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Syfte: Ingen kan hävda att de har missat den pågående klimatdebatten med ett fokus på den 

globala uppvärmningen. En ökad medvetenhet om miljömässig hållbarhet har bidragit till en 

integration av etisk beslutsfattning in i organisationer. Studiens syfte är att undersöka 

hypotesen att CSR leder till ett ökat fastighetsvärde. Vi ämnar även få en ökad förståelse för 

hur motivation påverkar etisk beslutsfattning och CSR. 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats inom ramen för en fallstudie. 

Empiriskt material har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med beslutsfattare 

inom den svenska fastighetsbranschen. En analys av aktuell forskning och litteratur samt en 

modell av Sekerka & Stimel (2012) har bidragit till den teoretiska referensramen. 

Slutsats & Resultat: Vi anser att miljömässig hållbarhet och det ekonomiska incitamentet går 

hand i hand och krävs idag för ekonomisk framgång. Då CSR tillämpas inom en organisation 

så har vi märkt att det inte är organisationstyperna som sedan påverkar om CSR ger ett ökat 

fastighetsvärde. Det är snarare organisationens mål med fastigheten. Svaret blir att 

långsiktiga intressenter anser att kostnaden för miljöinsatser leder till ett motsvarande eller 

en större värdeökning av fastigheterna. För att detta ska vara sant krävs dock en 

långsiktighet och långsiktiga mål med fastigheten.   

Förslag till fortsatt forskning: Ett intressant synsätt skulle vara att modifiera och tillämpa 

Sekerka & Stimels (2012) modell vid jämförandet mellan olika branscher. Ett intressant ämne 

är hur miljömässig hållbarhet påverkar organisationers lönsamhet ur det ekonomiska 

perspektivet.  Hur står svenska organisationers miljömässiga hållbarhetsarbete jämfört med 
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utländska?  Ett annat intressant område är hur miljömässig hållbarhet påverkas av externa 

bestämmelser så som lagstiftning och ökad myndighetskontroll. Under studiens gång har vi 

kommit fram till att Sekerka & Stimels (2012) modell har brister när den appliceras på den 

svenska fastighetsbranschen. Ett alternativ kan vara en utveckling och anpassning av Sekerka 

& Stimels (2012) modell för att lättare kunna appliceras mot en svensk bransch. Under de 

genomförda intervjuerna har flera organisationer talat om den sociala hållbarheten. Vi anser 

att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie inom CSR men med inriktning 

mot social hållbarhet 

Studiens bidrag: Studien bidrar till en ökad förståelse hur etisk beslutsfattning påverkar 

motivation av CSR. Studien bidrar även till ett tydliggörande av hur etisk beslutsfattning och 

miljömässig hållbarhet tillämpas inom den svenska fastighetsbranschen. Studien ger även 

svar på den praktiska frågan om CSR kan ge ett ökat fastighetsvärde.  
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ABSTRACT 

 

Title: How to encourage environmental sustainability? 
 – A study based on the Swedish property industry.  

Author: Johanna Hartung and Jakob Lindeborg  

Institution:  University of Gävle, Academy for education and 
Economics 

Level: Graduate Diploma in business administration, Bachelor's-
level, 15 CR. 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Completed: June 2013 

Keywords: The property sector, CBA, environmental sustainability, 
motivation, decision makers 

 

Purpose: No one can argue and say that they have missed the ongoing climate debate 
which, focuses on global warming. An increased awareness of environmental sustainability 
has contributed to the integration of ethical decision-making in organizations. The study's 
purpose is to examine the hypothesis that CSR leads to increased property value we will also 
try to get a better understanding on how motivation effects ethical decision-making and 
CSR. 

Method: The study has been completed with a qualitative approach in the framework of a 
case study. Empirical material was gathered by semi-structured interviews preformed with 
decision-makers in the Swedish property industry. An analysis of the current research and 
literature, as well as a model by Sekerka & Stimels (2012) has contributed to the theoretical 
framework. 

Conclusion & Results: We believe that environmental sustainability and an economic 

incentive goes hand-in-hand and are required for financial success today. When CSR is 

applied within an organization, we have noticed that there is not the organizational type 

which affects whether CSR brings an increase in property value. Rather it is the 

organization's goals with the property. The answer is that long-term stakeholders believe 

that the cost of environmental measures leading to an equivalent or greater increase in the 

value of the properties. For this to be true it requires a long-term approach and long-term 

goal with the property.    

 

Further research: An interesting approach would be to modify and apply Sekerka & Stimels 

(2012) model in the comparison between different industries. An interesting topic is how 

environmental sustainability will affect an organization’s profitability within an economic 

perspective.  How are Swedish organization’s environmental sustainability efforts compared 
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with overseas?  Another interesting area is how environmental sustainability are affected by 

external conditions such as legislation and increased government control. During the study 

we have come to the conclusion that Sekerka & Stimels (2012) model has shortcomings 

when applied to the Swedish property industry. An alternative can be an advancement and 

adaptation of Sekerka & Stimels (2012) model in order for it to be applied on a Swedish 

industry. During the interviews, several organizations talked about social. We believe that it 

would be interesting to conduct a similar study in CSR, but with focus on social sustainability  

 

Contribution: The study contributes to a better understanding of how ethical decision-

making affects the motivation towards CSR. The study also contribute to a clarification of 

how ethical decision-making and environmental sustainability are applied in the Swedish 

property industry. The study will also provide answers to the practical matter: could CSR 

contribute to an increased property value. 
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INLEDNING. 

BAKGRUND 

Ingen kan hävda att de har missat klimatdebatten som har pågått under de senaste åren 

med ett stort fokus på den globala uppvärmningen. Fokus ligger till stor del idag på 

organisationers sociala ansvar. CSR har blivit viktigare inom alla typer av verksamheter 

(Dahlsrud 2006). Fastighetsbranschen har fått ett ökat medvetandet om byggnationer och 

byggnaders bidragande effekt på den globala uppvärmningen. Idag står fastigheter för mer 

än 40 % av energianvändningen i Sverige vilket till stor del beror på kylning, uppvärmning 

och ventilation som förbrukar stora mängder energi (Energideklaration, 2013). Kommersiella 

fastigheter förbrukar inte bara energi och vatten utan producerar även stora mängder avfall. 

Hanteringen och återvinningen av avfallet är bristfällig och stora delar av det 

återvinningsbara avfallet lagras istället för att återvinnas (Brooks 2008). 

Det rådande miljöhotet bidrar till att kraven på organisationer blir större och att de tvingas 

anpassas till nya regelverk och restriktioner. Intressenter tenderar att ställa högre krav på 

grund av den ökande miljömedvetenheten. Intressenter ser fördelar med att engagera sig i 

en organisation där etisk beslutsfattning tillämpas. Det kan medföra konkurrens fördelar och 

ge en ökad lönsamhet (Grankvist 2009 s.17). Tidigare var organisationers fokus ofta att endast 

skapa en ökad produktivitet då detta framförallt efterfrågades av organisationens 

intressenter. Idag efterfrågas det att en organisation bör ha ett större samhällsengagemang 

mycket på grund av de miljömässiga hållbarhetsproblem världen tampas med. Intressenter 

intresserar sig idag för hur organisationer behandlar sina medarbetare och vilket 

affärsansvar organisationen tar (Dawkins & Lewis 2003, Sahlin-Andersson 2006).  

 

Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster har ökat hos konsumenterna. Investerare vill 

inte kopplas samman med vapenhandel eller organisationer med dåliga humana 

arbetsförhållanden och det uppkommer påtryckningar på hur organisationer ska handla 

(Dahlsrud 2006). Organisationer har idag en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att bevara 

och utveckla relationer med sina intressenter (White m.fl. 2010, Morsing & Schultz 2006). 

Som tidigare beskrivet har CSR idag ett allt större inflytande på organisationer. CSRs 
inflytande på organisationer väcker en nyfikenhet hos oss om hur organisationers etiska 
beslutsfattning och miljömässiga hållbarhet kan komma att påverkar 
organisationsvärdet.  Etisk beslutsfattning måste integreras in i beslutsprocessen och är en 
invecklad process som innefattar olika delar i en organisation. För att etiska beslut ska få 
någon verkan inom organisationer så krävs det att beslutsfattare vet vad som motiverar 
intressenterna till att ta större hänsyn för CSR.  
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Vi avser att undersöka Sekerka & Stimels (2012) modell där de trycker på vikten av att 

engagera och motivera organisationers intressenter, vilka ofta deltar i och påverkar 

beslutsprocessen. Sekerka & Stimel (2012) har utvecklat en modell som ger en inblick i hur 

beslutsfattare motiverar organisationens intressenter mot miljömässig hållbarhet. Vi anser 

det intressant att studera hur beslutsfattare genom etisk beslutsfattning kan motivera 

intressenter mot CSR i organisationer. Samt att se om CSR kan ge ett ökat organisatoriskt 

värde.   

PROBLEMATISERING 

Organisationer lägger liten eller igen vikt vid etiskt beslutsfattande om det inte ökar 

organisationens moraliska identitet (Thomas M & Jones 1991). Ett rationellt beteende är oftast 

ekonomiskt grundat till alla organisationens handlanden. Kirkpatrick (1983) menar att en 

organisations rationella beteende ofta vill öka omsättningen eller ta fler marknadsandelar. 

Vad motiverar då en organisation till att ta hänsyn för miljömässig hållbarhet?   

Tidigare forskning visar att i organisationer med ledarskapsperspektivet ”uppifrån och ner” 

tenderar beslutsfattare att inte ta någon hänsyn till de lägre leden i hierarkin (Nord & Fuller 

2009). Förr har det funnits tydliga behov på välstrukturerade ansvarsområden, inom stora 

organisationer, för att nå framgång. Vikten av att kunna samordna ett stort antal människor 

på en och samma gång har i dessa fall varit en prioritet (Forsell & Westerberg 2008). Det finns 

idag ett utvecklat behov av att skapa struktur i stora organisationer med vertikala 

maktförhållanden (Fayol 2008).  

Nu har det vuxit fram ett nytt ledarskapsperspektiv som ett alternativ till ”uppifrån och ner” 

perspektivet. Där vill beslutsfattare involvera intressenter i beslutsprocessen. Beslutsfattare 

som implementerar perspektivet CSR in i organisationen skapar ofta en möjlighet för 

intressenter att få en mer aktiv roll i processen (Nord & Fuller 2009).  Implementeras CSR 

genom hela organisationen engageras och motiveras intressenter till att nå goda resultat. 

Det är viktigt att engagera organisationens intressenter mot miljömässig hållbarhet då det är 

intressenterna som sedan tillämpar miljömässig hållbarhet i det vardagliga arbetet (Collier & 

Esteban 2007). 

Organisationer arbetar med olika miljömässiga hållbarhetsmål då det idag ställs högre krav 

på en ökad etisk medvetenhet. För beslutsfattare inom en organisation är det viktigt att öka 

intressenters moraliska medvetenhet mycket för att de skall känna ett större engagemang 

och en vilja att medverkande i förändringsarbeten (Sekerka & Stimel 2012, Jones 1991, Kirkpatrick 

1983).  

Sekerka & Stimel (2012) anser att det är viktigt att intrigera miljömässig hållbarhet in i 

beslutsprocessen så som Kirkpatrick (1983) hävdar då organisationer följer ett rationellt 
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tänkande. Sekerka & Stimel (2012) anser att det utöver det rationella tänkandet även finns 

irrationella delar inom en organisation som tillåter oss att följa våra instinkter. Genom detta 

antagande så kan man visa att miljömässig hållbarhet i beslutsprocessen drivs av en 

organisations medvetna och icke medvetna delar (Sekerka & Stimel 2012, Kirkpatrick 1983).  En 

beslutsfattare kan genom olika motivationsfaktorer påverka organisationens intressenter att 

handla i en CSR anda för organisationen (Sekerka & Stimel 2012). 

Målet med denna studie är undersöka hypotesen att miljömässig hållbarhet ger ett ökat 
organisationsvärde. Vi kommer att använda oss av Sekerka & Stimels (2012) modell för att 
tydliggör bilden av etisk beslutsfattning och miljömässig hållbarhet på den svenska 
fastighetsbranschen. Modellen forskarna har framtagit grundar sig i hur en beslutsfattare 
genom etisk beslutsfattning motiverar intressenter att ta hänsyn till miljömässig hållbarhet.  
 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hypotesen att CSR leder till ett ökat organisationsvärde. Vi ämnar 

även få en ökad förståelse för hur motivation påverkar etisk beslutsfattning och CSR. 

FRÅGESTÄLLNING 

Kan Sekerka & Stimels (2012) modell tydliggöra bilden av etisk beslutsfattning och 

miljömässig hållbarhet inom den svenska fastighetsbranschen? 

-Kan CSR arbete leda till ett ökat organisationsvärde? 

AVGRÄNSNINGAR 

Då CSR är ett stort område har vi valt att begränsa studien till miljömässig hållbarhet. 

Ytterligare begränsningar är att vi ämnar undersöka den svenska fastighetsbranschen där 

miljömässig hållbarhet har en stor påverkan. Den sista avgränsningen kommer till följd av 

branschens storlek och antalet aktörer. Vi har valt att genomföra en empirisk undersökning 

av 6 beslutsfattare.  
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BEGREPPSFÖRKLARNINGAR 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR är ett begrepp som förklarar hur organisationer försöker integrera social och 

miljömässig hänsyn in i verksamheten med samverkan av intressenter (Dahlrud 2006). 

Shareholderdriven organisation  

Är en organisation vars makthavande intressenter är dess ägare och dessa intressenter har 

tillgång till organisationens extrainkomst. Shareholderdrivna organisationer har även andra 

intressenter som kunder, leverantörer med flera. Dessa har ingen möjlighet att påverka 

organisationens beslutsprocess (Klein m.fl. 2012). 

Stakeholderdriven organisation   

Är en organisation som försöker samverka med alla intressenter som kännetecknas av att ha 

ett stort intresse för organisationen. Dessa intressenter har stor organisatorisk makt 

eftersom stakeholderdrivna organisationer har en kommunikation som går åt båda hållen. 

Organisationens beslutsprocess måste ta hänsyn till alla de inblandade intressenterna 

(Donaldson & Preston 1995). 

Cost Benefit Analysis (CBA)  

CBA är ett verktyg som beslutsfattare använder sig av för att ge en bättre översikt på de 

beräknade alternativkostnaderna och därmed lättare kunna jämföra dem. CBA är ett verktyg 

för bedömning och utvärdering av stora projekt och används runt om i världen. Forskare 

liknar CBA till ett instrument som bedömer investeringarnas lönsamhet för organisationen. 

Då forskare pratar om lönsamt med ett CBA perspektiv granskas den ”totala” vinst 

organisationen och samhället gjort. (Kull m fl. 2013, Beukers m fl. 2012). 

Beslutsprocess  

Är en process som leder till ett beslut. Processen består av olika stadier bland annat 

insamling av information, val av olika handlingsalternativ och beslutsfattningen. Vid 

insamling av information utgås det utifrån en given situation. Därefter sammanställs den 

inhämtade informationen och bearbetning av olika handlingsalternativ genomförs. Vid 

beslutsfattningsstadiet väljs det bästa handlingsalternativet ut och beslutet verkställs 

(Jacobsen m fl. 2008). 
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antaganden vilket utger den modell vi ämnar ge oss en ökad förståelse.   

Avsnitt 5: Analys & 
Resultat 

• Analys av den informationen som framtagits genom intervjuer. Jämförs sedan 
med teoretisk referensram och Sekerka & Stimels (2012) modell som sedan 
redovisas utifrån syftet och problem formuleringen.   

Avsnitt 6: Studiens 
slutsats 

• Presentation av slutsatsen och förslag till fortsatt forskning. 
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METOD 

Vi ämnar i det här avsnittet presentera studiens tillvägagångssätt. Vi inleder med vårt 

ämnesval följt av den kunskapssyn som kommer prägla studien. Vi tar upp studiens 

vetenskapliga ansats och forskningsstrategi och redogör valet av teori och insamlingen av 

teori och metodteori. 

ÄMNESVAL 

Den ämnesinriktning vi har valt grundar sig i att vi vill arbeta inom fastighetsbranschen där vi 

anser att miljömässig hållbarhet har en avgörande roll. Vi introducerades till ämnet under 

vår första termin på Högskolan i Gävle. Genom kursen ”Introduktion till 

fastighetsförvaltning” och läraren Lars Steiner som upplyste oss om vikten av miljömässig 

hållbarhet inom fastighetsbranschen. Tar organisationer inte hand om miljön och samhället 

finns det snart inget samhälle kvar.  Under hela vår studietid har föreläsare förklarat vikten 

av miljö och samhällsansvar.  

Beslutsprocessen är en invecklad process inom fastighetsbranschen där beslutsfattaren 

måste ta hänsyn till många olika faktorer. Vi anser att det är ett spännande ämnesområde 

att undersöka. Vi vill genom studien se hur motivation påverkar etisk beslutsfattning och 

miljömässig hållbarhet. Där beslutsfattare måste anstränga sig för att öka intressenters 

moraliska medvetande, vilket förhoppningsvis kommer att öka intressenternas engagemang 

och vilja att medverka i organisationens förändringsarbete (Sekerka & Stimel 2012, Jones 1991, 

Kirkpatrick 1983).  

Med detta sagt anser vi att ämnet vi valt att undersöka finns inom organisationsteori där 

etisk beslutsfattning är en del av beslutsfattnings processen. 

KUNSKAPSSYN 

Undersökningen inriktas på hur motivation påverkar etisk beslutsfattning och miljömässig 

hållbarhet. Vi ämnar även undersöka om miljömässig hållbarhet kan påverka 

organisationsvärdet. Med detta som grund har vi valt den hermeneutiska kunskapssynen 

eftersom vi anser att den stämmer bäst överens med studiens syfte.  I hermeneutiken vill 

forskare uppnå förståelse och använder tolkningar av omvärlden för att bygga kunskap. Den 

hermeneutiska kunskapssynen bygger på att skapa sig en förståelse för våra handlingar 

(Bryman & Bell 2005, s 30, Hartman 1998 s 95). Detta resonemang anser vi förstärker valet av den 

hermeneutiska kunskapssynen eftersom syftet med vår studie är att beskriva och förstå och 

inte bevisa.  
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VETENSKAPLIG ANSATS 

Vi vill med vår studie beskriva, undersöka och diskutera för att slutligen analysera hur 

miljömässig hållbarhet kan påverka organisationsvärdet. Vi har även undersökt om 

motivation påverkar etisk beslutsfattning och miljömässig hållbarhet. För att svara på vår 

problemformulering och uppfylla studiens syfte har vi valt att presentera den modell Sekerka 

& Stimel (2012) framtagit. Vi har även använt oss av tidigare teorier och forskning inom 

beslutsfattning och närliggande ämnen. Vi anser att vi med detta tillvägagångssätt har 

skapat oss den kunskapsgrunden som krävs för vår studie. Vi har skapat en teoretisk 

referensram med hjälp av tidigare teori och Sekerka & Stimels (2012) modell vilket i sin tur 

har använts för att utveckla en intervjumanual. Vi har arbetat med och utgått från en modell 

och definierade forskning inom området och utvecklat en frågeställning som vi sedan har 

testat empiriskt. En sådan undersökning grundas i den deduktiva forskningsansatsen (Bryman 

& Bell 2005 s 22, Jacobsen 2002 s 35). Deduktiv ansats beskrivs som insamling av förväntningar och 

föreställningar om hur världen ser ut genom tidigare teorier. Ny empiri samlas sedan in för 

att jämföra om förväntningarna stämmer överens med verkligheten och för att sedan kunna 

dra slutsatser från resultaten. Många kritiserar den deduktiva ansatsen och visar på att den 

begränsar informationsinsamlingen. Eftersom många forskare tenderar bara att använda sig 

av den information de anser vara relevant och viktig information väljs bort. Många 

anhängare till deduktiva ansatsen anser att det inte går att samla in all information då det är 

omöjligt att ha ett helt öppet sinne vid informationsinsamling (Bryman & Bell 2005, s.74). 

Vår avsikt med studien är inte att utveckla och ta fram nya teorier inom forskningsområdet 

utan snarare att studera och testa hur Sekerka & Stimels (2012)  modell fungerar i den 

svenska fastighetsbranschen. För att undersöka om motivation påverkar etisk beslutsfattning 

och miljömässig hållbarhet. Samt undersöka om miljömässig hållbarhet kan påverka 

organisationsvärdet. 

FORSKNINGSSTRATEGI  

Vår studie är genomgående för att skapa oss en förståelse och undersöka om hur 

miljömässig hållbarhet påverkar organisationsvärdet samt att få en ökad förståelse för hur 

motivation påverkar etisk beslutsfattning och CSR. Detta kräver att vi väljer ett tillvägagångs- 

och tolkningssynsätt för studien och vi anser att den kvalitativa forskningsstrategin passar 

bäst. Att föra en ”intervju” där det sker ett utbyte mellan den som intervjuas och 

intervjuaren anses vara kvalitativ forskningsmetodik. Denna kunskap bildas genom det 

samspel som förekommer mellan parterna (Kvale & Brinkman 2009, Cachia m. fl. 2011).   

Kvalitativ forskning har intervjuer som huvudsaklig insamlings metod av data detta 

genomförs i form av fallstudier eller utvalda intervjupersoner. Kvalitativ undersökningar ses 

som forskning vilket ämnar uppnå en förståelse för hur individer ensamt eller i grupp 

upplever omvärlden (Kvale S. 1983). Vid hermeneutisk teori strävar forskare att uttrycka en 

förståelse för gruppen eller individen genom att uppmuntra undersökningspersonerna att 
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beskriva själva hur de upplever situationer (Hartman 2004 s. 239-240). Vanligtvis sammankopplas 

inte kvalitativa undersökningar med induktiva ansatser men forskare har genom nya rön 

kunnat påvisat att det användas för att pröva nya modeller (Cachia & Millward 2011). 

Vi vill skapa oss en förståelse för den modell Sekerka & Stimel (2012) har utvecklat. Vi har 

prövat modellen för att skapa en uppfattning om hur de teoretiska utgångspunkterna 

förhåller sig till våra respondenters uppfattning.   

Efter att vi har utrett valet av vetenskaplig ansats och den forskningsstrategi vi har använt 

oss av anser vi att valet är relevanta och passar in i vår studies övergripande syfte.  

INSAMLING AV MATERIAL 

Vid studiens början behövde vi få en överblick över liknande studier och avhandlingar inom 

forskningsområdet. Vi koncentrerade oss främst på hur beslutsfattare applicerar CSR in i 

organisationen.  Vi startade vår litteratursökning med att söka efter tidigare publicerade 

studier i Det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Vi använde oss av sökord som: CSR in 

organizations, CSR, Applying CSR in organizations osv. Vi fick där med en introduktion till 

tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. För att samla in material till vår studie har 

vi använt oss av olika databaser. Vi har i huvudsak använt oss av Emerald vilket är 

världsledande för företagsekonomiska vetenskapliga artiklar, dessa är ”peer reviewed” som 

visar på att vetenskapliga artiklarna har granskats vetenskapligt. Vi har sökt material på 

Google Scholar som samlar artiklar från flera olika kända källor.  

För att öka studies trovärdighet har vi byggt den teoretiska referensramen på artiklar som 

har granskats genom ”peer reviewe”.  

Vidare har vi använt oss av litteratur som vi har funnit i lärosätets bibliotek och har varit 

väsentlig för vår studie. Vi upplever att viss litteratur har varit stöttepelare i våra 

resonemang angående studiens genomförande men vi anser samtidigt att enbart använda 

sig av litteratur är ofullständigt så vi har koncentrerat oss på att söka efter relevanta 

vetenskapliga artiklar. Sökorden varit bland annat: semi-structure interviews, case study, 

osv.  

Vi anser nu att vi kritiskt granskat de olika metodval och finner stöd angående hur vår 

kvalitativa forskning i sin helhet kommer att genomföras.  
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KÄLLKRITIK 

Vid utförande av studien är det av stor vikt att använda sig av trovärdiga källor och 

information som är relevant till ämnesvalet. Det är viktigt att forskare försöker förhålla sig 

kritisk till de källor som används (Patel & Davidson 2011, s. 68). Vid granskning av källorna har vi 

valt att utgå från tre kriterier, äkthet, oberoende och aktualitet. Alvesson & Sköldberg (2008, 

s. 233) anser att dessa kriterier skall följas för att få en bra källkritisk studie.  

Vid uppfyllande av äkthetskriteriet bör forskaren säkerställa att källan inte är förfalskad eller 

omgjort utan att källan utger sig för att vara sann och korrekt (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 233).  

Vi har valt att utveckla vår teoretiska referensram med grund på artiklar som i stor 

omfattning granskats vetenskapligt. När vi stött på artiklar som inte granskats i samma 

omfattning har vi försökt skapa oss en egen uppfattning och göra en bedömning på huruvida 

dessa artiklar är relevanta och utges vara trovärdiga.  Vi har för att få en bra trovärdighet 

valt att endast hämta våra artiklar från välkända databaser som Google Scholar, Emerald, 

osv. Författarna till den litteratur vi använt oss av är aktiva och allmänt kända inom 

forskningsområdet. Vi anser och de källor vi kommer använda oss av i vår studie uppfyller 

äkthetskriteriet.  

Oberoendekriteriet som betyder att källor inte påverkas av någon annan källa. Gör ofta att 

källan hänger samman i en första- eller andrahandskälla (Thurén 1997, s. 34). Vi vill i största 

mån använda oss av förstahandskällor eftersom att andrahandskällor har en ökad risk av att 

vara felaktigt citerade (Johansson-Lindfors 1993, s. 89). Vi har valt att citerat vetenskapliga artiklar 

och försökt granska dess ursprungskälla.  Vi anser att det här arbetssättet har försäkrat ett 

oberoendekriterium bland de använda källorna.  

Aktualitetskriteriet menar att en källa är aktuell och förhållandevis ny. Detta visas ofta i att 

källan är en första- eller andrahandskälla. Vi har ändå varit medvetna om att en källa som 

nyligen publicerats inte behöver vara den bättre källan eftersom att ny forskning vanligtvis 

baseras på äldre forskning och publikationer (Johansson-Lindfors 1993, s. 88). 

Då CSR är ett relativt modernt begrepp vill vi att majoriteten av våra vetenskapliga källor 

skall vara publicerade på 2000-talet.  

FALLSTUDIE 

Då studiens syfte är att undersöka om miljömässig hållbarhet kan leda till ett ökat 

organisationsvärde samt att få en ökad förståelse för hur motivation påverkar etisk 

beslutsfattning och miljömässig hållbarhet. Anser vi att en fallstudie har varit den mest 

lämpliga empiriska metoden. Vi anser att en fallstudie är det bästa alternativet då vi har 

granskat och fokuserat oss på specifika organisationer.  
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Fallstudier är den vanligaste undersökningsmetoden då man vill undersöka organisationer 

för att få en djupare förståelse (Yin 2012, s. 4, Andersen 1998 s. 128). En fallstudie ger möjligheten 

att fördjupa oss inom och skapa en förståelse för hur beslutsfattare motiverar miljömässig 

hållbarhet. Användandet av fallstudier har gett oss möjligheten att specificera vad som ska 

ingå i studien. Vi har förhoppningar om att det framtagna resultatet kommer kunna tolkas 

liknande på andra organisationer med likartade förutsättningar och interna tillvägagångssätt. 

Det är upp till läsaren att bedöma om det finns möjlighet att använda de interna 

förhållandena från en fallstudie på liknande organisationer (Andersen 1998, s. 129). Vi har gett 

en beskrivande bild av de interna tillvägagångssätt och förutsättningar organisationerna har 

för att underlätta läsarens bedömning.  

Med detta sagt har vi valt att undersöka sex olika fallorganisationer och den insamlade data 

har gett oss möjligheten att dra slutsatser. I studiens analysdel har vi sedan jämfört 

fallstudiens inhämtade resultat mot den teoretiska referensramen. 

Vi anser slutligen att en fallstudie stärker noggrannheten i de teoretiska utgångspunkterna. 

Detta visar på vikten av att ha den teoretiska utgångspunkten färdig innan fallstudien 

påbörjas (Yin 2012, s. 27). 

UTFORMNING AV INTERVJUER 

Målet med vår fallstudie och datainsamling är att samla in en så detaljerad och bred 

informations basis om hur beslutsfattare motiverar intressenter mot miljömässig hållbarhet 

och om miljömässig hållbarhet leder till ett ökat organisationsvärde. Vi har valt att utföra 

kvalitativa intervjuer som är en metod som ger breda och detaljerade svar. Intervjuer är ett 

väletablerat verktyg i kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2005 s. 361). Intervjufrågorna kan 

anpassas så att de behandlar olika forskningsområden. Kvalitativ forskning kan användas i 

datainsamlingsprocessen och kan kombineras med andra tekniker (Cachia m fl. 2011). Kvalitativ 

intervju anses vara bäst lämpad på en individnivå och vill veta vad den enskilde individen 

säger och hur man uppfattar omvärlden (Jacobsen 2002, s. 160). Med vårt syfte i åtanke har vi 

ansett att den kvalitativa intervjun passar studien. För att få svar på vår problemformulering 

och vårt syfte har vi fått djupgående information från våra respondenter. Under vår 

intervjuprocess har vi eftersträvat att lämna utrymme för följdfrågor.  

Då studien har en deduktiv ansats har vi valt att ha semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer har tre olika former. Ostrukturerad form, semistrukturerad och en specifikt 

strukturerad form. Vilken form man väljer beror på vilken typ av frågeställning och analytisk 

strategi som tillämpas (Cachia m fl. 2011). En intervju som är uppbyggd av både strukturerade 

och ostrukturerade frågor kännetecknas som en semistrukturerad intervju. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på strukturerade frågor men lämnar tillfälle och rum för 

ytterligare frågor under intervjuns gång (Cachia m fl. 2011). Semistrukturerade intervjuer kan 
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rikta in studien på specifika områden främst för att ge studien ett tydligare fokus (Bryman och 

Bell 2005, s. 362-366).  

Med detta som grund har vi haft ambitionen att bygga våra intervjufrågor på den teoretiska 

referensramen. Vi har utformat intervjufrågor vars syfte är att ge en bred och detaljerad bild 

av det aktuella forskningsområdet.  

UTFORMNING AV INTERVJUMANUAL 

Vi har skapat en intervjumanual som följer principen av semistrukturerade intervjuer. Vi ger 

genom detta respondenterna mer utrymme för frihet och för att ge en möjlighet att vid 

behov ställa följdfrågor under intervjuns gång (Bryman & Bell 2005, s. 363). Vi har valt att inleda 

varje intervju med ge respondenterna en introduktion till syftet med vår studie. Vi har skapat 

och utvecklat intervjufrågor utifrån de sju olika antagandena som Sekerka & Stimels (2012) 

modell presenterar. Genom att bygga vår intervjumanual på Sekerka & Stimels (2012) modell 

anser vi att det ger oss förutsättningen att besvara studies syfte och problemformulering.  

Det kan ofta ses som en nackdel att låta en tidigare teori och modell styra studiers 

intervjufrågor. Vår studie inriktar sig på att ge en ökad förståelse för hur Sekerka & Stimels 

(2012) modell går att använda inom den svenska fastighetsbranschen och detta gör att vi inte 

tar hänsyn till andra verktyg. Vi anser att skapandet av vår intervjumanual har följet den 

teoretiska referensramen och har utvecklat en förståelse för hur motivation påverkar etisk 

beslutsfattning och miljömässig hållbarhet.  

FORSKNINGSETIK 

Vi anser den är viktigt av att visa respekt för respondenterna. Det finns fyra etiska principer: 

information, samtycke, sekretess och nyttjande (Patel & Davidsson 2011 s. 62-63). För att få en 

bra bild över vad studien handlar om och ge respondenterna möjlighet att samtycka till ett 

deltagande i studien valde vi att vid första kontakt med respondenterna upplysa dem om 

studiens syfte samt bifoga vår intervjumanual.  Vi frågade respondenterna om samtycke till 

att spela in intervjuerna vilket minskar risken för feltolkningar. Vi kommer inte att publicera 

med namn de organisationer vi valt att intervjua och all insamlad data behandlas 

konfidentiellt.  

Insamlat material kommer enbart användas för denna studie och kommer raderas vid 

studiens färdigställande och våra respondenter är medvetna om att studien i sin helhet är 

offentligt material. Enligt detta anser vi att insamlat material visar god etisk hänsyn.  
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GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Vi kommer att genomföra intervjuer på plats med ett antal av de större fastighetsföretag 

men även kommunalt ägda och mindre företag. Bland dessa företag har vi valt att intervjua 

beslutsfattare på olika nivåer, avdelnings chefer, VD, fastighetschefer, miljöchefer osv.  

Intervjutiderna har varit mellan 40 minuter till en timme långa. 

HANTERING AV INSAMLAD DATA 

Insamlad data genomgick flera processer där den transkriberades för att sedan sättas 

samman till och relevant text. Alla genomförda intervjuer spelades in för att underlätta 

efterarbetet. När intervjuerna var slutförda bearbetade vi och transkriberade dem. 

Transkribering är ett tidskrävande arbete vilket brukar leda till stora textmassor som 

kommer att hanteras i vår analysdel (Bryman & Bell 2005 s. 375-376). Vi har använt oss av ett 

transkriberingsprogram som ger oss möjligheten att på ett smidigt sätt pausa och spola vid 

transkriptionen av intervjuerna. Det bör utelämnas delar av intervjun som inte kommer 

bidra till analysen vid transkribering så som pauser, skratt och oväsentliga ord (Bryman & Bell 

2005 s. 377).  

I de fall vi varit osäkra på vad våra respondenter har sagt i en intervju har vi kontinuerligt 

återgått till våra inspelningar. Vi anser att detta har ökat relevansen för studiens äkthet. Vi 

har valt att enbart transkribera de vi ansåg vara relevant för studiens syfte.  

TEORETISK REFERENSRAM 

Här kommer vi presentera studiens teoretiska tillvägagångssätt. Vi skapar oss kunskap om 

hur beslutsfattare inom organisationer kan använda etisk beslutsfattning som ett verktyg för 

ökad miljömässig hållbarhet. Genom att beskriva och förklara den modell Sekerka & Stimel 

(2012) presenterar. För att få en ökad förståelse presenterar vi och förklarar organisationers 

beslutsprocess samt ger en beskrivning av hur en stakeholderdriven- och shareholderdriven 

organisation tenderar att se ut vi beskriver även cost benefit analysis-modellen. Detta anser 

vi kommer att ge en bättre bild av hur miljömässig hållbarhet kan komma att påverka en 

organisations organisationsvärde.    

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

CSR grundas i en idé om att organisationer bör ta ett ansvar för hur deras organisation 

påverkar samhället från olika perspektiv, ett ekonomiskt, miljömässigt samt ur ett socialt 

perspektiv och inom CSR diskuteras hållbarhet flitigt. Hållbarhet kan för många inge viss 

förvirring för olika organisationer ser olika på vad hållbarhet är. Hållbarhet används ofta för 

att understryka det ekonomiska ansvarstagandet som krävs för att organisationernas 

samhällsansvar ska vara integrerat i deras långsiktiga affärsmodell (Grankvist 2009 s 17). CSR har 

tidigare används för att öka ett organisatoriskt ansvar samt att minska risken för att det ska 
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förekomma oenigheter. I dag används CSR mer som ett verktyg inom organisationen till ökad 

hållbarhet som i sin tur bidrar till en ökad lönsamhet. Eftersom organisationen koncentrerar 

sig på att minska den onödiga förbrukningen av fysiska, mänskliga samt ekonomiska resurser 

för att istället optimera organisationens användande av de resurser de har till sitt förfogande 
(Grankvist 2009 s 30-60). 

BESLUTSPROCESS 

Organisationer tar dagligen olika beslut som kan ge konsekvenser som inte bara påverkar 

organisationen utan även dess intressenter. Organisationer har ofta en beslutsfattare som 

har till uppgift att fatta viktiga och avgörande beslut samt vardags beslut (Cyert m fl. 1992).  

I en beslutsprocess finns det situationer där beslutsfattaren måste välja mellan olika 

alternativ allt ifrån enkla och lätthanterliga till svårt strategiska (Jacobsen m fl. 2008).  

Organisationens fokus bör ge tydliga signaler för att kunna påverka dess framtidsutsikter 

(Mintzberg m fl. 1976). Vid granskning av en organisations beslutsfattning krävs det att aktörer 

kan delas in i två grupper, en intern och en extern. Den interna gruppen är organisationen 

och dess handlingsmönster medan den externa ser till relationer i organisationens 

omgivning (Bakka m fl. 2006).  

Villkor som styr och påverkar branschen som regler eller lagar är organisationens externa del 

dessa är krav vilka ställts på grund av den samhällsutveckling som pågår. Organisationer 

arbetar på en föränderlig marknad vilket medför att organisationens intressenter tenderar 

att ställa krav på organisationen (Bakka m fl. 2006). 

De strategier organisationer påverkas av kommer från de krav som ställs på organisationen. 

De beslutsstrategier organisationer skapar kommer från föreställningen om att 

beslutsfattarens handlingar är väl genomtänkta.  Detta gör att de strategiska tankesättet 

kompliceras och kräver god analytisk förmåga och god kunskap på området (Forssell & 

Westerberg 2008, Bakka m fl. 2006).  

Det kan uppstå brister i beslutskvalitén eftersom organisationer ofta är toppstyrda. 

Organisationer kan ofta utnyttja beslutsmonopol vilket ger effekt om ledningen inte har 

kunskapen att ta beslut på egen hand. Den kunskap som krävs hittar man ofta lägre ner på 

en mer operativ nivå (Bakka m fl. 2006).  

Beslutsprocesser där bedömningar leder till att ett beslut förverkligas kan ses som logiskt 

preferens baserade. För att minska eventuella osäkerheter inför ett beslut bör 

beslutsfattaren hämta in så stora mängder information som möjligt (Jacobsen m fl. 2008). 

Informationen skall systematiseras, tolkas och analyseras. Kommunikationen är ytterst 

viktigt vid beslutsfattning där information om valmöjligheter måste fördelas inom 

organisationen innan beslutsfattaren kan presentera det valda alternativet (Jacobsen m fl. 

2008). 
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COST BENEFIT ANALYS (CBA) 

Cost Benefit Analys används flitigt av beslutsfattare som ett verktyg för att försöka ge en 

översiktlig bild av de beräknade kostnaderna.  CBA visar fördelarna med att ha alternativa 

planer och översätta dem i termer för jämförelse (Beukers m fl. 2012). Genom CBAs egenskaper 

har verktyget blivit ett instrument som vanligen används vid bedömning och utvärdering av 

stora grundläggande uppbyggnads projekt världen över (Beukers m fl. 2012, Mackie 2010, Rotaris m 

fl. 2010, May m fl. 2008, Haezendonck 2007 och Vickerman 2000).  

CBA kan liknas med avkastningsmetoder som bedömer om investeringar organisationen 

genomfört har varit lönsamma. Genom CBA ser organisationen på sin egen lönsamhet med 

ett bredare perspektiv. CBA inriktar sig på den totala ”vinst” organisationen och samhället 

får och inte enbart ser de ekonomiska fördelarna som det ger. (Kull m fl. 2013). 

 

Vid en ekonomisk utvärdering av organisationer undersöks organisationens grundläggande 

ekonomiska funktion och hur de har fördelat inkomsterna i organisationen. Vilket inkluderar 

ett kollektivt ansvar så som ren miljö, utbildning och säkerhet. CBA räknar systematiskt ut de 

kostnader och fördelar investeringar har för organisationen och även hur den sociala 

välfärden maximeras (Kull m fl. 2013).  

Vid användning av CBA får organisationen tillgång till CBAs styrka i de konkreta och 

noggranna redovisningarna av organisationens vinster och förluster som kan ge ett bättre 

penningvärde för att göra framtida beslut mer transparenta. Forskare anser att CBA är ett 

ramverk som konsekvent och systematiskt stödjer beslutsfattare och ger etisk 

beslutsfattning en måttstock i pengar. CBA kan vara en beslutsfattares guide för att få en 

uppskattning om hur samhället kommer att påverkas (Kull m fl. 2013). 

STAKEHOLDERDRIVEN ORGANISATION 

Donaldson & Preston (1995) menar att en stakeholderdriven organisation samverkar med 

deras intressenter. Intressenterna kan vara medarbetare, myndigheter, investerare, kunder, 

politiska grupper, media, leverantörer etc. och kan identifieras genom det stora intresse de 

visar organisationen. Dessa intressenter har en stor makt eftersom att kommunikationen går 

åt båda hållen. Organisationer kan påverka intressenterna lika väl kan intressenterna 

påverka organisationen (Donaldson & Preston 1995). 

Vill en organisation engagera sig i miljömässiga hållbarhetsfrågor är intressenternas åsikter 

av stor vikt för organisationen. Intressenterna kan bidra till att organisationen tar ett större 

ansvar till omvärlden. Det är viktigt för organisationer att samspela med intressenterna när 

de vill öka organisationens samhällsansvar. Finns inget samarbete mellan organisationen och 

dess intressenter kan det vara svårt för organisationen att handla ensam (Löhman & Steinholtz 

2003).  
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Flera undersökningar visar att om en organisation enbart fokuserar på aktieägarna eller 

delägarnas intresse och inte resterande intressenter kan det ses som oetiskt. Innebörden av 

en stakeholderdriven organisation är att den största delen av alla intressenternas behov bör 

tillgodoses (Donaldson & Preston 1995).  

SHAREHOLDERDRIVEN ORGANISATION 

En shareholderdriven organisations intressenter är dess ägare eftersom det endast är dessa 

som har tillgång till organisationens extrainkomster. Shareholderdrivna organisationer har 

andra intressenter så som kunder men de har ingen stor påverkan till hur organisationen ska 

ta sina beslut (Klein m fl. 2012). 

 Smith (2003) menar att en shareholderdriven organisation inte enbart förespråkar vinst utan 

ofta är felaktigt uppfattade. Beslutsfattare tar hänsyn till hela organisationen vid en 

organisatorisk kommunikation det är endast då en beslutsfattare kan ta lämpliga beslut.  

En shareholderdriven organisation tenderar att ge sina aktieägare tillgång till 

organisationens extrainkomst. Andra organisationer visar att en bredare uppsättning av 

representanter som leverantörer, kunder och andra ekonomiska aktörer även får tillgång till 

det ekonomiska värdet (Smith 2003, Brandenburger & Stuart 1996). 

SEKERKA & STIMELS MODELL 

Sekerka & Stimel (2012) är två forskare som har undersökt hur beslutsfattare på den 

amerikanska marknaden ur ett ”public affairs” synsätt motiveras beroende på 

organisationstyp. Sekerka & Stimel (2012) har tagit fram en modell som innehåller sju olika 

antaganden. Nedan följer deras modell.  

HUR MOTIVERAR RATIONELL CBA ORGANISATIONER? 

Med en utgångspunkt med rationell CBA, har stakeholderdrivna organisationer ett fokus på 

alla intressenter har de också en större sannolikhet att röra sig mot miljömässiga hållbarhet 

än shareholderdrivna organisationer vilka enbart fokuserar sig på sina aktieägares intressen.  

Vid en forskningsanalys som visar hur olika organisationer arbetar med miljömässig 

hållbarhet är det av stor vikt att veta hur organisationer ser på sina olika intressenter. 

Forskare brukar använda sig av en vanlig bedömningsmodell rationell CBA (Sekerka & Stimel 

2012). Bazerman & Green (2010) berättar om möjligheten att använda sig av CBA inom 

organisatorisk beteendevetenskap för att få en utveckla en bild av organisationers synsätt. 

Tanken bakom rationell CBA är att om en organisation väljer bort något som gynnar dem 

själva och missgynnar någon annan kommer det i slutänden vara till fördel för 

organisationen (Bazeman & Green 2010). CBA är en bra analysmodell när en organisation vill 

analysera och se på organisationens synsätt gällande miljömässig hållbarhet (Bazeman & Green 

2010). 
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Sekerka & Stimel (2012) visar genom en presentation av tidigare gjord forskning inom ämnet 

att den rationella CBA modellen är ett användbart verktyg vid analys av organisationer och 

beslutfattningsprocesser (Sekerka & Stimel 2012). 

Enligt Sekerka & Stimel (2012) beror en organisations intresse och vilja att upprätthålla 

miljömässig hållbarhet på ett antal faktorer. En faktor är hur organisationer prioriterar sina 

intressenter.  Sekerka & Stimel (2012) menar att det finns två synsätt på intressenter i en 

organisation, stakeholder och shareholder. De olika synsätten bygger till stor del på tidigare 

forskning inom organisationsteori (Sekerka & Stimel, 2012).  

Vad som definierar de olika synsätt en organisation har är vilken organisatorisk identitet och 

tradition organisationen genererar. Medarbetare och beslutsfattare har ofta sina egna 

beslutsmodeller baserade på hur organisationen i sin helhet arbetar med olika processer. 

Därefter utvecklas frågan om hur organisationens identitet ser ut och det är en del i hur villig 

en organisation är att arbeta med miljömässig hållbarhet (Gioia m fl. 2000). 

Eccles, Perkins & Serafeim (2012) menar på att olika faktorer påverkar hur en organisation 

kan arbeta med miljömässig hållbarhet för att skapa ett långvarigt värde och ett gott rykte i 

samhället. Om en organisation tar en aktiv roll och arbetar med miljömässig hållbarhet 

skapar det en positiv bild av organisationen som i sin tur genererar ett associationsvärde 

mellan organisationen och människors välfärd (Eccles m fl. 2012).  

Om en organisation vill uppnå ett ökat värde krävs det att organisationen aktivt ser över de 

delar som kan påverka organisationens identitet (Eccles m fl. 2012). Det är viktigt att tydligt 

analysera hur ledarskapet inom en organisation påverkar dess samhällssyn. Trotts att 

stakeholderdrivna organisationer satsar på alla intressenter så offrar organisationen inte 

vinsten om detta kan leda till att organisationens överlevnad står på spel (Sekerka & Stimel 

2012).  

Ytterligare ett steg i förändringsarbetet med en organisations identitet är att intressenter får 

ta en aktiv roll och utveckla miljömässig hållbarhet. Genom organisationens förändring 

skapas ett större engagemang bland intressenter för att genomföra förändringar i 

organisationens identitet (Sekerka & Stimel 2012). 

Kanter (2011) anser att tankegångarna kring vad ett organisationsvärde består av har 

förändrats då det förr var mer accepterat för en organisation att enbart inrikta sig på att gå 

med maximal vinst. Idag är det minst lika viktigt att en organisation har ett mervärde i form 

av hållbar utveckling och vinst som uppnås genom socialt hållbara tillvägagångsätt (Kanter 

2011). Slutsatsen kan dras om att shareholderdrivna organisationers synsätt inte längre anses 

vara effektivt då det ofta ger organisationen ett rykte om att vara giriga (Kanter, 2011). 

Godfrey (2005) anser att ett sharholderdrivet synsätt idag inte kan ge en organisation 

maximal vinst. Organisationer genererar idag vinst när intressenters högre ställda krav på en 
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social ansvarsfullhet från organisationen uppfylls (Sekerka & Stimel 2012, Kanter 2011, Godfrey 

2005). 

VAD MOTIVERAR ORGANISATIONER ATT UTFÖRA MILJÖMÄSSIGA HÅLLBARHETSÅTGÄRDER? 

Stakeholderdrivna organisationer har en större sannolikhet att uppleva en undertext av 

positiva moraliska känslor när de utför miljömässiga hållbarhetsåtgärder. Däremot är 

shareholderdrivna organisationer mer sannolika att bemötas av underliggande negativa 

känslor angående miljömässig hållbarhet. 

Enligt Sekerka & Stimel (2012) är organisationer beroende av behovsstyrda moraliska känslor 

som är både positiva och negativa. Dessa känslor styr vad organisationens handlingar får för 

gehör. En organisation kan vid miljömässig hållbarhet låta en blandning av negativa- och 

positiva moraliska känslor påverka hur organisationen motiverar intressenterna. Ett negativt 

motiverat arbete genererar oftast en negativ syn på miljömässig hållbarhet (Sekerka & Stimel 

2012). 

En stakeholderdriven organisation utnyttjar ofta den positiva känslan miljömässig hållbarhet 

genererar för att motivera intressenter att utveckla organisationens image. En 

shareholderdriven organisation motiveras framförallt av ett egenintresse. Detta kan leda till 

att miljömässig hållbarhet bemöts med negativa känslor (Sekerka & Stimel 2012). En skicklig 

ledare kan utnyttja de negativa känslorna intressenter har angående miljömässig hållbarhet 

för att utvecklas. Detta är oftast en kortsiktig lösning eftersom att intressenterna tvingas 

genomföra miljömässig hållbarhet på en negativ grund. Denna metod kan få intressenterna i 

organisationen att ifrågasätta alla hållbarhets beslut eftersom att de kopplas samman med 

negativa känslor som ilska och förakt (Sekerka & Stimel 2012).  

Forskare anser att känslor är en integrerad del i organisationens beslutsfattande moment. 

Beteenden inom organisationen kan få en direkt koppling till hur olika nivåer av beslut ses 

som framgångar eller nederlag inom organisationen (Sekerka & Stimel 2012). För en beslutsfattare 

är det viktigt att beräkna hur intressenters känslor påverkar resultatets framgång. En skicklig 

beslutsfattare kan välja att presentera beslut ur en vinkel som är positivt känsloladdad vilket 

då kan generera ett bättre resultat än samma beslut som presenterats genom en negativ 

vinkel. Genom att förstå hur beslutsprocessen påverkar intressentens känsloläge på en 

personlig nivå kan beslutsfattaren uppnå framgång med redan tagna beslut som anpassats 

efter organisationens hållbarhetsmål (Sekerka & Stimel 2012). 

HUR MOTIVERAR EXTERNA BESTÄMMELSER ORGANISATIONEN? 

En organisations identitet driven ur ett stakholder perspektiv är mer trolig att motiveras 

genom externa bestämmelser som ger ett incitament att tillämpa miljömässig hållbarhet. En 

organisations identitet som drivs av ett shareholder perspektiv är mer trolig att motiveras 
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genom externa bestämmelser som straffar organisationer som inte tillämpar miljömässig 

hållbarhet, vilket påverkar organisationens medvetenhet om miljömässig hållbarhet. 

Sekerka & Stimel (2012) anser att utomstående faktorer ökar pressen på organisationer att 

engagera sig inom miljömässig hållbarhet. En trolig faktor kommer från nationella eller 

lokala myndigheter som genom lagstiftning och mandat bildar etiska överenskommelser. 

Andra faktorer kan vara ideella- eller intresseorganisationer som arbetar med frågor om 

miljömässig hållbarhet även miljömedvetna konsumenter kan vara en påverkande faktor 

(Sekerka & Stimel 2012). Utomstående bestämmelser kan ge ett ökat medvetande angående 

miljömässig hållbarhet och tvinga fram krav på organisationerna. Beslutsfattare kan bli 

medvetna om miljömässig hållbarhet genom olika bestämmelser vilket leder till att de måste 

besluta hur man som organisation ska reagera. Trots att sådan kontroll inte är 

förhandlingsbara och kan ge böter eller andra konsekvenser om man inte följer 

bestämmelserna anses det att bestämmelserna även motiverar organisationen till att arbeta 

med miljömässig hållbarhet (Sekerka & Stimel 2012). Som beslutsfattare är det viktigt att ta 

hänsyn till de krav staten och andra myndigheter ställer på organisationen angående 

miljömässig hållbarhet. Hur organisationen sedan går tillväga beror på dess organisations 

identitet (Sekerka & Stimel 2012).  

HUR STÄRKER MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET ORGANISATIONENS IMAGE?  

Genom ett ökat medvetande om att miljömässig hållbarhet är ett etiskt problem har 

stakeholderdrivna organisationer större sannolikhet att bli influerade av värden som stödjer 

andras intressen.  Shareholderdrivna organisationer blir huvudsakligen influerade av värden 

som är till fördel för dem själva och för att öka intresset till vilja engagera sig för 

miljömässiga hållbarhetshandlingar. 

Sekerka & Stimel (2012) anser att en organisations etiska värderingar tenderar att leda 

organisationer mot olika handlingar som beslutsfattare anser gynna eller missgynna 

organisationens effektivitet. En vanlig faktor som kan påverka hur organisationens 

effektivitet gynnas är hur intressenter kan ta till sig regler och policy, detta visas även i 

organisationens målsättningar och interna normer (Sekerka & Stimel 2012). Normer påverkar 

hur människor reagerar på regler, när normerna har en positiv effekt på regler stärks oftast 

mottagandet av miljömässiga hållbarhet och miljömässig hållbarhet integreras in i 

organisationens identitet.  

I stakeholderdrivna organisationer finns miljömässig hållbarhet ofta rdan integrerat i den 

dagliga arbetsprocessen vilket ofta leder till ett ökat intresse och engagemang och ger 

miljömässig hållbarhet en starkare plats i organisationen (Sekerka & Stimel 2012). Sekerka & 

Stimel (2012) anser att shareholderdrivna organisationer som är mer inriktade på den egna 

vinsten visar en högre återhållsamhet mot miljömässiga hållbarhet till följd av 

organisationens behov av att visa vinstgivande kvartal. Shareholderdrivna organisationer tar 
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en mer defensiv position och använder bara miljömässig hållbarhet då det anses vara en 

nödvändig väg till framgång för organisationen (Sekerka & Stimel 2012).  Saknar miljömässiga 

hållbarhet möjligheten att ge framtida fördelar för organisationen försöker oftast 

shareholderdrivna organisationer undvika att genomföra miljömässiga hållbarhetsåtgärder. 

De anser oftast att det är bättre att hålla fast vid gamla antaganden då dessa tidigare har 

visat goda resultat (Sekerka & Stimel 2012, Dequech 2003). 

VILKEN FOKUS STRÄVAR ORGANISATIONER MOT VID MILJÖMÄSSIGA HÅLLBARHETS ENGAGEMANG?  

Strävar organisationen efter att engagera sig mot miljömässig hållbarhet, kan det antas att 

stakeholderdrivna organisationer är mer troliga att motiveras av en marknadsförings fokus, 

medan shareholderdrivna organisationer är mer troliga att motiveras av ett förebyggande 

fokus, som influens för att engagera sig mot miljömässiga hållbarhetsåtgärder.     

Organisationer där beslutsfattaren visar ett stort medvetande för miljömässig hållbarhet har 

ofta en fördel i hur författningsfokuserad teori påverkar interna beslut angående 

miljömässig hållbarhet. Författningsfokuserad teori används ofta som ett redskap för att 

skapa en bättre förståelse för hur interna omdömen av regelverk påverkar beslut. De hjälper 

till att skilja på hur beslut tas utefter vilka mål organisationen ska uppfylla. (Sekerka & Stimel 

2012, Gino & Margolis 2011, Higgins 1998, Higgins 1997).  

Genom att identifiera miljömässig hållbarhet som en representant av organisationens 

ambitioner leder det oftast mot en marknadsförings fokus. Uppnås framgång eller nedslag 

beror det på om organisationen får erfara nutida positiva resultat i CBA.  Avsaknandet av 

positiva resultat genererar inte några vinster i CBA. Positiva känslor hos intressenterna 

kopplat till miljömässig hållbarhet kan leda till marknadsorienterad och stärkande känsla hos 

intressenterna till att agera i CBA anda (Sekerka & Stimel 2012).  

Om intressenterna ser miljömässig hållbarhet som en plikt där de måste handla genom en 

skyldighet kan det leda till att organisationen har en förebyggande fokus. Om organisationen 

har ett förebyggande fokus når den framgång eller nederlag vid avsaknad av negativa 

konsekvenser eller förekommande av negativa konsekvenser i CBA. Är organisationer 

inriktade mot ett förebyggande fokus koncentrerar de sig på de negativa påföljderna vilket 

leder till ett undvikande beteende och minskad avkastning. Om organisationen är 

marknadsförings fokuserad resulterar det i att fokus för intressenterna ger positiva 

påföljderna på miljömässig hållbarhet. Detta kan leda till större avkastning för 

organisationen (Sekerka & Stimel 2012. Förster m fl.2001).  Gino och Margolis (2011) anser att 

medarbetare handlar mer etiskt när de fokuserar på "vad man inte ska göra" istället för “vad 

man skall göra” vilket visar att ett förebyggande fokus är generellt mer effektivt (Sekerka & 

Stimel 2012, Gino & Margolis 2011).  
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Lagar och förordningar visar att människor kommer handla efter vad som ligger till grunden 

för deras identitet. Stakeholderdrivna organisationer har ofta miljömässig hållbarhet 

integrerat i kärnverksamheten och organisationen kan bli benägen att använda 

marknadsförningsfokus i bedömningsprocessen (Sekerka & Stimel 2012).  

HUR APPLICERAS MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET IN I ORGANISATIONER?  

När organisationen har tagit beslut att engagera sig i miljömässig hållbarhet är 

stakeholderdrivna organisationer mer troliga att ha miljömässig hållbarhet som ett önskvärt 

mål och arbetar mot en transformerande förändring. Shareholderdrivna organisationer är 

däremot mer troliga att se miljömässig hållbarhet som ett problem som behöver lösas, och 

arbetar mot en stegvis förändring.  

När organisationer väljer att genomföra miljömässiga hållbarhetsaktioner menar Sekerka & 

Stimel (2012) att organisationens tillvägagångsätt är en länk i kedjan mot förändring. Hoffman 

& Haigh (2010) anser att konsekvenserna av att en beslutsfattare har en låg tilltänksamhet vid 

miljömässig hållbarhet kan framstå som en barriär eller kostsam utgift för organisationen. En 

beslutsfattare kan genom att utveckla gemensamma positiva känslor föra organisationens 

intressenter mot nya tankegångar som leder till förändring (Hoffman & Haigh 2010).  

Användandet av en kombination av negativ och positiv påverkan kan driva organisationen 

mot att inte bara ta sig an problem som kan leda till underskott utan även använda 

miljömässig hållbarhet till att påverka större problem (Cameron 2008).  

Miljömässig hållbarhet utvecklas inte bara genom olika sätt att reducera miljömässiga hot 

utan genom utvecklandet av nya idéer och tankegångar (Dutton & Sonenshein 2008). Sekerka & 

Stimel (2012) menar att beroende på hur organisationen presenterar miljömässiga 

hållbarhetsbeslut påverkas formen av den organisatoriska förändring som besluten 

frambringar. Sekerka & Stimel (2012) presenterar två huvudtyper av organisations 

utvecklande ramverk. Ett ramverk som genom en steg för steg form kan förändra 

organisationen och lösa specifika problem. Den andra formen forskarna presenterar är en 

transformerande form vilket förändrar organisationskärnan (Sekerka & Stimel 2012, Bartunek & 

Moch 1987). 

Den första formen frambringar ett miljömässigt hållbarhetsmönster designat för att öka 

effektiviteten av miljömässiga hållbarhetsprocesser. Den andra formen påverkar hur 

människor ser på sitt arbete och definierar organisationen. Vilket oftast innebär att nya 

antaganden om mening och identitet skapas (Sekerka & Stimel 2012). Stakeholderdrivna 

organisationer tenderar ofta ha positiva antaganden angående miljömässig hållbarhet. 

Shareholderdrivna organisationer behöver en mer påtaglig konversation för att skapa en 

mer integrerad bild av organisationens strävan och för att skapa en förändring i hur 

organisationen ser på miljömässig hållbarhet (Ford & Backoff 1988). Önskvärda problemlösande 

tillvägagångsätt associeras ofta med bekräftade eller underskotts baserade 
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förändringsmetoder (Sekerka m fl. 2006). Trotts att förändring kommer både från positiva och 

negativa källor anses det vara ett systematiskt närmande av miljömässig hållbarhet när 

organisationen förväntas få fördel av den breddade och uppbyggda effekten av positiva 

känslor (Sekerka m fl. 2011).         

HUR BEKRÄFTAR MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET ORGANISATIONENS IDENTITET? 

Att utföra miljömässiga hållbarhetsåtgärder är för att bekräfta organisationens identitet, 

vilket i sin tur kommer att påverkar framtida miljömässiga hållbarhetshandlingar. 

Sekerka & Stimel (2012) menar att om en organisation tidigare utfört åtgärder inom 

miljömässig hållbarhet framgångsrikt eller inte så kommer det att påverka hur 

organisationen i framtiden tar beslut angående miljömässig hållbarhet. Vidare kommer 

redan tagna miljömässiga hållbarhetsbeslut svetsas samman och bekräfta organisationens 

befintliga identitet (Sekerka & Stimel 2012).  

Intressenter kan uppleva att det finns begränsningar inom organisationen att utföra vissa 

åtgärder mot miljömässiga hållbarhet vilket kan skapa en frustration. Vid sådana tillfällen 

kan det vara nyttigt för organisationen att se på hur konkurrenter agerar med miljömässig 

hållbarhet (Sekerka & Stimel 2012).  

Organisationer som strävar efter att utföra miljömässiga hållbarhetsåtgärder kan öppna upp 

ögonen och sporra andra organisationer att även de utföra miljömässiga hållbarhetsåtgärder 

(Senge 2013, Sekerka & Stimel 2012, Senge 1995).  
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EMPIRI 

I detta avsnitt har vi granskat den data vi samlats in från fallorganisationerna. För att knyta 

an hur motivation påverkar etisk beslutsfattning och miljömässig hållbart. Här ämnar vi även 

att undersöka relationen mellan miljömässig hållbarhet och organisationsvärdet.   

EMPIRI OCH ANALYSFRAMSTÄLLNING 

Det finns tre grundläggande arbetssätt vid analys av kvalitativ data; att sortera, att reducera 

och att argumentera. Vi kommer att använda oss av de tre arbetssätten som en grund i 

studiens hantering av det insamlade material.  De tre tillvägagångssätten är viktiga i en 

empiri och analysframställning (Jacobsen 2002 s. 216-250, Ödman 2003 s. 81-90). Vid sortering 

försöker man skapa en ordning av det insamlade materialet. Kvalitativa studier resulterar 

ofta i ett stort antal sidor empiriskt material. Efter en datainsamling bör man bli förtrogen 

med sitt material för att få en bättre överblick över sitt arbete. Man bör även dela upp, 

ordna och läsa igenom materialet flera gånger för att utföra en bra analys (Rennstam & 

Wästerfors 2011 s. 194).  

Vid reducering strävar man efter att skapa en bra representation av det insamlade 

materialet. Det kan framkomma svårigheter att göra materialets teoretiska innehåll 

intressant och innehållsrikt utan en reducering (Rennstam & Wästerfors 2011 s. 194 & s. 202). Att 

reducera är för att systematisera och kategorisera de material de samlat in. Vilket anses som 

nödvändigt för att kunna förmedla det material som funnits. Kategorisering kan ses som att 

lyfter blicken från den enstaka intervjun till studiens helhet (Jacobsen 2002 s. 216).  

Behandling av insamlad kvalitativa data är att argumentera. Vid argumentation bör forskare i 

sin aktuella studie ställa sig bredvid andra forskare runt ämnet och använda empirin till hjälp 

och föra en dialog med dem. Vid argumentation borde man ha ambitionen till att ge ett 

bidrag på det ämnesområde man studerar. Forskare ska sträva efter att ge ett bidrag snarare 

än att bara redovisa den empiriska datainsamlingen (Rennstam & Wästerfors 2011 s. 194). Under 

studiens analyssamanställning har vi som utgångspunkt att se hur empiriska data förhåller 

sig till vår teoretiska referensram. Vi har tolkat resultatet av för att få en ökad förståelse för 

hur beslutsfattare motiverar intressenter mot miljömässig hållbarhet. 
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REDOVISNING AV INTERVJU 

Sekerka & Stimel (2012) har granskat tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet. 

Forskarna har utvecklat en modell byggt på sju olika antaganden. Som ger en förståelse om 

hur organisationer arbetar med miljömässig hållbarhet. Sekerka & Stimels (2012) modell har 

ett rationellt känslomässigt tänkande med en inriktning mot observatörer ur ett ”public 

affairs” perspektiv. Vi har valt att genomföra en empirisk undersökning där vi intervjuat 

beslutsfattare inom den svenska fastighetsbranschen. Intervjuerna är designade att varje 

antagande Sekerka & Stimel (2012) utvecklat genererar sju teman. Vi har därmed valt att dela 

upp redovisningen av intervjuerna och presentera dem som sju teman. Våra sju teman är 

uppbygga utifrån Sekerka & Stimels (2012) modell och vi har valt att dela upp 

respondenternas svar och redovisa dem utifrån de specifika temana.  

HUR MOTIVERAR RATIONELL CBA ORGANISATIONER? 

Sekerka & Stimel (2012) förklarar hur olika typer av organisationer stakeholderdrivna och 

shareholderdrivna rör sig mot miljömässig hållbarhet med en utgångspunkt ur CBA. Sekerka 

& Stimel (2012) utformar följande antagande  

 ” On the basis of rational CBA, stakeholder-driven organizations are more likely to move 

toward ES actions than shareholder-driven organizations.” (Vår egen översättning, Sekerka & Stimel 

2012) 

Genom Sekerka & Stimels (2012) antagande utvecklade vi olika intervjufrågor. Syftet att få en 

förståelse om hur organisationer tillämpar miljömässig hållbarhet med ett rationellt CBA 

perspektiv ur stakeholderdrivna eller shareholderdrivna utgångspunkter.  Vi frågade 

respondenterna frågor för att få en förståelse om hur organisationen såg på dess 

intressenter och vilka som ansågs vara intressenter. Vi utvecklade frågor om hur 

respondenterna såg intresset mot miljömässig hållbarhet motiveras och utvecklas. Allt för 

att få en förståelse för hur miljömässig hållbarhet spelar in i organisationens identitet och för 

att se om miljömässiga hållbarhetsfrågan är positivt eller negativ känslomässigt laddad.  

RESPONDENT A OCH RESPONDENT B 

För respondent A och B bygger en typisk beslutsprocess på många olika steg som ett beslut 

måste passera.  Processen kan börja med att en ny hyresgäst vill flytta in och det kan 

behövas en ombyggnation. Hyresgästen kontaktar förvaltaren och presenterar vad som 

behöver genomföras. Förvaltaren konsulterar oftast en arkitekt och/eller en projektledare. 

Sedan utvecklar förvaltaren en kalkyl över vad som behöver utföras och kostnaden för 

utförandet samt hur mycket hyresgästen är villig att betala. Den framtagna kalkylen 

presenteras för styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet. Detta är enligt respondent A en 

typisk beslutsprocess vid en ombyggnation som kommer kosta mellan 2-10 miljoner kr.  
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Respondent B som är verksam miljöchef på en av Sveriges större fastighetsorganisation 

menar att organisationen i sin helhet aktivt arbetar med att implementera miljömässig 

hållbarhet in i beslutsprocessen.  Respondent A & B använder sig inte av begreppet ESDM 

som Sekerka & Stimel (2012) presenterar utan anser att organisationen ändå har ett stort 

miljöansvar. Respondent A & B vill alltid undersöka vilken typ av miljöpåverkan olika förvärv 

och ombyggnationer kan ha på samhället. Energifrågor är högt prioriterat inom 

organisationen eftersom att organisationens VD är väldigt engagerad inom miljöfrågor. 

Respondent B berättar att miljöfrågor har blivit en viktig del i hela organisationen. De ställer 

även olika miljökrav på organisationens entreprenörer och leverantörer. Respondent B anser 

att det är viktigt att organisationen har miljömässig hållbarhet genomgående integrerat i alla 

led istället för att ha det som en egen utomstående punkt. Vid fastighetsförvärv anser 

respondent A miljömässig hållbarhet kan vara en viktig del i ”due diligence” processen. Där 

fastigheter noggrant kontrolleras för att ge en bra bild av fastighetens miljömässiga 

standard.   

Respondent A & B anser att intresset för miljömässig hållbarhet redan är väckt och livnäras 

genom att organisationen aktivt engagerar sina medarbetare genom olika aktiviteter ”vi 

hade ett mål att om alla åt vegetariskt en gång om dagen i en månad så skulle jag cykla till 

jobbet varje dag” berättar respondent B. Intresset skapas genom att organisationens VD 

visar ett stort miljötänk och diskuterar aktivt olika miljöfrågor med medarbetarna. 

Organisationen har tidigare år genomfört klimatveckor där de arrangerar olika tävlingar för 

medarbetarna och anordnar föreläsningar om miljömässig hållbarhet. 

Respondent B berättar om organisationens interna hemsida där det finns små 

miljörelaterade nyheter som mängden energi organisationen sparat under ett år osv. 

Respondent A & B förklarar att organisationen har särskilda mål och bonusprogram för att 

motivera olika positiva miljöåtgärder. Respondent A & B är överens om att intresset för 

miljömässig hållbarhet skapas genom målet och tillvägagångssättet och genom att göra det 

roligt för medarbetarna.    

För att motivera intressenter mot miljömässig hållbarhet är ett personligt engagemang 

viktigt och det fungerar inte att skrämma medarbetare till handling utan man vill skapar ett 

engagemang hos intressenterna. Ett effektivt motivations redskap som kan användas är det 

ekonomiska incitament anser respondent A. Hyresgäster motiveras genom att de ”lägger 

faktiska frågor i knät på förvaltarna”. Förvaltarna möter hyresgästerna och tar upp praktiska 

frågor för att ge mer personlig information om miljömässig hållbarhet. Respondent A & B 

menar att organisationen tvingar förvaltaren att läsa på om miljömässig hållbarhet men 

ändå skapar det en form av ansvarskänsla som kan ge ett högre engagemang. 

Organisationen har årliga möten för alla intressenter där olika miljöpunkter står med på 

agendan. 
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Vid frågan om organisationen kände till och använde CBA menar respondent A att de får 

göra olika avvägningar från fall till fall. Organisationen väljer inte alltid det billigaste 

alternativet utan är villiga att betala lite mer för vissa produkter men måste då se att det ger 

någon annan fördel. Respondent A & B menar att organisationen i någon form tillämpade 

CBA även om de nu inte använde begreppet. Respondent A & B gav ett exempel på en 

fastighet de nyligen renoverat där organisationen ersatte ett gammalt tak med ett nytt 

modernt tak helt utan fossila ämnen. Genom takets vita färg minskades värmeupptagningen 

i byggnaden som resulterade i lägre nedkylnings kostnader. Taket var helt gjort med 

miljöpositivt material och anledningen till att organisationen utförde tak bytet ansågs vara 

flera. En av anledningarna till tak bytet var att organisationen ville vara med och driva på 

miljöutvecklingen och testa ett nytt material. Taket var det största tak som lagts i Sverige 

med just den här tekniken och organisationen kunde se att bytet av taket skulle minska 

kostnaderna på lång sikt. Respondent A menar att en stor investering som går att motivera i 

en kalkyl där organisationens ledning tydligt kan se en minskad kostnad lättare blir 

genomförd. En åtgärd som går att motivera genom kalkyler gör det lättare att tillämpa 

miljömässiga hållbarhet.  

Respondent A & B anser att det bör finnas en balansgång eftersom att organisationen 

arbetar för aktieägarnas intresse men inte till vilket pris som helst ”man går inte till jobbet 

och tänker idag skall jag göra allt för att maximera aktieägarnas vinst” berättar respondent 

B utan man måste hjälpa hyresgästerna. Respondent A & B menar att det inte alltid är beslut 

som påverkar många i allmänheten, utan organisationen får oftast ta hänsyn till de 

intressenter som direkt påverkas av fastigheten. Om miljömässig hållbarhet går att 

genomföra strävar organisationen oftast att gå ett steg längre när det rör sig om en 

påverkan på samhället.   

Organisationens intressenter finns i fler olika led och alla intressenter påverkar eller 

påverkas av företaget på något vis. Respondent A menar att de arbetar för aktieägarna och 

att de står högst upp på listan men organisationen ser ändå andra grupper av intressenter 

som kan påverka eller påverkas av organisationen. Intressenter är medarbetare, 

börsanalytiker, media, bloggare, hyresgäster, leverantörer och även samhället där 

organisationen finns.  

Organisationen blev under 2010 sponsor till en organisation som arbetar med ungdomar, 

respondent A berättar att de tänker på alla intressenter men de arbetar trotts allt för 

aktieägarna och åt hyresgästerna.   
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RESPONDENT C 

För respondent C bygger en typisk beslutsprocess på att beslut introduceras inom olika 

områden i organisationen. Först tar den lokala fastighetsförvaltaren det första affärsmässiga 

steget och förvaltaren framställer ett underlag över vad som behöver åtgärdas. Sedan 

genomför den tekniska avdelningen en teknisk undersökning som tillsammans med 

förvaltarens underlag presenteras i ett beslutsunderlag. Vilket presenteras för 

beslutsfattaren som tar det slutgiltiga beslutet. 

Begreppet ESDM som Sekerka & Stimel (2012) presenterat har respondent C hört talas om 

men anser att de saknar en uppfattning om vad uttrycket ”korrekt” innebar. Respondent C 

har en egen uppfattning om hur miljömässig hållbarhet kan tolkas, eftersom att miljömässig 

hållbarhet finns med i organisationens mål. Organisationen arbetar aktivt med frågor 

rörande miljömässig hållbarhet framför allt ny teknik till nya fastigheter.  

Organisationen har miljömässig hållbarhet med i deras strategi för att de tror att det i 

framtiden kommer att utvecklas en stor efterfrågan på miljömässiga fastigheter. Respondent 

C anser att det idag inte finns någon efterfrågan på miljövänliga lösningar och fastigheter 

från den ”gemene kunden”. Respondent C berättar att organisationen tror att kunder i 

framtiden kommer att bli mer inriktade mot miljömässig hållbarhet som intressenter i väst 

har blivit med åren. 

Respondent C menar att intressenter längre ner i organisationsleden kan påverkas av 

miljömässiga hållbarhetsåtgärder vid de mätningar av avloppsvatten som görs på varje 

fastighet. Organisationen mäter vilka mängder avloppsvatten fastigheten släpper ut och 

släpps det ut för stora mängder krävs det av organisationen att en förbättring genomförs 

annars kan det leder till böter. Det är enkelt att räkna hur många böter organisationen får 

och det blir på så vis lättare att motivera miljömässiga förändringar som kan minska böterna 

vilket bidrar till att organisationen snabbare kan skriva av fastigheterna.  

Om organisationen stöter på svårare frågor som inte går att mätas eller visas genom olika 

kalkyler överlämnas problemet till den tekniska avdelningen. Som i sin tur genomför en 

grundligare undersökning i hur frågorna och problemen kan påverka organisationen. 

När miljömässiga hållbarhetsåtgärder ska genomföras menar respondent C att 

organisationen använder sig av en CBA analys för att undersöka hur lönsam en åtgärd är 

långsiktigt. Kan organisationen se att det finns attraktiva påföljder av åtgärderna finns det 

inte någonting hindrar organisationen att betala lite extra för miljömässig hållbarhet. Viljan 

och efterfrågan hos kunderna att ha miljömässiga lokaler finns inte eftersom att det är 

viktigare med en låg hyra än miljömässigt hållbara lokaler. 
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När en åtgärd måste utföras undersöker organisationen hur lång ”pay off” åtgärden har samt 

jämför åtgärderna mot varandra. Om en fastighet är utan värmeåtervinning kan det vara 

lönsamt att spendera mer för att senare få en bättre lönsamhet i fastigheten. 

Organisationen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i den mån de kan och förmår. 

Framförallt där det går att utföra olika mätningar och om organisationen får böter för 

utsläpp osv bidrar det till att organisationen vill minska antalet böter. Detta integreras in i 

organisationen och de har med dessa frågor i organisationsstrategin.  

Organisationen brinner inte för miljömässig hållbarhet eftersom att det inte finns något 

intresse bland organisationens kunder. Respondent C anser att marknaden inte är där ännu 

”vi äger inte fastigheter för att vara snälla de skall trotts allt vara lönsamma”. Respondent C 

berättar att för kunden är det viktigare att lokalen går att använda direkt och att de väntar 

ofta längre med att efterfråga olika renovationer jämfört med en hyresgäst i Sverige. Vid ett 

byte av en hyresgäst är det inte ofta hyresgästen har behov av en renovering eller 

ombyggnation av lokalen vilket i sin tur kan anses vara sparsamt ur ett miljöperspektiv. 

Organisationen har olika intressenter som de aktivt arbetar för och med respondent C tar 

bland annat upp hyresgäster, anställda, ägare och finansiärer och menar att organisationen 

arbetar för dessa men i slutändan så finns organisationen där för att generera lönsamhet. 

Respondent C är noga med att poängtera om organisationen visar lönsamhet vilket 

resulterar i att läget för alla intressenter förbättras.  

RESPONDENT D 

Respondent D tillhör ett fastighetsförvaltnings företag med olika konsultuppdrag och bygger 

beslutsprocesser på flera olika nivåer. I en normal beslutsprocess arbetar förvaltaren fram 

fastighetsplaner i september – oktober där behandlas frågor om vad som kommer att 

behöva genomföras nästkommande år. Där skapas en plan för vad, när och hur mycket 

åtgärderna kommer att kosta sedan skickas de framtagna planerna till fastighetsägaren som 

gå igenom dessa och ett beslut angående planerna tas tillsammans av förvaltaren och 

fastighetsägaren samtidigt som beslut om budgetplanen tas. Alla större beslut ska tas vid 

planen medan mindre beslut kan tas allt eftersom.      

Miljömässig hållbarhet är viktigt för organisationens kunder och ESDM brukas men 

respondent D anser att det är ett modeord. Kravet finns från kunderna att organisationen 

ska ta beslut som är miljömässigt hållbara på en längre sikt. Organisationen tvingas vid 

upphandling av tjänster använda kundens egen byggmiljöguide där frågor om vilket material 

som får användas tas upp. Fastighetsägaren är miljöinriktad och respondent D berättar att 

organisationen hela tiden försöker klimatkompenserar för alla utsläpp från fastigheterna 

genom att plantera skog. Det är väldigt viktigt för fastighetsägaren att förvaltarföretaget är 

miljöcertifierat och respondent D anser att miljöcertifieringen gör det viktigt för 
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organisationen att arbeta med miljömässig hållbarhet internet inom organisationen och 

externt mot kunderna. Organisationen arbetar aktivt med att miljöcertifiera fastigheter varje 

år och strävar efter att byta ut oljeeldade värme pannor i alla fastigheter. De skrev sitt första 

gröna hyresavtal med en av deras största hyresgäster tidigare i år som respondent D stolt 

påpekar.  

Respondent D menar att när en av fastighetsägarna valde att börja arbeta med 

förvaltningsföretaget fanns det ett krav på förvaltaren kravet var att de aktivt skulle arbeta 

med miljöfrågor. Detta resulterade i att miljöarbetet spreds till andra kontrakt och intresset 

för miljömässig hållbarhet togs upp i hela organisationen. Idag behövs det inte skapas ett 

intresse bland medarbetarna för miljömässig hållbarhet då frågan är en väl integrerad del i 

hur organisationen arbetar. Respondent D kan idag se ett större intresse från 

fastighetsägarna för miljö, eftersom det har skett stora förändringar under de senaste åren. 

Det handlar inte om att det ska vara ett intresse inom organisationen utan de ses mer som 

ett krav ”det är inte konstigare att man ska borstar tänderna på morgonen” berättar 

respondent D. Organisationen kräver inte ett brinnande intresse bland medarbetarna 

angående miljömässig hållbarhets det är något som bara ska skötas. 

Respondent D berättar om att organisationens största och mest genomgående arbete för att 

motivera miljöfrågor genomfördes 2010 när organisationen miljöcertifierades vilket var en 

arbetsam process där många nya miljöpunkter blev tvungna att uppfyllas. Nu har 

miljömässig hållbarhet blivit en del av det vardagliga arbetet. Ledningsgruppen försöker 

uppmana medarbetare att åka tåg och att i större uträckning åka kommunalt.  

Organisationen använder miljövänlig el och har miljöbilar den största negativa miljöpåverkan 

organisationen har idag kommer från de flygresor som flygs. För att minska detta har 

organisationen införskaffat ny ”state of the art” modern utrustning för videokonferenser 

som ledningsgruppen hoppas ska kunna minska antalet flygresor.  

Respondent D anser att organisationen tillämpar CBA men att det beror till stor del på de 

olika fastighetsägarna och ger ett exempel utifrån en av fastighetsägarnas perspektiv som är 

otroligt miljömedveten ”de spenderar hellre 1000000 kr extra för att uppnå en bättre 

miljömässig hållbarhet”. Hyresgästerna är inte alltid lika förtjusta över att att spendera mer 

för att spara på miljön. Om ett nytt ventilationssystem kostar 400 000 kr medan ett med 

bättre ventilationssystem vilket ger en återvinning vilket kostar 600 000 kr men skulle 

tendera att man skulle tjäna igen på 2-3 år. Organisationen lägger fram ett förslag vi betalar 

400 000 kr och sedan frågar de hyresgästerna om de är villiga att betala extra för att komma 

upp i de resterande 200 000 kr.  

Organisationens intressenter är många särskilt eftersom organisationen är ett 

konsultföretag, fastighetsägarna, hyresgästerna, media, medarbetare och konsulter har stor 
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påverkan på organisationen. Respondent D påpekar att alla i hela ledet som på något vis kan 

påverka organisationen ses som intressenter.   

Positiviteten med olika miljömässiga hållbarhetsåtgärder har ökat stegvis hos alla 

hyresgäster och ”de vill bara ha mer och mer” och Respondent D menar att bland 

organisationsgruppens kunder är 85 % engagerade och intresserade mot miljömässig 

hållbarhet. Överlag bemöts frågan om miljömässig hållbarhet med en positiv attityd. 

Organisationen utger sig för att vara det gröna alternativet inom sitt område som ofta 

resulterar i att fastighetsägare och hyresgäster med ett miljöintresse söker sig till dem. 

Respondent D påpekar att miljöfrågan har gått från ett ”modeord till ett krav”.  

Organisationens miljötänk och engagemang bemöts överlag med en positiv attityd från 

intressenterna. Respondent D påpekar att den generella hyresgästen inte har något 

miljöansvar och kravet som ställs är snarare att allt ska fungera samtidigt är skillnaden 

mellan hyresgäster stor. En del hyresgäster går mer mot det extrema angående miljökrav 

medan andra hyresgäster varken lägger tid eller energi på miljömässig hållbarhet. 

Respondent D är tydlig med att påpeka att organisationens miljöarbete dock aldrig fåt en 

negativ effekt hos intressenterna.   

RESPONDENT E  

Respondent E arbetar i en medelstor kommun och ansvarar för ett helägt kommunalt bolag 

som förvaltar mestadels skolor, idrottslokaler, kulturanläggningar samt kontorsfastigheter 

och några få lagerlokaler. Respondent E berättar att de förvaltar 91 % kommunala 

fastigheter och 9 % kommersiella fastigheter.  

Respondent E ansvarar för fastighetsenheten som är en del av fyra enheter, drift, bygg, 

ekonomi samt fastighetsenheten. Fastighetsenheten har för ett antal förvaltare som i sin tur 

arbetar med det planerade underhållet. Driftsenheten ansvarar för det akuta underhåll när 

det uppkommer sådana. Organisationen har olika verksamhetsanpassningar de har även 

myndighetskrav som de ansvarar för. Förvaltare utför olika besiktningar, 

lekparksbesiktningar och ser över lokalplaneringen och tecknar hyresavtal. Respondent E 

anser förvaltartjänsten är bred där man arbetar med allt från ekonomi till tekniskt byggande. 

Byggenheten ansvarar även för investeringsbudget vid köp och försäljning, 

 

En typisk beslutsprocess vid en större ombyggnation är att organisationen arbetar vid sidan 

av kommunkontoret för att ta fram en investeringsplan vid planering av nästa års budget. 

Därefter är beslutsansvaret i politikernas händer om beslutet godkänns till nästa år. 

Respondent E menar att vid större investeringar är det alltid kommunen som beslutar om 

investeringen ska genomföras eller inte. Förvaltarna har i sin tur en bestämd budget de 

ansvarar själv för och vad de anser vara viktigast för sina fastigheter vid olika 
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underhållsåtgärder. Respondent E trycker på att förvaltarna ska prioritera fastighetens 

klimat skal, tak, fasader och fastighetens fönster.  

Organisationens intresse för miljön väcks enligt respondent E när de arbetar med 

miljömässig hållbarhet på många plan genom hela organisationen. Respondent E berättar 

om ett energispararprojekt som är ett sammarbetarprojekt med en annan organisation där 

vinseten delas. Energifrågan är av stor vikt och det är något organisationen arbetar dagligen 

med. Kommunen i sin helhet arbetar med balanserad styrning som är uppdelad i fyra olika 

perspektiv: hållbart samhälle, medarbetare, medborgare brukare samt ekonomi 

perspektivet. Eftersom respondent Es organisation är kommunalägt har även de inom deras 

organisation applicerat dessa perspektiv och utvecklat olika mål till samtliga perspektiv. 

Inom perspektivet hållbart samhälle visar respondent E fokus på miljöfrågorna där förvaltare 

utgår från att arbeta med en helhetssyn och utföra ständiga förbättringar på de olika 

fastigheterna.  

Medarbetarna inom organisationen har en aktiv roll i och med att underlätta och medverka i 

olika förnyelsearbete, de fyra olika perspektiven genomsyrar hela verksamheten. Vilket i sin 

tur leder till att miljömässiga hållbarhetsfrågor genomsyrar hela verksamheten. Det finns en 

genomgående positiv syn på miljöfrågor genom arbetet med de olika perspektiven. Har 

organisationen utvecklat ett arbetssätt där medarbetarna har lärt sig ta fram olika 

framgångsfaktorer som ger nyckeltal. Dessa nyckeltal gör det lättare att följa upp och på så 

vis gör det lättare för medarbetarna att arbeta extra med framgångsfaktorerna. Respondent 

E menar att organisationen har en strävan att uppnå en miljöklass minst silver på samtliga 

fastigheter. Vilket gör att organisationen aktivt arbetar med utsatta miljömässig 

hållbarhetsmål. Varje enhet arbetar med sina egna aktiviteter för att nå de uppsatta målen. 

Fastighetsenheten har som mål att bland annat försöka implementera någon from av gröna 

hyresavtal på prov på en förvaltning.  

Respondent E berättar att hyresgästerna måste motivera varje önskad förändring på 

fastigheten utifrån de fyra olika perspektiven. Respondent E visar att en motivering kan låta 

som följande: ”Vi vill göra den här investeringen för att då kommer vi spara mer energi” 

Respondent E anser att CBA är lite som en livscykelanalys och visar på det ekonomisparning 

projekt de arbetat med. Vid en livscykelanalys sparar organisationen inte nu utan projektet 

har en kostnad på 130 miljoner men detta kommer vi få tillbaka under en ”pay off” period på 

ungefär åtta år, Respondent E menar att organisationen har ett synsätt där de strävar att få 

resultat på sikt.  

För respondent E är intressenter nästan hela samhället, hyresgäster och deras ledare såsom 

rektorer, lärare, elever, förskolelärare, de som använder träningsanläggningarna, 

biblioteksbesökare, föräldrar, politikerna, våra ägare, styrelsen och media. Alla som har ett 

intresse för oss är intressenter.  
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RESPONDENT F 

Respondent F arbetar i en organisation som styrs av en kommun vilket ofta kan resulterar i 

att en typisk beslutsprocess blir en långgående process. Ett beslutsunderlag ska granskas av 

kommunstyrelsen och ibland kommunalrådet. Vid en mindre beslutsprocess kommer först 

förlaget upp därefter granskas underlaget av organisationens ekonomiska avdelning vilka 

noggrant räknar på åtgärden. Därefter granskas resultatet av organisationens VD som i sin 

tur skickar det upp till styrelsen vilka tar det slutgiltiga beslutet. 

 

ESDM som begrepp är inte något som respondent F känner till men organisationen arbetar 

efter liknande former sedan kommunen tog beslutet att engagera sig mot miljömässig 

hållbarhet de senaste åren. Vissa projekt som planeras i framtiden bland annat området där 

intervjun genomfördes är under bearbetning för att ta fram en ny detaljplan med extra 

inriktning på miljöfrågor. Idag har miljöfrågorna en viktig plats i kommunen när dessa 

miljöfrågor prioriteras och lyfts fram i alla led. 

Organisationen har en naturlig ingång i miljömässig hållbarhet eftersom organisationen är 

ett kommunalägt, vilket medför att organisationen måste leva upp till de olika krav som 

kommunen ställer på organisationen. Eftersom kommunen engagerar sig mot miljömässig 

hållbarhet tvingas organisationen även dem att implicera miljömässig hållbarhet.  

Intresset skapas hos organisationens medarbetare genom att de regelbundet har olika 

seminarium om miljöfrågor. Organisationen arrangerade en heldag där större delen av 

samhällsbyggarkontoret fick delta och arbetade med olika miljöfrågor. Respondent F 

berättar om det konstanta arbete internt inom organisationen för att skapa ett intresse mot 

miljömässig hållbarhet och vid medarbetarmotivation sänder organisationen ut 

medarbetarna på studiebesök på olika organisationer, gårdar och fastigheter som har en 

miljöpositiv påverkan på organisationen samt samhället i sin helhet.  

Organisationen använder sig inte av CBA som ett specifikt begrepp utan arbetar aktivt med 

de värderingar CBA står för”vi är ju trotts allt ett samhällsnyttigt företag”.  En kommunalägd 

organisation bör alltid räkna in samhällsnyttan i alla deras kalkyler. Organisationen är i stora 

delar skattefinansierad men en del av organisationens inkomst kommer från 

fastighetsförsäljning måste organisationen ha i åtanke att det är skattebetalarna de arbetar 

för. 
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RESPONDENT G 

Respondent G arbetar för ett förvaltningskonsultsföretag och berättar hur olika 

beslutsprocesserna är utformade. Både utifrån den process fastighetsägaren kräver till den 

interna beslutsprocessen och vid investeringar arbetas det fram kalkyler för att införa 

framtida avskrivningsmetoder och budgetprocesser. Det är viktigt att organisationen under 

hela processen för en dialog med fastighetsägaren. Vid större beslut presenteras ett 

beslutsunderlag för ledningsgruppen som ger klartecken eller inte. Beslutsprocessen på en 

lägre nivå har förvaltarna olika befogenheter beroende på vilket uppdrag de har. Det finns 

ingen bestämd beslutsprocess utan processen tenderar att se olika ut från beslut till beslut.  

Vid frågan om respondent G kände till begreppet ESDM var svaret ett tydligt nej. 

Respondent G förklarar hur miljömässig hållbarhet är integrerat i organisationens beslut och 

det visar tydligt att organisationen arbetar efter en typ av miljömässig beslutsfattning.  

Organisationen skapar alltid miljöplaner till varje fastighet organisationen förvaltar. Och 

strävar efter att genomföra så många miljömässigt positiva åtgärder som möjligt vid olika 

beslut. Organisationen har tydliga miljökrav på inköp av tjänster och organisationen försöker 

påverka medarbetare att minska antalet flygtimmar och att använda miljöklassade bilar 

inom företaget.  

Idag är intresset för miljö inte längre något som behöver skapas hos medarbetare inom 

organisationen det är redan väletablerade inom miljömässig hållbarhet och att intresset för 

miljömässig hållbarhet är något som förväntas om kraven skulle öka på medarbetare. 

Miljömässiga hållbarhetstankegångar finns redan inom hela organisationen det förekommer 

en konstant dialog mot miljömässig hållbarhet och 2010 blev organisationen miljöcertifierat. 

Det finns ett stort engagemang kring miljömässig hållbarhet men respondent G menar att 

det i slutändan beror på vad fastighetsägaren vill.  

Att motivera medarbetare och intressenter för miljömässig hållbarhet har varje uppdrag en 

miljöcoach som ofta är den tekniska förvaltaren. Den tekniska förvaltaren har ansvaret att 

skapa och bearbeta uppdragets miljöplaner samt att engagera sina medarbetare. 

Miljömässig hållbarhet är en självklarhet idag och behovet och frågorna kommer från 

hyresgäster, fastighetsägare och från marknaden vilket gör att organisationen inte kan 

undvika frågan idag. Respondent G berättar om hur organisationen arbetade fram gröna 

hyresavtal för hyresgäster under 2012 för att motivera hyresgäster att tänka mer på 

miljöfrågor men intresset för dessa gröna avtal är svalt. Respondent G förvånas över den 

låga efterfrågan och berättar att det krävs två för att det ska fungera men förblir hoppfull 

och anser att intresset kommet att öka. 

Organisationen arbetar med många fastighetsägare och vissa äger fastigheter en kortare tid 

vilket gör att fastighetsägarna vill se snabba fördelar med de genomförda investeringarna. 

En investering måste öka driftsnettot och i det flesta fallen är det pengarna styr. 
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Organisationen kan se fördelar med miljömässiga åtgärder som energifrågor och anser att 

många fastighetsägare är väldigt intresserade. Organisationen för en miljödialog med 

fastighetsägarna och föreslår alltid miljömässiga åtgärder men ibland är inte 

fastighetsägarna intresserade och organisationen föreslår inte miljömässiga åtgärder för att 

det skall vara miljöriktigt utan det ska finnas lönsamhet med åtgärderna. En sådan 

lönsamhet kan vara att en grön profil tenderar att attrahera fler hyresgäster. 

VAD MOTIVERAR ORGANISATIONER ATT UTFÖRA MILJÖMÄSSIGA HÅLLBARHETSÅTGÄRDER? 

Sekerka & Stimel (2012) förklarar visar hur moraliska känslor positiva eller/och negativa 

påverkar intressenters motivation och intresse för miljömässig hållbarhet utformar Sekerka 

& Stimel (2012) följande antagande: 

 ” Stakeholder-driven organizations are more likely to experience a context of positive 

collective moral emotions toward ES action, whereas shareholder-driven organizations are 

more likely to experience a context of negative collective moral emotions towards ES action.” 

(Vår egen översättning, Sekerka & Stimel 2012) 

Med detta antagande har vi utvecklat frågor med syftet att erhålla en förståelse om vilka 

känslor miljömässig hållbarhet väcker inom organisationen utifrån en stakeholderdriven eller 

shareholderdriven utgångspunkt. Därefter undersöker vi om miljömässig hållbarhet bemöts 

med positivitet eller negativitet i organisationen. Här utvecklar vi frågor för att bättre skapa 

en förståelse kring hur känslor påverkar miljömässigt hållbarhetsarbete. 

RESPONDENT A & B 

Inom hela organisationen bemöts miljömässig hållbarhet med en positivitet som 

förhoppningsvis kommer att öka. Respondent A förklarar att i början var miljömässig 

hållbarhet ett irritations moment men utvecklades nä medarbetarna accepterat miljömässig 

hållbarhet mer. Respondent A menar att idag är det mer en fråga om stolthet och 

medarbetarna känner. ”Man känner sig nästan dum om man inte tycker vi ska tänka på 

miljön”. 

Bland organisationens intressenter har de börjat upptäcka ett ökat miljöintresse och 

hyresgäster har börjat ställa mer konkreta miljöfrågor. Från att tidigare fråga om de har en 

miljöpolicy till att hyresgästerna vill veta hur mycket energi deras lokaler drar. Hyresgäster 

har börjat efterfråga gröna hyresavtal och miljömärkningar på byggnaderna. Från 

entreprenörers sida märker respondent B att organisationen idag bemöts mer av en 

positivitet kring miljöanpassad hållbarhet. Entreprenörerna har idag olika utbildningar i 

miljöfrågor och kommer med mer konkreta frågor angående vilka material som skall 

användas vid olika aktioner. Respondent A & B berättar om ett större intresse mot 

miljömässig hållbarhet och fler inom organisationen är insatta idag. Det finns en viss stolthet 

från entreprenörernas sida att visa vad de kan och intresset skiljer sig dock från entreprenör 
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till entreprenör. Intresset är till stor del att leva upp till hyresgästernas önskemål. En 

hyresgäst som har ett stort miljötänk resulterar i att organisationen måste arbeta mycket 

hårdare för att leva upp denna hyresgäst krav.  

Bemötandet av organisationens intressenter efter genomförda miljömässiga 

hållbarhetsarbeten har varit positivt. Respondent A & B berättar om taket som byggdes och 

fick en stor positiv uppmärksamhet i media där hela projektet hade en genomgående 

miljöpositivitet. Miljöpositiva arbeten bemöts ofta med positivitet från intressenternas sida 

och organisationens miljöengagemang mottags positivt. Organisationen blir ofta bjudna att 

hålla föreläsningar och seminarium där de ska presentera sitt arbete med miljöpositiviteten. 

Respondent B tror att positiviteten bottnar i att organisationen genomför konkreta 

miljöarbeten snarare att enbart har ”fin miljöpolicy” och aktieägarna bemöter sådana 

projekt med positivitet organisationen genomförde. Vid en undersökning bland ägarna 

visade det sig att de ansåg miljömässig hållbarhet vara viktigt och att det var viktigare att 

organisationen arbetade med energifrågor än att de var finansiellt starka.   

RESPONDENT C 

Respondent C berättar att när organisationen arbetar med miljöfrågor anses arbetet oftast 

vara positivt. Intressenterna ser det mer som ett lyckande än som något som måste utföras. 

Respondent C anser att ett miljömässigt hållbarhetstankesätt är bättre att ha inom 

organisationen än att sakna av dessa tankegångar.  

Hur intressenterna bemöter organisationens miljömässiga hållbarhet beror dels på vilken 

intressent organisationen frågar. Organisationen har västerländska banker som finansiärer 

och dessa intressenter känner en trygghet i att organisationen arbetar efter en västerländsk 

standard. Respondent C berättar om att det varken kommer positiva eller negativa känslor 

från hyresgästen ”hyresgästen bryr sig inte alls”. Finansiärer anser att miljön är en viktig 

fråga som organisationen borde arbeta med och organisationen bemöts med positivitet när 

de visar ett utvecklat miljömässigt hållbarhetstankesätt.   

Eftersom organisationen försöker agera efter en svensk standard angående miljöarbetet 

ligger de i framkant och bli bemötta av positivitet framförallt från västerländska hyresgäster 

och finansiärer. Hur hyresgäster bemöter miljöpositiva åtgärder grundas i hur åtgärderna 

kommer att påverka hyresgästen och kommer påverkan i form av en högre hyra bemöts det 

av stor negativitet ”man tänker med plånboken”. 
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RESPONDENT D 

Bland organisationens kunder har positiviteten angående organisationens miljöarbete ökat 

successivt och det är ungefär 80 % av fastighetsägarna som idag har ett större intresse för 

miljömässig hållbarhet. Med det som grund anser respondent D att det bidrar till att 

intressenterna ser på miljömässig hållbarhet ur ett positivt synsätt och att miljöarbetet 

genererar fler kunder. 

Organisationen utger sig vara det gröna alternativet i förvaltningsbranschen och till en 

början var miljömässig hållbarhet mer av ett modeord. Idag ses det som ett krav från 

kundernas sida och organisationens kunder visar på ett stort intresse för miljöpositivitet och 

bemöter organisationens miljömässiga tankesätt med stor positivitet.  

När organisationen genomför miljömässiga hållbarhetsåtgärder är det få intressenter som 

inte ser det utifrån ett positivt perspektiv. Den generella hyresgästen strävar inte efter ett 

direkt miljöansvar utan hyresgästen anser att allt ska fungera. Det positiva intresset inför 

organisationens miljömässiga hållbarhetsåtgärder varierar bland intressenterna.  En del 

intressenter har extrema krav medan andra bryr sig inte alls. 

RESPONDENT E  

Respondent E menar att miljömässiga hållbarhetsfrågor har en positiv klang inom 

organisationen. De investeringar som organisationen ska genomföra blir oftast bättre 

mottagna av intressenterna om investeringen är miljömässigt fördelaktig. Investeringar som 

visar en fördelaktig miljömässig hållbarhet är ofta lättare att få antagna i beslutsprocessen. 

Det är främst politikerna som tar besluten och stora investeringar och för dem är 

miljömässiga hållbarhetsfrågor positivt laddade.  

Intressenternas uppfattning angående miljömässiga hållbarhet kan variera inom 

organisationen. Vissa hyresgäster är upptagna med att fokusera på sin egen verksamhet att 

de inte hinner stanna upp och se organisationens arbete med miljömässig hållbarhet. Det är 

oftast inte den faktiska hyresgästen som kommer med miljökrav och dessa intressenter blir 

ofta inte glada över utvecklandet av gröna hyresavtal då det kan komma att påverka deras 

kostnader som hyresgäst.   

Vid uthyrning till den kommersiella delen pekar respondent E att de använder sig av 

marknadsmässiga hyror medan i de kommunala delarna har de en internhyra till 

självkostandsbelopp.  

Respondent E menar att miljömässigt hållbarhetsarbete medför en positiv goodwill. 

Organisationen har inte gått ut med en rättvis marknadsföring på de förändringar 

organisationen gjort vilket medför att organisationens intressenter ibland inte är medvetna 

om det miljöpositiva arbetet organisationen utfört.  
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RESPONDENT F 

Den kommunalägda organisationens medarbetare bemöter oftast miljöarbetet med 

positivitet men organisationens miljöpositiva arbete kan bli ett problem för vissa 

intressenter. Dessa kan uppleva arbetet mindre positivt om organisationen har för hårda 

krav, som ökade myndighetskrav, vilket kan leda till en ökad arbetsbelastning på 

medarbetarna. Respondent F anser att medarbetarna då kan komma att se det miljöpositiva 

arbetet med ett minskat positivt engagemang.  

Respondent F anser intressenter har förväntningar på att organisationen ska ha ett bra 

tankesätt angående miljömässigt hållbarhet och detta leder till att intressenterna ser 

positivitet på det miljömässiga hållbarhetsarbeten som utförs. Då organisationen har krav på 

sig att följa kommunens policy medför detta en positiv atmosfär runt företagets miljöfrågor. 

I normala fall bemöts genomförda miljömässiga hållbarhetsåtgärder av positivitet hos alla 

organisationens intressenter. Ibland kan det uppkomma mindre positiv respons från den 

enskilde eller en mindre grupp av skattebetalare inför det miljöpositiva arbetet om arbetet 

påverkar dem negativt. Respondent F menar att det ofta kommer finnas situationer som inte 

ger positivitet till alla inblandade intressenter vilket oftast inte går att undvika. 

RESPONDENT G 

Trotts att ett miljöarbete ger en ökad arbetsbelastning bemöts det med en positivitet inom 

organisationen. När organisationen blev miljöcertifierad innebar det en ökad 

arbetsbelastning och trotts att miljöcertifieringen kräver större inriktning på miljöfrågor 

eftersom organisationen måste bevisa att lagar och regler följs och ett större 

redovisningsarbete krävs bemöter medarbetarna den ökade arbetsbelastningen med 

positivitet.  

Det är viktigt för organisationen att intressenterna ser på de miljömässiga 

hållbarhetsåtgärder som organisationen utför. Organisationer genomförde en uppföljning 

med alla organisationens intressenter om hur intressenterna såg på organisationens 

miljötankegångar var. Med undersökningen som grund vet organisationen att dess 

miljötankegångar uppskattas av i stort sett alla intressenter. Respondent G är lite besviken 

på hyresgästernas avsvalnande intresse på miljömässig hållbarhet idag. Det är få hyresgäster 

som idag är intresserade av gröna hyresavtal. Respondent G tar upp att det är enbart två 

hyresgäster idag intresserade och brukar gröna hyresavtal av hyresgäster på sammanlagt 

5000000 kvm.  

Respondent G anser att intressenter ser på organisationens miljöpositiva arbeten med 

positivitet när organisationen genomför stora projekt utför organisationen en miljöinriktning 

redan från början. Viket uppsattas av intressenterna och ses som ett utvecklat positivt 
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arbetssätt. Respondent G anser att fastighetsägarna går långsammare framåt och i en 

lugnare takt.     

HUR MOTIVERAR EXTERNA BESTÄMMELSER ORGANISATIONEN? 

Sekerka & Stimel (2012) visar hur olika organisationsidentiteter driva med ett 

stakeholderdriven eller shareholderdrivet synsätt och hur dessa synsätt motiveras av 

externa bestämmelser utformar Sekerka & Stimel (2012) följande antagande: 

”Organizational identity driven by a stakeholder approach is likely to be motivated by 

external regulation that incentivizes ES action, whereas an organizational identity driven by a 

shareholder approach is more likely to be motivated by external regulation that penalizes ES 

inaction, influencing the awareness of an ES issue.” ( Sekerka & Stimel 2012) 

Med detta antagande till grund utvecklade vi i frågan om hur externa bestämmelser 

motiverar organisationen. Frågan leder respondenterna att reflektera över i vilken grad 

externa bestämmelser behövs. 

RESPONDENT A & B 

Lagar och regler som bestraffar organisationen behövs för respondent A & B anser att en 

större stimulans skapas om organisationen arbetar med miljöanpassad hållbarhet där 

externa bestämmelser genererar fördelar. Att utsätta intressenter för tvång och hot hämmar 

den innovation som leder till ett framgångsrikt miljömässigt hållbarhetsarbete Tvång och hot 

resulterar ofta i att intressenterna får en attityd av typen ”nu får vi det gjort” vilket i sin tur 

hämmar den miljömässiga motivationen.  

Respondent A menar att fördelarna med externa bestämmelser är att intressenter lättare 

kan acceptera hur viktig miljömässiga hållbarhetsfrågor är för organisationen. 

RESPONDENT C  

På den marknad organisationen agerar på saknas det intresse för miljömässig hållbarhet och 

respondent C berättar att organisationen ligger i framkant angående miljömässig 

hållbarhetsfrågan. Den stora motivationsfaktorn för organisationen är ekonomi när 

lagstiftning som tvingar organisationen genomföra miljömässiga hållbarhetsarbeten är 

blygsam. Det är en fråga om att olika handlingar genererar en lönsamhet som styr 

organisationens arbete mot miljömässig hållbarhet.  

Respondent C berättar att extern lagstiftning inte har några former av belöning. Det som är 

viktigt för organisationen är att ett miljömässigt hållbarhetsarbete genererar en lönsamhet. 

Det är lönsamheten som motiverar organisationen att arbeta med miljömässig hållbarhet. 
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RESPONDENT E  

Då organisationen är kommunalt ägt finns ”ögonen på sig från många håll” vilket medför att 

organisationen alltid försöker föregå med ett gott exempel. Lagstiftning är en stor drivkraft 

och är ett bra argument vid utförande av en investeringsbudget. Organisationen kan där 

berätta för intressenterna om att det är ett lagkrav att utföra vissa åtgärder.  

Respondent E berättar att om organisationen får någon typ bidrag skulle upplevas positivt 

och intressant vilket kan motivera intressenterna mer men att följa bestämmelser som 

lagkrav väger tyngre.  

RESPONDENT F 

En kombination av bestraffning och belöning är en motivationsfaktor för organisationen och 

respondent F anser att bestraffning fungerar som en motivationsfaktor för organisationen. 

Organisationen måste vara kostnadseffektiva och försöka undvika bestraffning och 

åtgärdskostnader. Även om bestraffning uppfattas som något negativt kan det generera 

positiva påföljder och organisationen arbetar extra hårt för att undvika bestraffning. 

Respondent F anser att ett belöningssystem för ett genomfört miljömässigt 

hållbarhetsarbete kan leda till att organisationen eftersträvar miljömässig hållbarhet på en 

större nivå. Respondent F menar att en kombination av bestraffning och belöning är 

eftersträvbart då bestraffning och belöning har sina olika funktioner och fördelar. 

RESPONDENT G 

Externa bestämmelser som resulterar i en belöning motiverar organisationen bäst och är 

något som borde eftersträvas eftersom organisationen alltid vill ligga i framkant. 

Organisationen vill känna en stolthet över att vara först med ett miljömässig 

hållbarhetengagemang i sitt segment av fastighetsbranschen. Eftersom organisationen har 

blivit miljöcertifierad finns det många tvingande externa bestämmelser. Respondent G 

berättar att organisationen ser det som något nyttigt och värt att eftersträva och menar att 

organisationen hålls genom de tvingande bestämmelserna på en hög lägsta nivå.  

Respondent G anser att miljömässig hållbarhet genererar en konkurrensfördel som 

motiverar organisationen att eftersträva ett gott miljömässigt hållbarhets arbete. Många 

fastighetsägare har krav på ett bra miljömiljömässigt hållbarhetstankesätt på organisationer.    

 

 

 

 



 Examensarbete 15hp. Johanna Hartung 

Jakob Lindeborg 

47 

 

HUR STÄRKER MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET ORGANISATIONENS IMAGE?  

Sekerka & Stimel (2012)  visar hur miljömässig hållbarhet kan påverka organisationers image 

utifrån vilka olika värden organisationen ger intressenter. Utifrån detta utformar Sekerka & 

Stimel (2012) följande antagande:  

”Having awareness of ES an ethical issue, stakeholder-driven organizations are more likely to 

be influenced by values that support others’ interests, whereas shareholder-driven 

organizations are more likely to be influenced by values that support self-interest, influencing 

the desire to engage in ES action.” (Sekerka & Stimel 2012) 

Med detta antagande till grund utvecklade vi frågor som avgör hur organisationer ser på det 

värde miljömässig hållbarhet genererade. Vilket värde som krävdes för att organisationen 

skulle engagera sig i miljömässig hållbarhet. Vi utformade frågor rörande de olika fördelar 

organisationen kunde se och om det kunde engagera intressenterna inom miljömässiga 

hållbarhetsfrågor. 

RESPONDENT A & B 

Organisationens ansvar lutar mot deras hyresgäster och frågor rörande hur ett värde 

generas. Lösningar som genererar en fördel till hyresgästerna går ofta hand i hand med 

organisationens långsiktiga lönsamhet. Respondent A berättar att en värde bedömning 

utförs alltid från fall till fall eftersom en lönsamhet är en viktig del för organisationen. 

Samtidigt som bedömningen om hur en åtgärd påverkar omvärlden måste tas med i kalkylen 

”man måste alltid göra någon form av subjektiv bedömning eller avgörande”. 

 

Respondent B menar att organisationen kan se tydliga fördelar med att arbeta med 

miljömässighållbarhet vilket genererar ett mervärde för organisationen som genererar en 

typ av affärsmöjlighet och skapar möjligheter att sälja in andra typer av produkter.   

RESPONDENT C    

Respondent C menar att eftersom miljömässig hållbarhet inte är något som efterfrågas av 

kunden, utförs miljömässiga hållbarhetsåtgärder endast vid tillfällen en åtgärd kan skapa ett 

tydligt värde för organisationen. Organisationen använder sig av en kombination av de två 

olika tankesätten för det är genom de redan utförda miljömässiga hållbarhetsåtgärder 

organisationen stärker sitt egenvärde eller om värdet skapas genom att hjälpa andra.  

Respondent C anser att syftet med att organisationen utför miljömässig hållbarhet är för att 

skapa ett värde men ett värde uppnås även genom att ”hjälpa andra”. 

 

Respondent C anser att organisationen är en ledare med miljömässig hållbarhet på 

organisationens marknad för att de kan se de fördelar miljömässig hållbarhet genererar. 
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Respondent C anser att det är ekonomin som styr organisationens miljömässiga 

hållbarhetshandlande och det är till en fördel för organisationen och skapar ett fokus på 

andra kostnader vilket i sin tur resulterar i nya vis att spara pengar.  

RESPONDENT E  

Organisationen har ett stort samhällsansvar eftersom de är ett kommunalt ägt och är inte en 

vinstdrivande organisation, respondent E anser ändå att allt som gynnar organisationen kan 

ses som en stor bonus.  

De fördelar organisationen ser med miljömässig hållbarhet är den goodwill och den positiva 

uppmärksamheten miljömässig hållbarhet kan generera. Stora kända tidningar har 

uppmärksammat större projekt som medför att organisationens intressenter vill utföra fler 

liknande projekt om tidigare projekt ses positivt. 

RESPONDENT F 

När en miljömässig hållbarhetsåtgärd genomförs är det för att det hjälper andra 

organisationen vill i första hand arbetar för skattebetalarna. Respondent F anser att 

eftersom organisationen arbetar till stor del på längre sikt kan de se att miljömässiga 

hållbarhetsåtgärder idag är enbart till för att hjälpa andra som i sin tur ofta genererar på en 

längre sikt ett värde för organisationen. 

Organisationen är kommunal ägt vilket gör att organisationens huvudansvar är nöjda 

medborgare som ofta miljömässiga hållbarhetåtgärder leder till idag.  

 

Andra fördelar miljömässig hållbarhet genererar är att kommunen vill vara en god förebild 

och skapa ett hållbart samhälle och respondent F anser att miljömässiga hållbarhetsåtgärder 

är ett steg på vägen. En fördel med miljömässig hållbarhet är att kommunen blir mer 

eftertraktad och detta attraherar fler intressenter till att flyta till kommunen. 

RESPONDENT G 

Miljömässiga hållbarhetsåtgärder är viktigt för organisationen eftersom det finns ett värde 

med att genomföra miljömässiga hållbarhetsåtgärder. Det går inte alltid att mäta vilket 

värde åtgärden ger organisationen.  

Respondent G berättar att det viktigaste om vad för värde miljömässiga hållbarhetsåtgärder 

genererar så ska det kunna utföra och genomföra en kalkyl på åtgärden. Frågan om åtgärden 

går att betalas på kort sikt eller långsikt är ofta upp till fastighetsägaren.  

 

Det finns flera fördelar med att arbeta med miljömässig hållbarhet inom organisationen. En 

av de största fördelarna är den konkurrenskraft ett väl etablerat miljömässigt 
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hållbarhetstankesätt genererar. Respondent G menar att ”ingen kan påstå att det är dåligt 

med bra miljö” och anser ett genomgående miljömässigt hållbarhetstankesätt attraherar 

fastighetsägare. 

VILKET FOKUS STRÄVAR ORGANISATIONER MOT VID ETT MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARHETSENGAGEMANG?  

Sekerka & Stimel (2012) visar hur olika organisationstyper efter att organisationerna valt att 

engagera sig inom miljömässig hållbarhet väljer att fokusera på till hur de sedan skall gå 

tillväga. Utifrån detta utformar Sekerka & Stimel (2012) följande antagande: 

” Having the desire to engage in an ES action, stakeholder-driven organizations are more 

likely to be motivated by a promotion focus whereas shareholder-driven organizations are 

more likely to be motivated by a prevention focus, influencing the decision to engage in ES 

action.” (Sekerka & Stimel 2012) 

Med detta antagande till grund utvecklade vi frågor om hur organisationer fokuserar mot en 

miljömässig hållbarhet och till vilken grad de ser på miljömässiga hållbarhetsåtgärder. Vi 

utformade även frågor för att få en bild av om organisationer fokuserar på miljömässig 

hållbarhet. 

RESPONDENT A & B 

Respondent A & B anser att miljömässigt hållbarhetsarbete har en viktig plats inom 

organisationen och det framgår tydligt genom att organisationen har miljömässig hållbarhet 

integrerat i alla organisationens led. Det är av stor vikt för organisationen att arbeta aktivt 

och fokuserat mot de miljömässiga hållbarhetsmål organisationen har. 

Organisationen har en miljöchef som anses vara en faktor som talar för att organisationen 

har ett stort miljömässig hållbarhetsfokus. 

 

Organisationens miljömässiga hållbarhetsarbete finns i alla former och de arbetar till stor del 

med miljömässiga hållbarhetsfrågor i ett förebyggande syfte eftersom det krävs för att följa 

lagstiftningen. Respondent B anser att organisationen arbetar internt för att finna egna 

initiativ för en miljömässig hållbarhet, ”vi letar mycket efter de där initiativen”. 

Respondent B berättar att det är ett krävande arbete om organisation att själv ska driva de 

olika miljömässiga hållbarhetsfrågor framåt, det är lättare att ha miljömässig hållbarhet som 

krav som ska bockas av efter utförandet.  Organisationen lägger sin fokus mot att driva de 

miljömässiga hållbarhetsfrågorna framåt för att integrera frågarna i organisationens image.  

 

 



 Examensarbete 15hp. Johanna Hartung 

Jakob Lindeborg 

50 

 

RESPONDENT C  

Respondent C menar även om ett intresse för miljömässig hållbarhet inte finns på 

marknaden organisationen agerar är organisationens fokus i många fall på miljömässig 

hållbarhet. Frågor rörande miljömässig hållbarhet finns väl integrerade i organisationens 

affärsplan det specificeras vilka åtgärder organisationen ska arbeta med. Organisationen 

arbetar med att koncentrerar sig på energiförbrukning som har ett stort miljömässigt 

hållbarhetsvärde för dem. Energiförbrukningsfrågan kan minska en fastighets kostnad. 

Organisationen fokuserar sig på att ”tvinga” medarbetare på den lokala marknaden att gå 

kurser och skaffa kompetens. Enligt respondent C skapas ett intresse som i sin tur medför att 

arbetet med miljömässig hållbarhet blir roligare. 

 

Även om intresset för miljömässig hållbarhet inte finns på de lokala marknaderna. Kan en 

kombination av att se miljömässig hållbarhet som ett förebyggande syfte eller ett verktyg för 

att förbättra organisationens image vara lämplig.  Respondent C berättar att organisationen 

använder sig av miljömässig hållbarhet idag i ett förebyggande syfte. När organisationen vill 

välja att utföra handlingar på rätt sätt för att slippa genomföra större förändringar i 

framtiden. Ur ett större perspektiv fungerar miljömässig hållbarhet som ett verktyg för att 

skapa en trovärdighet och tillit till organisationen som genererar en bättre image framför allt 

mot de västerländska finansiärer organisationen har.      

RESPONDENT E  

Respondent E anser att miljömässiga hållbarhetsfrågor får stor plats i organisationen 

eftersom e är inriktade mot att följa fyra perspektiv. En miniatyr av dessa målsättningar står 

på varje medarbetares skrivbord för att hela tiden påminna dem om att miljömässig 

hållbarhet är något de arbetar mot. 

 

Eftersom organisationen har ett samhällsansvar finns det påtryckningar om miljömässiga 

hållbarhetsarbetskrav uppifrån ända upp i riksdagen det har kommit ut energikrav krav tills 

2020/2050. Det är höga krav och kommunen har som mål att minska förbrukning och utföra 

förbättringsarbete. Respondent E berättar att detta kommer att medföra hårdare press på 

organisationen som är kommunalt ägda bolag och de arbetar med dessa krav kontinuerligt. 

Följer organisationen kommunens uppsatta krav för samhället skapas goodwill till 

organisation. Respondent E menar att arbeta med miljömässiga hållbar är att arbeta för den 

kommande generationens skull.  
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RESPONDENT F 

Organisationen fokuserar sitt arbete mot miljömässig hållbarhet och respondent F anser att 

organisationens fokus uppfattas olika beroende på vilken intressent som tillfrågas. 

Organisationens kommun har ett tydligt fokus på miljömässig hållbarhet medan organisation 

inte har en ledande roll utan snarare lutar mot kommunen. Respondent F anser att 

organisationen kan uppfattas med att ha en indirekt fokus på miljömässiga 

hållbarhetsfrågorna.  

Organisationen har mer specifika miljömässiga hållbarhetsåtgärder, som att arbeta bort 

oljeberoendet, detta problem finns starkt förankrat hos styrelsen. Respondent F anser att 

organisationen lägger ett stort fokus på en lokal nivå.     

RESPONDENT G 

Organisationens fokus på miljömässig hållbarhet ger organisationen och dess intressenter 

ett vinnande scenario som grundas i att organisationen arbetar för fastighetsägare, kunder 

och för organisationen själv.  

De miljömässiga hållbarhetsåtgärder som har genomförts tror respondent G att 

fastighetsägaren kommer se åtgärderna som ett bra försök till en förbättrad image. Internt 

inom organisationen finns ett stark genomgående fokus på miljömässig hållbarhet. 

Organisationen har fått ett ansiktslyft som har hjälpt organisationen att engagera 

medarbetarna. Respondent G anser att en positiv miljömässig hållbarhetsåtgärd som låter 

organisationen skapar ett eget område med miljöcertifiering vilket anses vara ett vis att 

förbättra organisationens image. 

Respondent G menar att organisationen inte använder miljömässig hållbarhet inom 

organisationen med ändamålet att förbättra organisationens image utan anses vara en 

positiv biprodukt av ett engagerat arbete.        

 

HUR APPLICERAS MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET IN I ORGANISATIONER?  

Sekerka & Stimel (2012) tar upp hur miljömässig hållbarhet applicerad in i olika organisationer 

baserat på dess organisationstyp. Utifrån detta utformar Sekerka & Stimel (2012) följande 

antagande: 

” Having made a decision to engage in an ES action, stakeholder-driven organizations are 

more likely to address ES as an aspirational goal, working toward transformational change, 

whereas shareholder-driven organizations are more likely to address ES as a problem-to-

besolved, working toward incremental change.” ( Sekerka & Stimel 2012) 
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Utifrån detta antagande skapade vi frågor för att undersöka hur organisationer såg 

miljömässig hållbarhet som en målsättning. Vi utformade även frågor som skulle ge en 

klarare bild på om organisationer såg miljömässig hållbarhet som ett problem eller något 

som de eftersträvade.  

RESPONDENT A & B 

Respondent A & B anser att miljömässig hållbarhet finns som en målsättning i 

organisationens alla led. Respondent A berättar att förr var miljö en punkt på dagordningen 

som nu idag finns väl integrerad i alla andra frågor redan från början ”man känner av det 

utan att man tänker på det”.  

 

Respondent B berättar att organisationen som helhet ser miljömässig hållbarhet som något 

värt at eftersträva och att miljömässig hållbarhet är ett problem men organisationen har valt 

att inte se på miljömässig hållbarhet på det viset. Från början låg den miljömässiga 

hållbarhetsdebatten mer inställd på frågan om att ett problem som ska övervinnas och 

organisationen har nu valt att inte problematisera miljömässig hållbarhet.  

RESPONDENT C 

Miljömässiga hållbarhetsfrågor har en aktiv roll i den ekonomiska bedömningen som 

genomförs inför beslut ovh har i viss mån en plats i organisationens målsättning under en 

beslutsprocess. Oftast i form av materialval och vilken teknisk som används och respondent 

C anser att organisationen måste välja material som inte kommer behöva bytas ut på grund 

av miljömässigt negativa effekter.  

 

Respondent C anser att ”vi lever inte i en tvingande miljö” alla miljömässiga 

hållbarhetsåtgärder organisationen utför genomförs för att organisationen eftersträvar en 

miljömässig hållbarhet. Organisationen genomför åtgärder för att organisationen själv anser 

det vara viktigt.     

RESPONDENT E  

Respondent E anser att miljömässiga hållbarhetsfrågor är något som bör övervinnas och värt 

att eftersträvas men eftersom budgeten är begränsad måste organisationen göra vissa 

prioriteringar och miljömässig hållbarhet är något som kostar mycket. Miljömässiga 

hållbarhetslösningar ska prioriteras och organisationen arbetar med dessa frågor där kraven 

kommer uppifrån och ger en ökad önskan om att försöka prioritera miljömässig hållbarhet 

ytterligare. 
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RESPONDENT F 

Respondent F anser att i organisationen har miljömässig hållbarhet en stor plats även inom 

organisationens beslutsprocess och finns väl integrerad i beslutsprocessens alla steg. Olika 

miljömässiga hållberhatsfrågor finns med redan från första början i ett beslut.  

Från kommunens sida ställs det olika miljömässiga hållbarhetskrav på organisationen som 

leder till att miljömässig hållbarhet får en allt betydande roll i beslutsprocessen. Eftersom 

organisationen är politiskt styrd och politikerna är väldigt medvetna om miljömässig 

hållbarhet, drivs frågan på och kraven blir större om att organisationen ska agera med ökad 

miljömässigt hållbarhet.  

 

Organisationen ser att miljömässig hållbarhet definitivt är värt att eftersträva och de har 

kommit långt anser respondent F eftersom organisationen inte problematiserar 

miljömässiga hållbarhetsåtgärder. 

RESPONDENT G 

Organisationen tar upp miljömässig hållbarhet som mål i organisationens beslutsprocess och 

frågan är väl etablerad i beslutsprocessen eftersom organisationen är miljöcertifierad. 

Miljömässig hållbarhet är väl integrerat i processen på ett naturligt sätt. Respondent G anser 

att eftersom organisationen utför själva gör olika inköp finns det alltid miljömässiga 

hållbarhetsmål väl integrerade i stora som små beslut. 

Respondent G berättar att genom att organisationen köper in olika tjänster och materiel vid 

olika åtgärder i fastigheterna finns miljömässiga hållbarhetskrav med i 

upphandlingsprocessen.  

Organisationen har olika stora investeringsprojekt som genomförs blir den miljömässiga 

hållbarheten mer tydlig i beslutsprocessen och resulterar ofta i att fastigheten får någon 

form av miljöcertifikat. 

 

Miljömässig hållbarhet är något som är värt att eftersträva och tidigare har miljömässig 

hållbarhet uppfattas som ett problem och respondent G anser att fastighetsbranschen länge 

har duckat för miljömässiga hållbarhetsfrågor.  

Respondent G anser att organisationen idag har insett behovet av att utvecklas och gå 

vidare. Det inte går längre att strunta i miljömässiga hållbarhetsfrågorfrågor och respondent 

G menar att det ”bara är att köra på och utvecklas ännu mer”.   
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HUR BEKRÄFTAR MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET ORGANISATIONENSIDENTITET?  

Sekerka & Stimel (2012) förklarar på hur en organisationsidentitet kan påverkas och bekräftas 

av miljömässig hållbarhet. Utifrån detta utformar Sekerka & Stimel (2012) följande 

antagande:  

” The ES action taken serves to affirm the organization’s identity, which, in turn, influences 

future ESDM efforts.” ( Sekerka & Stimel 2012) 

Utifrån detta antagande utformade vi frågor som kunde ge oss uppfattning av hur tidigare 

miljömässigt hållbarhetsarbete påverkar organisationens arbete idag. Vi utvecklade frågor 

för att få oss en ökad förståelse hur miljömässigt hållbarhetsarbete påverkade 

organisationens beslutsprocess.  

RESPONDENT A & B 

Organisationen har som mål att inte ha några fastigheter med oljepannor och utfört stora 

uppgraderingar på fastigheter med oljepannor. Detta tankesätt har bidragit till att 

organisationen har undvikit att köpa oljeeldade fastigheter, eller att organisationen har 

redan vid investeringstankegångar med ett byta av oljepannorna i kostnadsberäkningen.  

Respondent A berättar att organisationen kan uppleva att tidigare miljömässiga 

hållbarhetsåtgärder har haft en effekt på organisationen. I organisationen har miljömässig 

hållbarhet blivit en självklarhet att diskutera miljömässig hållbarhet och det finns alltid med 

vid organisatoriska beslut.  Vid olika installationer försöker organisationen alltid byta till ett 

mer miljöeffektivt alternativen. Miljömässig hållbarhet har integrerats på djup nivå i hela 

beslutsprocessen.  

RESPONDENT C 

Respondent C anser att organisationens genomförda miljömässiga hållbarhetsåtgärder 

kommer ha en effekt på hur organisationen tar framtida beslut. Miljöpositiva tankegångar 

integreras in i organisationen leder det till en ökad erfarenhet. Respondent C anser att 

miljömässiga hållbarhetsåtgärder inte får gå till en överdrift ”vi arbetar ändå med 

kapitalförvaltning”. Organisationens tankegångar har förändrats. Där miljömässig hållbarhet 

förr fanns med bara till viss del till att miljömässig hållbarhet har utvecklats till en central 

fråga för organisationen.  

 

Respondent C anser att organisationen kan se att en miljömässig hållbarhetsåtgärd har ett 

ekonomiskt incitament och att uppkommer ett värde i organisationen. Miljömässig 

hållbarhetsåtgärd påverkar hur organisationen arbetar annars ser respondent C inte någon 

stor förändring i arbetet. 
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Respondent C menar att organisationen kan till viss del se en skillnad till hur 

beslutsprocessen har blivit påverkad av miljömässiga hållbarhetsåtgärder.  

RESPONDENT E  

Respondent E anser att vid miljökvalitetarbeten har organisationen stor nytta av tidigare 

projekt eftersom tidigare projekt kan fungera som en erfarenhetsåterföring. Organisationen 

tar de mest fördelaktiga godbitar från nutida projekt som organisationen arbetar med, bland 

annat lågenergihus och passivhus till framtida projekt. Tidigare energisparningsprojekt har 

”öppnat upp ögonen” i hela organisationer för miljömässig hållbarhetåtgärder. Medarbetare 

på ekonomisidan har erhållit en inblick på effekten av minskad energiförbrukning. 

Respondent E berättar att alla de inblandade inom organisationen har fått ett nytt sätt att 

tänka på angående miljömässig hållbarhet. Medarbetare har utbildats i frågan samt 

förvaltare har erhållit en ökad önskan att utföra miljömässiga hållberhetsaktioner.  

 

Det även finns skillnader i organisationens beslutsprocess eftersom en miljömässig 

hållbarhetsåtgärd innebär en stor investeringar fftersom intresset är stort hos politikerna var 

det inga problem med en budget på 126 miljoner till energisparningsåtgärder.  

Respondent E anser att i och med att olika miljömässiga hållberhetsåtgärden ligger under 

denna tidsepok. Kommer tidigare energisparningsprojektet framstå som goda exempel och 

det skulle inte vara några problem för organisationen att genomföra nästa 

energieffektiviseringsetapp även om det skulle vara till en större kostnad. 

RESPONDENT F 

Organisationens tidigare miljömässiga hållbarhetsbesluts kommer att påverka 

organisationens framtida beslut. När organisationen tidigare tagit ett beslut har 

organisationen undersökt och diskuterat fram miljömässiga hållbarhetsbeslutsgrunder. 

Respondent F anser att det kommer i framtiden påverka hur liknande framtida beslut tas.  

 

Respondent F berättar att organisationen ser på genomförda miljömässiga 

hållbarhetsåtgärder som en inspirationskälla. Ett exempel är ett miljömässigt 

hållbarhetsarbete som genomförs i år med matavfall som har uppskattats runt om i 

kommunen. Genererar en positiv erfarenhet som resulterar att organisationen får en 

positivitet inför andra miljömässiga hållbarhetsåtgärder. 

 

Respondent F menar efter att organisationen genomfört miljömässiga hållbarhetsåtgärder. 

Skapar agerandet ett större medvetande inom organisationen som påverkar 

beslutsprocessen.  
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I organisationen har miljömässig hållbarhet en mer naturlig del i miljömässig 

hållbarhetsdiskussion respondent F menar att det i slutänden är ekonomin som styr ”man 

kan inte göra allt.” 

RESPONDENT G 

Eftersom organisationen har utfört lyckade miljömässiga hållbarhetsåtgärder integreras 

frågan in i organisationen som helhet. Miljömässig hållbarhet är inte längre en extradel som 

måste tvingas fram utan har blivit en självklarhet för de flesta av organisationens 

intressenter.  

Respondent G menar att organisationen ser miljömässig hållbarhet inte lägre som en nyhet 

utan som en åtgärd, som måste genomföras.  

 

Olika miljömässiga hållbarhetsåtgärder har lyft fram frågan i organisationen och att de inte 

längre kan undvika miljömässiga hållbarhetsfrågor. Respondent G berättar att frågor har 

uppkommit inom organisationer angående farligt avfall. 

 

Respondent G anser inte att organisationens miljömässiga hållbarhetsåtgärder påverkar hur 

beslutsprocess tillämpas. Miljömässig hållbarhet har blir ett tydligare krav i beslut eftersom 

det finns miljökrav genom hela processen.  

ANALYS & RESULTAT 

Vi har valt teori utefter vad som kan komma att påverka hur miljömässig hållbarhet 

genererar ett organisationssvärde. För att en organisation ska lyckas med miljömässig 

hållbarhet krävs det att flera processer sammanlänkas. För att vi ska undersöka detta valde 

vi därför en modell av Sekerka & Stimel (2012) vars syfte är se hur beslutsfattare med hjälp av 

etisk beslutsfattning kan motivera intressenter mot miljömässig hållbarhet. Vi har valt att 

utveckla teori och empiri. Därefter pröva teoretiska referensramar mot den insamlad data. 

För att nå detta har vi noggrant genomfört och studerat tidigare genomförd forskning inom 

ämnesområdet. För en djupare förståelse och för ett bra referensmaterial att jämföra mot 

teorin. Vi har genomfört och presenterat ett antal intervjuer med betydelsefulla och erfarna 

beslutsfattare inom den svenska fastighetsbranschen. För att skapa oss en bredd och större 

förståelse för en bransch som innefattar flera olika typer av aktörer har vi valt att genomföra 

intervjuer med såväl privat ägda och kommunala, stora och små aktörer. 

HUR MOTIVERAR RATIONELL CBA ORGANISATIONER? 

Teorin presenterar stora tydliga skillnader mellan hur stakeholderdrivna organisationer och 

shareholderdrivna organisationer agerar och utför miljömässiga hållbarhetsåtgärder. 

Sekerka & Stimel (2012) hävdar att en stakeholderdriven organisation har ett bredare 

perspektiv på vilka som är organisationens intressenter. Organisationen arbetar för att skapa 
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en sammanhängande fördel för alla intressenter. En shareholderdriven organisation agerar 

och ser endast aktieägarna som sina intressenter organisationen lyssnar på dem i första 

hand (Sekerka & Stimel 2012). 

Med en utgångspunkt från teorin presenteras vikten av rationell CBA vid en bedömning av 

organisationens sannolikhet att röra sig mot miljömässig hållbarhet (Sekerka & Stimel 2012). 

Teorin presenterar ett svart/vitt tankesätt kring hur de olika organisationstyperna arbetar 

med och tillämpar CBA (Bazerman & Green 2010). 

Under intervjuernas gång framgick det tydligt att alla tillfrågade organisationer på något vis 

tillhörde båda organisationstyperna. Exempelvis ser en organisation på alla som påverkar 

eller påverkas av organisationen som deras intressenter. Medan vissa organisationer 

diskuterar vikten av att de arbetar för ägarna och att organisationens syfte är att generera 

lönsamhet.  

När vi jämför de två exempel med Sekerka & Stimels (2012) teori borde den ena 

organisationen vara shareholderdriven. Vad vi fick erfara är att inom den svenska 

fastighetsbranschen kan man inte se teorins strikta uppdelning i ett svart/vitt tänk utan 

färgerna blandas i en s.k. gråskala. 

Bland de tillfrågade organisationerna fanns ett tydligt och utarbetat tankesätt kring hur de 

tillämpar och värderar investeringar. Skillnaden mellan hur de tillfrågade organisationerna 

arbetade och använder CBA som ett verktyg är att en av organisationerna exempelvis såg på 

investeringar som ett vis att påverka sin image. Vilket gjorde organisationen mer troliga att 

utföra större omkostnader på sådana arbeten.   

Ytterligare ett sätt att se på CBA och något som Sekerka & Stimel (2012) inte tar hänsyn till är 

vilken form av fördel som en organisation får ut av en CBA positiv handling. Vi upptäckte att 

inom fastighetsbranschen och bland de tillfrågade organisationerna påverkas arbetet med 

rationell CBA utifrån vilka mål organisationen har med deras fastigheter. De organisationer 

som har långsiktiga mål med sina fastigheter såg en fördel med att tillämpa rationell CBA på 

en större skala. Jämtemot de organisationer som arbetade med mer kortsiktiga mål krävde 

att fördelarna med en investering skulle genereras i en snabbare takt. 

Med vår teoretiska referensram i ryggen och jämför med den insamlade data framgick det 

tydligt att alla tillfrågade organisationer krävde en lönsamhet och såg lönsamhet i alla dess 

former som ett krav vid genomförande av miljömässig hållbarhet. Citerat från respondent C 

”Vi äger inte fastigheter för att vara snälla, de ska trots allt vara lönsamma”  

Tidigare forskning tar upp olika faktorer där miljömässiga hållbarhetsåtgärder kan användas 

som ett verktyg till att skapa ett gott rykte och ett långvarigt värde (Eccles m fl. 2012). Vi har 

sett ett tydlig mönster om hur vissa av de tillfrågade organisationerna värderar och ser på 
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miljömässig hållbarhet som en långvarig investering. För att skapa ett bra ryckte och ett 

långsiktigt värde för organisationen.  

Vi ser här att skillnaden mellan teori och den insamlade data inte är så stor. Eccles m fl. (2012) 

forskning om miljömässiga hållbarhetsåtgärder som ett steg mot ett långsiktigt värde och 

god företags bild kan vi direkt koppla till hur organisationer resonerar.   

VAD MOTIVERAR ORGANISATIONER ATT UTFÖRA MILJÖMÄSSIGA HÅLLBARHETSÅTGÄRDER? 

Sekerka & Stimel (2012) hävdar i teorin att miljömässiga hållbarhetsåtgärder, beroende på 

organisationstyp genererar positiva eller negativa känslor. I teorin tas vikten upp om hur 

känslor påverkar synen på miljömässig hållbarhet. Det diskuteras att en kombination av att 

negativa och positiva känslor kan användas. Som ofta kan leda till en generellt negativ syn på 

miljömässigt hållbarhetsarbete (Sekerka & Stimel 2012).  

Sekerka & Stimel (2012) tar upp hur skillnaden mellan organisationstyperna påverkas av 

miljömässig hållbarhet och är tydliga och ger en bild av två extremer med stora skillnader 

mellan stakholder- och shareholderdrivna organisationer. Dessa skillnader är att 

stakeholderdrivna organisationer oftast utnyttjar den positiva känslan kring miljömässig 

hållbarhet för att utveckla organisationens image och motivera dess intressenter. En 

shareholderdriven organisation tenderar att agera ur ett egenintresse vilket oftast resulterar 

i att miljömässig hållbarhet får en negativ bild (Sekerka & Stimel 2012).  

En beslutsfattare kan utnyttja de negativa känslorna för att utveckla miljömässigt 

hållbarhetsarbetet, vad man bör tänka på är att för att skapa en hälsosam och långsiktig 

relation till miljömässig hållbarhet så bör frågan bemötas av positivitet (Sekerka & Stimel 2012). 

Vår empiriska studie visar att miljömässig hållbarhet har en positiv position i alla de 

tillfrågade organisationerna även om arbetet ser olika ut beroende på organisation. Hur 

miljömässig hållbarhet bemöts av intressenter beror dels på vilken marknad organisationen 

agerar på och vilken typ av intressent som åtgärden påverkar.  

Respondent A anser att positiviteten för miljömässig hållbarhet inom organisationen 

kommer från stolthet och en ansvarskänsla och hävdar vidare att ”man känner sig dum om 

man inte tycker att vi ska tänka på miljö” Respondent B berättar om ökad efterfrågan på 

gröna hyresavtal och att intressenter har gröna konkreta frågor.  

Vidare visar respondent C att beroende hur en hyresgäst blir påverkad av miljömässig 

hållbarhetsåtgärd blir det olika känslomässiga bemötanden. I deras fall resulterar en åtgärd 

som påverkar intressentens hyra i stort omfång negativt ”Man tänker med plånboken”. 

Vid en närmare granskning av den teoretiska referensramen och den insamlade data ser vi 

här ett svart/vit tänkande. Sekerka & Stimels (2012) generalisera angående hur uppdelade de 
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olika organisationstyperna är. De tillfrågade organisationerna har i flera fall helt olika synsätt 

på miljömässig hållbarhet och arbetar olika jämfört med varandra men alla tillfrågade 

organisationer är helt överens om att miljömässiga hållbara åtgärder, synsätt och 

tankegångar ger positiv feedback. 

HUR MOTIVERAR EXTERNA BESTÄMMELSER ORGANISATIONEN?  

Sekerka & Stimels (2012) ter upp vikten av utomstående faktorer som har en press på 

organisationer att engagera sig i miljömässig hållbarhet, dessa faktorer kommer ofta från 

lagstiftning.  

Här presenterar teorin vikten om att utnyttja dessa bestämmelser för att skapa en 

motivation hos organisationen. Sekerka & Stimel (2012) tar upp att det tillvägagångssätt 

organisationen använder sig av beror på organisationens identitet. 

Genom analys av den insamlade data framgår det tydligt att belöning föredras framför 

bestraffning. Incitament att följa och föregå lagstiftningen eftersträvas och det märks 

tydligast hos de tillfrågade organisationerna att en kombination av båda föredrogs.  

Respondent E och F arbetar båda för en kommunal organisation och använder lagstiftning 

som en motivationsfaktor för att ta beslut. Respondent C visar att lagstiftning hjälper i frågor 

där resultat lätt kan mätas, men i slutändan är det de ekonomiska faktorer som är 

avgörande. Både bestraffning och belöning genererar liknande resultat eftersom 

bestraffning och belöning påverkar det ekonomiska incitament. 

Vi anser att det är en balansgång mellan om bestraffning eller belöning motiverar en 

organisation till miljömässigt hållbarhetsarbete. Många av de tillfrågade respondenter 

antydde att det var ekonomin som är den största motivationsfaktorn eftersom en belöning 

minskar kostnader eftersträvas detta, medan om en bestraffning ökar kostnaderna undviks 

detta.  

Belöning motiverar självklart mer medan en bestraffning undviks mer, vilket kan resultera i 

att organisationer föredrar att undvika bestraffning trots att de motiveras mer av belöning. 

HUR STÄRKER MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET ORGANISATIONENS IMAGE?  

Teorin visar att en organisations etiska värderingar leder organisationen mot ett 

handlingsperspektiv som forskare anser gynna eller missgynna organisationens effektivitet 

(Sekerka & Stimel 2012). Vanliga faktorer som kan påverka hur intressenter reagerar på och tar 

till sig regler och policy.   

Som ofta avspeglas organisationens målsättning och deras interna normer. Normerna 

påverkar hur organisationer reagerar på regler och eftersom normerna kan uppvisa en 
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positiv effekt stärks mottagandet av miljömässig hållbarhet och integreras in i 

organisationens identitet (Sekerka & Stimel 2012). 

Beroende på organisationstyp menar Sekerka & Stimel (2012) att integreringen av 

miljömässig hållbarhet påverkas. I stakeholderdrivna organisationer finns miljömässig 

hållbarhet integrerat i den dagliga arbetsprocessen och har en stark plats i organisationen 

tack vare ett större intresse och engagemang. Medan shareholderdrivna organisationer har 

en högre återhållsamhet mot miljömässig hållbarhet till följd av att de är mer resultats 

drivna. Miljömässig hållbarhet får en mer defensiv position och undviks när det inte är 

absolut nödvändigt (Sekerka & Stimel 2012, Dequech 2003). 

Vid undersökning av den insamlade data visades det att organisationer har en kombination 

mellan värde och viljan att hjälpa andra. 

Här har vi märkt den största skillnaden mellan de tillfrågande organisationerna. Vad denna 

skillnad beror på tenderar vara hur långsiktigt en organisation ser på investeringar. Flera av 

de tillfrågade organisationerna har antytt att de inte gör någonting för att vara snälla utan 

att det bör finnas ekonomiska eller liknande incitament kommande i framtiden. 

Skillnaden mellan vad vi lärt oss genom den teoretiska referensramen och vad som sedan 

sågs genom den insamlade data är inte stor linjerna mellan de olika organisationstyperna är 

sammanlänkade. Många av organisationerna ser och arbetar med miljömässig hållbarhet 

integrerat i det dagliga arbetet dock genomförs inte miljömässiga hållbarhethandlingar om 

det inte finns något att vinna från dessa handlingar. 

VILKET FOKUS STRÄVAR ORGANISATIONER MOT VID MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARHETS ENGAGEMANG?   

Teorin visar att om organisationer har ett marknadsförningsfokus tenderar de att identifiera 

miljömässig hållbarhet problem som en del av organisationens ambitioner. Hur detta går till 

beror på om organisationen får positiva resultat i CBA medan negativa resultat inte 

genererar några vinster (Sekerka & Stimel 2012). 

Om man ser miljömässig hållbarhet som ett tvång där organisationen handlar genom en 

skyldighet leder det ofta till att organisationen har ett förebyggande fokus angående 

miljömässiga hållbarhetsfrågor. För att nå framgång eller nederlag krävs det en avsaknad av 

negativa konsekvenser eller ett förekommande av negativa konsekvenser i CBA (Sekerka & 

Stimel 2012).  

Om organisationer fokuserar på de negativa påföljderna leder det till ett undvikande 

beteende som kan minska avkastningen. Om man däremot är marknadsförings fokuserad 

ger detta positiva påföljder på miljömässig hållbarhet som kan leda till en större avkastning 

för organisationen (Sekerka & Stimel 2012, Förster m fl. 2001). 
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Genom den insamlade data ser vi att flera av de tillfrågade organisationerna har ett aktivt 

fokus mot miljömässig hållbarhet. De som saknar ett aktivt fokus känner att de har ett 

underliggande miljömässig hållbarhetsfokus. 

Respondent A & B anser att det är minst lika viktigt att miljömässig hållbarhet har ett 

mervärde som ett faktiskt miljövärde. De anser vidare att miljömässig hållbarhet är en 

affärsmöjlighet, där organisationen utför det de måste men försöker ofta gå steget längre.  

Respondent F menar att meningen med miljömässig hållbarhet är att självklart skapa ett 

hållbart samhälle som i sin tur medför en större efterfrågan och genererar en starkare 

kommun.   

Respondent C diskuterar skillnaden mellan hur organisationer arbetar med miljömässig 

hållbarhet i deras fall ger en förbättrad image inte alltid ett önskvärt resultat mot 

hyresgästerna medan västerländska finansiärer ser det som något ytterst attraktivt. Här 

menar respondent C att den miljömässiga hållbarheten kan användas som en kombination 

mellan ett förebyggande syfte eller en image förbättring. 

På denna fråga märker vi att skillnaderna mellan hur organisationstyperna presenteras i den 

teoretiska referensramen och hur det ser ut hos de tillfrågade organisationerna är stora. Vi 

ser att en sammansvetsning mellan de etiska besluten och här krävs det att ett beslut 

genererar någon form av vinning för organisationen. 

HUR APPLICERAS MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET IN I ORGANISATIONER?   

Sekerka & Stimel (2012) visar att när en organisation aktivt tar ett beslut att genomföra 

miljömässig hållbarhet är tillvägagångssättet en länk i kedjan mot förändring. Avbindningen 

av miljömässig hållbarhet vid låg tilltänksamhet resulterar ofta i att miljömässig hållbarhet 

framstår som ett hinder eller en onödig kostnad (Hoffman & Haigh 2010). En beslutsfattare kan 

leda organisationens intressenter genom olika känslor mot ett modernare tankesätt som kan 

resultera i förändring (Hoffman & Haigh 2010). 

Teorin visar att en kombination av negativ och positiv påverkan kan driva organisationen till 

att inte ta sig ann underskottsproblem och även använda miljömässig hållbarhet för att 

påverka överskottsproblemen (Cameron 2008). Utvecklingen kring miljömässig hållbarhet 

kommer inte enbart från miljömässiga hot utan genom innovation och utvecklandet av nya 

idéer och tankesätt (Dutton & Sonenshein 2008).    

Genom den insamlade data ser vi hur väl integrerad miljömässig hållbarhet är i alla de 

tillfrågade organisationerna och det framgår tydligt att miljömässig hållbarhet har fått en 

mer betydande roll inom beslutsprocessen.  
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Respondent A hävdar att ”man känner av utan att tänka på det” angående miljömässig 

hållbarhet i beslutsprocessen.  Bland de tillfrågade organisationerna framgår det att vid en 

problematisering ses miljömässig hållbarhet som en onödigt stor kostnad. Respondent G 

anser att eftersom branschen länge har undvikt miljömässiga hållbarhetsfrågan måste 

organisationer idag ”Bara köra på och utvecklas ännu mer”.  

 Respondent C anser att miljömässiga hållbarhetsfrågor har en aktiv roll i den ekonomiska 

bedömningen inför beslut vilket vi anses resulterar i en ökad påverkan hur organisationer 

hanterar problematiseringar kring miljömässig hållbarhet.   

Här ser vi enbart sporadiska likheter mellan den teoretiska referensramen och insamlade 

data men vi ser inte heller några större skillnader. Vi anser att frågan är svårtolkad och hur 

organisationen behandlar problematisering kring miljömässig hållbarhet beror på 

organisationen i frågan.  

HUR BEKRÄFTAR MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET ORGANISATIONENS IDENTITET? 

Oberoende på resultat vid olika miljömässiga hållbarhetsåtgärder kommer åtgärden påverka 

organisationen på ett eller annat sätt. Samtidigt anser Sekerka & Stimel (2012) att tidigare 

tagna miljömässig hållbarhet beslut sammankopplas och påverka organisationens befintliga 

identitet.  

Miljömässiga hållbarhetsåtgärder kan skapa en frustration hos intressenter om de känner att 

det finns begränsningar inom organisationen att utföra vissa miljömässiga 

hållbarhetsåtgärder Senge (2013) menar att det kan vara nyttigt att se på olika utomstående 

organisationer och deras miljömässiga hållbarhetsarbete eftersom konkurrenter kan sporra 

varandra (Senge 2013, Sekerka & Stimel 2012, Senge 1995). 

Genom den insamlade data ser vi att alla de tillfrågade organisationerna har påverkats av 

tidigare miljömässiga hållbarhetsåtgärder. Respondent A kan se hur tidigare tagna beslut 

angående hur organisationen arbetar med fastighetsuppvärmning har resulterat i att 

organisationen utvecklats så lång och att de undviker köpa oljeuppvärmda fastigheter.  

Respondent C anser att eftersom organisationen ser att en miljömässig hållbarhetsåtgärd 

har ett ekonomiskt incitament så skapar det ett värde för organisationen vilket går att 

utnyttja vid framtida beslut.    

Vi kan se en viss likhet mellan vad Sekerka & Stimel (2012) tar upp hur de tillfrågade 

organisationerna arbetar med och utnyttjar tidigare genomförda miljömässiga åtgärder. I 

likhet med vad Senge (2013) säger anser vi att de tillfrågade organisationerna använder sig av 

miljömässig hållbarhet som en konkurrenskraft som sporrar organisationen och deras 

konkurrenter att ta ett större intresse i miljömässig hållbarhet. 
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STUDIENS SLUTSATS 

I detta avsnitt ämnar vi att betona det vi har kommit fram till och presenterat under 

analysen. Vi kommer att presentera studiens bidrag och avslutningsvis presenterar vi förslag 

till fortsatt forskning. 

SLUTSATS & DISKUSSION 

Vår grundläggande frågeställning är: Kan CSR ge ett ökat organisationsvärde? För att finna 

svar på frågan ställde vi oss ytterligare en fråga: Kan Sekerka & Stimels (2012) modell 

tydliggöra bilden av etisk beslutsfattning och miljömässig hållbarhet inom den svenska 

fastighetsbranschen? Utifrån vår nerbrytning av syftet till frågeställningen kan vi nu 

presentera en del slutsatser. I studiens början presenterande vi vissa problemområden som 

vi nu kan avfärda genom vår ökade förståelse kring ämnesområdet. 

genom att angripa frågan: Kan Sekerka & Stimels (2012) modell tydliggöra bilden av etisk 

beslutsfattning och miljömässig hållbarhet inom den svenska fastighetsbranschen? bröt vi 

ner Sekerka & Stimels (2012) modell i sju frågor. Vi presenterar frågorna och tillhörande teori 

och empiri löpande genom studiens gång.  

Vi kan se vid rationella beteenden inom olika organisationer finns det ofta en ekonomisk 

grund till olika genomförda handlingar. Organisationer anser sig själva handla och utföra 

miljömässig hållbarhet med välvilja och vi kan se att det ekonomiska incitamentet är djupt 

rotat. I enstaka fall frångår en organisation från den ekonomiska viljan till att skapa ett 

miljömässigt hållbart värde.  

Utifrån Sekerka & Stimels (2012) modell får vi bilden av att shareholderdrivna organisationer 

tenderar till att låta ett egenintresse styra beslutsprocessen. Vi kan se att alla de tillfrågade 

organisationerna i grund och botten agerar utifrån ett egenintresse trotts att de arbetar med 

miljömässig hållbarhet. I många av respondenternas fall ser organisationen miljömässig 

hållbarhet som ett positivt redskap till att skapa ett attraktionsvärde. Attraktionsvärdet leder 

i sin tur till att fler intressenter söker sig till organisationen vilket vi anser kan tolkas som att 

organisationen har handlat ur ett egenintresse.  

Sekerka & Stimel (2012) berättar att olika organisationstyper motiveras olika av negativa och 

positiva känslor. De målar upp en svart/vit bild om hur olika organisationstyper motiveras. Vi 

kan se att efter analysen av vår insamlade data oberoende av respondenternas 

organisationstyp att miljömässig hållbarhet har ett positivt bemötande i de flesta avseenden.   

En stakeholderdriven organisation motiveras enligt Sekerka & Stimels (2012) modell vid 

extern bestämmelse av ett ökat incitament att tillämpa miljömässig hållbarhet. Vad vi 

kommit fram till är att när incitament tenderar att ge organisationen en ökad motivation 

mot miljömässig hållbarhet. Vi ser att alla tillfrågade organisationerna på ett eller annat sätt 
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behöver externa bestämmelser som tvingar organisationen mot en ökad miljömässig 

hållbarhet. Den bästa motivationsfaktorn är en kombination av bestraffning och belöning 

(Sekerka & Stimel 2012). På en grundläggande nivå ansåg respondenterna att bestraffning 

behövs för att starta ett miljömässigt hållbarhetsarbete, när organisationen kommit en bit 

på vägen ändrades behovet och organisationen arbetade mer utifrån den stolthet och 

konkurrenskraft miljömässig hållbarhet genererar. 

Sekerka & Stimel (2012) anser att en organisations etiska värderingar påverkar 

handlingsperspektivet som kan ge en gynnande eller missgynnande effektivitet. Vidare 

beskrivs det att etiska värderingar är faktorer som kan påverka hur intressenter tar till sig 

regler och policy. Detta avspeglas ofta i organisationens målsättning eller normer och 

beroende på organisationstyp tenderar normer att påverka hur miljömässig hållbarhet finns 

integrerat i organisationers arbetsprocess. (Sekerka & Stimel 2012). Vi anser det vara väldigt 

intressant hur olika de tillfrågade respondenterna svarade och hur väl teorin stämde in på 

empirin.  

Sekerka & Stimel (2012) anser att om organisationer har marknadsföringsfokus tenderar de 

att identifiera miljömässig hållbarhet som en del av organisationens ambitioner. Om 

organisationen ser miljömässig hållbarhet som ett tvång och handlar genom en skyldighet 

har organisationen ofta ett förebyggande fokus på organisationsidentiteten. Vi finner att 

skillnaderna mellan de två organisationstyperna i teorin var stora. Sekerka & Stimel (2012) 

berättar om ett val mellan marknadsförningsfokus eller förebyggande fokus. Under den 

empiriska undersökningen, fann vi att nästan alla tillfrågade organisationerna tillämpade en 

kombination av marknadsförings- och förebyggande fokus. Respondenterna såg miljömässig 

hållbarhet som värt att eftersträva men måste ändå generera någon form av värde för 

organisationen.  

Slutsatsen vi drar är det att ekonomin och miljömässig hållbarhet går hand i hand. 

Organisationers syn på miljömässig hållbarhet har förändrats och är idag kopplad till 

organisationers ekonomiska framgång, miljömässig hållbarhet är ett incitament som lockar 

kunder.    

Om en organisation tar ett aktivt beslut att genomföra miljömässig hållbarhet är det ett 

tillvägagångssätt organisationen väljer och ett steg mot en förändring. Tar organisationen 

inte ett aktivt beslut resulterar det ofta i att miljömässig hållbarhet framtår som en onödig 

kostnad (Hoffman & Haigh 2010). Beslutsfattare kan genom att styra olika känslor leda 

organisationens intressenter mot en förändring (Hoffman & Haigh 2010). Utvecklingen mot 

miljömässig hållbarhet kommer inte från hot som måste övervinnas utan genom innovation 

och nya idéer (Dutton & Sonenshein 2008). Bland de tillfrågade organisationerna framgår det 

tydligt att vid en problematisering av miljömässig hållbarhet ses det ofta som en onödig 

kostnad. Alla respondenter är överens om att miljömässig hållbarhet har en roll i den 
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ekonomiska bedömningen inom organisationen. Vi ser att det inte alltid är organisationens 

intressenters känslor som styr hur organisationen arbetar mot förändring.  

Vi kan se att vägen till förändring kan styras av ekonomiska skäl och innovation kring 

miljömässig hållbarhet bland de tillfrågade organisationerna styrs ofta av en vilja att testa 

åtgärder som kan ge en framtid lönsamhet.  

En organisations tidigare miljömässiga hållbarhetsåtgärder tenderar att sammankopplas och 

påverka en organisationsidentitet (Sekerka & Stimel 2012). Senge (2013) anser att en organisation 

kan erhålla nytta med att se hur utomstående organisationer arbetar med miljömässig 

hållbarhet. Bland de tillfrågade organisationerna ansåg de flesta att tidigare miljömässig 

hållbarhetsåtgärd påverkar hur organisationen arbetar idag. De flesta respondenterna kunde 

inte se om tidigare miljömässiga hållbarhetsåtgärder har påverkat beslutprocessen idag 

annat än genom att miljömässig hållbarhet i allmänhet har integrerats i hela organisationen. 

Vi kan se hur de tillfrågade organisationerna använde sig, i likhet med vad Senge (2013) 

menar, av miljömässig hållbarhet som ett verktyg för konkurrenskraft för organisationen. 

Samtidigt anser vi att alla de tillfrågade organisationerna har påverkats av tidigare 

miljömässig hållbarhet liknande Sekerka & Stimel (2012) tar upp i sitt antagande.  

Vi frågar oss hur Sekerka & Stimel (2012) har kommit fram till att det är en sådan stor skillnad 

i hur miljömässig hållbarhet uppfattas? Sekerka & Stimel (2012) menar att den framtagna 

modellen är en generalisering och inte kan appliceras överallt. Vi kan se att Sekerka & 

Stimels (2012) modell har brister när den ska appliceras på en sådan miljöinvecklad och 

miljöberoende bransch som fastighetsbranschen är.  

Vidare anser vi att Sekerka & Stimels (2012) modell är delvis tillämpningsbar och att modellen 

genom en viss förändring skulle kunna användas för att skapa en övergripande bild på hur en 

bransch i sin helhet arbetar med miljömässig hållbarhet. Eftersom vi i vår studie upptäckt 

brister i modellen grundat i Sekerka & Stimel (2012) generellt svart/vita organisationssynsätt 

anser vi att jämförandet mellan olika branscher med modellens hjälp skulle ge en större 

förståelse. Vi måste samtidigt ta hänsyn till som Sekerka & Stimel (2012) tar upp att den 

framtagna modellen inte tar hänsyn till irrationella känslor. 

Under studiens gång har det visats att fastighetsbranschen kontinuerligt undvikit att 

engagera sig för miljömässig hållbarhet. På senare år har miljömässig hållbarhet erhålligt ett 

starkare fotfäste i fastighetsbranschen och har idag en väl etablerad plats. En av de 

slutsatser vi kommit fram till under studiens gång är att det fortfarande behöver utveckling 

om hur branschen arbetar med och motiverar miljömässig hållbarhet.  

Ekonomiskt värde kan på kortsiktig nivå kringgås för andra värdeskapande faktorer som 

förbättrat anseende och image (Kull m fl. 2013). Till följd av detta kan vi se att ur ett långsiktigt 

perspektiv är dessa faktorer i slutändan ofta avgörande för att organisationen ska kunna 
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erhålla ett ökat ekonomiskt värde (Sekerka & Stimel 2012, Kanter 2011, Godfrey 2005). Många av de 

tillfrågade respondenterna tar upp ekonomisk vinning som det slutgiltiga målet.  

Då CSR tillämpas inom en organisation har vi märkt att det inte är organisationstyperna som 

påverkar om CSR ger ett ökat organisationsvärde utan det är snarare organisationens mål 

med fastigheten.  

Svaret blir att långsiktiga intressenter anser att kostnaden för miljöinsatser leder till ett 

motsvarande eller en större värdeökning av fastigheterna. För att detta ska vara sant krävs 

en långsiktighet och långsiktiga mål med fastigheten.   

FORTSATT FORSKNING 

Ett intressant synsätt skulle vara att modifiera och tillämpa Sekerka & Stimels (2012) modell 

vid jämförandet mellan olika branscher. Ett annat intressant ämne är hur miljömässig 

hållbarhet påverkar organisationers lönsamhet ur det ekonomiska perspektivet.  Hur står 

svenska organisationers miljömässiga hållbarhetsarbete jämfört med utländska?  Hur 

påverkas miljömässig hållbarhet av externa bestämmelser som lagstiftning och ökad 

myndighetskontroll. Under studiens gång har vi kommit fram till att Sekerka & Stimels (2012) 

modell har brister när den appliceras på den svenska fastighetsbranschen. Ett alternativ kan 

vara en utveckling och anpassning av Sekerka & Stimels (2012) modell för att lättare kunna 

appliceras mot en svensk bransch. 

Under de genomförda intervjuerna har flera organisationer pratat om den sociala 

hållbarheten och vi anser att det vore intressant att genomföra en liknande studie inom CSR 

men med inriktning mot social hållbarhet 

STUDIENS BIDRAG 

Studien bidrar till en ökad förståelse hur etisk beslutsfattning påverkar motivation av CSR. 

Studien bidrar även till ett tydliggörande av hur etisk beslutsfattning och miljömässig 

hållbarhet tillämpas inom den svenska fastighetsbranschen. Studien ger även svar på den 

praktiska frågan om CSR kan ge ett ökat organisationsvärde.  
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BILAGOR 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad innebär Er tjänst inom organisationen? 

 

2. Hur länge har Ni varit aktiv på Er tjänst? 

 

3. Hur ser en typisk beslutsprocess ut för Er? 

 

4. Känner Ni till begreppet Environmental sustainability decision-making? 

 

5. Om ja använder ni Er av ESDM inom organisationen? 

 

6. Hur väcker Ni intresset för miljöfrågor i organisationen? 

 

7. Hur motiverar Ni era medarbetare och intressenter att sträva mot ett större 

miljötänk inom organisationen? 

 

8. Känner Ni till begreppet cost benefit analysis? 

 

9. Om ja hur tillämpar Ni CBA i organisationen? 

 

10. Vem är en intressent hos Er? (ägare, anställda, hyresgäster etc.) 

 

11. Är miljö ett positivt laddat ämne hos Er? 

 

12. Hur känner era intressenter angående Ert miljötänk? 

 

13. Om Ni genomför miljö positiva arbeten, anses detta positivt eller negativt av era 

intressenter? 

 

14. Vad motiverar Er mer, att lagstiftning och bestämmelser, belönar Miljöarbete eller 

att det tvingar en att genomföra det? 

 

15. Då Ni ska genomföra åtgärder mot miljömässig hållbarhet, är det då viktigt att dessa 

ger Er ett värde eller räcker det att det hjälper andra? 
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16. Vad ser Ni för fördel med att arbeta med miljömässig hållbarhet? 

 

17. Focuserar Ni ert arbete mot miljömässiga hållbarhets frågor? 

 

18. Hur fokusera ni Er mot miljömässiga hållbarhetsfrågor? Ser Ni dem som ett 

förebyggande syfte eller mer som ett redskap för att förbättra företags imagen? 

 

19. Har ni i Er beslutsprocess miljömässiga hållbarhetsfrågor som målsättning? 

 

20. Ser Ni den miljömässiga hålbarhetsfrågan som ett problem som måste övervinnas 

eller är det något Ni anser vara värt att eftersträvar? 

 

21. Ser Ni att genomförda hållbarhetsaktioner har haft någon effekt på hur framtida 

beslut tas utifrån ett miljömässig hållbart synsätt? 

 

22. Ser Ni att genomförda hållbarhetsaktioner har haft någon effekt på hur 

organisationen arbetar med miljö och hållbarhet idag? 

 

23. Märker Ni någon skillnad i organisationens beslutsprocess efter att miljömässiga 

hållbarhetsaktioner genomförts? 

 


