxidutsläpp. Detta 
medför till att hyresgästerna blir än mer intresserade och aktivare i miljöarbete. Med detta ökande 
engagemang medför större krav på hyresvärden angående vart elen kommer ifrån för källor.  
 
Många företag har redan i dagsläget tagit till denna metod och bytt till förnyelsebara energikällor. 
Norrporten är ett av dessa företag och därmed har man en stark konkurrenskraftig faktor i 
framtiden. Inget tyder på att detta engagemang ska minska, snarare tvärtom. De fastighetsföretag 
som redan valt denna typ av satsning har en klar fördel vad det gäller rekrytering av nya kunder 
framöver (”Fastighetsägare väljer bort farlig energi” 2009). 
 
I ett vetenskapligt arbete intervjuades fyra företag och alla de ansåg att det krävs stora investeringar 
för att utveckla miljöarbetet och den gröna marknadsföringen, men menar samtidigt att man får igen 
pengarna i ett längre perspektiv. Det framgår även att ett av de intervjuade företagen har upptäckt 
att de överskattar deras kunders medvetenhet i samband med marknadsföring av miljöattribut. 
Värt att notera i detta arbete är att ett av bolagen säljer sin el med 100 % ”Bra Miljövalmärkt el”. 
Detta leder till att fastighetsbolaget kan använda sig av det i sitt miljöarbete genom att bara köpa in 
sådan typ av el (Jande m.fl., 2006). 
 
När ett företag söker ny lokal är det extra viktigt för större företag och organisationer som har 
mycket direktkontakt med konsumenter att den nya lokalen ska kunna uppvisa en god miljöprofil. 
Även organisationer som upplever sig ha ett stort rekryteringsbehov framöver, särskilt sådana med 
mycket yngre, akademiskt utbildad personal satsar ofta på sitt miljöarbete. I processen att välja nya 
lokaler är det många faktorer som prioriteras högre än miljön. En andledning kan vara att det är 
svårt för en kund att avgöra en lokals miljöprestanda. I Sverige finns det många olika 
miljöklassningssystem. Konsulterna modifierar ett eget system som graderar byggnaders 
miljöprestanda. Kunden får då en djungel av system/graderingar som de inte vet hur de står sig i 
rang med de övriga (Wickman, 2008).  
 
Det här leder till att det blir svårt för en fastighetsägare att bestämma sig för hur man vill visa att 
man har gjort en miljösatsning i en byggnad, lika svårt är det för en hyresgäst att veta hur man ska 
gå tillväga för att ställa krav på en lokals miljöprestanda. I andra delar av världen finns det 
miljöklassningssystem som på sina nationella marknader har fått mycket större genomslag än de 
system som finns i Sverige. Miljöklassningssystemen tävlar nu om att få internationell spridning. 
Det dessa system har gemensamt är att de bedömer byggnadens hela miljömässiga 
samhällspåverkan. Detta kan t.ex. vara vilket läge huset har ur transportsynpunkt, vilka resurser 
som använts för uppförandet och hur effektiva byggnaderna är i driften. Dessutom graderar de 
tydligt byggnaderna efter hur många poäng de får, vilket gör att det verkligen blir möjligt att enkelt 
jämföra byggnadernas prestanda. Eftersom de utländska systemen bygger på förenklingar av 
verkligheten blir det lättare för kunden att välja lokal i och med att de inte behöver gå ner på 
detaljnivå. Med ett sådant här system får kunden även kunskap om hur utformningen av lokalen 
påverkar dess miljöprestanda (Wickman, 2008). 
 
 
Studier från USA visar att finns ekonomiska fördelar med att införa ett miljöklassningssystem, i det 
här fallet deras LEED Green Building Rating System. LEED-klassificerade byggnader har lägre 
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vakansgrad och kan hyras ut till högre hyror än motsvarande icke miljöklassade byggnader. Nu är 
inte detta direkt överförbart till svenska förhållanden, i och med att förutsättningarna är annorlunda 
i USA där hyresgästen i många fall betalar all el och värme själv. Dessutom skiljer det sig stort i 
fråga om byggnadsteknik och byggstandard i mellan byggnader. I USA kan också en hyresgäst lätt 
precisera vilka miljökrav man vill att en hyreslokal ska leva upp till genom att bestämma om man 
vill ha en Platinum, Gold, Silver eller enkelt LEED-certifierad byggnad. 
Många organisationer, myndigheter och företag ställer också sådana krav. Det är det som sen 
återspeglar sig i uthyrningsgrad och högre hyror (Wickman, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Empiri 
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6.1 Pöyry 
 
6.1.1 Kortare inblick i verksamheten 

Pöyry är globalt konsultföretag med 8000 anställda i 49 länder (”Ett ”Glokalt” företag”, 2006). I 
Sverige specialiserar de sig inom ingenjörs- och konsulttjänster i projekt- och konsultform till olika 
branscher inom industrin (Om Pöyry, 2006). Kontoret i Gävle där ca 50 personer jobbar, har bland 
annat Sandvik som en av de största kunderna. 
 
6.1.2 Intervju med Gudmund Ericsson, Pöyry 
På företaget intervjuade vi Gudmund Ericsson. Gudmund är förutom den som sköter kontakten med 
hyresvärden ansvarig för mekanik och maskin frågor vid Pöyrys kontor i Gävle. Han kände inte till 
Norrportens miljöarbete och kände inte heller av det. Snabbt fick vi ett första intryck av att 
Gudmund inte heller vara så intresserad av miljöarbetet som deras hyresvärd bedriver. Angående 
Norrportens miljömål hade Gudmund väldigt få kunskaper, men däremot hade Pöyry en egen 
miljöpolicy (punkt 1,2). 
 
Pöyry hade inga krav på hyresvärden ur miljöperspektivet överhuvudtaget. Pöyry har fått ett 
positivt intryck av Norrporten då Stefan Öberg varit i kontakt med dem. Gudmund kände då att de 
var engagerade i sitt miljöarbete och att de ”säkert” använder sig av de senaste miljövänliga 
lösningarna (punkt 3, 4). 
 
Gudmund tyckte att ett veckobrev eller nyhetsbrev via e-post skulle vara en god lösning på 
kommunikation mellan Norrporten och Pöyry när det gäller miljöfrågan. Tidigare hade Norrporten 
skickat ut en större mängd information och då har det blivit för mycket att ta till sig. Det har kanske 
inneburit att informationen inte nått fram som Norrporten har eftersökt. 
 
När Pöyry söker ny lokal är läget den viktigaste aspekten. Det har att göra med att Pöyry har det 
som en gammal policy att kontoret ska vara centralt beläget. Ett exempel till varför Pöyrys kontor 
ska vara centralt belägna är att de ska vara nära till goda kommunikationsmedel såsom t.ex. en 
tågstation. Priset är som i alla andra företag också en viktig aspekt. Eftersom de två aspekterna ska 
kombineras med en relativt stor yta för deras anställda i Gävle, blir det att miljön kommer efter 
dessa tre, dvs. som nummer fyra i en prioriteringslista. 
 
I Pöyrys verksamhet bedrivs kommunikationen med kunderna inte så mycket på kontoret utan den 
utövas oftast på fält, via e-post eller telefon. 
Detta medför att deras kunder inte märker av kontorslokalerna och därför inte ens funderar på om 
lokalerna och deras hyresvärd är miljövänliga. 
 
Den enda fördelen med att hyra av en miljömedveten hyresvärd enligt Gudmund är i fall kunden är 
miljöcertifierad enligt exempelvis ISO 14001 och i så fall om det var ett krav från någon kund, att 
Pöyrys lokal är certifierad. Enligt Gudmund var det inte så viktigt för Pöyry att deras hyresvärd är 
certifierad enligt denna miljöstandard eftersom andra aspekten som tidigare nämnt ovan står överst 
på prioriteringslistan (punkt 7). Ett miljösamarbete existerar inte mellan Pöyry och hyresvärden. 
Gudmund skulle vilja inleda ett samarbete när det gäller energianvändningen men han hade dock ej 
något konkret förslag på vad detta skulle kunna innebära. 
 
6.2 Engelska skolan 
 
6.2.1 Kortare inblick i verksamheten 
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Internationella engelska skolan är en av landets ledande friskolor och grundades 1993. 
Årskurserna 6-9 finns i Gävle, Örebro, Linköping, Järfälla, Bromma, Eskilstuna, Täby och Enskede 
där den sistnämnda orten har även ett gymnasium. Skolorna följer svensk läroplan, är godkända av 
Skolverket och avgiftsfria. Utbildningen betalas av elevernas hemkommuner med s.k. ”skolpeng”. 
I Gävle finns skolan på två ställen var av den ena delen, årskurs 6-9 finns i Norrportens fastighet på 
stadsdelen Brynäs i höst. Där kommer i framtiden bara vara en skola för årskurs 7-9 som då 
kommer vara ca 480 elever (”School Expansion 2009-2010” 2008). 
  
6.2.2 Intervju med Ingalill Skanser, Engelska Skolan 
Ingalill Skanser jobbar på engelska skolan sen en tid tillbaka. Hon värnar om miljön men känner 
tyvärr inte till Norrportens miljöarbete (punkt 1). Det Ingalill och de övriga på skolan jobbar med 
inom miljöhänsyn är främst att försöka slänga rätt saker i papperskorgar samt återvinna de 
produkter som går. Då språket i skolan mestadels är engelska bidrar det till lärare från engelskt 
talande länder. Miljö och städ kulturen i dessa länder är inte alls lika självklar och medveten som i 
Sverige enligt Ingalill. Därmed får hon ingen riktig draghjälp i sin vilja att utveckla miljöarbetet. 
Dock så finns som tidigare nämnt en del pappersåtervinning samt källsortering inom skolan. Dessa 
gås igenom omsorgsfullt innan de töms. Trots detta arbete så ser hon många faktorer som kunde bli 
betydligt bättre i miljösynpunkt. 
 
Vad det gäller kraven på deras hyresvärd så uppgår de inte till någon längre lista. De få aspekter 
som berörs är främst inomhusklimatet där själva verksamheten utövas i. Exempel på detta är bl.a. ej 
hälsofarliga färger m.m.  
 
Ingalills syn på Norrporten är att de främst sätter kunden i centrum. Kunden är viktigast i 
verksamheten och man försöker göra vad man kan för att uppfylla dennes krav och önskemål. Det 
finns inga större begränsningar som hyresvärden inte klarar av. Angående miljödelen tar Ingalill 
detta för givet att de strävar efter en god och hälsosam tillvaro. Hon är övertygad att deras hyresvärd 
använder sig av förnyelsebara produkter osv. där detta går att tillämpa (punkt 2,3,4). Anledningen 
till denna syn är de helhetsintryck hon fått där bl.a. hur Norrportens egna kontor m.m. ser ut och det 
totala intrycket av personalen.  
 
Inblicken i Norrporten och deras miljöarbete m.m. är något som inte är självklart hos alla 
hyresgäster. I detta fall framgår ett stort intresse att bli mer informerad samt delaktig i detta. Alla i 
personalen är medvetna om att Norrporten är deras hyresvärd, dock inget speciellt angående deras 
miljömedvetenhet. De visas först då motsatsen skulle dyka upp. Att det framgår på fastigheten 
skulle inte bara gynna Norrporten utan även deras hyresgäster. Ingalill tror på en positiv syn av 
skolan om detta skulle synas för allmänheten. Ett förslag på att belysa detta vore exempelvis en 
tavla med 10 punkter där det framgår vad norrporten värnar om. 
 
Vid val av lokal till skolans verksamhet är det inte helt oväntat storleken och läget som prioriteras 
först. Priset är självklart en styrande och viktig faktor. Efter dessa kanske miljödelen kommer in i 
sammanhanget. Lönsamheten styr självklart i alla verksamheter, så även i detta fall. Engelska 
skolans kunder, ökar inte i antal tack vare en mer miljömässig hyresvärd. Det är kvalitén på 
undervisningen som är den bidragande faktorn.  
 
 
 
Att Norrporten är miljöcertifierad enligt miljöstandarden ISO 14001 är något som Ingalill tycker är 
väldigt bra, däremot inget direkt krav. Hon ser det som en bonus och en övervägande aspekt vid val 
av två likvärdiga fastighetsföretag med samma förutsättningar i övrigt angående lokalens pris och 
läge m.m. (punkt 7). 
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Engelska skolan har i dagsläget inget miljösamarbete med Norrporten vilket hon tycker vore 
intressant. Några konkreta förslag på hur detta samarbete skulle gå till har hon däremot inte. Det 
skulle i så fall kunna vara något inom ämnet Naturorientering. Hon tycker det är viktigt att eleverna 
får ta del av detta tänkande redan vid ett tidigt stadium så det tas för givet. Ett sätt att göra detta på 
vore exempelvis att bjuda hit Stefan Öberg, marknadsområdes chef i Gävle hos Norrporten, i 
samband med en miljövecka på skolan. Stefan kunde därmed berätta lite om deras verksamhet och 
framförallt hur de arbetar för miljön. Även andra större verksamheter som exempelvis Korsnäs 
kunde vara delaktiga under denna vecka så eleverna får mer inblick i detta viktiga område. 
 
6.3 Ramböll 
 
6.3.1 Kortare inblick i verksamheten 
Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, 
infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning 
och IT. Ramböllkoncernen har mer än 6 500 engagerade medarbetare. Dessa medverkar i olika 
projekt över hela världen. Från 125 kontor i Norden och Storbritannien samt 25 permanenta kontor i 
resten av Världen (”Företagspresentation” 2008). I Gävle ligger deras kontor i en fastighet som 
förut brukades av Lantmäteriverket.  
 
6.3.2 Intervju med Fredrik Bärgh, Ramböll. 
Ramböll har goda samarbeten med Norrporten angående deras egen verksamhet. På så vis kan 
Fredrik tala utifrån två perspektiv då vi intervjuar honom, dels som hyresgäst men också som 
konsult. 
 
Vi har inriktat oss på deras hyresgäster så därmed har han utgått från detta i sina svar. Fredrik tycker 
inte att Norrporten är något speciellt miljöinriktat fastighetsföretag som sticker ut i mängden utåt 
sett.  
 
Miljömålen hos Norrporten är relativt oklara för Fredrik som gärna vill se mer information 
angående just detta. Ramböll är mån om att deras hyresvärd är miljöinriktat, åtminstone till viss del. 
Ramböll har även en del egna miljömål och krav på sig själva, exempelvis att använda sig av 
återanvändningsbart material. De projekterar en hel del i sin verksamhet och därmed är denna fas 
den mest energikrävande. Detta försöker man ständigt förbättra och minska så mycket som möjligt. 
 
Rambölls miljömål och policy stämmer till vis del bra överrens med deras hyresvärd. De båda 
använder sig av sopsortering, miljömärkta bilar, redovisar papper, glas osv. (punkt 3). Dock finns 
det några undantag. Främst i projekteringsfasen där Ramböll gör av med mycket energi. Angående 
kraven de har på Norrporten så är den i det närmaste obefintlig. De har inga direkta krav som måste 
uppfyllas. De få saker man efterfrågat och som finns är tillgång till källsortering.  
 
Enligt Fredrik framgår det inte speciellt tydligt att Norrporten har ett miljötänk i sin 
marknadsföring. Denna syn påverkas heller inte av att Stefan Öberg kommer dit och hälsar på 
ibland. I vissa fall framgår det dock att man är mån om minskad energianvändning. Detta genom att 
belöna de förvaltare man anlitar om de kan minska energianvändningen (punkt 2).  
 
Däremot i vissa projekteringssammanhang mellan Ramböll som konsult och Norrporten finns 
svagheter inom miljötänkandet enligt Fredrik. Han menar på att Norrporten hellre använder sig av 
exempelvis gamla aggregat som inte går att återanvända istället för nya återanvändningsbara. Det 
blir oftast pengarna som styr i vissa fall, vilket tyvärr är allt för vanligt i de flesta företag. 
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Fredrik tycker att ett bra sett att bli informerad angående hyresvärdens miljöarbete är nyhetsbrev, 
både i form av brev samt digitalt. De får gärna komma så ofta som en gång i halvåret med 
information angående miljöarbetet. I marknadsföringsdelen är Norrporten väldigt blygsamma med 
sitt miljötänk. Fredrik anser att de kunde framgå bättre i reklamen och på deras bilar osv.   
 
För Ramböll är det väldigt viktigt med en så seriös och miljömedveten hyresvärd som Norrporten 
är. Eftersom företaget själva är miljöcertifierade vore det i annat fall som att lämna dubbla budskap 
till allmänheten. Skulle ett betydligt sämre miljömässigt sätt företag stå för en liknande lokal med 
bättre pris vore det helt otänkbart att välja detta alternativ. ”Samhällsnyttan är vårt miljötänk”! Det 
är vad Fredrik väljer att sammanfatta sitt svar med. 
 
Norrportens miljömedvetenhet speglar även deras hyresgäster som miljömedvetna. Ramböll är inget 
undantag i det fallet utan gynnas genom lite draghjälp i deras egen miljöpolicy. Det är en positiv 
aspekt vid upphandling av nya kunder. Dock tror Fredrik att den allmänna synen hos sina kunder är 
att de ej är särskilt medvetna om hur miljövänliga deras hyresvärd är. Möjligtvis om kunden är 
väldigt insatt och marknadsför exempelvis energisnåla hus och vill ha ett sådan byggt. För att öka 
denna medvetenhet hos sina kunder skulle främja förtroendet till Ramböll samt förmodligen en 
ökad försäljning förutsatt att kunden är miljömedveten då. Annars är det självklart priset som styr. 
Dock kan det vara en övervägande faktor vid konkurrens med annat företag med liknande produkt 
och pris.  
 
ISO 14001 är självklart ett känt begrepp för Ramböll eftersom de själva är certifierade enligt denna 
standard. Att Norrporten är certifierade har däremot ingen större betydelse vid val av hyresvärd. 
Fredrik menar på att de hyrt lokalen ändå oavsett. Möjligtvis att vid val av två likvärdiga lokaler att 
de skulle betala något mer för de miljöcertifierade företaget (punkt 7). 
 
Det finns inget direkt miljösamarbete mellan parterna. Ramböll är dock helt öppen för förslag 
angående detta och kan mycket väl tänka sig att inleda ett sådant, förutsatt att man tjänar på det. Det 
behöver inte betyda en ren ekonomisk vinning utan gott rykte i form av goodwill är en slagkraftig 
faktor på marknaden. 
 
Kommunikationen kunde vara bättre till hyresvärden. Fredrik saknar en fortlöpande dialog 
angående vad Norrporten jobbar med inom miljön osv. samt faktorer som rör Ramböll. Ett exempel 
på en mer allmän kommunikation kunde vara att - nu ska Norrporten sänka energiförbrukningen på 
sitt fastighetsbestånd med 15 %. Detta skulle vara en bra start till ett mer miljöinriktat budskap åt 
allmänheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Länsstyrelsen 
 
6.4.1 Kortare inblick i verksamheten 
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Länsstyrelsen i Gävleborgs län har drygt 250 anställda, alla placerade i Gävle. Länsstyrelsen har en 
bred kompetens och stor kunskap om länet. Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens 
beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling 
när det gäller t.ex. arbete, service och miljö (”Om Länsstyrelsen” 2009).  
  
6.4.2 Intervju med Gunilla Malm, Länsstyrelsen. 
Gunilla jobbar på länsstyrelsen och är högst delaktig i deras miljöarbeten m.m. Hon har bra kontakt 
med Norrporten. Angående miljöarbetet som deras hyresvärd bedriver så är det inget hon märker av 
på något speciellt sätt. Stefan besöker dem med jämna mellanrum där de går igenom byggnad och 
vad som är bra, dåligt samt vad som kan förbättras osv.  
 
Länsstyrelsen är väldigt mån om miljön på alla sätt och vis. De har en hel del miljömål som de 
strävar efter, bl.a. har de ”brutit” ut elen ur hyran för att kunna påverka kostnaderna och 
förbrukningen på bästa sätt. De använder sig av sopsortering, källsortering, kompostering osv.   
År 2000 blev länsstyrelsen miljöcertifierade. Förbrukningen av el och energi strävas kontinuerligt 
att minskas. Förnyelse av lågenergilampor m.m. är något de uppgraderar sig med kontinuerligt. 
Nästa steg kan bli att införskaffa s.k. LED lampor, vilket tyder på ett proaktivt tänkande inom 
miljösynpunkt. Dock är det mycket inom verksamheten som är datastyrt och de kan därmed inte 
snåla in på allt. Finns ej tid att ställa om alla inställningar på dessa. Gunilla belyser även en annan 
aspekt i detta. Under kvällar och nätter har man tidigare haft helt nedsläckt för att spara på 
elförbrukningen. Detta har då tyvärr bidragit till inbrott i lokalerna. Vid tänt lyse på vissa ställen 
fungerar det som en avskräckande funktion. Därmed är det inte alltid lönsamt att bara tänka 
miljömässigt i alla lägen menar Gunilla. 
 
Angående deras miljökrav på norrporten är de inte speciellt höga och många. Förutom de som 
nämnts ovan så dyker det ständigt upp löpande krav som tas itu ganska omgående. De får oftast bra 
respons av hyresvärden då det är något man vill diskutera eller förändra.  
 
Norrportens miljöarbete framgår inte speciellt tydligt i deras marknadsföring enligt Gunilla. De har 
bra med reklam på diverse olika sätt, dock inte så miljöinriktat. Däremot till sina kunder 
marknadsför de sig genom direkt kontakt, exempelvis en dialog där deras miljöhänsyn träder fram. 
 
Vid val av lokal är miljöfrågan en väldigt viktig faktor, dock givetvis efter läge, lokal och pris. 
Eftersom Länsstyrelsen jobbar mycket med miljön samt är miljöcertifierade blir budskapet otydligt 
om deras hyresvärd var helt ointresserad av detta. Därmed är Norrporten ett självklart val för 
Länsstyrelsen. ”Ett företag som inte jobbar för miljön är dött inom en snar framtid”! Detta var 
Gunillas egen syn på hur pass viktigt miljöarbetet är i dag.  
 
Att Länsstyrelsen hyr av ett miljömedvetet företag är inte något som Gunilla tror allmänheten är 
medveten av. Detta budskap tror hon skulle med all säkerhet bidra till ett större förtroende för 
verksamheten och mot kunderna. Goodwill är ett känt begrepp som skulle gynnas betydligt av 
denna vetskap. Enligt Gunilla kunde detta uppfyllas genom exempelvis en affisch utanför entrén där 
detta framgår på ett tydligt och bra sätt.  
 
 
 
ISO 14001 är något Gunilla är väldigt bekant med och vet vad det innebär. Att Norrporten uppfyller 
dessa krav är något hon vetat om en längre tid. Denna aspekt har helt klart en betydelse vid val av 
hyresvärd, dock även här ej något direkt krav. De skulle förmodligen ha hyrt lokalen oavsett denna 
aspekt. Däremot om fastigheten skulle byta ägare till en betydligt sämre inom miljöhänsyn så vore 
det ett tillräckligt stort skäl att börja se sig om efter ny lokal (punkt 7). 



                  

 26

 
Samarbetet mellan Länsstyrelsen och Norrporten består främst i kontinuerliga möten som nämnts 
tidigare. Vid dessa möten går de igenom alla frågetecken och funderingar som uppkommit under 
tiden. Gunilla anser att de sätter mer krav på sin hyresvärd än tvärtom. De jobbar gemensamt för 
minskad miljöpåverkan. Angående någon speciell utveckling i deras samarbete så finns det inget 
konkret enligt Gunilla. Det fungerar bra som det är i dagsläget och de båda parterna har en löpande 
kommunikation där de diskuterar allt från stort till smått. 
 
6.5 Lantmäteriet 
 
6.5.1 Kortare inblick i verksamheten 
Lantmäteriet är en statlig myndighet, som styrs med uppdrag från Miljödepartement. Lantmäteriet 
ansvar för geografisk information, fastighetsindelning, det geodetiska referenssystemet och 
fastställer ortsnamn i Sverige. Här kan man få hjälp med att ändra markgränser, registrera mark i 
fastighetsregistret och ta fram kartor över olika områden (”Om Lantmäteriet” 2005).  
 
6.5.2 Intervju med Mona Algestam, Lantmäteriet 
Mona visar tydligt upp en positiv bild av Norrporten. De har en ständig kommunikation med 
varandra där Stefan Öberg kommer på besök regelbundet och de går tillsammans och tittar på vad 
som kan förbättras m.m. Varje månad får Lantmäteriet uppgifter på hur mycket energi som gått åt 
osv. Vilket är ett väldigt bra sätt att följa upp och göra snabba åtgärder m.m. Redan från början fick 
de bra information från Norrporten angående vad som kunde göras för att förbättra sin förbrukning.  
 
Norrportens miljömål är inget som hon känner till något speciellt. Däremot hoppas hon få reda på 
detta i och med en sammankomst som ska äga rum inom några veckor där Norrporten ska ha en 
informationsdag angående deras miljöarbete med sina hyresgäster.  
 
Lantmäteriet har en del egna miljömål där de mäter kontinuerlig miljöpåverkan. Eftersom de är 
statliga måste de från och med i år redovisa hur mycket el som förbrukas och koldioxid utsläpp 
m.m. 
  
Då lantmäteriet är ett statligt verk måste de vara ”online” med sina datorer dygnet runt för 
allmänheten. Detta eftersom de finns många olika system som måste vara tillgängliga på dessa. 
Därmed finns det begränsningar på hur pass mycket de kan snåla in på el förbrukningen. Elen har 
man brutit ut så de kan påverka kostnaderna för denna själva. Den största elförbrukningen ligger i 
nedkylning av deras s.k. datahall. Detta gör sig bara gällande under sommarhalvåret. I annat fall 
används utomhustemperaturen som nedkylning. Under senare tid har de börjat dra in på 
lokalstorleken genom tillämpning av kontorslandskap. Dessutom rörelsedetektorer för att kunna 
minska belysningen då ingen är i rummen.  
 
Då det gäller kraven på deras hyresvärd finns det inget speciellt att belysa. Däremot i inomhusmiljö 
så finns det krav som hela tiden förnyas. Dessa jobbar Norrporten med och försöker tillgodose på så 
bra sätt som möjligt. Ett önskemål hos Mona och många andra på Lantmäteriet är bättre 
förutsättningar för cyklister. Ett exempel är fler cykelställ. 
 
Mona anser inte att Norrporten framgår som något direkt miljömedvetet företag utåt sett, däremot 
internt gentemot sina hyresgäster. Att rikta sin marknadsföring mer åt miljöhållet vore en bra 
genomslagskraft mot övriga konkurrenter. Ett annat exempel som de ej har visat för allmänheten är 
deras miljöcertifiering, vilket skulle vara ett stort plus i dagens heta debatt om miljön. 
 



                  

 27

Lantmäteriet ställer många krav på sig själva. De ska bl.a. Använda sig av el från förnyelsebara 
energikällor, vara handikappsanpassat eftersom det är ett statligt verk (punkt 1). Mätning av 
elförbrukningen är en viktig aspekt om de ska kunna redovisa detta i sin tur.  
 
Vid val av lokal är storleken samt prisfrågan givetvis mest central då de måste följa lagen om 
offentlig upphandling. Då miljömässigt tänkande oftast är en kombination av nedsatta priser i form 
at mindre elanvändning osv. medför det till en viktig faktor. Läget är något som kommer längre ner 
på listan.  
 
Mona har några idéer om hur personalen ska kunna bli mer miljömedvetna och intresserade. Hon 
har bl.a. tagit fram ett förslag att ha en tävling inom personalen angående vem som vet mest om 
deras energiförbrukning på kontoret. Därmed blir personalen stimulerade till att intressera sig för 
detta och ta kontakt med Norrporten för att få sådana uppgifter. På det sättet blir personalen mer 
medveten om vad saker och ting förbrukar och därmed förhoppningsvis mer intresserade i ett större 
perspektiv så småningom. 
 
Kännedom om att Lantmäteriet hyr av ett miljömedvetet företag är enligt Mona väldigt liten. Dock 
finns det självklart undantag. Vissa ställer höga krav på att de ska uppfylla denna aspekt osv. de 
flesta nöjer sig med vetskapen om att Lantmäteriet har en miljöpolicy som eftersträvas och därmed 
inger förtroende hos kunderna.  
 
ISO 14001 är självklart något som de känner till eftersom de själva är certifierade. Däremot att 
Norrporten uppfyllde dessa krav var okänt (punkt 7). Det framgår väldigt dåligt i deras 
marknadsföring samt i deras kommunikation till hyresgästen. Detta är något som de borde visa på 
ett tydligare sätt, både för hyresgästerna samt för allmänheten. Denna certifiering avgör dock inte 
om de är lämpliga som hyresvärd eller inte enligt Mona. De skulle ha hyrt lokalen oavsett eftersom 
de inte får ställa sådana krav. 
 
Mona tror att i framtiden så vore ett lämpligt kommunikations- samt uppdateringsform vara en E-
postad länk till deras hemsida där nyheter osv. läggs upp. Därmed belastas inte hyresgästernas 
servrar i onödan. I övrigt så fungerar miljösamarbetet bra mellan parterna. De har en bra dialog. Vid 
ombyggnationer så utför man detta gemensamt där båda parter får vara med och bestämma. En mer 
miljömedvetenhet hos hyresgästerna är dock att föredra. Detta kan uppnås främst genom 
hyresvärden.  
 
Vad kan Norrporten hjälpa till med för att få ner kostnaderna och därmed spara på miljön? Det är 
något Mona värderar högt. Utveckling av norrportens hemsida vore en annan aspekt som kunde 
förbättras. Mona saknar enklare miljöråd där de som är intresserade kan gå in och läsa samt följa 
upp själva. Givetvis bör det vara en lönsamhetskalkyl på åtgärderna också så det enkelt går att 
förstå. Dessutom som tidigare nämnts så är cykelfrämjandet väldigt efterlängtad. En annan aspekt är 
de parkeringsplatser för bilar som Norrporten äger som inte är utrustade med motorvärmare, vilket 
borde leda till en klar minskning av koldioxidutsläpp vid kalla starter. 
 
 
 
 
6.6 Högskolan i Gävle 
 
6.6.1 Kortare inblick i verksamheten 
Högskolan i Gävle har 12 000 studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom 
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humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är även idag ett av 
Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning (”Om Högskolan i Gävle” 2008). 
 
6.6.2 Intervju med Ulf Forsell och Fredrika Nordahl Westin, Högskolan i Gävle 
Högskolan i Gävle hyr utav flera olika fastighetsföretag. Ett av dessa är då Norrporten. Tidigare har 
Norrporten förvaltat och ägt endast en liten del av skolans lokaler, dock står det i nuläget inför en 
större omfattande nybyggnation. Därmed kommer samarbetet att bli betydligt mer omfattande och 
intensivare framöver. Hittills finns det inga som helst tvivel på Norrportens miljöarbete. De 
funderingar och frågor som dyker upp besvaras på ett bra och tryggt sätt. 
 
I nuläget har de en bra uppföljning av hur de ska hantera papper, sopor m.m. Dessa är gamla rutiner 
som alltid följts på Högskolans verksamhet och som inte styrs beroende av hyresvärd. Inom 
Högskolan förs protokoll på hur man hanterar farliga avfall och dylikt, däremot ser vi inte så 
mycket sådant på hyresvärdens sida. Det fungerar dock bra som det är i nuläget angående den 
aspekten menar Ulf.  
 
Inom Högskolan finns en hel del miljömål samt miljöpolicy som eftersträvas kontinuerligt. Tidigare 
var målet främst att kvalificera sig in till att bli miljöcertifierade. Detta uppnåddes för några år 
sedan och därefter försöker de främst hålla sig kvar än att sänka sin energianvändning ytterligare. 
Givetvis utförs små förbättringar kontinuerligt som exempelvis miljöutbildning av personalen, 
källsortering m.m. Målet är dock främst att bli stabiliserade inom denna ISO 14001 standard. 
 
Det finns en ganska omfattande lista på krav inom skolans verksamhet. I och med 
nybyggnadsprojektet i samarbete med Norrporten ställs miljöanpassad projektering i främsta 
rummet. Krav på bra miljöval av material, ventilation, drifttider, Halogenfria elledningar m.m. är 
exempel på detta (punkt 4).  Det ska även påpekas att alla miljöval ställs gentemot den rent 
ekonomiska faktorn. Det ska löna sig att tänka miljömedvetet. I annat fall är risken stor att miljön 
kommer i andra hand.  
 
Norrporten ställer höga krav i sin tur på underleverantörerna och konsulterna i projekteringen. De 
visar på en bra uppföljning där man tar miljön på stort allvar. Därmed speglar de miljömedvetenhet 
i sin marknadsföring gentemot hyresgästen. Däremot är det väldigt anonyma i allmänhet. Det finns 
inget i deras marknadsföring utåt sett som pekar mot någon typ av att de nischat sig eller liknande. 
Detta är något som är viktigt att nå ut med tycker både Ulf och Fredrika.  
 
Kontakten mellan Högskolan och Norrporten är något som fungerat bra men som kan bli bättre. 
Rutinmässiga möten där de diskuterar och går igenom olika alternativ på ändringar, förbättringar 
osv. vore väldigt önskvärt. Likaså information om vad som är aktuellt hos deras hyresvärd i form av 
exempelvis nyhetsbrev. I nuläget är kontakten väldigt bunden till den institution som är belägen i 
deras lokaler. Detta är givetvis logiskt men även den övriga delen av Högskolan har önskemål att ta 
del av det på ett bättre sätt. 
 
 
 
 
 
Vid val av ny lokal är Norrporten ett näst intill självklart val för skolans del. De båda tar miljön på 
största allvar. De är dessutom miljöcertifierade båda två vilket leder till samma typer av värderingar 
och prioriteringar vad det gäller den aspekten (punkt 7). Förutom pris och läget är miljön den 
faktorn som värderas mycket högt hos skolan.  
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För skolans marknadsföringsdel gentemot sina elever har Norrportens miljömedvetenhet inte så stor 
påverkan. Vi som är studenter på skolan hade personligen inte en tanke på detta då vi valde att söka 
oss hit. Det är självklart kvalitén på studierna samt det geografiska läget m.m. som avgör. En 
miljömedveten hyresvärd kan dock vara en fördel för skolan då väldigt miljömedvetna elever 
överväger sitt val av skola. 
 
I skolans lokaler pågår ett ständigt miljöarbete för att eleverna ska trivas och prestera på en högre 
nivå. Framförallt områden som kafeterian, biblioteket osv. där eleverna kan slappna av och känna 
sig välmående.  
 
Då Högskolan är certifierad vet de även om att deras hyresvärd uppfyller dessa krav. Denna merit är 
givetvis positiv, dock hade de hyrt lokalen oavsett detta. Inställning och miljöledningssystemet är 
däremot väldigt viktigt.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att miljösamarbetet med Norrporten är något som är näst 
intill obefintligt. De båda parterna jobbar inom detta på varsitt håll, vilket inte alltid är att föredra 
från Högskolans sida då man gärna vill ha lite bättre dialoger inom ämnet. Den personliga 
kontakten fungerar mycket bra. Ett förslag som kan vara lösningen på Högskolans efterfrågan kan 
vara att träffas fem, sex gånger under ett år för att diskutera och prata om elförbrukningen m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Analys 
              
 
För Norrportens hyresgäster framgår det att miljöledningssystemet ISO 14001 inte har någon direkt 
påverkan vid val av lokal eller hyresvärd. Därför verkar certifieringen onödig eftersom den kostar 
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kortsiktigt pengar för företaget.  I och med detta argument kan det verka ”värdelöst” att 
miljöcertifiera sig för Norrporten och alla andra företag vars kunder ej är villig att betala mer för ett 
miljöcertifierat alternativ. Ett eget miljöarbete kan med rätt marknadsföring funka lika bra som ett 
certifierat miljöarbete tror vi. 
 
Ett miljöklassningssystem som visar hur bra Norrportens lokaler är i den nationella konkurrensen 
skulle troligtvis vara bra för företaget anser vi. Vid ett bra betyg där så skulle de kunna använda sig 
av det i deras marknadsföring. Norrporten skulle kunna samarbeta med fastighetsägarna för att 
utforma ett sådant nationellt miljöklassningssystem. Därmed visar de på god framåttänkande inom 
miljön och en förebild för övriga konkurrenter. I detta system blir kunden mer medveten om hur 
miljöklassade fastigheten är, till skillnad från en certifiering vars existens inte ens är känt för 
kunden. Dessutom kan hyresgästerna rangordna fastigheterna på ett bättre sätt med denna typ av 
system.  
 
Produktdifferentiering samt imagedifferentiering är två aspekter som Norrporten har tagit bra del av 
och lycktas nå ut med till sina hyresgäster på ett bra sätt. En annan typ av differentiering som är 
minst lika viktig, dock tyvärr inte lika känd, är deras miljöarbete. Norrporten bedriver ett 
”miljötänk” i sin verksamhet som vi betvivlar många andra företag lever upp till. Bara den aspekten 
att de är miljöcertifierade torde vara en väldigt stark konkurrensfördel. I de undersökningar som vi 
gjort med några av deras hyresgäster har det kommit fram att företaget inte direkt kan kopplas till 
ett allmänt känt miljövänligt företag. Därmed har de mycket att vinna om de lyckas positionera sig 
mer som de miljövänliga fastighetsföretag de är. 
 
Med tanke på hur pass ovisst miljöarbetet hos Norrporten är hos en del hyresgäster bidrar det till 
mindre allmän kännedom, och därmed uppnår man inte maximal utdelning på marknaden tror vi. 
Det finns troligtvis mycket mer att hämta inom denna kategori. Ett steg åt rätt riktning vore att ta in 
miljöaspekten i sina olika typer av reklamer.  
 
Inom några veckor kommer exempelvis handplockade kunder samt tilltänkta kunder runt om i 
Gävle att bjudas in till en sammankomst. Under denna kommer Norrporten att berätta lite hur de 
jobbar inom miljön samt vad de strävar efter i framtiden m.m. Dessutom blir det underhållning samt 
något lättare tilltugg. Denna typ av inbjudning är ett bra exempel på just hur Norrporten bör arbeta 
med säljfrämjande åtgärder. Detta ger förutom mervärde hos kunderna även möjlighet att nå ut med 
sitt miljöbudskap på ett bra sätt, även till tilltänkta kunder.  
 
Under våra intervjuer har vi fått väldigt varierande svar beroende på vilka förkunskaper m.m. som 
personen i fråga haft. Eftersom vi intervjuat både statliga samt privata företag fick vi en bild hur 
kunskaperna mellan dessa kategorier skiljer sig. De privata har en ganska låg kunskap vad det gäller 
Norrportens miljöarbete överlag. De kunskaper som finns sträcker sig till sopsortering, miljömärkta 
bilar, redovisar papper, glas osv. Däremot har de större kunskaper om deras egna miljöarbete. 
 
Ramböll utmärkte sig mer än de andra genom att ha betydligt bättre insikt i sin hyresvärds 
miljöarbete än de övriga. Anledningen till detta tror vi är främst Rambölls yrkesmässiga samarbete 
med Norrporten. De utför diverse jobb i deras fastigheter och därmed besitter de kunskap på en 
djupare nivå en bara som hyresgäst.  
 
Norrportens miljömål är något som ingen av de sex intervjuade företagen/organisationerna visste 
något om. Detta tror vi beror främst på att det egna miljöarbetet tar upp den mesta av tiden då det 
gäller miljöaspekten. Dessutom prioriteras personalens egna arbetsuppgifter långt före 
hyresvärdens. En annan anledning kan vara dålig information angående miljömålen från 
Norrportens sida. Vi får känslan av att kännedomen av miljömålen hos hyresvärden är något som 
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hyresgästerna inte har något större behov av. Majoriteten av företagen har egna miljömål samt 
miljöpolicy som de jobbar efter. Därmed tycker vi att de borde ha bättre kunskap angående deras 
hyresvärds miljösträvan.  
 
De krav som ställs på Norrporten av hyresgästerna är väldigt få. Det finns en skillnad vad det gäller 
de privata företagen då dessa har i det närmaste en obefintlig kravlista. De statliga har några typer 
av krav som exempelvis el och vatten från förnyelsebara energikällor, mätning av elförbrukning, 
betalar för effektiv energianvändning, miljövänligt material vid projektering m.m. Det här är något 
som efterfrågas hos Norrporten i Gävle. Kunderna måste bli bättre på att ställa krav för att deras 
hyresvärd ska kunna få fler idéer och kunna utveckla hyresgästernas lokaler på ett miljövänligare 
sätt.  
 
Angående Norrportens marknadsföring om deras miljömedvetenhet framgår detta inte speciellt 
mycket enligt hyresgästerna. De privata har känslan att företaget jobbar mycket efter miljön samt 
bra förtroende vad det gäller återvinningsbart material m.m. Däremot har de ingen fakta som stödjer 
deras teorier. Dessutom anser de att den externa marknadsföringen utåt sett inte har någon 
anknytning till miljön. Undantaget är Ramböll som inte anser att Norrporten är speciellt 
miljömedvetna i sin marknadsföring, varken extern eller internt. Vilket kan beror på deras speciella 
samarbete med fastighetsföretaget som nämnts tidigare. Den interna kommunikationen kan enligt 
de flesta bli bättre angående miljöarbetet hos Norrporten. Förslagsvis genom kontinuerliga 
nyhetsbrev via E-post eller en direktlänk till deras hemsida där de då kan lägga upp en del 
information. Andra förslag på åtgärder är fler cykelställ utanför fastigheten. Det finns inte 
tillräckligt med cykelställ till alla. Vilket kan kännas som en bagatell i sammanhanget. Dock i ett 
bredare perspektiv så kan det ha stor betydelse för miljön. Finns det goda parkeringsplatser för 
cyklar samt kedjor att låsa dessa med väljer fler anställda att ta cykeln till jobbet istället för bilen. 
Därmed bidrar man avsevärt till miljön och är ett strakt föredöme till övriga fastighetsföretag. Även 
utöka servicen för cyklisterna i form utav cykelpumpar m.m. Detta skulle medföra till gott rykte och 
bra mervärde hos hyresgästerna eftersom de berör så pass många. 
 
Då en av de hyresgäster som vi intervjuat söker ny lokal är miljömedvetenheten hos den nya 
hyresvärden en viktig faktor. Däremot kommer den inte högst upp på prioriteringslistan. Inte helt 
oväntat är det självklart pris, läge samt storlek på lokalen som är mest centralt.  Detta beror givetvis 
på lönsamheten. Den stora anledningen hos de statliga verken till denna rent ekonomiska 
prioritering är för ”Lagen om offentlig upphandling” som de måste följa. Därmed får inte 
miljöaspekten prioriteras i första hand.  
 
Miljösamarbetet mellan hyresgästerna och Norrporten är näst intill helt obefintligt. Vilket vi tycker 
är konstigt eftersom de båda parterna har diverse olika egna miljöarbeten samt miljömål som inte 
skiljer sig allt för mycket från den andra partens. Därmed kan det tyckas onödigt att exempelvis 
räkna samma hög med papper två gånger. Känslan vi fått från hyresgästerna är en klar positiv 
inställning till ett sådant samarbete om de lönar sig ekonomiskt. Vi tror framförallt att kontinuerliga 
möten där de som vill får möjlighet att lägga fram sina förslag på hur de kan inleda något 
gemensamt arbete. Vi tycker att de borde vara lite av hyresvärdens arbete och ansvar att ta del av 
hyresgästernas verksamhet och därifrån komma med förslag till miljömässiga förbättringar inom 
deras lokaler. Att anpassa lokalen och dess utformning efter den verksamhet som bedrivs för att på 
så sätt ”skräddarsy” miljöfrämjande åtgärder.   
8. Slutsats 
              
 
Materialet som behandlas i detta arbete visar på en generell dålig medvetenhet av Norrportens 
miljöarbete i hyresgästsynpunkt. Resultatet kan bero på att de personer vi intervjuade tillhörde den 
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ringa skaran som vet minst om detta ämne. Detta är dock inte så troligt då vi tror att Stefan Öberg 
handplockade dessa för att just de personerna var lite miljöinriktade och därmed kunde besvara våra 
frågor på ett bra sätt.  
 
Alla hyresgäster anser i viss mån att miljöarbetet hos sin hyresvärd är viktigt. De statliga 
hyresgästerna tycker dock att ett miljöarbete är viktigare än de privata i den här undersökningen. De 
ställer större och fler krav på hyresvärden. Miljösamarbetet mellan Norrporten och dess hyresgäster 
är en bristvara där dock båda parter är öppna för förslag. Därmed kommer även kommunikationen 
in i sammanhanget. Denna är enligt vissa hyresgäster väldigt bristfällig och skulle kunna skötas på 
ett bättre sätt, exempelvis genom ett veckobrev eller nyhetsbrev via e-post. Ett annat lösningsförslag 
på den frågan var att lägga ut informationen på Norrportens hemsida och sända en direktlänk till 
hyresgästerna. Därmed belastas inte hyresgästernas servrar. Intresset att bli mer informerad om 
Norrportens miljöarbete är önskvärt hos de flesta hyresgästerna. Cykelställ är något som efterfrågas 
då det är väldigt begränsat antal vid vissa fastigheter. Kontinuerliga möten och sammankomster 
mellan hyresvärden och hyresgästen är något som efterfrågas hos samtliga hyresgäster. I de flesta 
fall fungerar det bra i dagsläget, dock inte enligt alla hyresgäster som gärna vill ha lite mer 
fortlöpande kontakt.     
 
Norrportens externa kommunikation i miljösynpunkt är bristande enligt vår undersökning. Detta är 
något som mer eller mindre efterfrågas hos hyresgästerna. Då företaget jobbar mycket med 
miljöarbeten är det underligt att de inte lyfter fram budskapet på ett bättre sätt.  
 
Skillnaden mellan statliga och privata hyresgäster är främst miljöarbetets upplägg. De statliga har 
exempelvis oftast en eller flera anställda som jobbar med just miljöfrågor och har hand om 
miljöarbetet inom företaget. Detta till skillnad mot för de privata. Där finns det ingen miljöansvarig 
som vi har träffat på. Anledningen till det tror vi främst är av rent ekonomiska skäl. Det finns helt 
enkelt inte resurser över till ett rent miljöarbete.   
 
Miljöcertifiering är enligt våra undersökningar väldigt onödig för hyresgästen och blir därmed 
enbart en kostnad för hyresvärden. Ett alternativ till detta vore istället enligt oss att satsa på ett 
nationellt miljöklassningssystem.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Källförteckning 
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Norrporten sätter värde på staden 2009 

http://www.engelska.se/gavle/
http://www.poyry.se/default.asp?mainmenu=1&TopMenu=1
http://www.poyry.se/default.asp?MainMenu=1
http://www.ramboll.se/about%20us/company%20reports/%7E/media/Files/RSE/Sverige/foretagspresentationer/69008%20Firmaprofil%20SE%20LOW.ashx
http://www.ramboll.se/about%20us/company%20reports/%7E/media/Files/RSE/Sverige/foretagspresentationer/69008%20Firmaprofil%20SE%20LOW.ashx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Om_Lansstyrelsen/
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=25
http://www.hig.se/Om-Hogskolan.html
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http://www.norrporten.se/index.asp?sida=om_norrporten&exMeny=20084131424175185767 
 
9.5 Följande hyresgäster har intervjuats 
Pöyry, Gudmund Ericsson  
 
Engelska skolan, Ingalill Skanser 
 
Ramböll, Fredrik Bärgh 
 
Länsstyrelsen Gävleborg, Gunilla Malm 
 
Lantmäteriet, Mona Algetstam 
 
Högskolan i Gävle, Ulf Forssell samt Fredrika Nordahl Westin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
 

Känner ni av/till norrportens miljöarbete? I sådana fall på vilket/vilka sätt? 
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Vet ni vilka norrportens miljömål är?  
 
Har ni några egna miljömål? 
 
Vilka krav har ni på eran hyresvärd angående miljön. 
 
Framgår det i norrportens marknadsföring att de är ett miljömedvetet företag tycker ni? I sådana 
fall på vilket sätt’? 
 
Hur kan de förbättra sin kommunikation angående deras miljömedvetenhet? 
 
Hur stor vikt lägger ni på att er hyresvärd är miljöinriktat då ni söker lokal för er verksamhet? 
Vart i prioriteringslistan kommer den aspekten i sådana fall? 
 
På vilket sätt tror ni att er verksamhet gynnas av att ha en miljömedveten hyresvärd? 
 
Tror ni att era kunder är medvetna om att ni hyr av en sådan? Om inte hur ska ni nå ut med detta 
budskap? 
 
Skulle denna medvetenhet hos era kunder medföra till ökad försäljning för er del tror ni?    
 
Känner ni till ISO 14001 och att norrporten uppfyller de kraven? Om ja, hade ni hyrt oavsett 
detta eller inte? 
 
Har ni ett miljösamarbete med er hyresvärd? Arbetar ni tillsammans för att uppnå minskad 
miljöpåverkan genom minskad energianvändning? 


