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Förord 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till de medverkande företag och respondenter som tagit 

sig tiden att bli intervjuade och på ett engagerat sätt besvarat våra frågor, vilket varit en 

förutsättning för att fullfölja denna uppsats.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Lars Lindbergh för den vägledning, de 

tips och goda råd samt stöttning vi fått. Lars Lindbergh har visat oss förtroende samtidigt 

som han hjälpt oss på ett sätt som utvecklat både oss själva och uppsatsen. På det stora 

hela har Lars Lindbergh fungerat som ett bollplank, vilket fått oss att sortera fram de 

relevanta tankar vi haft under uppsatsens gång. 

 

Tack! 

 

  



 

Sammanfattning 

Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet 

kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets 

efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. Varför företag skulle vilja arbeta 

med hållbarhet kan för vissa ses som paradoxalt då det medför kostnader. Flera studier har 

undersökt varför företag väljer att arbeta med hållbarhet och där det visat att det kan löna 

sig för företag att arbeta med hållbarhet trots de ökande kostnaderna. Bygg och 

fastighetsföretagen är en viktig del av samhället eftersom människor behöver ett hem och 

företag behöver en lokal att bedriva sin verksamhet i. Bygg och fastighetsbranschen anses 

inte som en av de mest miljöintensiva branscher men är ändå intressant att studera ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Idag finns det färdiga koncept på miljöcertifiering av byggnader 

som företagen kan använda sig av för att certifiera sina byggnader och visa att de arbetar 

med hållbarhet. Det grundades en organisation 2009 ”Sweden Green Building Council” 

som arbetar med att certifiera byggnader. Certifiering av byggnader är något som blivit 

större i Sverige under den senaste tiden och hållbarhetsfrågor för bygg och 

fastighetsföretagen har blivit en del i deras process. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur och vilka intressenterna det är som kan 

driva på bygg och fastighetsföretagen att bygga mer hållbart. Vidare inbegriper syftet att 

också undersöka hur de tre mekanismerna som presenterades av DiMaggio och Powell 

har påverkat bygg och fastighetsföretagen att bygga mer miljövänliga fastigheter. För att 

ta reda på studiens syfte har författarna använt sig av kvalitativa intervjuer. Studien har 

också ett deduktivt angreppssätt och utgår från intressentteorin och tre mekanismer inom 

institutionella teorin framtagna av DiMaggio och Powell.  

Studiens resultat tyder på att de studerade företagens kunder har en drivande kraft i 

företagens beslut om att bygga mer miljövänligt och att det är här som den starkaste 

drivkrafter härrör. Det framgick också en skillnad hos kunderna beroende på om det var 

kommersiella eller privata bostadsrättskunder. De kommersiella kunderna prioriterade 

miljö mer än privata och där de privata bostadshyresgästerna istället prioriterade trygghet 

och säkerhet samt en funktion i fastigheten. Vidare visar studiens resultat att hållbarhet 

blir mer viktigt i framtiden där företagen får signaler om en mer miljömedveten kring 

dagens ungdom. För att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga i framtiden ser många 

av respondenterna det viktigt med att implementera mer hållbarhetsfrågor i sin 

verksamhet. 
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Kapitel 1: Inledning 
I följande kapitel presenteras samt diskuteras en bakgrund till studien, vilket mynnar ut i 

en problemformulering. Vidare framförs vilket syfte studien har, dess avgränsningar samt 

hur studien kan ha ett såväl teoretiskt som praktiskt bidrag. Kapitlet avslutas med en 

disposition av studien som helhet.   

1.1 Problembakgrund  
En av nutidens största utmaningar för mänskligheten är miljön och bevarandet av denna 

jord till nästkommande generationer. Enligt Världsnaturfonden (WWF, 2017) har halten 

av koldioxid i atmosfären sedan slutet av 1700-talet, och tillika startskottet av 

industrialiseringen, ökat med cirka 42 procent. Medeltemperaturen de senaste hundra åren 

har, som en följd av de ökade halterna av koldioxid i atmosfären, ökat med 0,74 grader 

Celsius. Fortsätter det i den här takten spås en ytterligare ökning av medeltemperaturen 

med 1,1 till 6,4 grader Celsius till slutet av 2000-talet (Lassalle et al, 2010, s2441). Denna 

miljöpåfrestning bidrar till att glaciärer smälter och att både växter och djur får det svårt 

att överleva. De största orsakerna till den globala uppvärmning vi ser idag, som en följd 

av de ökade halterna av växthusgaser, är förbränning av fossila bränslen - utsläppen av 

fossila bränslen står för tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen (WWF, 2017). 

Dessa resurser är dessutom ändliga, och förbrukas i snabbare takt än vad de förnyas. 

Förändringar i miljön, likt ovan nämnda, har gett begreppet ekologisk hållbarhet en viktig 

betydelse och genomsyrar i dag samhällets olika delar.  

Begreppet hållbarhet innefattar tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Hållbarhet diskuteras flitigt i media, är en del av undervisningen vid skolor och 

universitet och implementeras allt mer i företagens sätt att verka. Förenta Nationen 

skapade i slutet av 1980-talet en kommission för miljö och utveckling, även känd som 

Brundtlandkommissionen. Detta för att skapa en tydlig och gemensam definition av 

hållbar utveckling och dess innebörd (Grankvist, 2012, s16). Definitionen löd “En hållbar 

utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.”.  

Det har inte alltid legat i företagens intresse att ta in ekologisk hållbarhet i sina 

affärsmodeller i och med att det ansetts finnas en motsättning mellan det som är bra för 

miljön och det som är bra för ekonomin. Argument har då framförts att företag har svårt 

att fatta miljömässigt bra beslut på grund av att det inte är ekonomiskt hållbart (Lindbergh 

et al, 2016, s371). Numera börjar däremot fördelar med ekologiskt hållbara affärsmodeller 

uppmärksammas, som att det kan leda till innovation och utveckling. En innovativ lösning 

som samspelar ekonomisk lönsamhet och hållbarhet är cirkulär ekonomi. Att jordens 

resurser har kommit att förbrukas i en snabbare takt än vad den förnyas har bland annat 

bidragit till att företagen valt att gå från linjär ekonomi till cirkulär. Det vill säga att istället 

för att köpa in material, använda det och sedan slänga, väljer många att nu återvinna så 

mycket som möjligt och tar på så vis tillvara på jordens resurser.  

Företagen är en viktig del av vårt samhälle då de bidrar till ekonomisk tillväxt, arbete, och 

produkter och tjänster som används i samhället. Samtidigt har företagen även ett socialt 

ansvar gentemot samhället. Corporate Social Responsibility (CSR) har utvecklats under 

lång tid och lyfter fram vikten av företagsansvar. CSR innebär att företaget inte bara har 

ekonomiska och juridiska skyldigheter utan också att de gentemot samhället har ett socialt 

ansvar som sträcker sig utanför företagets skyldigheter (Carroll, 1979, 497). Vidare ställs 

allt högre krav från såväl samhällets sida som lagstiftande myndigheter på hur företag 
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integrerar socialt ansvarstagande i sin verksamhet. I en rapport framtagen av Blom. et al 

(u.å, s5) framkommer att företag som inte arbetar med frågor rörande ansvarsfullt 

företagande kommer förlora konkurrenskraft och därmed få det svårt att överleva på sikt. 

I rapporten framgår det att det fanns viss variation i hur mycket resurser företagen lägger 

på ansvarsfullt företagande och det rapporterades även om en viss skillnad beroende på 

storlek på företag och inriktning på produkter. Större företag avsatte generellt mer resurser 

än mindre och de främsta anledningarna har visat sig vara att stärka sitt varumärke, öka 

antalet nöjda kunder och att bidra till en hållbar utveckling (Blom et al, u.å, s8). 

Som en konsekvens av de ovan nämnda, negativa förändringarna av miljön har det skapats 

en större medvetenhet kring hur vi människor påverkar klimatförändringen. Den ökade 

miljömedvetenheten yttrar sig bland annat i företagens tillämpning av CSR och hur många 

företag aktivt tagit in CSR som en del av den övergripande strategin – tidigare har 

tillämpningen av CSR inom företagsvärlden främst yttrat sig i form av en reaktion på 

inträffade skandaler. Detta framgår i en studie av Eweje och Sakaki (2015, s682) som 

undersökt hur företag i Japan valt att integrera CSR i verksamheten. Ett tydligt exempel 

på en skandal är då Volkswagen manipulerade mätvärdena på utsläppen av sina bilar i 

syfte att de skulle klara kraven för vad som är godkänt (Busby, 2017). Skandalen fick stor 

uppståndelse i både media och nyhetsflöden vilket fick som resultat att Volkswagen 

tvingades rätta till felen. 

Företag förväntas att ta mera ansvar gällande miljö i de områden där de bedriver sin 

verksamhet och företag förväntas också möta de lokalt definierade målen gällande såväl 

det sociala som miljön. (Eweje et al., 2015 s 678). Olika intressenter, vilka kan variera 

beroende på vad det är för typ av företag, ställer mer krav på att företag ökar sitt 

samhällsansvar (Eweje et al., 2015 s 678). Under 2000-talet har företagen visat ett större 

ansvarstagande kring hållbarhetsfrågor och det finns flera anledningar till det. En av 

anledningarna är att såväl lagar som samhället sätter press på företagen att öka sitt 

ansvarstagande (Kanji, 2010, s.119). Kraven för hållbarhetsengagemang kommer från 

olika typer av intressenter, så som investerare, kunder och samhället i stort. Lozano et al 

(2009, s60) ger i sin studie förslag på hur CSR skapar konkurrenskraft genom att skapa 

större värde hos intressenterna. Vidare blir relationen till företagets huvudintressenter 

avgörande för ett företags framgång. Relationen till intressenterna bygger på transparens, 

kommunikation, information och rapportering (Lozano et al, 2009, s61). Under hösten 

2016 bestämde riksdagen att större företag måste upprätta en hållbarhetsrapport i sin 

årsredovisning. Kravet på rapporten bygger på ett EU-direktiv som ska göra informationen 

om hur företag arbetar med hållbarhet mer tillgänglig och jämförbar (regeringskansliet, 

2016). 

  

Tidigare studier har gjorts i syfte att undersöka hur ett företag integrerar CSR i sin 

verksamhet och varför många av företagen väljer att uppträda på ett ansvarsfullt sätt. 

Flertalet av företagen väljer till och med att ligga steget före när det gäller ansvarstagande. 

Beddewela och Fairbrass (2016, s502) har kommit fram till att en anledning till att CSR 

integreras i verksamheten är att öka legitimitet hos företagets intressenter. Ytterligare 

studier av Shubham et al (2018), och i samstämmighet med många andra studier, så 

indikerar Shubham et al (2018, s32) resultat att tre mekanismer påverkar en organisations 

hållbarhetsengagemang: tvingande (eng: coercive, imiterande (eng: mimemic), normativ 

(eng: normative). Studien visar att de tvingande krafterna kommer ifrån myndigheter och 

andra organisationer som företaget är beroende av. Normativa pressen kommer ifrån 

kulturen inom och runt företaget och att företag imiterar andra företag beror på att man 

eftersträvar att likna de som anses framgångsrika. Shubham et al (2018) menar att dessa 
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tre mekanismer är avgörande för hur ett företag formar sig. Dessa tre mekanismer 

presenterades först av DiMaggio och Powell (1983) och Shubham et als (2018, s33) studie 

var en av de första som fokuserade på de kombinerade effekterna av de här tre krafterna 

och öppnade upp ett fält för mer forskning. En annan studie av Fifka och Pobizhan (2014) 

tar reda på hur CSR tillämpas i Ryssland och hur det påverkas av internationella standarder 

och krav från intressenter. Fifka och Pobizhan (2014) kom fram till att de internationella 

influenserna från västvärlden har ökat medvetenheten hos företagen i Ryssland rörande 

CSR men att själva utövandet främst påverkas mest av landets bestämmelser och 

traditioner som byggts upp under lång tid.  

  

Många forskare är överens om att CSR är viktigt för ett företags strategi. Lozano et al 

(2009, s57) är en av de som ser CSR som en central fråga i företagens strategi, men att det 

förekommer svårigheter i att förstå de långsiktiga konsekvenserna av CSR-

implementering och de konkurrensmässiga fördelarna. Studien undersökte bland annat 

svårigheterna med att implementera CSR och sambandet mellan CSR och konkurrenskraft 

(Lozano et al, 2009, s62). Av studien framgick det ett tydligt samband mellan CSR och 

konkurrenskraft där företagets image och rykte var de främsta drivande faktorerna till 

varför företaget valde att införa CSR som strategi (Lozano et al, 2009, s63). Det är även 

företagets rykte som omvärlden använde sig av för att påverka implementeringen av CSR. 

Studiens slutsats att CSR ger ett positivt samband mellan CSR och finansiell prestation 

ligger i samstämmighet med andra studier (Lozano et al, 2009, s60). Ännu en slutsats som 

drogs från studien var att när ett företag hade implementerat CSR i företaget skapades det 

nya sätt att verka vilket kunde leda till andra mission och visioner samt uppkomst av nya 

produkter och tjänster (Lozano et al, 2009, s63). 

 

Det framgick av studien att CSR sällan mäts då det saknades gemensamma ramverk för 

CSR. Införandet av CSR var ofta snarare ett svar på en skandal och skada på företagets 

rykte än en proaktiv strategi (Lozano et al, 2009, s63). Vidare upptäcker i studien var att 

det inte verkade förekomma några ledande aktörer som drev CSR-arbetet framåt. NGO:s 

saknade resurser och offentliga organisationer ville inte ha ansvaret och företagen saknade 

legitimitet. Slutsatsen kom att bli att finansiella institutioner blev till huvudaktörer för att 

forma CSR och ansvarsfulla investeringar. Den europeiska finansiella sektorn fastslog att 

den framtida huvudfaktorn till CSR kretsade kring intressenternas efterfrågan, 

transparens, regulation, utbildning, incitament och företags uppfinningar. Framtida 

utmaningen blir dock mätbarheten av CSR. 

  

1.2 Problemdiskussion  
Freeman och Reed (1983) utvecklade den moderna intressentteorin med boken “Strategic 

Management: A Stakeholder Approach”. Freeman och Reed (1983) definierar företags 

intressenter på två sätt. “The wide sense of stakeholder” den här gruppen av intressenter 

är grupper som kan påverka organisationens resultat eller som påverkas av 

organisationens resultat. Den andra gruppen intressenter som definieras av Freeman och 

Reed (1983) är “The Narrow Sense of Stakeholder” den här gruppen av intressenter är de 

som organisation är beroende av för att kunna bedriva sin verksamhet. (Freeman och Reed, 

1983, s.91). Den förstnämnda gruppen kan till exempel bestå av, staten eller politiska 

grupper. Den andra gruppen av intressenter enligt Freeman och Reeds definiering kan 

bestå av, anställda, kunder, viktiga leverantörer och ägare. (Freeman och Reed, 1983, s.91) 

Freemans intresseteori menar på att det inte bara är kunder och ägare som är intressenter 

i ett företag utan också staten, konkurrenter, speciella organisationer som är kopplade till 
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företaget m.fl. Alla organisationer har intressenter och ett företag måste ta alla intressenter 

i beaktning för att bedriva sin organisation framgångsrikt. I en senare bok utgiven av 

Freeman et al (2007, s.20) delades intressenter upp i 2 grupper, primära intressenter och 

sekundära intressenter. De primära intressenterna är de aktörer som är viktigaste för 

organisationen och skulle samarbetet inte funka med dom så skulle inte företaget kunna 

bedriva sin verksamhet framgångsrikt. Företag får ständigt förfrågningar och krav från 

flertalet intressenter om att avsätta mer tid och resurser till CSR – det framgår av en studie 

framtagen av McWilliams och Siegel (2001, s117). Det förekommer dock motsättningar 

om huruvida CSR är lönsamt för företaget eller ej. Det framgår att många i ledningen tagit 

intressenternas krav på största allvar och avsatt extra resurser för just CSR, detta för att 

olika typer av intressenter fått större betydelse och mer relevans till ett företags framtid 

(McWilliams och Siegel, 2001, s117). Andra i ledningen har en mer negativ syn till andra 

intressenters åsikter än investerarnas. Den negativa synen grundar sig främst i att andra 

intressenters åsikter inte alltid ligger i linje med investerarnas maximala vinstintresse 

(McWilliams och Siegel, 2001, s117). Studiens avsikt var att, på grund av dessa 

motsättningar i ledningens syn på intressenter, undersöka sambandet mellan CSR och 

finansiell prestation (McWilliams och Siegel, 2001, s117). Studiens resultat visade att 

många kunder värdesätter CSR och var därmed beredda att betala ett högre pris för 

företagens produkter och tjänster där företagen avsätter resurser till CSR (McWilliams 

och Siegel, 2001, s119). Samtidigt visade det sig att kostnaderna som tillkommer vid en 

implementering av CSR blir högre än om företagen väljer att inte implementera CSR. Det 

visades bli dyrare med ny utrustning och att till exempel välja lokalproducerade varor. Det 

kan även behövas ny personal för att underhålla ett hållbart företagande (McWilliams och 

Siegel, 2001, s122-123). Studien tar även upp att kostnaderna kan variera beroende på 

storlek. Större bolag kan få stordriftsfördelar och därmed lägre snittkostnader än mindre 

företag vilket kan göra att större företag får högre ekonomiska drivkrafter att ta in CSR. 

CSR kan ses som en investering (McWilliams och Siegel, 2001, s119). Företag som inte 

tar in CSR kommer således att ha lägre kostnader men samtidigt mötas av en lägre 

efterfrågan (McWilliams och Siegel, 2001, s124). Studien kom fram till att det är ett 

positivt samband mellan CSR och lönsamhet och att CSR stärker även företagets rykte om 

kvalitet och trovärdighet (McWilliams och Siegel, 2001, s119). 

  

Campbell (2006) har i sin artikel ” Institutional Analysis and the Paradox of corporate 

Social Responsibility” undersökt vilka institutionella förutsättningar som ökar 

sannolikheten att ett företag agerar på ett ansvarsfullt sätt. Vidare menar Campbell (2006 

s. 929) att en tydlig anledning till varför företag väljer att implementera CSR, är att staten 

beslutar om nya lagar som måste följas. Att företag agerar på ett ansvarsfullt sätt kan ses 

som paradoxalt för vissa. Företags huvudsakliga mål är att maximera vinsten och företag 

kommer göra vad som krävs för att uppnå det även om det inkluderar att agera på ett 

oansvarigt sätt (Campbell, 2006, s.926). Historien har visat att vissa företag är villiga att 

bryta mot lagen för att öka vinsten i företaget, som nämns i bakgrunden så gjorde 

Volkswagen just det. Institutionell teori, som bygger på att organisationer influeras och 

påverkas av sociala och kulturella faktorer från omgivningen, är inte det enda som 

påverkar företaget att implementera CSR i sin verksamhet men kan hjälpa att förklara 

varför de väljer att göra det (Jennings och Zandbergen, 1995 s.1015).  Campbell (2006, 

s.929) menar att företag som redovisar vinst har större sannolikhet att implementera CSR 

i sin verksamhet, i jämförelse med företag som går med förlust. 

  

På den senaste tiden har studier undersökt uppfattningen att CSR är paradoxalt, det vill 

säga att CSR endast är en kostnad för företaget och inte bidrar till ett bättre finansiellt 
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resultat. Den här kostnaden för CSR har testats mot många finansiella mått (Murphy, 

2002, s.2). Vidare har Murphy (2002, s2) sammanfattat 20 empiriska studier på 

korrelationen mellan CSR och det finansiella resultatet och menar att de senaste studierna 

gjorda på området visar att det finns en tydlig korrelation mellan CSR-arbete och 

finansiellt resultat. En förklaring till att CSR korrelerar med det finansiella resultatet kan 

enligt författaren vara att företag som integrerar CSR i sin verksamhet har en bättre 

resursallokering. 

  

Ytterligare forskning, som visar på positivt samband mellan CSR och lönsamhet, är en 

studie på 267 amerikanska företag i USA som visar att en förbättrad miljöriskhantering 

korrelerar med lägre kostnad för kapital (Sharfman och Fernando, 2008, s.569). Sharfman 

och Fernando (2008, s.269) fann i sin studie inget stöd för hypotesen att det finns en 

negativ korrelation mellan kostnaden för skulder och miljöriskhantering. I deras studie 

kom de fram till motsatsen, att förbättrad miljöriskhantering ökade kostnaderna för 

skulderna (Sharfman och Fernando, 2008, s.579). Ye och Zhang (2011) undersökte om 

CSR och kostnaden för skulder hade något samband på den kinesiska marknaden. Ye och 

Zhang (2011) kom fram till att om företag ökar sina investeringar i CSR så minskar 

kostnaden för skulderna under förutsättning att företagets investeringar är mindre än den 

optimala nivån av CSR. Om företaget investerar mer än vad den optimala nivån av CSR 

är så är sambandet omvänt det vill säga ökade investeringar i CSR ger en ökad kostnad 

för skulder. Företag som väljer att investera väldigt lite eller väldigt mycket i CSR får 

således enligt Ye och Zhang (2011, s. 197, 204) en högre kostnad för skulder. Ye och 

Zhang (2011, s.214) kom fram till att CSR och kostnaden för skulder har ett U-format 

samband. En studie av (El Goul et al., 2011) på 12 915 amerikanska företag mellan 1992 

och 2007 visade också att företag som var mer involverade i CSR hade en lägre kostnad 

för kapital. Företag som har ett förhållandevist stort engagemang i CSR-arbete ses av 

marknaden som mindre riskfyllda vilket är en av de bidraganden faktorerna till en minskad 

kostnad för kapital (El Ghoul et al., 2011, s. 2388).  

  

Langlet et al. ser Sverige som en ledande aktör inom hållbarhetsinitiativ (Lindbergh et al, 

2017, s12). Detta förmodligen på grund av att svenska myndigheter var tidiga med att se 

till att de tre dimensionerna av hållbarhet tillämpades samt att Sverige har haft bra 

förutsättningar för att mäta viktiga nyckeltal på området och dessutom prioriterat det 

(Lindbergh et al, 2017, s12). Detta gör det extra intressant att studera varför just Sverige 

har kommit så långt och på grund av vilka faktorer som företagen väljer att investera i 

hållbarhet. Vidare är Umeå en expansiv stad som har kommit långt gällande hållbarhet. 

Exempel på detta är hur staden de senaste åren har gjort storsatsningar på elbussar med 

målet att bli helt fossilfria 2020 (Fredriksson, 2016). Trä har även blivit en större del av 

Umeås stadsplan där bland annat stadens nya busshållplats byggs helt i trä samtidigt som 

norra Sveriges högsta byggnad i trä håller på att uppföras (Rikshem, 2017). 

 

Den stora befolkningstillväxten och invandringen i Sverige har resulterat i akut 

bostadsbrist på många håll Sverige och skapat ett behov av att fler bostäder byggs 

(Boverket, 2016, s8). Enligt Dagens Industri (Bolander, 2018) så är det idag ett underskott 

på 100–200 tusen bostäder och enligt artikeln framgår det av en prognos till 2030 att det 

förväntas behövas 800 000 nya bostäder. Behovet av bostäder stärks även av Boverket 

(2016, s5) som 2016 prognoserade ett behov om 710 000 nya bostäder till 2025. Det ökade 

trycket på bostäder har satt byggbolagen i fokus. En av utmaningarna bolagen står inför 

är just samspelet mellan ekonomisk hållbarhet och miljö. Samtidigt som det ska byggas 

bostäder i snabb takt så ställs det även krav på att arbetet utförs på ett miljövänligt sätt. 
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Enligt Boverkets hemsida (Boverket) framgår det att det i byggregler ställs ett 

övergripande krav som innebär att byggnader inte får använda mer än ett visst antal 

kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter per år. Med primärenergi avses här den 

energimängd som normalt krävs för byggnadens uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och fastighetsenergi. Historiskt sett har energiproduktion främst skett via 

fossila bränslen vilket som ovan nämnt bidragit till en negativ påverkan på miljön. 25 

procent av energiproduktion härrör från el och värme (WWF, 2017). En lösning för att 

minska utsläppen av växthusgaser på grund av energiproduktion via fossila bränslen är att 

använda förnyelsebar energi. 

  

Bygg och fastighetsföretag har en viktig roll i dagens samhälle då de förser människor 

med ett hem, de bygger lokaler så att företag kan bedriva sina verksamheter samt bygger 

upp våra städer. Under det senaste decenniet har det börjat ställas mer krav på att svenska 

byggnader ska vara mer miljövänliga. Till exempel grundades i juni 2009 Sweden Green 

Building Council (SGBC 1, u.å), vilket är Sveriges största organisation för hållbart 

byggande och är dessutom den hållbarhetsorganisation som växer snabbast i Sverige 

(SGBC 1, u.å). SGBC erbjuder olika miljöcertifieringar för alla typer av byggnader och 

har som mål att hjälpa till att skapa bättre byggnader som är mer hållbara och sunda att 

leva i. SGBC har fyra olika certifieringar, miljöbyggnad, greenbuilding, BREEAM SE 

och LEED (SGBC 2,3,4,5). Miljöbyggnad kan användas på alla typer av byggnader och 

är också den certifiering som används mest – det finns idag på över 1 000 byggnader i 

Sverige. Miljöbyggnadscertifieringen kan delas upp i tre olika delar: Brons, Silver och 

Guld (SGBC 2, u.å,). Bronscertifieringen innebär att byggnaden följer de lagkrav och 

rekommendationer som finns. Kraven för silvercertifiering är högre än de som är satta 

utav lagen och för att ett bygg och fastighetsföretag ska få silvercertifiering på en byggnad 

krävs att företaget visar ett tydligt engagemang i hållbarhet. Guld är den högsta 

certifieringen och det är endast de företag som är mest engagerade i hållbarhet som kan 

lyckas nå den här nivån i och med att kraven är mycket höga för den här certifieringen 

(Miljöbyggnad, u.å). 

  

Certifiering av byggnader har blivit större i Sverige och hållbarhetsfrågor för bygg och 

fastighetsföretag har således blivit en del av processen för nya byggnader. Byggföretagen 

kan välja om de bara vill följa de existerande lagkraven eller om de ska försöka uppföra 

en byggnad med högre miljöprofil och som därmed har chans till en guldcertifiering. Vad 

för ekonomiska drivkrafter finns det för företagen som väljer att bygga miljövänliga 

fastigheter är en intressant fråga som vi ämnar att försöka svara på i den här studien. 

Studien kommer därför att fokusera på den delen av byggprocessen där besluten om 

uppförandet av en ny byggnad tas. Det vill säga i planeringsfasen/projekteringsfasen innan 

själva produktionen men efter att bolag har vunnit budet på en markanvisning av 

kommunen. Som presenterats ovan så är den tidigare forskningen överens om att 

kapitalkostnaden för företag minskar i takt med att engagemanget i CSR ökar, till en viss 

grad. Samtidigt så visar annan forskning på att det även förekommer ett samband mellan 

konkurrenskraft och CSR. Det är därför intressant att i vår studie undersöka vilka 

ekonomiska drivkrafter som finns bakom beslutet att bygga miljövänliga fastigheter i 

Umeå. 
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1.3 Problemformulering 
 

Vilka ekonomiska drivkrafter finns det bakom fastighetsföretagens och byggföretagens 

beslut att bygga miljövänliga byggnader? 

  

1.4 Syfte 
Enligt bakgrunden finns ett stort hot mot miljön, en av nutidens viktigaste frågor. Således 

krävs rimligtvis att företag agerar och verkar på ett hållbart sätt, i och med att de utgör en 

viktig del av samhället med verksamheter som påverkar ett stort antal människor. Men 

eftersom det alltid ingår i företagens mål att vara lönsamma, kommer de inte driva sin 

verksamhet på ett hållbart sätt och arbeta miljövänligt enbart för den goda sakens skull 

och utan att det samtidigt ökar lönsamheten – så länge som det inte ställs krav på dem att 

göra så. Om det varken ställs krav eller gynnar dem ekonomiskt kommer de inte att 

prioritera hållbarhet. Syftet med studien är därmed att, genom att påvisa vilka drivkrafter 

som får företagen att bygga hållbart, skapa incitament hos intressenter att ställa krav på 

företagen att bygga på ett miljövänligt sätt. Utifrån intressentteorin finns primära och 

sekundära intressenter som påverkar ett företags agerande. Syftet med studien är då att 

visa hur/vilka intressenter som kan ha inflytande och vara med och påverka 

byggföretagen att bygga hållbart, och således skapa incitament hos dessa intressenter att 

våga ställa krav.  

 

Vidare inbegriper syftet också på att undersöka hur och till vilken grad de tre 

mekanismerna som presenterades av DiMaggio och Powell (1983) driver bygg och 

fastighetsföretagen till att bygga miljövänliga fastigheter. 

 

1.5 Avgränsningar 
För att göra studien genomförbar har vissa avgränsningar gjorts. Avgränsningarna har 

gjorts till de aktörer som tar beslut om att uppföra byggnader. Dessa är i huvudsak 

byggföretag och fastighetsföretag och är de aktörer som studien kommer att undersöka. 

Författarna har valt att avgränsa sig till byggföretag som bygger fastigheter antingen för 

eget bruk eller för någon annans räkning. Studien avgränsar sig till företag med SNI-kod 

41 200, SNI-kod 41 200 definieras som ”Byggande av bostadshus och andra byggnader”. 

Byggföretag som omfattas av SNI-kod 41 200 inkluderar inte byggföretag som bygger 

industrianläggningar och författarna har därför valt att inte inkludera byggföretag som 

enbart bygger industrianläggningar. Författarna har också valt att avgränsa sig till 

fastighetsföretag som förvaltar och hyr ut bostäder och andra lokaler. Studien innefattar 

därmed de företag med SNI-kod 68 201 och 68 203. Studien avgränsas till bygg och 

fastighetsbranschen för att de har en viktig roll i dagens samhälle och har en stor i roll i 

att få ett mer hållbart samhälle även fast bygg och fastighetsbranschen inte anses som en 

av de mest miljöintensiva branscherna. Alla personer i samhället berörs av bygg och 

fastighetsbolagen då alla personer använder sig av olika typer av fastigheter hela tiden, 

vilket också är en anledning till varför författarna har valt att just avgränsa sig till bygg 

och fastighetsbranschen. 

Författarna har även valt att avgränsa sig till Umeå kommun. Företagen som studeras ska 

alltså bedriva sin verksamhet Umeå kommun. Varför författarna har valt att avgränsa sig 

till ett så litet område är dels för att företagen är verksamma under liknande förhållanden 

vilket gör att slutsatser enklare kan dras, men också för att författarna själva har en 
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koppling till området. Det avgränsade området är också intressant eftersom det är beläget 

på Sveriges nordligare breddgrader vilket gör det intressant att studera hur företagen i ett 

kallt klimat arbetar med hållbart. Då det även råder viss tidsbegränsning hindrar det även 

författarna från att studera hela Sverige och har därför valt att avgränsa sig till Umeå 

kommun. En ytterligare anledning till varför författarna valt att avgränsa sig till Umeå är 

för att författarna valde att intervjua en respondent från Umeå kommun. För att göra 

koppling mellan bygg och fastighetsföretagen och Umeå kommunen så måste företagen 

bedriva sin verksamhet i Umeå. 

Studien kommer också utifrån intressentteorin undersöka intressenters påverkan på 

besluten och har därför valt att intervjua Umeå kommun för att undersöka deras påverkan 

på bygg- och fastighetsföretag. 

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Som presenteras i bakgrunden har det gjorts tidigare studier på varför företag väljer att ta 

såväl ett socialt ansvar som ett ansvar för miljön, och forskare har bland annat använt sig 

av institutionell teori för att förklara varför företag väljer att agera hållbart. Studierna som 

presenteras har gjorts på områden runt hela världen, både i utvecklingsländer och 

utvecklade länder. Författarna av den här studien kunde däremot inte hitta någon tidigare 

forskning på det här området som har gjorts i Sverige eller inom byggbranschen. Varför 

just norra Sverige blev mest intressant att undersöka, beror på att författarna inte kunde 

hitta någon tidigare forskning där empiriskt material inhämtats från en region med dels ett 

kallare klimat, dels förhållandevis lite soltimmar under stora delar av året vilket försvårar 

miljösatsningar inom till exempel solenergi. Författarna har därför valt att genomföra en 

studie i syfte att undersöka varför företag väljer att bygga miljövänligt och på så sätt lämna 

ett teoretiskt bidrag till forskningen. 

Studiens praktiska bidrag består bland annat i att ledningen för byggföretag, med hjälp av 

denna studie, kan få en ökad förståelse för hur det egna företaget påverkas av 

institutionella faktorer. Samtidigt som ett byggföretag kan ha stort engagemang i och en 

vilja till att bedriva hållbart arbete, föreligger en förutsättning att arbetet är lönsamt. 

Därmed blir det viktigt för ledningen att känna till vilka ekonomiska drivkrafter som finns 

bakom besluten som fattas kring hållbarhet, vilket är vad denna studie kan bidra med. Ett 

annat praktiskt bidrag är till staten eller kommunen där byggföretagen bygger inom, som 

kan få en ökad förståelse hur de kan påverka byggföretag att bygga mer miljövänliga hus. 

 

1.7 Studiens disposition 
 

Kapitel 1: Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras bakgrunden till hållbarhet och att det är ett viktigt 

ämne som blir mer aktuellt. Vidare i kapitlet introduceras byggföretagen och vilken roll 

det spelar i samhället. De teorier studien ska utgå från introduceras i det inledande kapitlet. 

Kapitlet beskriver även studiens syfte och studiens avgränsningar. 
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Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

I det andra kapitlet kommer författarna att redogöra för sin förförståelse, den vetenskapliga 

utgångspunkten, kvalitativa metoden och ett deduktivt angreppssätt. Vidare i det här 

kapitlet kommer författarna redogöra för litteratursökningen och litteraturgranskningen. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet ska författarna redogöra för studiens teoretiska utgångspunkt. 

Legitimitetsteorin och institutionell teori kommer att presenteras i det här kapitlet. 

 

Kapitel 4: Praktisk metod 

I det här kapitlet kommer författarna presentera det praktiska tillvägagångssättet. 

Intervjumetod och hur författarna har valt ut respondenter kommer att presenteras. 

 

Kapitel 5: Empirisk resultat 

I det femte kapitlet kommer författarna presentera den empiriska data från intervjuerna 

 

Kapitel 6: Analys 

I det här kapitlet kommer den data som samlats in analyserat med koppling till de teorier 

vi tidigare presenterat i arbetet, studiens syften kommer försöka besvaras i det här kapitlet. 

 

Kapitel 7: Slutsats och diskussion 

Här presenteras de slutsatser som författarna har kommit fram till i studien. Vidare 

presenteras de samhälleliga och etiska aspekterna. 

 

Kapitel 8 

Här diskuteras studiens validitet och reliabilitet under ett antal kriterier. 
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Kapitel 2: Vetenskaplig metod 
 

Kommande kapitel tar upp ämnesvalet samt författarnas förförståelse till detta. Vidare 

följer en redogörelse om vetenskapssyn och kunskapssyn, samt en förklaring till vilken 

forskningsstrategi som lagt grund till studien. Kapitlet avslutas med en motivering till 

vilket angreppssätt som tillämpats för att förklara kopplingen mellan empiri och teori, 

samt en beskrivning av hur sökningen och granskningen av litteratur gått till.  

 

2.1 Ämnesval 
Som nämnts under bakgrunden till studien, har hållbarhetsfrågor blivit en del av processen 

vid uppförandet av nya byggnader i samband med att intressenter börjat ställa allt högre 

krav på hur byggföretag integrerar CSR i sin verksamhet. Således förekommer en ökad 

medvetenhet kring samt efterfråga på hållbarhet i samhället, vilket skapar en aktualitet 

kring valet av ämne för denna studie. Baserat på tidigare forskning samt vad som just nu 

diskuteras i dagens media, kommer frågor rörande hållbarhet bli allt viktigare för 

företagens konkurrenskraft, vilket motiverat författarna till att undersöka vilka 

ekonomiska drivkrafter som ligger bakom beslutet att integrera hållbarhet i verksamheten. 

Att arbeta med hållbarhet kan ses som paradoxalt enligt författarna då det är mycket 

kapital som behöver läggas på att arbeta med hållbarhet och att undersöka vilka 

ekonomiska drivkrafter det finns för företag att arbeta med hållbarhet är därför intressant 

att undersöka enligt författarna. Förutom att tidigare forskning pekar mot en ökad 

medvetenhet kring hållbarhet, är detta något författarna själva uppmärksammat då 

hållbarhet genomsyrat samtliga delar av de universitetsstudier författarna genomgått. I 

takt med att författarna fått ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor, har deras personliga 

intresse för ämnet ökat, vilket bidragit till ämnesvalet.  

 

2.2 Förförståelse 
Att utföra en studie helt objektivt är nästan omöjligt för en forskare (Bryman, 2011, s.43–

44). Forskarna kan både omedvetet och medvetet ha en viss förförståelse som kan påverka 

studien både negativt och positivt (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.14). Det är därför 

viktigt för forskarna av en vetenskaplig studie varnar läsarna för eventuella skevheter och 

om dessa kan påverka studiens resultat. Värderingar som är en del av förförståelsen kan 

ha formats av tidigare erfarenheter kan förekomma under många skeden i studien. 

Värderingarna kan till exempel dyka upp under, valet av forskningsområde, metodval, 

analysen av empirin (Bryman, 2011, s.43–44). Förförståelsen som forskarna har kan 

grunda sig i den sociala bakgrunden författarna har, utbildningen, den praktiska 

erfarenheten forskarna har skaffat sig innan och under studiens genomförande. 

(Johansson-Lindfors,1993, s.25). Det finns två typer av förförståelse, 

förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse (Johansson-Lindfors 1993, s.76). 

Förstahandsförförståelse grundar sig i en persons självupplevda personliga erfarenheter. 

Andrahandsförförståelse kommer ifrån en persons teoretiska förförståelse, teoretisk 

förförståelse kan till exempel komma ifrån läroböcker eller föreläsningar. 

Förstahandsförförståelsen som författarna har till det här arbetet är begränsad. Båda 

författarna har ett intresse för hållbarhet och CSR. Ingen av författarna har arbete på ett 

byggföretag eller varit delaktiga i någon Fastighetsutveckling. Den 

förstahandsförförståelse författarna innehar gentemot byggföretag är att båda bor i en 

fastighet och använder olika typer fastigheter varje dag. Författarna av den här studien tror 
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inte den här förstahandsförförståelsen kommer påverka studien varken på ett positivt eller 

negativt sätt. 

Båda författarna har en stor del andrahandsförförståelse då båda studerar 

Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Båda författarna har läst kurser inom 

företagsekonomi, den ena författaren har läst mer nationalekonomiska kurser och 

redovisning medans den andra författaren har läst kurser inom logistik. Under tiden på 

universitet har författarna kommit i kontakt med många teorier i olika ämnen. Den här 

förförståelsen kan ha påverkat studien negativt då valet av teorier kan ha påverkats. 

Institutionell teori, Carrolls pyramid och intressentteorin har använts i tidigare kurser 

författarna läst och det kan ha påverkat författarnas val av teorier. Då båda författarna har 

läst många företagsekonomiska kurser har författarnas kunskap inom det 

företagsekonomiska ämnet utökat den här kunskapen vilken är relevant för ämnet och har 

underlättat vår sökning av litteratur. Författarna är dock medvetna om att viss förförståelse 

som inte presenteras ovan kan omedvetet påverka studie både positivt och negativt. 

 

2.3 Verklighetssyn ontologi 
Ontologi handlar om hur människor väljer att se verklighet och ställer frågor om de 

uppfattningar forskare har om hur världen fungerar. Ontologi förklarar verklighetens natur 

och förklarar att forskare kan ha olika syn på verkligheten. Ontologin brukar vanligtvis 

delas upp i två olika synsätt, objektivism och konstruktionism (Saunders et al., 2012 s. 

s130-131). 

Det objektiva synsättet menar att sociala fenomen och deras betydelse är oberoende av 

omgivningen. Objektivismen säger att saker och ting kommer se likadana ut oavsett vad 

omgivningen består av och att de yttre faktorerna inte kan påverka dessa saker (Bryman 

2011, s.35–36). Vidare menar Bryman (2011, s.26) att med det objektiva synsättet så 

möter människor sociala fenomen i form av yttre fakta och människorna kan inte påverka 

dessa sociala fenomen. 

Det andra ontologiska synsättet är konstruktionism. Konstruktionismen menar istället att 

sociala aktörers uppfattningar och handlingar kan påverka verkligheten (Bryman, 2011, 

s.36–37). Vidare menar Saunders et al. (2012 s.132) att med ett konstruktionistiskt synsätt 

så är verkligheten socialt konstruerad. Sociala samspel sker hela tiden och är under 

konstant förändring enligt det konstruktionistiska synsättet och det behöver studeras i 

detalj för att förstå vad som egentligen händer Konstruktionismen skiljer sig från 

objektivismen på det sättet att enligt objektivismen så kan inte de sociala aktörerna 

påverka de sociala fenomenen medans under det konstruktionistiska synsättet så påverkas 

de sociala fenomen utav sociala aktörer. Kortfattat så skiljer sig konstruktionismen och 

objektivismen på det sättet att den förstnämnda är subjektiv och den sistnämnda objektiv. 

Det här menar på att de faktorer som påverkar aktörers beslut är socialt konstruerade och 

att data som kommer samlas in kommer vara subjektiv och bör därför tolkas subjektivt. 

Det här kan kopplas till en faktor som presenteras av DiMaggio och Powell (1983) som 

menar på att samhällets förväntningar påverkar företagen beslut. För forskare som vill 

förstå de sociala aktörernas motiv, handlingar och avsikt så krävs det en subjektiv syn på 

verkligheten (Saunders et al., 2012, s.132). För att besvara frågan “Vilka ekonomiska 

drivkrafter finns det bakom beslutet att bygga miljövänliga byggnader?” så har författarna 

valt att utgå från ett konstruktionistiskt synsätt inför den här studien. Det här synsättet är 

även i linje med det andra synsättet som författarna valt att använda sig av i den här 

studien. Vilket också är en anledning till varför de här synsättet används. 
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2.4 Kunskapssyn epistemologi 
Epistemologi eller kunskapsteoretiska frågor handlar om vad som är kunskap, vad som 

accepteras som kunskap eller vad som anses som kunskap inom ett ämnesområde 

(Bryman, 2011, s.29). De olika kunskapssynerna skiljer på hur kunskap interpreteras ifall 

omgivningen ska tolkas subjektivt eller objektivt (Johannessen och Tuffe, 2003, s.16). Att 

förklara vilken kunskapssyn som används i en studie är viktigt då den kan påverka hur 

forskarna går till väga för att utföra studien och kan påverka slutresultatet som forskarna 

kommer fram till (Saunders et al., 2011, s.109). Inom Epistemologin finns det flera olika 

synsätt (Bryman 2011, s.29–35 ; Saunders et al 2012, s.132–137 ;Bryman och Bell 2015, 

s.27–32) beskriver tre olika kunskapssyner, positivism, interpretativsm och realism. 

Positivismen syn på kunskaper baseras på naturvetenskapen, positivismen menar att den 

sociala verkligheten studeras utifrån samma principer och verklighetsbild som 

naturvetenskapen. Om forskaren använder sig av ett positivistiskt synsätt så föredrar 

forskaren att samla in data med hjälp av kvantitativa metoder om en verklighet för att 

sedan hitta samband (Saunders et al., 2012 s134). En viktig del av det positivistiska 

synsättet är att forskaren ska försöka vara så objektiv som det möjligtvis går och inga 

värderingar ska påverka resultatet men att vara helt objektiv är nästan omöjligt för en 

forskare (Saunders et al., 2012 s.134–135). 

En annan syn på kunskap är interpretivism, interpretativism kan ses som motsatsen till 

positivismen (Bryman och Bell, 2015, s.28 ; Patel och Davidson, 2011, s.28). 

Interpretativismen skiljer på människor och objekt och det krävs av forskaren att förstå 

den subjektiva meningen av sociala aktiviteter (Bryman och Bell, 2015, s.29). För att 

kunna studera den sociala världen krävs det att forskaren har en subjektiv syn (Bryman 

och Bell, 2015, s.29). Interpretativismen fokuserar på att tolka och förstå individers 

beteende (Bryman och Bell, 2015, s.28). 

I den här studien ämnar vi att undersöka varför bygg och fastighetsföretag väljer att bygga 

miljövänliga fastigheter och för att förklara det här så använde författarna sig utav 

institutionell teori. Författarna av den här studien har valt att använda sig av en 

interpretativistisk syn. Eftersom författarna vill studera byggföretagens uppfattning om 

hur och till vilken grad de institutionella faktorerna påverkar deras val att bygga 

miljövänliga fastigheter. Genom att ha en interpretativistisk kunskapssyn så kan forskarna 

av den här studien tolka och förstå byggföretagen motivering till varför de väljer att bygga 

miljövänliga fastigheter. För att undersöka vilka ekonomiska drivkrafter det finns bakom 

beslutet att bygga miljövänliga fastigheter med hjälp av institutionell teori och 

intressentteorin så behöver författarna tolka svaren som ges av respondenterna. En annan 

anledning till varför författarna valt det här synsättet är för att den här studien använder 

sig av en kvalitativ metod och det krävs en tolkning av respondenterna svar för att 

analysera data som samlas in. 

 

2.5 Forskningsstrategi 
Forskningsmetoder inom samhällsvetenskaplig forskning delas huvudsakligen upp i två 

olika metoder, kvantitativa och kvalitativa metoder (Bryman, 2011, s.39). Valet mellan en 

kvalitativ metod och en kvantitativ beror på hur forskarna har formulerat 

forskningsproblemet (Bryman, 2011, s.40). Ett sätt att skilja en kvantitativ metod från en 

kvalitativ metod är att kvantitativa metoder samlar in numeriska data och försöker att hitta 

samband med hjälp av statistiska metoder (Saunders et al., 2012 s.162 ; Bjereld et al, 2009, 

s.118). Kvantitativa data kan till exempel samlas in genom enkäter eller genom hämtning 
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av data som forskaren sedan analyserar. Kvalitativa metoder är alla metoder som samlar 

in data som inte är av numeriska karaktärer. Väljer forskaren att använda sig av en 

kvalitativ metod kan insamlandet av data till exempel ske genom, djupintervjuer eller 

fältstudier (Bjereld et al., 2009, s.118 ; Saunders et al., 2012 s.161). 

Den här studien kommer använda sig av en kvalitativ metod, forskarna kommer 

genomföra intervjuer med respondenter som är relevanta för studien för att samla in data 

som sedan ska analyseras. Om den här studien skulle vara av rena kvantitativa karaktärer 

hade författarna kunna skicka ut enkäter till byggföretagen men eftersom i den här studien 

vill forskarna få en djupare förståelse för varför byggföretag väljer att bygga miljövänliga 

fastigheter och kommer därför att använda sig av intervjuer för att samla in data. 

Författarna av den här studien ska tolka och förstå de underliggande mönstren som får 

byggföretagen och fastighetsföretagen att bygga miljövänliga fastigheter och då är en 

kvalitativ metod att föredra (Patel och Davidson, 2011, s.14). Tidigare studier som har 

undersökt varför företag väljer att agera på ett ansvarsfullt sätt har använt sig utav en 

kvalitativ metod och intervjuat relevant personer för deras studie (Joo et al., 2017 ;  Kim 

et al., 2012 ; Beddwela et al., 2016 ; Eweje et al., 2015). Det är också en anledning till 

varför författarna av den här studien väljer att använda sig av en kvalitativ metod med 

intervjuer som datainsamlingsmetod för att besvara frågan “Varför byggföretag väljer att 

bygga miljövänliga fastigheter”. 

Enligt Bryman (2011, s.44) så finns det en stor risk att forskare som använder sig utav en 

kvalitativ forskningsstrategi skapar en personlig närhet till de personer som de intervjuar 

eller undersöker. Saunders et al., (2012, s.135) beskriver att det är svårt för en forskare att 

behålla objektiviteten när person till person intervjuer genomförs. En av kritikerna till 

kvalitativa metoder är att den blir för subjektiv förlitar sig för mycket på vad forskaren 

tycker är relevant och irrelevant (Bryman och Bell, 2015, s.413).  Att replikera en 

kvalitativ studie kan nästan vara omöjligt och förlitar sig mycket på forskaren som gjorde 

studien (Bryman och Bell, 2015, s.414) Ytterligare en kritik som tas upp av Bryman och 

Bell (2015, s414) är att de är svårt att göra generaliserande när en kvalitativ metod används 

eftersom det ofta är ett lite urval av respondenter inom en speciell organisation eller inom 

ett visst område.  

 
2.6 Angreppssätt 
En forskare kan ha olika angreppssätt för att förklara kopplingen mellan teori och empiri, 

det finns främst tre olika angreppssätt för en forskare att förklara den här kopplingen, 

deduktiv, induktiv och abduktiv (Bryman och Bell, 2015, s.23 ; Patel och Davidson, 2011, 

s.23). Om forskaren väljer ett deduktivt angreppssätt så utgår forskarna från befintliga 

teorier och kommer fram till slutsatser. Forskaren kan välja att utifrån teorier härleda 

hypoteser och det här sättet att arbeta kallas hypotetiskt-deduktiva (Patel och Davidson, 

2011, s.24). Under det deduktiva angreppssättet så bestämmer en befintlig teori vilken 

information som ska samlas in och hur forskarna ska tolka den här informationen (Patel 

och Davidson, 2011, s.23). Det induktiva angreppssättet går den motsatta riktningen och 

förankrar sig inte i någon teori innan forskaren samlar in empiriskt material (Bryman och 

Bell, 2015, s.23). Under det induktiva angreppssättet så formulerar forskaren en teori 

utifrån den insamlade empirin (Patel och Davidson, 2011, s.24). Det abduktiva 

angreppssättet är en kombination av deduktion och induktion. Istället för att gå från teori 

till empiri (deduktiv) eller från empiri till teori (induktiv) så går forskaren fram och 

tillbaka med det abduktiva angreppssättet (Saunders et al. 2012, s.147). 
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Kvalitativa studier kan både gå från teori till empiri (deduktiv) och från empiri till teori 

(induktiv) (Saunders et al, 2012, s.163 ; Creswell, 2014, s.64). Den här studien kommer 

utgå från en befintlig teori för att sedan samla in ett empiriskt material det vill säga ett 

deduktivt angreppssätt. Teorierna författarna använder inför den här studien kommer styra 

den data som författarna får in via intervjuerna och sedan analyseras med hjälp av de 

teorier som presenteras. Författarna har även hitta tidigare forskning som har undersökt 

varför företag väljer att arbeta med CSR och de teorier som har använts i de studierna som 

har undersökt varför företag väljer att integrera CSR har använts sig av institutionell teori 

och intressentteorin. (Joo et al., 2017 ;  Kim et al., 2012 ; Beddwela et al., 2016 ; Eweje et 
al., 2015). 

Författarna av den här studien har därför valt att använda sig utav ett deduktivt 

angreppssätt och använts teorier som har använts i tidigare forskning som har studerat 

liknande område. Om den här studien skulle använda sig utav ett induktivt angreppssätt 

så skulle teorierna inte forma intervjuerna utan det skulle vara mer öppna intervjuer och 

teorierna skulle formas efter att data hade samlats in. 

 

2.7 litteratursökning 
Litteratursökningen är en viktig process genom hela studien. I början av studien är 

litteratursökningen av extra stor vikt då den hjälper forskarna att fördjupa sig inom ämnet 

genom att hitta tidigare forskning som har gjorts inom det valda området. Litteraturstudiet 

kan introducera forskarna till befintliga teorier/modeller som har använts inom det valda 

forskningsområdet (Svenning, 2003, s.36). Kunskapen som författarna hämtar från 

litteraturstudien om tidigare forskning och teorier som använts kan hjälpa forskarna att 

avgränsa sin forskning och formulera problemet (Patel och Davidson, 2011, s.28). 

Författarna har mestadels använt Umeå universitetsbiblioteks databaser för att söka 

litteratur, exempel på databaser som har använts via biblioteket är Business source premier 

och Emerald. Författarna har även använt sig utav Google Scholar för att söka efter 

ytterligare vetenskapliga artiklar som kan vara relevanta för studien. Sökningen av 

litteratur i de olika databaserna gav ett stort antal träffar inom forskningsområdet och 

några av de sökord som författarna använts sig av är ”Institutional Theory” ”Institutional 

Theory and CSR” ”CSR and Cost of Debt” ”Credit Process”. I databaserna går det att se 

hur många gånger en vetenskaplig artikel har citeras av andra forskare vilket visar på att 

innehållet i artikeln är korrekt och granskat (Bryman, 2011, s.114) I den teoretiska 

referensramen har vetenskapliga artiklar använts och författarna har i största grad försökt 

använda primärkällor. Tidigare forskning som har gjorts på varför företag engagera sig i 

CSR har sökts upp och har varit till stor hjälp för att hitta ytterligare litteratur och teorier. 

Författarna har gått igenom referenslistan på tidigare forskning och på det sättet hittat mer 

litteratur som är relevant inom forskningsområdet. Information från olika 

internethemsidor kan vara opålitligt då det inte alltid framgår vem som har skrivit och om 

det är sant. I den här studien har det i en liten del använt vissa internethemsidor som 

författarna har hittat via sökmotorn Google. De källor som är från internethemsidor är från 

pålitliga organisationer och nyhetsbyråer och författarna anser att de hemsidor som 

används är trovärdiga. 

 

2.8 litteraturgranskning 
Källkritik är viktigt i ett arbete för att öka trovärdigheten på studien. De artiklar, hemsidor 

och vetenskapliga artiklar som har använts har granskats för att säkerställa att källorna är 

objektiva och sakliga. Ejvegård (2009, s.71–73) beskriver fyra kriterier som en forskare 
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kan använda sig av för att granska källor: äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och 

samtidighetskrav. 

Äkthetskriteriet innebär att källan är den som den utger sig vara (Ejvegård, 2009, s.71). 

Forskare kan stöta på förfalskningar av hemsidor eller att det som skrivs i källan inte 

stämmer. När författarna av den här studien valt ut källor så är det främst vetenskapliga 

artiklar som har valts ut för att skriva den teoretiska referensramen och de källorna som 

används i det kapitlet är främst primärkällor. Då studien har en deduktiv ansats är det 

viktigt att den teoretiska referensramen är tillförlitlig. Källorna som använts i den 

teoretiska referensramen är källor som har citerats av andra forskare vilket ökar 

trovärdigheten på källan. Internethemsidor har använts i problembakgrunden för att belysa 

vikten av hållbarhet. De internethemsidor som har använts är från trovärdiga 

organisationer som är välkända inom deras respektive områden. Oberoendekravet innebär 

att primärkällor är bättre än sekundärkällor, den viktigaste fakta i studie ska tas från 

primärkällor till den grad forskaren kan (Ejvegård, 2009, s.71). Ejvegård (2009, s.71) 

menar att när information från primärkällor skrivs i sekundärkällor så lyfts information ur 

sitt sammanhang och då kan feltolkningar uppstå. I den teoretiska referensramen vilket är 

en av de viktigaste delarna i studien så har främst primärkällor använts för att inga 

feltolkningar ska uppstå. Färskhetskravet innebär att en nyare källa är att föredra än en 

äldre. En nyare publicering av en text bör innehålla nyare fakta utan att glömma bort 

tidigare fakta (Ejvegård, 2009, s.72). När författarna sökt efter tidigare forskning så har 

författarna prioriterat forskning som har varit gjord på 2000-talet för att få en så bra bild 

på forskningsområdet i nutid. Medans primärkällor har varit författarnas prioriteringar i 

den teoretiska referensramen då oberoendekravet måste uppfyllas enligt författarna. 

Nyhetsartiklarna som används i bakgrunden är färska för att författarna vill visa 

nyhetsvärde som byggföretag har. 
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
i Kapitel tre behandlar så kommer den teoretiska referensramen presenteras, eftersom det 

här är en deduktiv studie så grundar sig intervjumallen på den teoretiska referensramen. 

Med hjälp av de teorier som presenteras här ska studiens problemformulering besvaras. 

Inledningsvis kommer en övergripande CSR teori som beskriver vilken grad av hållbarhet 

ett företag jobbar med. Vidare presenteras intressentteorin och till sist institutionell teori. 

 

 
3.1 Corporate social responsibility 
Corporate social responsibility är ett brett begrepp och har kommit att bli mer och mer 

populärt av företag att använda sig av. Den breda betydelsen av CSR har blivit kritiserad 

av många forskare. Marrewijk (2003, s95) menar att CSR:s breda betydelse som omfattar 

allt ansvar ett företag tar på sig: ekonomiskt, socialt, miljö, et cetera, borde överges och 

istället gå in på djupet på mer specifika definitioner. I artikeln framgår det att CSR tolkas 

på olika sätt och att begreppet är för brett för att kunna användas och implementeras av 

organisationer (Marrewijk, 2003, s96). Redan på 50-talet nämndes CSR i tidskrifter och 

definitionen som löd då var att CSR är när ett företags engagerar sig i aktiviteter som 

sträcker sig utanför det ekonomiska motivet men som gynnar samhället (Carroll, 1979, 

s497). Denna definition av att CSR är ansvarstagande som sträcker sig bortom både 

ekonomiska men också lagar från samhället var det många som höll med om. Men för att 

göra begreppet mer tydligt har forskare valt att dela upp CSR i tre delar: ekonomiskt 

ansvarstagande, ekologiskt ansvarstagande och socialt ansvarstagande (Marrewijk, 2003, 

s102). Denna studie kommer att fokusera på miljöaspekten, det vill säga ekologiskt 

ansvarstagande, men även beröra de två andra delarna. 

 

3.1.1 Carrolls pyramid 
Carrolls pyramid används för att få en djupare förståelse för CSR och delar upp CSR i 

fyra steg. De fyra stegen kan illustreras vid en pyramid där det första steget är det mest 

grundläggande och ju högre upp i pyramiden man kommer desto mer ansvar tar företaget 

(Carroll, 1991, s40). De fyra stegen är: ekonomiskt ansvarstagande, lagligt 

ansvarstagande, Etiskt ansvarstagande och filantropiskt ansvarstagande. 
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Figur 1: Carrolls pyramid (inspiration hämtad från Carroll, 1991, s42) 

 

Steg 1: Ekonomiskt ansvar 

Ett företag har ett ekonomiskt ansvarstagande som innebär att de ska förse samhället med 

tjänster och varor till en ekonomisk vinst (Carroll, 1991, s40). Detta ansvarstagande är ett 

fundament till ett väl fungerande samhälle och ett måste för företagets fortsatta existens. 

I detta steg är det viktigt att företaget är så lönsamt som möjligt. 

 

Steg 2: Lagligt ansvar 

 Lagligt ansvar innebär att företagen följer de lagar och regelverk som finns inom ett 

samhälle (Carroll, 1991, s41). Staten är till för att sätta ett lägsta regelverk som företagen 

ska följa. Både lagligt och ekonomiskt ansvar är obligatoriska delar som måste uppfyllas 

för att ett företag ens ska överleva. Enligt McGuire är det inte förrän efter detta steg som 

ett företags arbete med CSR börjar. 

 

 

 

Steg 3: Etiskt ansvar 

Steg tre och fyra ses som frivilliga ansvar som ett företag tar på sig och som sträcker sig 

bortom företagets ekonomiska och tekniska intressen. Etiskt ansvar är ansvar som 

samhället förväntar sig att ett företag tar (Carroll, 1991, s41). Etiska ansvar bestäms inte 

direkt av lagen utan bestäms snarare av samhällets normer av vad som är rätt och fel, och 

det som förväntas av samhället. Dessa ansvar står bortom det som är lagstadgat och 

ekonomiskt lönsamt.  

 

Steg 4: Filantropiskt ansvar 

Det fjärde och sista steget är filantropiskt ansvar och är det högsta steget av ansvar. Dessa 

ansvar sträcker sig bortom de ansvar som gynnar företaget rent ekonomiskt, de 

lagstadgade kraven och det som förväntas av ett samhälle. Det handlar främst om att vara 

en god samhällsmedborgare och vara med att stötta välfärdssystemet (Carroll, 1991, s42). 
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Vikten ligger här på det frivilliga aktiviteter företagen tar sig an som stöttar det samhälle 

de verkar inom utan att själv bära vinning av det. 

 

Studien antar att det första steget i pyramiden, ekonomiskt ansvar, är grundläggande för 

Byggbolagen i Umeå. Vidare antas en hierarkisk följd där filantropiskt ansvar är det 

högsta följt av etiskt och lagligt ansvar. De olika stegen i Carrolls pyramid tänker vi oss 

också representeras av bygg och fastighetsföretagens miljöcertifieringar: guld, silver och 

brons. De första två stegen i pyramiden utgörs av att företagen följer de existerande 

lagkrav och utför sin verksamhet på lägsta möjliga nivå för att klara sig. Då 

bronscertifieringen innebär att byggnaden följer de lagkrav och rekommendationer som 

finns, det vill säga att om ett företag väljer att enbart följa samhällets lagar och krav 

uppfylls kriterierna för miljöcertifiering brons och därmed i linje med nivå 2 i pyramiden. 

Väljer företaget däremot att gå över de lagstadgade obligationerna kan företaget 

certifieras med silver eller till och med guld om ett mer filantropiskt ansvarstagande tas. 

Då kraven för silvercertifiering är högre än de som är satta utav lagen och för att ett bygg 

och fastighetsföretag ska få silvercertifiering på en byggnad krävs att företaget visar ett 

tydligt engagemang i hållbarhet ligger denna i linje med nivå 3 i pyramiden. Alltså ett 

etiskt ansvar som ligger över lagar och egna ekonomiska intressen. Sista nivån 

filantropiskt ansvar är den sista nivån och företagen har ett större hållbarhetsengagemang 

än på nivå tre och ligger i linje med vad som innebär en guldcertifiering. Vidare kommer 

studien att undersöka vilka institutionella faktorer och ekonomiska drivkrafter som 

påverkar varför ett företag befinner sig på den nivån i pyramiden som företaget gör.  

 

Att företagen kan befinna sig på olika nivåer i Carrolls pyramid kan förklaras av 

McWilliams och Siegel (2001). Genom att det på grund av motsättningar i 

företagsledningen vilken nivå som är den mest optimala att ligga på sett till CSR (2001, 

s117). Det allt mer ökade intresset kring miljöfrågor och företagens CSR-engagemang 

har medfört större påtryckningar från intressenter till företagen vilket bidragit till att 

företagen drar fördelar av att ta in CSR som en del av sin vinststrategi. Men huruvida 

vilken grad diskuteras bland ledningen. Enligt McWilliams och Siegel (2001, s117) finns 

det vissa som menar på att man ska ta intressenternas krav på största allvar och prioritera 

dessa högt, vilket i sin tur leder till att företagen lägger sig på en högre nivå i pyramiden. 

Andra anser inte intressenternas krav lika viktiga och ser enbart till investerarnas 

vinstintresse (McWilliams och Siegel, 2001, s117). Den företagsledning som alltså inte 

tror att företagets hållbarhets-engagemang ligger i linje med investerarnas maximala 

vinstintresse kommer således att befinna sig på en lägre nivå i pyramiden. McWilliam 

och Siegels studie (2001, s119) kom fram till att många kunder till företagen prioriterar 

CSR och kunde tänka sig att betala mer för tjänster och produkter där företagen jobbade 

med CSR, detta kan vara ett argument till att företag också väljer att lägga sig på en högre 

nivå i Carrolls pyramid. Vidare resultat från studien visade ökade kostnader i samband 

med att företagen avsatte mer resurser för CSR och implementerade det mer i företagets 

strategi (McWilliams och Siegel, 2001, s122-123). Dessa kostnader skildes dock 

beroende på vilken storlek den studerade organisationen hade. Ett större företag visade 

ha ett mer gediget hållbarhetsarbete än mindre då det förekom stordriftsfördelar och lägre 

snittkostnader. Resultatet visade således på att större företag hade större ekonomiska 

drivkrafter att implementera CSR i företagets strategi. Av McWilliam och Siegels resultat 

följer att större företag bör ligga på en högre nivå i Carrolls pyramid. 
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3.2 Intressentteorin 
I den här studien kommer intressentteorin används för att undersöka hur olika intressenter 

kan påverka bygg och fastighetsföretagen sätt att arbeta och hur de kan påverka bygg och 

fastighetsföretag beslut att bygga miljövänliga fastigheter. Författarna använder den här 

teorin för att förstå företagets relation med intressenter och hur de påverkar företagen som 

undersöks. En bra relation med intressenter är nyckeln till en framgångsrik organisation 

enligt intressentteorin. I den här studien är vi också intresserad av att identifiera de 

intressenter som är viktigast för företag när en ny byggnad ska byggas och hur de påverkar 

byggnadens utformning.  Lozano et al (2009, s60) kom fram i sin studie att en anledning 

till varför företag väljer att integrera CSR i sin verksamhet är för att kravet har kommit 

från företagets intressenter. 

Intressentteorin som är mer känd under det engelska namnet “Stakeholder Theory” har 

vissa likheter med den institutionella teorin som även kommer användas i den här studien. 

Båda teorierna menar på att företagens beslut påverkas både av interna och externa 

faktorer som ibland kan vara utanför företagets kontroll. Intressentteorin kan hjälpa till att 

förklara drivkrafter till varför byggföretag i Umeå väljer att bygga miljövänliga 

fastigheter. Författarna av den här studien kommer använda den här teorin för att 

identifiera de olika intressenterna som byggföretag har och undersöka hur de möjligtvis 

kan påverkar byggföretagens beslut att bygga miljövänliga fastigheter. 

Som presenteras i bakgrunden så definierar Freeman och Reed (1983) ett företags 

intressenter på två sätt, “The Wide Sense Of stakeholder” och “The Narrow Sense of 

Stakeholder”. Den förstnämnda är en grupp intressenter som kan påverka ett företags 

resultat eller som påverkas av företagets resultat (Freeman och Reed, 1983, s.91). Den 

sistnämnda består av grupper som företaget är beroende av för att ha en framgångsrik 

framtid (Freeman och Reed, 1983, s.91). En simplifierad definition av en intressent är alla 

organisationer och individer som har ett intresse i företaget.  

 

Intressentteorin är en input - output teori och menar på att alla intressenter med legitima 

intressen i ett företag har ett intresse i företaget för att få fördelar själva och det är därför 

pilarna går åt båda hållen i intressentkartan med företaget i mitten (Donaldson och Preston, 

1995, s.68). Se figur 2 nedan. Donaldson och preston (1995) menar på att i olika kulturer 

så kan vissa intressenter ha mer inflytande i företaget, till exempel i Nordamerika så har 

aktieägare väldigt mycket att säga till om medans företagets anställda har mindre 

inflytande på företaget. Till skillnad från i Europa där aktieägare har mindre inflytande i 

företaget och anställda har mer inflytande på företaget än vad de har i Nordamerika 

(Donaldson och Preston, 1995, s.69). Figuren nedanför är ett exempel på hur ett företags 

intressentkarta kan se ut. 
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Figur 2:  Exempel på hur en intressentkarta för ett företag kan se ut. (Inspiration hämtad 

från Freeman et al, 2007) 

 

År 2007 så utvecklade Freeman sin intressentteori på grund av att förutsättningarna för 

företagen hade förändrats sedan 1984. Freeman et al. (2007, s.13) argumenterar i sin bok 

att ett av sätten som företagets omgivning har förändrats på är att företagen har insett att 

de måste tänka mer hållbart och ta vara på miljön deras organisation verkar inom. 

Miljömedvetenheten som främst har letts av NGO:s (non governmental organisations) har 

spridit sig världen över och har lett till att företagen implementerat hållbarhet i deras 

affärsmodell (Freeman et al, 2007, s.9,13). Eftersom förutsättningarna för företagen 

förändras så utvecklade Freeman intressentmodellen och delade upp en organisations 

intressenter i två grupper, “primary stakeholder” och “Secondary stakeholders”. Freeman 

har fortfarande samma definition om vad en intressent är men skiljer på primära och 

sekundära intressenter. De primära intressenterna är de viktigaste intressenterna för ett 

företag och utan dem skulle inte företagen kunna fortsätta med sin verksamhet. Ledningen 

i ett företag måste ta extra hänsyn till alla de primära intressenterna innan ett beslut tas för 

om stödet försvinner från en av de primära intressenterna så skapar det problem för 

företaget (Freeman et al, 2007, s.8). De sekundära intressenterna är inte lika viktiga för ett 

företag men de påverkas av företagets mål och kan påverka företagets mål. De sekundära 

intressenterna kan påverka relationen mellan de primära intressenterna och företaget enligt 

Freeman et al (2007). Freeman et al (2007) tar upp ett exempel där miljöorganisationer 

eller media kan påverka företagets relation med deras kunder. Figur 3 visar hur en 

intressentkarta kan se ut när man tar hänsyn till de primära och sekundära intressenterna 

där den inre cirkeln består av de primära intressenterna och den yttre cirkeln består av de 

sekundära intressenterna. 
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Figur 3 

Egengjord intressentkarta med hänsyns till primära och sekundära intressenter (inspiration 

hämtad från Freeman et al 2007). 

 

Donaldson och Preston (1995, s.65) beskriver tre olika perspektiv som forskare kan se 

intressentteori utifrån, Deskriptiv, instrumentell och normativ. Forskare har mestadels 

använt det deskriptiva synsättet när de har använt sig av teorin (Donaldson och Presto, 

1995, s.69). Det deskriptiva synsättet på intressentteorin används för att beskriva och 

förklara ett företags egenskaper och hur ett företag beter sig gentemot sina intressenter. 

Det deskriptiva synsättet förklarar och reflekterar över dåtidens, nutidens och framtidens 

relationer mellan intressenter och organisationer. Enkla förklaringar på företagens 

relationer med intressenter är att föredra när det här synsättet används.  

Det instrumentella perspektivet på intressentteorin används för att undersöka sambandet 

mellan hur mycket företaget tänker på sina intressenter när de bedriver verksamheten och 

hur bra företaget når upp till de olika mål som företaget har.  I det här synsättet så delas 

intressenterna upp i olika grupperingar och prioriteras efter den mån som företaget tycker 

är viktigast. Om en intressent är viktigare så prioriteras den gruppen och mer resurser 

läggs för att hålla den intressenten nöjd. Företaget fokuserar på de intressenter med mest 

makt det vill säga de primära intressenterna och om de lyckas ha ett bra samarbete med 

de här intressenterna så blir företaget mer framgångsrikt. Att arbeta med hållbarhet och 

bygga mer hållbara byggnader kan vara i intressenternas intresse och för att ha ett bra 

samarbete med de intressenterna som kräver det så måste bygg och fastighetsföretagen 

arbeta mer med hållbarhet. Studier som har gjorts med de har perspektivet har undersökt 

om ett företags finansiella nyckeltal blir bättre när ett företag jobbar mycket med att ha ett 

nära samarbeta med sina intressenter. Donaldson och preston (1995, s.71) tar även upp ett 

tredje synsätt på intressentteorin, det normativa synsättet. I det normativa synsättet så ska 
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företaget agera på ett moraliskt sätt gentemot intressenterna. Alla intressenter har rätt att 

bli behandlade på ett korrekt sätt av företaget och företaget särskiljer inte på primära och 

sekundära intressenter i det här synsättet. 

 

3.3 Institutionell teori 
Varför beter sig organisationer som de gör? Den nyinstitutionella teorin tog fart under 

1970-talet och har utvecklats genom publiceringarna av (DiMaggio och Powell, 1983 ; 

Meyer och Rowan, 1977 ; Zucker 1987). Den neoinstitutionella (nyinstitutionell teori) 

teorin beskriver att organisationer influeras och påverkas av sociala och kulturella faktorer 

från omgivningen. Neoinstitutionell teori menar på att förväntningar och antagande 

bestämmer hur en organisation ska vara, vilken funktion den ska uppfylla i samhället och 

varför organisationen har rätt till att existera. Institutionell teori säger att anledningen till 

att organisationer existerar är inte på grund av att organisationen är effektiv utan den 

existerar på grund av att den passar in och följer de institutionella förväntningarna på 

organisationen. Om organisationer följer de institutionella förväntningar belönas den med 

legitimitet av samhället. När en organisation belönas med legitimitet så ökar chansen för 

organisationens överlevnad (Meyer and Rowan, 1977, s.340). Campbell (2006, s926) tar 

i sin forskning upp att företag som integrerar CSR kan anses paradoxalt eftersom 

företagets huvudsakliga mål är att maximera vinsten men att institutionell teori kan vara 

till stöd för att förklara varför ett företag väljer att integrera CSR. Denna förklaring på 

paradoxen stöds även av Jennings och Zandbergen (1995, s.1015). Bondy et al. (2012, 

s.281) skriver i sin artikel att CSR blir institutionaliserat och att företag förväntas av 

samhället att integrera CSR samtidigt som makrofaktorer sätter press på att företag 

integrerar CSR. Om att bygga miljövänliga fastigheter för bygg och fastighetsföretagen 

blir institutionaliserat i branschen så är det viktigt att företagen hänger med i den här 

förändringen för att öka företagens överlevnad. Det här blir således en ekonomisk 

drivkraft för företagen att bygga miljövänliga fastigheter om det blir institutionaliserat att 

bygga miljövänliga fastigheter. 

DiMaggio och Powell (1983) ställde sig frågan varför företag tenderar att efterlikna 

varandra. De noterade att när ett företags organisationsfält väl var format skapades en viss 

homogenitet mellan företagen (Powell och DiMaggio, 1983, s148). Upptäckten 

förändrade synen på omgivningen inom den institutionella teorin och DiMaggio och 

Powell (1983, s148-149) menar på att det inte enbart är de enskilda handlingar från 

företagen som påverkar varandra utan att det är större strukturella förändringar inom 

företagets organisationsfält som påverkar. Detta betyder att företagen inte behöver 

påverkas genom direkt handlande med varandra utan snarare genom normativa processer 

och styrs av sociala värderingar. Företagens omgivning bestäms främst av stora aktörer 

inom ett organisationsfält, det vill säga ett område där organisationer omfattas av liknande 

strukturer, lagar, intressenter, omgivning existerar och där företagen producerar liknande 

produkter. Enligt DiMaggio och Powell (1983, s150) kan en anledning till att företagen 

inom samma organisationsfält efterliknar varandra vara strävan efter legitimitet 

Den homogenitet som skapas kan bäst förklaras av isomorfism (eng: isomorphism) 

(DiMaggio och Powell, 1983, s149). Isomorfism definieras som “a constraining process 

that forces one unit in a population to resemble other units that face the same set of 

environmental conditions “. Isomorfism är ett begrepp inom den institutionell teori som 

förklarar hur en organisation tvingas efterlikna en annan organisation för att de möts av 

samma förhållanden. Vidare diskuterar de hur en ökad jämförbarhet ökar mellan 

organisationerna kan påverka isomorfism. Enligt (Zucker,1987, s.443) och (Meyer och 



 

23 
 

Rowan,1977) så bidrar institutionell isomorfism till att organisationer blir framgångsrika 

och överlever. DiMaggio och Powell (1983, s150) vidareutvecklade begreppet 

institutionell isomorfism där de identifierade tre typer av mekanismer som skapar 

homogenitet inom organisationsfälten: Tvingande (eng: coercive), Normativ (eng: 

normative), och Imiterande (eng: mimemic). 

Tvingande 

Tvingande isomorfism kommer ifrån formella och informella krav från andra 

organisationer som en organisation är beroende av. Ett av de informella kraven som leder 

till tvingande isomorfism är från kulturen som organisationen verkar inom (Powell och 

DiMaggio, 1983, 150). Kulturen i samhället som organisationen verkar inom kan ställa 

krav på företagen att agera på ett speciellt sätt, samhället kan till exempel ställa krav på 

att företag måste agerar hållbart. De större organisationerna inom organisationensfälten 

kan kräva att mindre eller svagare organisationer ska anpassa sig till kraven som ställs 

från den större organisationen. En av de starkaste organisationerna är staten. Staten har 

stor påverkan på organisationer och kan med hjälp av lagstiftning bestämma vad 

organisationer får göra och vad den inte får göra. När staten skriver nya lager som 

påverkar organisationen så påverkas ofta hela organisationsfältet vilket leder till 

homogenitet bland organisationerna i samma bransch. Lagstiftningen gällande byggnader 

kan handla om vilket material som får används, olika energikrav på hur mycket energi en 

byggnad får använda eller andra krav på utformningen av byggnaden. 

   

Imiterande 

DiMaggio och Powell (1983, s151) tar upp ytterligare en mekanism som driver 

isomorfism bland organisationsfält och det är osäkerheten kring hur en organisation ska 

uppträda. Osäkerheten får företag att härma andra företag som ligger i framkant. Ligger 

ett företag i framkant gällande teknologi, innovation eller hållbarhet framstår företaget 

som framgångsrikt och blir en förebild för andra företag. De mindre framgångsrika 

företagen tar då efter framgångarna hos förebilderna genom härmning (DiMaggio och 

Powell, 1983, s151). Detta är vad som driver imitation. Imiterande isomorfism är när 

mindre framgångsrika företag tar efter företag som ser mer framgångsrika ut inom den 

branschen på grund av osäkerhet i hur den egna organisationen ska uppträda.  

DiMaggio och Powell (1983, s152) säger också att ju större personalstyrka eller kundkrets 

ett företag har desto större blir tendensen att vilja erbjuda det som andra organisationer 

erbjuder. De menar att organisationer i stor utsträckning byggs upp med modeller som 

baseras på imitation av andra liknande organisationer snarare än med evidens om ökad 

effektivitet. 

 

Normativ 

Normativ isomorfism grundar sig i företagets anställdas professionalism och nätverkande 

mellan organisationerna (DiMaggio och Powell, 1983, 152). Den starkaste drivkraften 

anses vara viljan att stärka och förädla den egna professionen. Det kan ske bland de 

anställda inom företagen men också genom de anställdas eller förtegens samverkan i olika 

nätverk där idéer och normer delas och sprids. En viktig orsak är att de som arbetar inom 

en organisation anställs ofta på premisser som kräver en viss utbildning. De med liknande 

utbildning har präglats av det som lärts ut av universiteten. I många fall har de som går 
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en viss utbildning liknande bakgrund vilket också bidrar till ett gemensamt normsystem. 

De ingår dessutom ofta i liknande nätverk och tenderar att uppträda på ett liknande sätt 

(DiMaggio och Powell, 1983, 152). Professionella nätverk skapar standarder som talar 

om hur specifika uppgifter bör utföras och nya normer kan därigenom befästas.  

 

Viljan att höja statusen och stärka den egna professionen kan också leda till att olika 

yrkesgrupper imiterar varandra (DiMaggio och Powell, 1983, 152). Framgångsrika 

företag och företagsledare får olika typer av utmärkelser, till exempel av staten. De 

framstår sedan som förebilder och blir föremål för andra att imitera.  I organisationsfälten 

skapas normer som företagen följer. Företagen inom organisationsfälten sätter upp krav 

och standarder som institutionerna behöver följa för att vara attraktiva. 
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Kapitel 4: Praktisk metod 

 
I det här kapitlet kommer författarnas praktiska metod att redogöras för. 

Följande kapitel beskriver den forskningsdesign som studien är utformad kring, hur 

urvalet har gjorts och hur de olika respondenterna valts ut. Fortsättningsvis i det här 

kapitlet redogör författarna för hur det empiriska materialet ska analyseras och hur de 

empiriska materialen ska samlas in samt hur intervjumallen har utformats. Författarna 

presenterar även deras etiska övervägande och vad författarna har tänkt på under, före 

och efter intervjuerna för att respondenterna i studien ska känna sig trygga. 

 

4.1 Forskningsdesign 
Forksningsdesignen är en översiktlig plan som ska visa vägen för att på bästa sätt kunna 

besvara frågeställningen och ge en bred bild över hur studien ska gå tillväga för att ta reda 

på studiens problemformulering (Saunders et al. 2012, s159). Forskningsdesignen kan 

delas in i tre kategorier som bestämmer studiens struktur: exploratory, descriptive och 

explanatory. Saunders menar att den som bäst vill förstå ett fenomen och de underliggande 

faktorerna kring varför det uppstår, passar en exploratory struktur bäst. Studien ämnar 

undersöka vilka ekonomiska drivkrafter som ligger bakom besluten att bygga miljövänligt 

och därför utgår studien i fråga av en exploratory struktur. När en studie utgår från denna 

struktur är fallstudier lämpligt att använda då man vill förklara varför ett fall ser ut som 

det gör. Syftet är alltså att förstå varför företagen gör som de gör inom ett begränsat 

område. För att undersöka problemformuleringen och skapa en djupare förståelse är det 

för denna studien lämpligast att göra en fallstudie som strategi (Saunders et al. 2012, 

s179). Enligt Bryman och Bell (2017, s86) kan ett fall till exempel vara en plats, 

organisation eller samhälle. Då denna studie undersöker institutionella faktorer och 

intressenters påverkan på en viss organisation kommer detta organisationsfält att ses som 

fallet. 

 

4.2 Urval 
Att välja lämpliga respondenter är en viktig punkt i den kvalitativa intervjumetoden. 

Frågor som forskare bör ställa sig är: vem som ska intervjuas, hur många ska intervjuas 

och under vilka kriterier respondenterna ska väljas ut. En utgångspunkt för en forskare är 

att urvalet inte kan vara för stort då både genomförandet av intervjun och bearbetningen 

av data tar lång tid. Data som ska samlas in via intervjuer måste fortfarande vara 

tillräckligt stort för att kunna analyseras av forskaren (Dalen, 2007, s.30–33). Vid en 

kvalitativ intervjumetod är inte målet att generalisera resultatet till en större population 

medans vid kvantitativa studier läggs de mer vikt vid att urvalet ska ske slumpmässigt 

med stickprovsmetodik för att sedan generaliseras till en hel population. Vid kvalitativa 

metoder finns det flera olika urvalsmetoder, författarna av den här studien har valt att göra 

ett målstyrt urval. Enligt Bryman (2011, s.434) så är ett målstyrt urval att rekommendera 

om studien har en kvalitativ forskningsstrategi. Det målstyrda urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval och resultatet som författarna kommer fram till i den här studien kan 

därför inte generaliseras till en hel population. Ett målstyrt urval innebär att urvalet av 

respondenter görs utifrån målet med forskningen det vill säga att med ett målstyrt urval så 

styr forskningsfrågorna och problemformuleringen urvalet (Bryman och Bell, 2015 s.?). I 

den här studie ska författarna undersöka ”Vilka ekonomiska drivkrafter finns det bakom 

beslutet att bygga miljövänliga fastigheter” och för att svara på den här frågan måste 
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författarna av den här studien intervjua byggföretag och byggföretagens 

intressenter.  Eftersom en organisationens intressenter påverkar organisationen mycket i 

hur den arbetar. Författaren har kontaktat företagen ur studiens population som är bygg 
och fastighetsföretag som bedriver sin verksamhet i Umeå och gjort ett målstyrt urval 
där författarna valt vilka företag som är lämpliga att intervjua. Utifrån det urvalet har 
författarna sedan intervjuat respondenter som arbetar på de här företagen, valet av 
respondenterna diskuteras mer i 4.3. 

 

4.3 Val av respondenter 
Jacobsen (2002, s.197–201) använder sig utav några kriterier för att göra ett urval till 

intervjuerna som författarna av den här studien har använt sig utav. Ett av de första stegen 

i urvalsprocessen enligt Jacobsen (2002, s.197) är att identifiera alla som författarna kan 

tänka sig att intervjua om de hade obegränsat med tid. Författarna har genom 

observationer identifierat företag som kan vara intressanta för studien och för att få en bra 

överblick på hur många och vilka företag det handlar om i urvalet har författarna även 

använt sig av databasen “retriever business” för att identifiera bolag som kan vara aktuella 

för studien. Urvalet som forskarna har utgått ifrån i den här studien är därför byggföretag 

som är verksamma i Umeå och deras intressenter. Författarna har identifierat 

byggföretagens intressenter och valt ut intressenter som kan vara relevanta att intervjua 

för studien. I den här studien har byggföretag, kunder till byggföretag och en respondent 

från Umeå kommun valts ut av författarna. 

 

Efter att författarna gjort det första steget i urvalsprocessen och identifierat vilka företag 

som kan vara intressant för den här studien så ska respondenter på företag väljas ut 

Jacobsen (2002, s.197–199). Respondenterna ska väljas ut efter några kriterier som 

bestäms av författarna till studien. En lämplig respondent på byggföretagen är en person 

som har kunskap i hur byggföretagen tar beslut när en ny byggnad ska byggas. En lämplig 

respondent på byggföretagens kunder är en person som har kunskap i processen när de 

beställer en ny byggnad. En bra respondenter för studien från kommunen är en person som 

har kunskap i hur kommunen resonerar och vad de tänker på när byggföretag konkurrerar 

om en markanvisning. För att hitta lämpliga respondenterna för studien så kontaktades 

organisationen via mail av författarna där studiens syfte förklarades och på så sätt kunde 

författarna bli hänvisade till rätt person på organisationen som hade den kunskapen 

författarna sökte. 

 

Respondenter som valdes ut var 4 respondenter från fastighetsföretag, en respondent från 

ett rent byggföretag och en respondent från kommunen. Författarna valde ut företag med 

olika storlekar, olika ägarstrukturer och företag som har nära kontakt/äger ett byggföretag 

valdes också ut. Författarna ansåg att det här ger en bra representativ bild på branschen i 

Umeå och genom de här urvalet kan författarna få en bra bild på vad som driver bygg och 

fastighetsföretagen att bygga mer hållbara fastigheter. Författarna valde också att intervjua 

en respondent som arbetar på kommunen för att få en bredare bild på ämnet som 

undersöks. Genom intervjun av respondenten på kommunen får författarna viktigt 

information gällande hur kommunen tänker när en ny byggnad ska byggas på deras mark. 

Författarna valde bara att intervjua en respondent på kommunen då hela kommunen 

arbetar mot samma mål och därför förväntar sig författarna av den här studien att en till 

intervju av en respondent på kommunen inte behövdes då den respondenten hade gett 

författarna liknande svar. Författarna märkte när intervjuerna började genomföras att det 

var byggföretagens kunder som var dom som bestämde hur en byggnads utformning skulle 
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vara. Därför valde författarna att intervjua fler fastighetsföretag än byggföretag. Då 

fastighetsföretaget i många fall är en kund till byggföretagen. Efter några intervjuer kände 

författarna att svaren de fick av respondenterna var likartade och kände att en 

teoretiskmättnad hade uppnåtts. Därför valde författarna att genomföra 6 intervjuer och 

om fler intervjuer hade genomförts hade respondenterna gett författarna liknanden svar. 

 

4.4 intervjudesign 
Det finns tre övergripande sätt att utföra intervjuer på (Saunders et al., 2012 s374-375): 

Strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Vid strukturerade intervjuer 

förekommer fasta frågor och det finns inget utrymme för följdfrågor. Denna typ av 

intervju använder sig av enkäter med förutbestämda frågor och svar, samt ett schema som 

talar om när frågor ska ställas och inte (Saunders et al., 2012, s374). Ostrukturerade 

intervjuer är informella och hålls mer öppna och upplevs mer som ett fritt samtal. Vid 

denna metod får man chansen till en djupgående kunskap inom ämnet. Det finns inga 

förutbestämda frågor eller schema som ska följas men samtidigt viktigt att intervjuaren 

har en tydlig bild över vad syftet med intervjun är (Saunders et al., 2012, 375). Semi-

strukturerade är en mix av strukturerad och ostrukturerade intervjuer och ses även som 

informell. Här används en intervjumall att utgå ifrån med övergripande frågor men tillåter 

respondenten till utsvävning och följdfrågor för en djupare förståelse (Saunders et al., 

2012, s374). 

 

Vid val av intervjumetod bör fyra frågor tas i beaktning (Saunders et al., 2012, s378), 

dessa är: Studiens syfte, vikten med att få personlig kontakt, frågornas natur och tiden 

som behövs för att få de svar som krävs. 

 

Beroende på vad som är syftet med studien passar olika sätt olika bra att intervjua 

respondenten. Syftet med denna studien är att förklara varför byggbolagen väljer att 

bygga hållbart och gör att en semi-strukturerad eller ostrukturerad intervjudesign blir 

relevant (Saunders et al., 2012, s378). Anledningen till att en semi-strukturerad eller 

ostrukturerad design är bättre lämpad än en strukturerad för att besvara syftet är att 

informella intervjuer ger möjligheten till att undersöka problemet på djupet och ställa 

följdfrågor till respondenten för mer utvecklande och ingående svar (Saunders et al., 

2012, s378). Här får respondenten även chansen att förklara svaren på ett mer ingående 

vis eller att bygga vidare på svaren för en djupare kunskap. En nackdel med informella 

intervjuer är att samtalet kan leda in på frågors inte rör studiens syfte (Saunders et al., 

2012, s378). Det där därför denna studien kommer hålla sig till en semi-strukturerad 

design. 

 

Det ovan nämnda gör även ett personligt möte till en viktig punkt. För att ge respondenten 

möjlighet till utveckling av svaren och för att kunna ge förklaring på frågorna är det 

viktigt med en informell intervju och personligt möte (Saunders et al., 2012, s378). CSR 

kan av många företag tolkas på olika sätt och att ta reda på varför ett byggföretag bygger 

hållbart kan göra frågorna svåra att förstå med bara några få meningar. Det gör att 

komplexiteten i frågeställningen kräver en semi-strukturerad eller en ostrukturerad 

intervju då förklaringar och utveckling av svar kan behövas (Saunders et al., 2012, s379). 

Även omfattningen i frågornas antal styrker en informell strategi (Saunders et al., 2012, 

s379). 
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Informella intervjumetoder används i samband med en kvalitativ metod (Saunders et al., 

2012, s376). Svaren som förväntas fås är till för att inte bara ta reda på hur ett fenomen 

uppstår utan även förklara varför det uppstår (Saunders et al., 2012, s376). Denna metod 

tillåter större kunskap om och möjligheten att besvara frågan varför. Därför blir valet för 

denna studies intervjumetod lämpligast att utföra med en informell intervjumall. Denna 

studie kommer använda sig av semi-strukturerade intervjuer för att få en djup kunskap 

om problemformuleringen samtidigt som det finns en tydlig mall att utgå ifrån för att 

hålla sig till ämnet och komma fram till något resultat som blir jämförbart med de övriga 

intervjuerna. 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Efter att ha identifierat de intressenter och företag som är relevanta för intervjun 

kontaktades respondenterna per mejl och telefon. För att få den kunskap och de svar 

studien kräver för att nå en slutsats ansåg vi det lämpligt att kontakta både byggföretag, 

fastighetsföretag och Umeå kommun. Förfrågningar om intervju med respondenterna 

skickades ut ca två veckor innan planerad intervju. För att säkerställa att så många som 

möjligt kunde kom författarna fram till att två veckor var gott om tid för företagen att 

lokalisera rätt respondent för intervjun men inom en tidsperiod som inte låg för långt bort 

i tiden. Förhoppningarna är att två veckor ska räcka för att få ihop den mängden empiriska 

data som krävs för att komma fram till ett trovärdigt resultat. Informationen som företagen 

fick var en presentation om författarna samt vilken typ av studie det var och vad studien 

ämnar undersöka. Det framgick också den estimerade tidsåtgången och översiktligt vilka 

teman som intervjun skulle beröra.  

De genomförda intervjuerna presenteras i tabell 1 där respondentens position, bransch, 

företagets omsättning, vilken form intervjun tog, datum för intervjun och tidsåtgången. 

Författarna har valt att hålla samtliga företag och respondenter anonyma. Ambitionen var 

att alla intervjuerna skulle vara på plats ansikte mot ansikte för att undvika 

misstolkningar. Av de genomförda intervjuerna var fyra av sex intervjuer på plats och två 

över telefon. Av de intervjuer som var på plats skedde mötet på respondenternas kontor. 

Författarna ansåg det viktigt att respondenterna kände sig trygga och fick därför välja en 

miljö där de känner igen. Platsintervjuerna leddes även av den ena författaren som styrde 

intervjun medan den andra agerade som bisittare och observatör för att flika in med 

följdfrågor och frågor som missades eller behövdes läggas till. Telefonintervjuerna 

genomfördes enbart av en av författarna för att undvika missförstånd och att det pratas i 

mun. Samtliga intervjuer spelades också in för transkribering och analys, och utöver 

fördes även anteckningar. 

Av de sex respondenter som deltog i studien representerades ett byggföretag, fyra 

fastighetsföretag och en kommun. I intervjun med byggföretag användes intervjumall 1 

som presenteras i bilaga 1, till fastighetsföretag användes intervjumall 2 som presenteras 

i bilaga 2 och till kommun användes intervjumall 3 som presenteras i bilaga 3.  

 

N Position Bransch Omsättni

ng 

Intervjufor

m 

Datu

m 

Tidsåtgå

ng 

1 VD Fastighetsföret

ag 

10 - 100 Plats 4 

april 

ca 30 
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2 Energi- & 

Hållbarhetsansva

rig 

Fastighetsföret

ag 

> 1000 Telefon 4 

april 

ca 35 

3 Miljö- & 

kvalitets-  ansvar

ig 

Byggföretag 100 - 500 Plats 5 

april 

ca 40 

4 Mark- & 

Exploatering 

Umeå 

Kommun 

– Plats 6 

april 

ca 50 

5 Byggprojektleda

re 

Fastighetsföret

ag 

> 1000 Plats 6 

april 

ca 45 

6 Vice VD Byggföretag 

och 

fastighetsföret

ag 

500 - 1000 Telefon 9 

april 

ca 40 

Tabell 1: Översikt av respondenterna och intervjuns omfattning 

 

4.7 Analys av kvalitativa data 
Kvalitativa data karaktäriseras av omfattade empiriska data vilket är en av fördelarna. 

Samtidigt uppkommer svårigheter med hur datan ska behandlas och analyseras eller vilka 

vägar som ska användas för att bryta ner den omfattande informationen till tolkningsbart 

resultat (Saunder et al, 2012, s579). Begreppet analytic interruptus nämns i Saunders et 

al (2012, s579) och syftar till att en omfattande data har många ingångsvägar att ta men 

att det enkelt kan vilseleda och gå ifrån det rörda ämnet vilket kan leda till att 

problemformuleringen saknar slutsats. Om den kvalitativa datan inte angrips på ett 

korrekt sätt finns det därför en risk att inte komma fram till en specifik slutsats (Saunder 

et al, 2012, s579). På grund av komplexiteten i den omfattande informationen, och att 

många av sätten att ta fram materialet skiljer sig, så finns det inga tydliga strategier att 

angripa en kvalitativa data (Saunder et al, 2012, s579). Yin (2013, s180) presenterar ändå 

en bred process av analys vid kvalitativa data där analysen genomgår fem steg. De tre 

första stegen är: sammanställning av data, demontering, remontering. De två sista stegen 

är: tolkning och slutsats. 

 

Studien använder sig av Yins process om fem steg för att analysera och bearbeta 

materialet. Vid sammanställning av intervjuer kommer dessa att spelas in för att sedan 

transkriberas. På så vis undviker studien feltolkningar. Vidare för att säkerställa att 

transkribering av intervjun är korrekt uppfattad och att inga misstolkningar gjorts, skickas 

en kopia av transkriberingen till respondenterna. Intervjumallen som ska ligga till grund 

för intervjuerna minimerar även risken för analytic interruptus och möjliggör även för att 

jämföra likheter och skillnader mellan respondenternas svar för att enklare finna en 

slutsats. Vidare sammanställs de anteckningar som förts under intervjun. Efter 

sammanställning av datan sker demontering vilket innebär att materialet struktureras upp 

och delas in i mindre delar (Yin, 2013, s180). Här sätts även färgkoder på de mindre 

delarna så att svaren enklare kan matchas och jämföras med andra respondenters svar. 

Författarna har då färgkodad transkriberingen av intervjuerna utefter tre teman och på så 

sätt kunnat analysera datan och jämföra respondenternas svar. Transkriberingen har 



 

30 
 

färgkodats efter de tre teman som empirin presenteras utifrån i kapitel 5. Efter 

demontering sker remontering och här omorganiseras de mindre delarna i demonteringen 

där de med samma färgkod hamnar tillsammans. Enligt Yin (2013, s181) kan 

demontering och remontering upprepas flera gånger för att få bra struktur och underlätta 

analys. 

 

Efter de tre stegen är det dags för tolkning och slutsats. Eftersom studien utgått från ett 

deduktivt angreppssätt formas både frågorna utefter det teoretiska ramverket och det 

teoretiska ramverket har även använts för att tolka svaren och dra slutsatser. Att utgå från 

en teori kan dock vara en nackdel enligt Saunder et al (2012, s548) i och med att svaren 

kan bli ledande och författarna kan redan ha en förutfattad mening om teorierna. 

Författarna har dock varit medvetna om detta och försökt att behålla sin objektivitet hålla 

egna värderingar utanför studien. 

 

4.8 Access & bortfall 
Access är den process författarna tar för att få tillträde att undersöka den miljö eller 

organisation som studien ämnar att undersöka (Saunders et al., 2012, s210). I studiens fall 

rörde sig det främst om privata företag och platser som inte var offentliga. Utöver det ska 

respondenterna avsätta tid att besvara frågor och vara villiga att dela med sig av den 

information som studien kräver för att besvara syftet. För studenter kan det också vara 

svårt att få kontakt med företag och framförallt den person som besitter rätt kompetens 

som efterfrågas i undersökningen. Att hitta rätt person med rätt kompetens löstes genom 

att företagen själva fick slussa oss vidare till en lämplig respondent för studiens syfte. I 

studiens fall var access i övrigt god och de flesta företag var villiga avsätta nog med tid 

och att besvara de frågor studien krävde. Begränsningarna förekom dock bland 

byggföretagen där företagen inte hade möjlighet att avsätta den tid som krävdes för att få 

omfattande svar. Den begränsningen förekom dock enbart hos byggföretagen och ledde 

till studiens bortfall. 

 

Bortfall förekommer då man av någon anledning inte kan få tag i den information som 

var menad (Bryman och Bell, 2017, s202). Det kan bland annat vara att den som man har 

tänkt att intervjua inte vill samarbeta, inte kan närvara eller inte kan ge något svar på 

frågorna. Av de totalt 10 företagen som kontaktades var det endast sex som ställde upp 

på intervju, alltså ett bortfall om 40 procent. De tio utgjordes av fem byggföretag, fyra 

fastighetsföretag och en kommun. Av de fem byggföretagen som kontaktades var det 

endast en som ställde upp och det var i denna grupp som bortfall förekom. I gruppen 

fastighetsföretag och kommun var bortfallet noll. Trots bortfallet bland byggföretagen 

anser inte författarna att resultatet påverkats eftersom teoretisk mättnad uppnåtts. 

Byggföretagets svar var slående likt fastigheterna och den bild som kommunen målat upp 

och därför anser vi inte att bortfallet är av större betydelse. Detta ges också stöd från 

Bryman och Bell (2017, s243) som också menar att bortfall vid ett icke sannolikhetsurval 

är av mindre vikt då studiens mål inte är att ge en representativ bild av verkligheten. 

Studiens resultat ska alltså inte generaliseras på en större population utan enbart tänkt att 

undersöka den studerande gruppen – således blir bortfallet av mindre betydelse. 

 

4.9 Etik 
I den här studien har författarna valt att utgå från de etiska kraven som är 

rekommenderade från det vetenskapliga rådet. De fyra huvudkraven som är satta av 
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vetenskapsrådet är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Det första kravet, informationskravet, 

handlar om att forskarna ska informera den person de intervjuar om vad studiens syfte är 

och vad respondentens uppgift är i studien. Informationskravet påpekar också att 

forskarna ska informera respondenterna att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 

2002, s.7). Den första kontakten med respondenter var via mail där författarna skickade 

ett mail till en person på det valda företaget. I mailet förklarade författarna syftet med 

studien och frågade den valda personen om den kunde tänka sig vara delaktig i den här 

studien. Genom att göra på det här sättet anser författarna av den här studien att det första 

kravet är uppfyllt. 

  

Det andra kravet är samtyckeskravet, det här kravet beskriver att deltagandet ska ske 

frivilligt och respondenter ska inte bli tvingade att vara delaktiga i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). I mailet som skickades ut tillfrågades person om de ville 

vara med eller inte och fick på det sättet välja frivilligt om de ville delta eller inte. 

Respondenterna hade även möjlighet att avbryta intervjun om de så önskade och i de 

flesta fall så bestämde respondenterna även tid och plats för intervjun. Eftersom 

respondenterna var okända för författarna innan studien fanns det heller inget 

beroendeförhållande mellan forskaren och respondenterna. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som beskriver att respondenterna i en studie 

har rätt till att vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Dalen beskriver att det här är 

extra viktigt för en kvalitativ studie eftersom respondenten måste känna sig säker att de 

uppgifter som lämnas inte ska kunna spåras till den person som lämnat uppgifterna 

(Dalen, 2007, s.23). I den här studien har vi valt att alla respondenterna ska få vara 

anonyma för att de ska känna sig säkra med att ge ut information till författarna som kan 

vara känslig. Alla uppgifter som kan identifiera respondenten kommer därför att 

anonymiseras i den här studien.  

 

Det sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att forskarna inte får använda den data 

som samlas in för personliga ändamål utan enbart får används för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Den data som samlas kommer enbart används för den här 

studien och författarna har informerat respondenterna om att den inte kommer användas 

utanför studien. 
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Kapitel 5: Empiri 
 

Kapitel fem presenterar de respondenter som deltagit i intervjun, samt vilka svar som 

erhållits. Bland annat beskrivs hur företagen arbetar med hållbarhet, vilka drivkrafter 

som finns samt konsekvenserna som följer av arbetet. Inledningsvis så kommer 

respondenterna och företagen få en kort beskrivning. Senare i kapitlet så kommer empirin 

som erhållits utifrån intervjuerna presenteras. Empirin kommer presenteras tematisk där 

följande teman har valts ut av författarna, Hållbarhet, drivkrafter, hinder. 

 

5.1 Respondenter 
I tabell 2 redovisas de respondenter som är med i studien, vilken position respondenten 

har på företagen, företagets bransch och omsättning. Då respondenten och företaget är 

anonyma benämns respondenterna med en beteckning. B1 representerar respondenten för 

byggföretag 1, F1 representerar respondenten för bygg och fastighetsföretaget 1, F2 

representerar respondenten för fastighetsföretaget 2, F3 representerar respondenten för 

fastighetsföretaget 3, F4 representerar respondenten för fastighetsföretaget 4 och K1 

representerar respondenten för kommun 1. 

 

Beteckning Position Bransch Omsättning 

B1 Miljö- & kvalitetsansvarig Byggföretag 100 - 500 

F1 Vice VD Byggföretag och 

fastighetsföretag 

500 - 1000 

F2 VD Fastighetsföretag 10 - 100 

F3 Energi- & 

Hållbarhetsansvarig 

Fastighetsföretag > 1000 

F4 Byggprojektledare Fastighetsföretag > 1000 

K1 Mark- & Exploatering Umeå Kommun – 

Tabell 2: Sammanfattning av respondenterna 

 

B1: Beskrivning 

Respondenten på B1 har en bakgrund som byggnadsingenjör och jobbar idag som 

arbetsledare på företaget sen över ett år tillbaka och har även titeln som kvalitet och 

miljöansvarig. Respondentens arbetsområden är väldigt varierande. Under det senaste 

projektet innefattar det bland annat att ha hand om murarna och all utsättning till 

smederna till stålet. Respondenten har också hand om kontakten med olika leverantörer.  

 

F1: Beskrivning 

Respondenten har arbetat i över ett år på företaget som Vice VD. Innan det har 

respondenten en bakgrund som regiondirektör på ett annat fastighetsföretag och satt även 

med i ledningen i det företaget. Som Vice VD är ansvarsområdena många och det är 

tillsammans med VD som de har de högsta beslutsfattande. Koncernen styr även över ett 

flertal dotterbolag inom bland annat bygg och entreprenad. Företaget ägs till 100 procent 

av VDn och ägnar sig åt Fastighetsutveckling, bygg och förvaltning. 
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F2: Beskrivning 

Respondenten på fastighetsföretaget F2 är grundare till företaget och VD. Personen har 

väldigt breda arbetsuppgifter och hjälper till med allt möjligt i verksamheten. Som VD på 

företaget är personen delaktig i de strategiska beslut som tas i företaget.  

 

 

 

 

F3: Beskrivning 

Respondent jobbar sen fyra år tillbaka som energi och hållbarhetsansvarig och innan det 

som energi-controller. Företaget är ett av Sveriges största och har fokus på 

bostadshyresgäster. Respondenten jobbar central inom organisation och arbetar med 

hållbarhetsfrågor i organisationen. 

 

F4: Beskrivning 

Respondent är utbildad byggingenjör och har jobbat inom företaget sedan 2015 som 

byggprojektledare. De främsta uppgifter innefattar att upphandla och projektleda 

byggnadsprojekt. Det innebär mycket ekonomistyrning och kravställande i 

projektstyrning och också se till att det blir gjort enligt dagens byggregler och normer. 

Respondenten tar om några månader över rollen som hållbarhetsstrateg och kommer 

jobba väldigt brett till en början inom tre hållbarhetsområden som är ekonomisk, 

ekologisk och social hållbarhet. 

 

  

K1: Beskrivning 

På kommunen valde författarna att intervjua en person som arbetade på mark- och 

exploateringsavdelningen. Mark och exploateringsavdelningen är den avdelning som 

ansvarar för kommunens mark och är den som företräder kommunen som fastighetsägare 

men i de fall kommunen äger skolor och verksamheter är det dock en annan avdelning 

som ansvara för den biten. Mark och exploateringsavdelningen ansvarar för marken som 

kommunen äger och som ska utvecklas och de ansvarar för att ta fram mark för rätt 

ändamål, det kan vara mark för att bygga bostäder eller verksamheter. När ändamålet för 

en bit mark är bestämt så bjuder mark och exploateringsavdelningen in marknaden till att 

bjuda på markanvisningen och sedan bestämmer kommunen vilka som ska bli tilldelade 

den här markanvisningen. Personen som intervjuades är mark och exploateringsingenjör 

och har jobbat på avdelningen i några år. 

 
5.2 Hållbarhet och ambitioner 
 

Byggföretag 1, B1 

 

Byggföretaget som respondenten jobbar på har certifierats med ISO 14001 och ISO 9001. 

ISO 9001 är en certifiering som visar att företaget jobbar aktivt med miljöarbete och det 

betyder också att företaget jobbar med att förbättra miljöarbetet dagligen. Enligt 

respondenten så är det väldigt viktigt för företaget att de arbetar med så bra och rena 

material som möjligt. Företaget ställer vissa krav på sina leverantörer och ser gärna att 

leverantörerna är miljöcertifierade men den största prioritet vid val av leverantörer är 
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leveranssäkerhet och att det kommer i tid. Leverantörerna måste också vara registrerade 

hos svenska byggnads industrier. 

  

”vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 där vi har en standard vi jobbar efter” 

 

”Dels så kräver vi att dom ska finnas registrerade hos svenska byggnads industrier och 

dom ska också. VI skickar ut deklarationen där de ska fylla om de är miljöcertifierade 

eller om de jobbar enligt något annat. Sen tar vi referens på nya för att få 

leverantörsäkerhet hur kan man verifiera det. Leverantörssäkerheten är det viktigaste 

och ett bra samarbete med leverantörerna är något vi prioriterar.” 

 

Byggföretaget mäter sitt hållbarsarbete i vissa aspekter dels så mäter de avfall och 

transporter och räknar sedan om de till koldioxid för att se hur mycket utsläpp 

byggföretaget står för. Byggföretaget har även några utsatta miljömål som de jobbar mot. 

Ett utav de här miljömålen är att öka andelen återvunnet material med 3%. Respondenten 

säger också att det här måttet kan vara väldigt skevt under vissa år för om byggföretaget 

jobbar mycket med nya byggen så blir det knappt några avfall medans vid renoveringar 

blir det mycket avfall. Byggföretaget har även som mål att i framtiden bygga en byggnad 

som ska certifieras med åtminstone miljöbyggnad silver kanske guld i egen regi. 

”Vi mäter avfall, transporter och räknar om det till koldioxid och sätter det kontra 

omsättningen.” 

”Just nu har vi som mål att öka våran andel återvunnet material med 3% per år” 

 

  

Fastighetsföretag 1, F1 

Hållbarhet är för F1 en kombination av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och 

menar på att man måste arbeta med samtliga delar för att vara hållbar. F1 jobbar mycket 

med certifiering för miljöbyggnad och definierar också en hållbar byggnad inom ramen 

för kraven för miljöbyggnad. Samtidigt som det är viktigt att arbeta med alla delar menar 

respondenten att företaget också ska titta på var företaget kan tillföra mest i samhället sett 

till hållbarhet. Som ett bygg och fastighetsföretag vill företaget bidra till en hållbar tillväxt 

för Umeåborna och då handlar det mycket om att bygga ihop staden genom att arbeta med 

helheten. Att få staden att växa ihop handlar bland annat om att bygga ihop 

universitetsstaden med centrum, sätta affärer och skolor på rätt plats och att möjliggöra 

för att kunna ta cykeln eller buss till jobbet och inte tvingas ta bilen. 

När företaget uppför en byggnad väljer prioriterar de också trä för att det är en naturlig 

råvara som finns mycket lokalt i Norrland. Respondenten lyfter också fram debatten kring 

huruvida trä är bättre än betong och menar på att det inte finns några tydliga ekologiska 

svar på frågan. Däremot ser företaget att en viktig del i uppförandet av fastigheter och 

arbetet kring den ekologiska hållbarheten är miljöbyggnad och att certifiera byggnader. 

”Alla våra byggnader vi bygger nu certifierar vi med miljöbyggnad, guld om det går men 

ibland är det svårt med dagsljuskrav och sådär men annat blir det silver.” 

Den ekologiska biten uppnår företaget genom att miljöcertifiera samtliga av sina 

byggnader men de arbetar också löpande med energieffektivisering. Respondenten tror 

dock inte att företaget kan göra stor skillnad när det kommer till just teknikutveckling 

”När vi bygger byggnader tror jag inte att vi gör den stora skillnaden i och jobba stenhårt 

i teknikutveckling på att sätta solceller överallt eller ha dom nya mest effektivaste 
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lösningarna för energieffektivitet. Det är viktigt men vi tror inte att det är där som vi 

tillför mest.” 

Vidare ger respondenten en jämförelse på sin förra arbetsplats på Akademiska hus där 

fokus däremot låg mer på de tekniska frågorna som effektivisering. 

Respondenten tror starkt på miljöcertifiering i framtiden, ”Miljöcertifiera byggnaderna 

tycker jag är en given fråga i dag”, och har som ambition att i framtiden arbeta mer med 

det och göra mer för att uppnå den högsta nivån, guld. Respondenten skulle också vilja 

att företaget värderar hela byggnadens livscykel när en byggnad uppförs. För att 

kontrollera att leverantörer lever upp till de mål och krav som företaget har följer de en 

uppförandekod. Uppförandekoden tar upp både hur företaget själva ska uppträda men 

också hur leverantörerna ska uppträda. Vidare vill företaget bli bättre på uppföljning och 

materialanalys vid inköp.  

 

Fastighetsföretag 2, F2 

För fastighetsföretaget F2 så är hållbarhet inget som företaget jobbar med aktivt utan de 

fokuserar på att bygga fina fastigheter som ska hålla länge och den ekonomiska biten 

spelar en stor roll i företagets beslut.  Respondenten beskriver det så här.     

 ”till att börja med vet jag inte om vi tänker i dom banorna rent allmänt. Vi tänker inte 

att nu ska vi bygga mer miljövänligt. Jag tror inte riktigt vi tänker så utan det handlar 

mer om olika delar som möjligen kan hamna under miljövänligt” 

Även fast fastighetsföretag F2 inte tänker i hållbarhetsbanorna i första hand så jobbar de 

ändå med hållbarhet. Fastighetsföretaget F2 använder tillexempel tjockare isolering och 

fönster med bättre värden för att få ner energiförbrukningen i byggnaderna. Respondenten 

menar på att hållbarhet är inget de behöver tänka på eftersom det är något som sker per 

automatik eftersom att jobba hållbart är något de kan tjäna på i längden 

”Isolering ska vara tjockare för vi vill ju få ned energiförbrukningen självklart och det 

får vi ju ner genom att använda tjockare isolering och fönster med högre värden och så 

vidare och effektiv värmeåtervinning. Den enskilt största kostnaden är ju energi eller 

fakturorna från fjärrvärmeverket eller fjärrvärmen så att det följer med naturligt.” 

”för bostäder så är det viktigaste att vi får en bra planlösning som är så effektiv och 

funktionell som möjligt. Det är det absolut viktigaste. Sen så följer hållbarhet med per 

automatik att vi vill ha låg energiförbrukning. Då ser man till att det är bra isolering som 

vi sa vi vill ha hållbart fasadmaterial och det är något vi tycker är viktigare och viktigare” 

Fastighetsföretag F2 fokuserar mycket på självbevarelsedriften och vill att deras 

fastigheter ska kunna stå kvar länge, de väljer att bygga i tegel för att byggnaden ska 

kunna stå länge utan att den behöver underhållas. Fastighetsföretag F2 är långsiktiga i 

sina materialval och det är därför de väljer att bygga i tegel men anledningen till att det 

är långsiktiga är inte för att det försöker vara miljövänliga utan det är för att de har en god 

ekonomi. 

Respondenten menar också på att genom att bygga i tegel så är fastighetsfasaden billigare 

om man jämför med trä eftersom den inte behöver underhållas samtidigt som den håller 

längre. 

”Väljer du träfasad, det blir dyrt. Den ska målas om efter ett par år och det blir dyrt att 

inge billigt. Bygger du nu som vi gärna gör i tegel, om femtio år står teglet kvar där och 

ser nästan precis lika bra ut och behöver inte byggas om. Så egentligen handlar det 
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mycket med det sen att det går hand i hand med att det är miljövänligt ja det är väl bra 

men utgångspunkten är inte att nu ska vi vara fantastiskt miljövänliga utan det är bara 

att det händelsevis råkar falla ihop med att vi har bra ekonomi och långsiktighet i 

materialval och annat och sen råkar det hänga ihop.” 

 

Fastighetsföretag 3, F3 

För företaget är hållbarhet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

”Det kan inom ekologisk innebära hållbarhet sänka energianvändning, arbeta med olika 

tekniska lösningar för en hållbar fastighet och också digitalisering. När det gäller social 

hållbarhet kan vi underlätta för våra hyresgäster att verka hållbart. Det kan vara genom 

att förenkla för dom till exempel med läxhjälp för unga i våra områden. Det kan vara att 

vi skapar bilpoolslösningar. När det gäller den ekonomiska hållbarheten gäller det att 

man till exempel jobbar med uppförandekoder, hur vi beter oss, hur vi handlar upp 

tjänster och hur våra leverantörer och andra intressenter ska bete sig gällande 

uppförandekoder.” 

Enligt respondenten är det viktigt att företaget verkar inom alla tre delar av hållbarhet. 

Vidare är en hållbar byggnad en som inte kräver så mycket omvårdnad och lägger vikt 

vid att det ska vara enkelt att förvalta fastigheten när en byggnad ska upprättas. 

Företaget bygger flertalet av sina bostäder i träkonstruktioner och prioriterar 

naturmaterial framför betong. De arbetar också med modulbyggande i en fabrik i 

Norrland för att sen montera ihop modulerna på orterna där de behövs. Respondenten 

argumenterar för trä då en stor del av Sverige består av trä och de försöker därför använda 

trä i första hand framför andra ändliga material. Företaget arbetar aktivt med att sänka 

energianvändning, arbeta med olika tekniska lösningar för en hållbar fastighet, till 

exempel digitalisering. 

Företaget har också uppförandekoder för såväl intern som externt bruk. Internt går de 

efter uppförandekoden och ser även att leverantörerna följer dessa också. 

Uppförandekoder innefattar hur företaget ska bete sig, hur företaget handlar upp tjänster 

och hur leverantörerna och andra intressenter ska bete sig. I uppförandekoden finns det 

också krav på miljö och andra hållbarhetsaspekter som företaget måste följa och som 

företaget kollar på hos leverantörerna när en byggnad ska uppföras. 

Miljömässiga mål som respondenten nämner är bland annat att aktivt arbeta med att 

minska andelen miljöfarliga ämnen i materialet. Respondenten lyfter här fram vikten av 

BBR för att minimera risken av miljöfarliga ämnen i byggkonstruktionen. Företaget har 

också som ambition att bygga mer i trä och jobbar med utveckling kring träkonstruktion 

för att möjliggöra att bygga högre. Företaget profilerar sig som ett hållbart företag och 

målet är att uppnå 100 procent miljövänligt material. Idag ligger företaget på ca 80 

procent. 

 

Fastighetsföretag 4, F4 

Enligt F4 består hållbarhet av tre grundpelare: ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Respondenten lägger också till att man måste arbeta med alla tre. 

”för att man ska lyckas få ett bra hållbarhetsarbete kan man inte bara se åt ett håll hela 

tiden utan att man faktiskt måste jobba med alla delarna.” 
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Vidare definierar respondenten en hållbar byggnad som en byggnad som kan stå riktigt 

länge. För att samspela ekonomi och miljö i en hållbar byggnad väljer företaget material 

som håller länge och som inte kräver så mycket omvårdnad under livscykeln. Att man 

inte behöver byta golv vartannat år till exempel. 

”Det är just att man vill ha en bra cirkel med tanke på både ekonomi och miljö, så att 

man väljer då material som man inte behöver byta så ofta och som håller bra” 

I och med att det ofta rör sig om hyresrätter har företaget en större omflyttning i 

bostäderna och behöver därför se till kvalitén som används för att undvika onödiga 

renoveringskostnader. 

Materialet företaget oftast väljer för att bostaden ska hålla så länge som möjligt är 

betongstomme framför träkonstruktioner. Det främsta argumentet är brandsäkerhet men 

även kostnadsmässiga skäl. Respondenten lyfter även fram debatten kring om betong 

eller trä är det mest miljövänliga alternativet men att det inte finns något svar på frågan. 

Idag muras fasaden också med argumentet att byggnaden håller länge och inte behöver 

underhållas lika mycket som exempelvis träfasad. 

Företaget har också krav på att alla byggvaror eller vissa byggvaror ska registreras i 

byggvarubedömningen. Varorna registreras då i en databas där de betygsätts och blir 

märkta i tre kategorier. Den ena kategorin markeras röd där varorna innehåller kemikalier 

som är dåliga för människan och miljön. Denna kategori ska i största möjliga mån 

undvikas. Gul är nästa kategori som accepteras av företaget men som inte är optimalt. 

Grön är den sista kategorin och innehåller varor som byggvarubedömningen godkänt. 

Byggvarubedömningen tar också social hållbarhet i beaktning och tittar på arbetsvillkor 

där produkterna tillverkats. 

Företaget vill uppnå en koldioxidsnål byggnad och jobbar med att energieffektivisera. 

Bland annat bytt ut plastmattor till linoleummattor vilket resulterat i en minskning med 

ca 200 000 kg co2 per år. Ambitionen är att fortsätta energieffektivisera och få ner antalet 

förbrukade kilowatt timmar per kvm och år. 

”Då handlar det om att energioptimera installationer som man har i byggnader typ 

ventilation och uppvärmningssystem och där kan man bland annat göra stor skillnad.” 

Respondenten lyfter också fram vikten av certifiering och sätter det som ett mål att 

certifiera byggnader. Idag har företaget inga miljöcertifierade byggnader men berättar om 

ett pågående projekt som eventuellt ska certifieras i miljöbyggnad. Respondenten 

poängterar att miljöcertifieringssystem länge funnits på marknaden och att många 

entreprenörer är vana att jobba med det och tycker det är dags att företaget i fråga också 

implementerar det. Företaget vill också ha en bättre uppföljningsprocess för att säkerställa 

att byggnaden uppfyller de hållbarhetskrav som bestämts. 

För att jobba vidare med hållbarhet och inte halka efter håller företaget också en stor 

omvärldsbevakning för att se hur andra företag arbetar med hållbarhet.  

 

Kommun 1, K1 

Umeå kommunen arbetar främst med tre aspekter gällande hållbarhet det är den 

ekonomiska hållbarheten, den social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. På mark och 

exploaterings avdelningen så är den sociala hållbarheten den viktigaste biten enligt 

respondenten det är viktigt att bostäder som byggs har rimliga hyror, att de är tillgängliga 
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för allmänheten och att det finns en rimlig balans mellan bostadsrätter och hyresrätter är 

några exempel hur mark och exploaterings avdelningen jobbar med social hållbarhet. 

 ”Vår roll och ambition är att fånga att man inte bara ska titta på den ekologiska 

hållbarhet utan ska vi bygga bostadsområden som människor ska trivas så måste den 

social och ekonomiska perspektivet tänkas i det hela också. Som sagt innan så har den 

social varit viktigt att jobba med” 

”Umeå kommunen jobbar bland annat med social hållbarhet det är viktigt att det finns 

bostäder som är tillgängliga för allmänheten, en bra balans mellan bostadsrätter och 

hyresrätter med rimliga hyror.” 

Genom ett tillägg i plan och byggplan så har Sveriges kommuner blivit förbjudna att ställa 

tekniska särkrav i en markanvisning på hur en byggnad ska vara utformad, det kan vara 

krav på hur mycket energi en byggnad får använda eller dylikt som kommunen är 

förbjudna att ställa några krav på. Däremot så har Umeå kommunen en vision att de som 

bygger i Umeå ska bygga mer miljövänligt. 

”Vi på kommunen så får vi inte ställa tekniska särkrav på hur en byggnad ska vara 

utformad, vi är förbjudna att ställa tekniska särkrav i en markanvisning enligt en lag. 

När det kommer till energianvändning eller byggtekniska krav hur en byggnad ska 

utformas så är kommunen förbjuden att ställa såna krav, vilket Umeå kommunen inte gör. 

Vi har däremot en vision att byggherrarna ska det vill säga känna att vi vill gå längre än 

vad BBR, byggnormer kräver” 

 Umeå kommun försöker ha ett nära samarbete med byggherrar och på så vis uppmuntra 

till att bygga mer hållbart. Umeå kommun är även delaktiga i olika projekt där de har ett 

nära samarbete med olika byggföretag i Umeå. Ett specifikt projekt som respondenten tar 

upp är ett projekt där sju byggföretag bygger nya lägenheter på Tomtebostrand där 

byggföretagen tillsammans med kommunen har tagit fram ett hållbarhetsprogram. Umeå 

kommunen har även som mål att vara klimatneutrala i framtiden och det här projektet på 

Tomtebostrand är ett projekt där kommunen jobbar mot just de målet. 

”Där jobbar vi tillsammans med sju byggaktörer till att börja med. Så har vi jobbat fram 

under en tid ett hållbarhetsprogram. Där vi gemensamt med byggaktörer varit överens 

om att det här är ambition vi ska nå och där är det även så att dom här ekologiska 

hållbarhets bitarna att ha en, för hela området en klimatneutral som innebär i princip att 

de ska produceras lika mycket energi som det förbrukas det ska vara plus minus noll 

totalt sett i området och att även för dagvatten, avfall alla såna bitar.” 

 

5.3 Motiv och drivkrafter 
Byggföretag 1, B1 

Byggföretaget får en beställning på att de ska bygga en byggnad av en kund och enligt 

respondenten är det kunden som bestämmer hur byggnaden ska se ut till 100% och om 

byggnaden ska certifieras eller inte. Byggföretaget håller till exempel på med ett projekt 

nu där de bygger en byggnad som ska nå miljöbyggnad där kunde har bestämt det. 

Byggföretaget ska även bygga en ny byggnad i Umeå som ska ny miljöbyggnad guld där 

är det också kunden som har bestämt det. När en byggnad ska certifieras i någon av 

klasserna i miljöbyggnad så finns det handlingar på vilka material man får använda och 

vilka man inte bör använda.  
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”Byggnaden utanför är det inte vi utan det är beställaren som har bestämt att det ska gå 

mot miljöbyggnad silver.” 

 

”Vi ska bygga en ny byggnad här i Umeå. Den ska vara certifieras som miljöbyggnad 

guld.  Och det är beställaren av byggnaden som har ställt det kravet helt enkelt. Eftersom 

de vill ha en byggnad med den certifieringen så får vi anpassa oss och det är något vi ser 

fram emot att göra. Det kommer bli vår första byggnad som går under miljöcertifieringen 

guld.” 

 

En av anledningarna till varför byggföretaget har valt att certifiera sig med ISO 14001 

och ISO 9001 är för att skapa konkurrenskraft. Kunder till byggföretagen får en garanti 

på att det här byggföretaget jobbar enligt en viss standard. Kunder till byggföretagen har 

även blivit mer medvetna om miljöpåverkan enligt respondenten och det är viktigt för 

beställaren att byggföretaget lever upp till de här kraven. Byggföretagen måste hänga med 

i de krav som ställs på dom från kunder och utveckla sitt arbete på hållbarhets området.  

 

”Det underlättar om vi har den här certifieringen ISO för då har beställaren ett kvitto att 

vi jobbar enligt den här standarden. Och kan man läsa igenom den standarden för då vet 

man vad man får.” 

”beställare kräver det så branschen är tvungna att följa med, alla vi byggbolag är 

tvungna att följa med. För redan i en förfrågan vi får från en beställare så finns det här 

redan med och kan inte vi leverera det får inte vi jobbet så man blir tvingad att utveckla 

sitt sätt att jobba.” 

Respondenten nämner också att det finns lagar såsom, BBR, plan och bygglagen och 

miljöbalken som tvingar byggföretaget att bygga och agera på ett specifikt sätt. 

Respondenten nämner också att det finns en slags standard att man arbetar på ett visst 

sätt, den här standarden är inte skriven i någon lag eller dylikt utan det är något man följer 

utan att skyldiga att följa. Byggföretaget bygger eller arbetar inom lagens gränser men 

enligt respondenten gör det inget utöver vad lagen kräver från dem. 

”lagar så klart, det finns mycket branschregler också som BBR och boverkets byggregler 

och plan och bygglagen, miljöbalken. Vi får inte överskrida några gränser. Bygglov och 

detaljplan för att komma vidare är viktigt att få igenom men det här inte så mycket med 

hållbarhet att göra. Sen så finns det någon slags standard, att man gör på ett visst sätt som 

inte behöver vara skriven någonstans.” 

 

Fastighetsföretag 1, F1 

Enligt respondenten finns det en trend i samhället som går mer mot hållbarhet. Både om 

man ser till krav från regeringen och från marknaden. Hållbarhet blir således allt viktigare 

för företag att engagera sig i och menar att det är ett strategiskt beslut att implementera 

det i ett så tidigt stadie som möjligt för att slippa behöva göra det senare. 

  

 ”Vi gör hållbarhetsredovisning för första gången för i år och vi har inte krav för 

koncernen att göra det men vi har krav för vårat byggbolag men vi gör det för att det är 

ett bra tillfälle att genomlysa de här frågorna. Och då handlar det mycket om var kan vi 

tillföra mest givet intressentanalysen då.” 
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Det är också marknadens kraft som gör att företaget väljer att certifiera alla deras 

byggnader. 

  

”Det är egentligen en ickefråga för oss. På marknaden är det som en självklarhet. Jag 

tror snarare att det vore ett stort beslut att inte göra det.” 

  

Citatet svarar på varför företaget väljer att certifiera byggnaderna och respondenten 

menar att det vore ett stort beslut att inte göra det med risk att halka efter i marknadens 

efterfrågan och förlora konkurrenskraft. Vidare berättar respondenten att det även är 

kommunikationsmässiga anledningar bakom certifiering. Certifieringen talar om vad 

företaget står för och vad kunden kan förvänta sig. 

 

Vidare ser respondenten en trend om en generation som är mer klimatmedveten än förr. 

 

 ”Idag ser man jättetydliga trender på en arbetskraft som kommer ut från universitetet 

nu och ska in på arbetsmarknaden. Det är ju ganska givet vilka företag man vill jobba 

på. Man vill jobba på ett företag som har ett syfte och som har en stark hållbarhetsprofil.” 

 

 

För att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och locka till sig rätt kompetens 

menar respondenten att det är viktigt att leva upp till de krav som framtidens anställda 

har. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar mycket om att agera på ett hållbart sätt. 

Respondenten märker också av en skillnad i efterfrågan hos kommersiella fastigheter och 

vanliga bostäder. Hyresgäster för vanliga bostäder efterfrågar i första hand funktionalitet 

och söker trygghet i bostaden framför hållbarhet. Kommersiella hyresgäster har däremot 

hållbarhet som en huvudpunkt och prioriterar att sitta i certifierade lokaler. 

”Det vi tror för framtiden om vi ska prata om ekonomiska drivkrafter. Jag tror ju att i 

alla fall dom som kommer vara först ut: myndigheter och den typer av statliga och 

kommunala hyresgäster men sen också företag i sig kommer inte vilja sitta i något annat 

än miljöcertifierade lokaler. Det är ju en risk att inte miljöcertifiera lokaler skulle jag 

säga. Man riskerar att inte få några hyreskontrakt.” 

 

Respondenten lägger också till att genom att certifiera fastigheten säkrar man upp om 

man någon gång i framtiden skulle vilja sälja objektet. Då är det alltid intressant med 

miljöcertifiering. Vidare ser respondenten att miljöcertifiering är ett organiserat sätt att se 

till att man bygger rätt och på ett bra sätt och få ner energiförbrukningen 

  

 

Fastighetsföretag 2, F2 

Fastighetsföretag F2 har ett dotterbolag som är ett byggföretag vilket gör byggföretag till 

en stor intressent för fastighetsföretaget. Det här gör att valet av byggföretag blir enkelt 

för fastighetsföretaget enligt respondenten. Genom att äga ett byggföretag så kan 

fastighetsföretagen bestämma mycket över hur byggföretag arbetar. När en ny fastighet 

ska upprättas så är fastighetsföretaget både kund och ägare till byggföretag det här gör att 

de kan bestämma till 100% hur den här fastigheten ska se ut, vilka material som ska 

användas och hur byggföretag ska arbeta. 
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”Ja de senaste åren väljer vi det bara för att vi råkar äga byggbolaget eller det är en stor 

intressent.” 

 

Att bygga miljövänliga fastigheter som även certifieras som miljöbyggnad eller med 

någon annan certifiering är något som fastighetsföretag F2 håller på med just nu. När det 

kommer till att bygga bostäder som ska bli hyresrätter så finns det inget intresse för 

företaget att bygga en fastighet som ska bli certifierad. Respondent har två förklaringar 

till varför de inte certifiera byggnader som ska bli hyresrätter. Det första är att det inte 

finns några bostadshyresgäster som efterfrågar att byggnaden ska vara certifierade och 

även om bostadshyregästen skulle efterfråga det så är det en väldigt liten intressent till 

fastighetsföretaget och kan därför inte påverka deras beslut. 

 

”Det finns inte en enda bostadshyresgäst som efterfrågar någon som helst miljöklassning 

och även om en hyresgäst skulle vilja ha en miljöklassad byggnad så kan inte vi anpassa 

oss efter bara en hyresgäst som kanske flyttar om något år.” 

 

Den andra förklaringen respondenten har till varför de inte miljöcertifierar byggnader 

som ska bli hyresrätter är att det blir för dyrt att certifiera byggnaden. Respondenten 

tycker inte att företaget kan lägga över den extra kostnaden för att få byggnaden 

certifierad på hyresgästen genom att höja hyran eller dylikt. 

 

”Alltså det är inget självändamål att det sitter en stämpel det kanske kan bli men på 

bostäder det är ju inte gratis det kostar ju pengar att få dom här miljöklassade det krävs 

mycket under byggskedet före under och efter, fråga om uppföljning rapportering med 

material och alla möjliga grejer så det föredrar ju bygget och det kan du inte kosta på 

det på vanliga hyresgäster. Det kan ju hända att andra gör det men jag ser inget som 

helst skäl till det” 

  

Kommersiella fastigheter, främst kontor, skiljer sig när det kommer till 

miljöcertifieringen enligt respondenten. Det är mycket viktigare för ett företaget att få en 

byggnad de ska ha sina kontor i miljöcertifierade än vad det är för privatpersoner. 

 

”Nej inte på bostäder det har aldrig varit aktuellt. Men däremot när vi bygger kontor. Vi 

har ju precis byggt ett kontor i Umeå. Här har vi valt eller målsättningen var att få den 

miljöklassad som miljöbyggnad guld som är den högsta miljöklassningen man kan få.” 

 

Kravet för att miljöcertifiera den här byggnaden med miljöbyggnad guld kommer från en 

stor kund som är en stor intressent till fastighetsföretaget och kan således påverka 

fastighetsföretaget i hur byggnaden ska se ut och vilka krav den ska uppfylla. Företag och 

statliga verk har råd att betala för byggnader som miljöklassas och kostnaden för att bygga 

en byggnad som ska miljöcertifieras kan läggas över på företaget som ska hyra in sig i de 

här lokalerna. 

 

”kravet eller önskemålet kom från vår största hyresgäst. Men när det gäller lokaler, 

kontorslokaler i första hand, där finns det ett annat skäl till att bygga miljövänligt och 

det är just att det är många hyresgäster och det är allt från statliga verk och annat som 

kan efterfråga. Deras målsättning är att sitta i miljöklassade lokaler så där är det på ett 

annat sätt.” 
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När nya bostäder ska bygga så har inte fastighetsföretaget några miljömässiga mål på 

bostaden utan de följer byggnormer och BBR (Boverkets byggregler). Fastighetsföretaget 

känner att de kommer fler och fler miljömässiga krav och gör saker som inte är 

kostnadseffektiva för att hänga med i de krav som ställs. Enligt respondenten så kommer 

dessa krav både från olika trender och från nya lagar och normer. Respondenten nämner 

som exempel att det har blivit en trend att börja sopsortera som de känner sig tvingade att 

hänga med i. 

 

”bostäderna uppfyller normer och krav som ställs enligt BBR minst. Annars kan vi inte 

säga att det finns nån särskild målsättning som vi kan sätta = miljötänk.” 

 

Fastighetsföretag 3, F3 

Som stor aktör känner företaget ett ansvar gentemot samhället men också förväntningar 

av marknaden från både investerare och kunder på att de ska ligga i framkant när det 

gäller hållbarhet. 

 ”Vi är ju ett av Sveriges största fastighetsföretag så vi har ju ett visst ansvar och 

förväntningar att vi ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet.” 

Respondenten tar upp ägarna som en av de största faktorerna till att jobba så mycket med 

hållbarhet. Ägarna riktar krav på att företaget måste följa visst hållbarhetsarbete för att 

hålla en attraktiv profil mot marknaden. Respondenten tar upp att företaget 

hållbarhetsredovisar och att det någonstans skapar ett benchmark system för branschen. 

Att företaget själva sätter en benchmark mot andra företag och visar vad som är okej och 

inte. Respondenten berättar om nätverksträffar som sker i branschen och där erfarenheter 

byts ut. På nätverksträffrna så märks det också av en tydlig trend mot hållbarhetsfrågor 

som också sätter press på företagen. Respondenten tror att transparensen i företags 

hållbarhetsarbete skyndar på processen att fler engagerar sig. Vidare belyser han återigen 

investerarna som drivkraften till det. 

”Vi har ju investerare som går igenom våra papper och dom tittar ju på hållbarhet och 

ser dom att vi är bättre än dom andra så vill dom också investera mer i vårat företag.” 

  

Respondenten menar också att det är på grund av marknadens stora efterfrågan till 

hållbarhet bidrar till att investerarna värdesätter det. ”Så det är egentligen hela vägen 

från ägarna ner till hyresgäster” tillägger respondenten. Respondenten känner därmed 

en stark efterfrågan på marknaden där hyresgästerna prioriterar hållbarhet men att inom 

bostadsbranschen inte det som prioriteras. 

”inom bostadsbranschen är inte miljöcertifiering högst prioritering som det är i 

kommersiella fastigheter eller handelsfastigheter där hyresgästen har stort fokus på att 

det ska vara klassificerat miljöklassat. Privatpersoner sätter oftast inte stora krav på att 

vi ska vara certifierade utan förutsätter andra delar som att det ska vara tryggt och 

säkert.” 

Respondenten tar också upp ekonomiska drivkrafter bakom att välja miljövänligt. Att 

använda miljövänliga varor och minimera gifter i boendemiljöer kan företaget också 

minska kostnaderna för sanering. 

”Om vi kollar på PCB saneringen den har ju kostat lite pengar så lyckas vi hålla nere 

gifterna så riskerar vi inte heller att vi behöver sanera.” 
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Vidare tar respondenten upp energieffektivisering som en kostnadseffektiv effekt. Blir 

det lägre energi i fastigheten sänks därmed energikostnaderna. 

”Du tar vara på energi på ett enklare sätt och tittar man på driftnetto så är högsta 

andelen energikostnader så det är klart att man tjänar på att jobba mer hållbart också.” 

 

Fastighetsföretag 4, F4 

Respondenten menar att efterfrågan på hållbarhet och miljövänliga produkter är mer 

efterfrågat idag än förr. Medvetenheten som bildats av människans klimatpåverkan har 

bidragit till denna medvetenhet och om ett företag ska ha en chans till att vara 

konkurrenskraftiga i framtiden måste företagen möta marknadens efterfrågan. 

  

”Jag tror att folk blir mer och mer medvetna om hållbarhet. Vi vill ju dra sitt strå ur 

stacken till att bli mer hållbara och det är för att bland annat minska klimatpåverkan och 

minska kemikalieanvändning som är ohälsosamt.” 

 

Vidare vill företaget bidra för en minskad klimatpåverkan och minska 

kemikalieanvändning som är ohälsosamt för hyresgästerna. Minska riskerna för 

miljöfarliga ämnen i byggvaror för att människorna som bor där ska leva ett hållbart liv 

Respondenten finner också ekonomiska fördelar att välja material som håller länge och 

jobba med kvalitét för att slippa byta ut ofta och som kräver omvårdnad. 

”I och med att det är just hyresrätter så har man större omflyttning än om det är 

bostadsrätter eller villor så då måste man tänka bättre kvalitet på grejerna men samtidigt 

hålla nere kostnaderna” 

  

Att jobba vidare med energieffektivisering är också en drivkraft som samspelar ekonomi 

och miljö tillägger respondenten. Företaget arbetar i dagsläget inte med miljöcertifiering 

men har som ambition att göra det i framtiden. Respondenten ser många fördelar med det 

sett till miljö, ekonomi och kvalitet. Av tidigare forskning utförd av respondenten kom 

det fram att silver är den optimala nivån att ligga på sett till nyttan. 

  

”silver är en väldigt bra nivå att ligga på just för att man får ett litet bättre 

nybyggnadskrav men ändå kan styra det så att man får bra kvalitet på exempelvis fönster 

som är en viktig del i miljöbyggnad. Och guld det blir egentligen lite dyrt i jämförelse för 

vad man får i miljönytta.” 

 

Respondenten berättar att företaget främst jobbar med hyresrätter till privatpersoner och 

att det är en anledning till att de inte arbetar med miljöcertifiering. Enligt respondenten 

prioriterar inte vanliga hyresbostadsgäster miljöfrågorna lika mycket som i kommersiella 

hyresgäster. Därav är inte marknadens lika stark som hos många andra fastighetsbolag. 

 

 

Kommun 1, K1 

En markanvisning går inte under lagen om offentliga och kommunen får välja att ge en 

markanvisningen till ett specifikt bolag utan att gå ut med markanvisningen till en bredare 

marknad. Umeå kommunen jobbar inte på det viset dock och i 95% av fallen så går en 

markanvisning ut till en bred marknad där bolag får konkurrerar om markanvisningen. 
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Istället försöker Umeå kommun jobba nära marknaden för att uppmuntra att bygga mer 

miljövänligt. 

”Det är helt okej för dom att ge en markanvisning till bostadsbolag A och strunta i att gå 

ut på en bred marknad det är fullt lagligt och korrekt. Men vi jobbar inte så utan i vi går 

ut till en bred marknad när en markanvisning ska tilldelas i 95% av fallen så går all mark 

ut till en bred marknad där bolagen konkurrerar om marken.” 

När en markanvisning läggs ut på marknaden och kommunen ska välja vilka som ska bli 

tilldelade den här markanvisningen så tar kommunen många saker i beaktningen. 

Respondenten beskriver att det är som att lägga ett pussel där alla bitar måste passa för 

att ett företag ska vinna budet på en markanvisning. Några saker som kommunen kollar 

på för att lägga det här pusslet är, hur mycket de ska bygga, upplåtelseformen på 

fastigheterna, tidsplanen, de här 3 saker är viktiga saker enligt respondenten. 

”Ja några saker som vi tänker på är till exempel, Hur mycket bygger ni? Vilka bygger ni 

för? Vad har det för upplåtelseform? Vad är det för tidsplan? När kan ni genomföra det 

här? Det är viktiga saker.” 

De flesta presenterar inte prestandan för fastigheterna när de ansöker om en 

markanvisning då det inte är något krav från kommunen att den ska uppnå en viss 

prestanda eftersom det är emot lagen att kommunen ställer såna krav på fastigheter vid 

en markanvisning. Men om det är ett företaget som ska bygga något extra bra eller något 

speciellt i hållbarhet perspektiv så brukar de presentera det i markanvisningen. Enligt 

respondenten så väger hållbarhet in vid en markanvisning och respondenten beskriver det 

som att det kan vara de lilla extra som gör att de väger över och att bolag som tar på sig 

att bygga mer miljövänligt vinner budet på markanvisningen. Något som är viktigt för 

kommunen är hur området just nu, är det mycket hyresrätter i ett område så tycker 

kommunen det är bättre att bostadsrätter byggs där istället. Detsamma om det är ett 

område som siktar på att bli klimatneutralt så måste de nya byggnaderna i det området 

också vara miljövänliga. 

”Jag skulle säga att de väger in, är de två som är likvärdiga så kan hållbarhet aspekten 

vara de avgörande de flesta fall så är aktörerna lika i hur mycket de kan bygga och sånt. 

Om vi kollar på tidsplan så skulle de flesta kunna sätta igång och avsluta snabbt, man 

ska inte ligga på marken. Hur mycket man bygger är lika mellan de flesta också. Det som 

kan särskilja dom är projektidén över lag, hur och vad man tänker bygga.” 

”Vad är det mer extra som kommer in och det kan vara hållbarhet som kommer in i 

utvärderingen också. De flesta presenterar inte för oss sin prestanda på det sättet när 

man ansöker om markanvisning, det är väldigt få som säger hur de ska bygga.” 

Respondenten på kommunen har genom erfarenhet märkt av att det är en standard för 

byggbolagen att de bygger miljövänligt och det är en av anledningarna till varför de inte 

kollar så mycket på de tekniska delarna i en byggnad eftersom dom är redan bra enligt 

respondenten. Respondenten säger också att de stora aktörerna som Peab, Skanska, Ncc, 

hsb och riskbyggen har tagit beslut i sin styrelse att de ska bygga miljövänligt och att 

byggnaden inte ska ligga precis på BBR kraven utan byggnaden ska ligga över BBR och 

gärna certifieras med någon certifiering. Umeå kommuns policy säger också att de inte 

ska stänga ute aktörer från marknaden så även fast de större bolagen har mer resurser och 

kan bygga mer miljövänligare så ska de mindre aktörerna släppas in på marknaden också. 

Kommunen tillåter dock inte att de mindre aktörerna bygger dåligt och ser gärna att de 

också ska bygga över BBR även fast de inte har samma resurser som de större bolagen. 
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”Vår politik säger också att vi inte ska stänga ute aktörer från marknaden och de stora 

företagen har resurser till att bygga miljövänligt medans mindre bolag har mindre 

kapacitet att bygga likadant. Men vi tillåter inte att de bygger skräp där har det också att 

göra med minimi-nivån och det är väldigt få som läger sig precis på laggränsen. Av de 

aktörer som är seriösa som vi har haft att göra med då är det inte BBR krav som man 

lägger sig på och så står vi och jublar över de.” 

  

Det finns ett nätverk i Umeå där kommunen ingår som heter Nätverkande för hållbart 

byggande och förvaltande i kallt klimat. I det här nätverket ingår byggföretaget, banker 

och alla aktörer som är med nät en fastighet ska byggas. I det här nätverk delar personer 

idéer med varandra hur de kan bygga mer hållbart. Det här de enklare för byggföretag att 

bygga mer hållbart då de kan dela idéer med varandra och på så sätt hjälpa varandra med 

ny teknologi eller dylikt. Respondenten på kommunen säger också att byggföretagen 

triggar varandra i att bygga mer hållbart. Kommunen följer inte så ofta upp projekt för att 

kolla så att bolaget håller vad de lovar i markanvisningen utan respondenten på 

kommunen säger att den bästa vakten till att bolaget gör vad de lovar är konkurrenterna 

till bolaget. 

”Alla projekt följs inte upp heller. Utan den bästa vakten är alla andra bolag, är det 

något som inte håller vad dom lovar och de skulle passera oss så skulle vi få höra det 

utav alla andra bolag eftersom konkurrensen om att få kommunens mark är såpas hård” 

 

5.4 Hinder och konsekvenser 
 

Byggföretag 1, B1 

Det största hindret enligt respondenten på byggföretaget att bygga och agera mer hållbart 

är kostnaden. Att jobba och bygga mer hållbart än vad lagen säger är för dyrt så att 

företaget inte har råd med det menar respondenten. Respondenten säger också att om 

företaget jobbar mer med hållbarhet så är det något som respondenten själv tror de 

kommer tjäna på i längden men är för dyrt i stunden. Det är också svårt för byggföretaget 

att göra vad de då mycket är styrt av kunden enligt respondenten. Det här gör att 

byggföretaget inte kan bestämma själva vilken certifiering byggnaden ska ha eller hur 

byggnaden ska se ut och det här leder till att byggföretagen blir begränsad eftersom det 

är kunden som bestämmer det mesta.  

 

”Absolut inte över. Du kan inte, för du överlever inte. Det blir för dyrt.” 

”Så klart kostar det mer men i längden så tjänar man på det, världen och samhället tjänar 

på det. Det kan vara svårt för det är styrt av beställaren.” 

 

Fastighetsföretag 1, F1 

Det som hindrar att fler engagerar sig i miljöfrågor och implementerar hållbarhet i sin 

organisation är främst kostnadsmässiga skäl menar respondenten. Enligt respondenten är 

det både dyrt och tidskrävande att välja miljövänligt. För att certifiera fastigheten 

tillkommer det ytterligare kostnader som inte skapar något värde för någon. 
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”Att miljöcertifiera en byggnad idag går på ungefär en miljon i konsultkostnader bara. 

Inte i att man gör en mer avancerad konstruktion eller dyra installationer för att få ner 

energiförbrukningen utan bara i konsultkostnader ca en miljon beroende på hur stor 

byggnaden är. Det kan jag tycka att det har blivit något fel då om det kostar en miljon i 

konsulttid för det i sig är ju inte fullt värdeskapande utan det är mycket administration.” 

Lönsamheten försämras alltså något då ingen mer hyra kan tas ut bara för att företaget 

miljöcertifierar en bostad. Vidare är det svårt att uppnå kraven för certifiering. För att 

uppfylla kraven för guld till exempel måste alla krav vara uppfyllda och så långt Norr ut 

är kravet för dagsljuskrav näst intill omöjligt att klara. Respondenten menar att bara för 

att man certifierar i silver behöver. Det nödvändigtvis inte betyda ett lägre 

miljöengagemang. 

”En byggnad vi byggde i Umeå stad bland annat var helt omöjlig att guldcertifiera för 

att man inte klarade dagsljuskraven. Det är för mycket mörka ytor för den typen av 

lokaler. Labbhus är också svårt att få i guld. Du får aldrig arbetsplatserna att bli 

inskjutna och då får man svårt med dagsljusen men om man kan klara av dom kraven så 

siktar vi på det men det är inget självändamål. Man kan luras av att det är en lägre 

ambition att sikta på silver men det behöver det alls inte vara.” 

 

Fastighetsföretag 2, F2 

Respondenten ser det största hindret med att bygga mer miljövänligt är kostnaden, 

respondenten anser att det helt enkelt blir för dyrt och att kostnaden inte sedan kan läggas 

över på bostadshyresgästen. Medans företag som vill ha en bra image är villiga att betala 

mer för att sitta i miljöcertifierade lokaler. Respondenten nämner också att de finns olika 

miljöklassifieringen för byggnader och värderingsgrunderna och parametrarna för de 

olika certifieringarna kan variera. Det här kan leda till att företaget väljer att uppnå den 

enklast möjliga certifieringen. 

”Det blir för dyrt. Men det märkliga är vi har ju miljöbyggnad och det märkliga är att de 

utgår från olika värderingsgrunder eller parametrar och andra en mlijöbyggnad där kan 

vara helt olika beroende på ja jag vet inte Men miljöbyggnad är ju den vanligaste för det 

är ju den klart enklaste men det kan ju vara så att man väljer nåt annat system för att det 

är lättare att uppnå nån klassning.” 

 

Fastighetsföretag 3, F3 

För respondenten är kostnaden konsekvensen av att bygga miljövänligt. Samtidigt som 

ägarna har krav på miljön så prioriterar de också utdelning. Att arbeta med miljövänliga 

produkter måste någonstans vägas mot kostnaden för det så att både miljönyttan och 

lönsamheten optimeras. 

”Det kostar pengar. Ju högre krav vi har ju högre kostnad blir det. Någonstans finns det 

en ekonomisk term i det hela som vi måste fokusera på också. Vi har ju avkastningskrav 

också som vi måste förhålla oss till. Men vi försöker så gott det går och vara 

uppfinningsrika och det ställer ju höga krav på byggföretagen.” 

Att jobba miljövänligt kan också innebära avancerad teknik som gör det svårt att förvalta 

fastigheten. Detta är också ett hinder som respondenten vill undvika och prioriterar att 

fastigheten ska vara enkel att förvalta.  

 

Fastighetsföretag 4, F4 
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Enligt respondenten är det kostnaden som hindrar från att investera miljövänlig. Vidare 

blir konsekvenserna av att ställa för höga miljökrav också minskade möjligheter att bygga 

lika mycket i jämförelse mot att inte ställa miljökrav alls. Den dyra kostnaden som 

tillkommer ger även avtryck på hyrorna vilket slutkunden kommer känna av. 

Respondenten nämner också hur byggbranschen traditionellt sätt varit trög i omställning 

till hållbarhet och menar att företagen vill arbeta med det som de känner sig trygga med. 

Branschen har också varit kända för att prioritera en funktion framför det andra. 

”byggbranschen länge ansetts som styvmodig i och med att man vill använda det man är 

trygg att använda för att kunna garantera livslägen och att det ska hålla och man ska 

kunna bygga fuktsäkert exempelvis. Så att bygga miljövänligt och hållbart har då inte 

alltid varit prio utan man har hellre velat bygga en funktion.” 

Vid nya byggprojekt och upphandlingar med byggföretag går företaget på det företag med 

lägst pris. Att välja det med lägst pris försenar utvecklingen med hållbarhet och företaget 

väljer inte alltid det med bäst hållbarhet. Byggföretagen ska dock alltid uppfylla de lägsta 

kraven för hållbarhet och miljö vilket stadgas i BBR och byggvarubedömningen bland 

annat men utöver det får företaget svårt att upphandla då det oftast går vidare till 

överklagan. 

 ”Den vanligaste anbudsutvärderingsmodellen vi har det är lägsta pris just för att vi 

upplever att om man har andra kriterier som man ska utvärdera så hamnar det ofta i 

överklagan.” 

 

Kommun 1, K1 

Umeå kommun jobbar med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Om ett bolag 

lovar att bygga en fastighet som är väldigt miljövänlig så är det något som kommunen 

uppmuntrar men samtidigt så kollar det även på priset på den här fastigheten. Kommunen 

kollar på vem slutkunden till den här fastigheten är. Om slutkunden är en 

bostadsrättsförening eller en hyresgäst så ställer sig kommunen frågor som hur mycket 

dyrare blir det att bygga miljövänligt och hur mycket dyrare blir det för slutkunden. 

”En annan aspekt vi tittar mycket på också är att det är intressant med mycket teknik i 

husen som minskar energianvändning, minskar vattenanvändning eller återvinning allt 

möjligt. Vad blir slutpriset då? Det är en viktigt bit också. Vad innebär det här för 

slutkunden, är det här 20 eller 30% dyrare lägenheter för slutkund är en standard vi 

kollar på. Vem har råd att bo där? Vem har råd att köpa? Det är sånt vi kollar på också.” 

Kommunen ställer sig både positiv och negativ till miljöcertifiering av fastigheter. Det 

positiva är att det är ett färdigt koncept där man når en bra nivå på byggnaden även fast 

byggnaden når en bra nivå om den certifieras så är certifiering inget som kommunen tar 

i beaktning vid en markanvisning enligt respondenten. Respondenten lyfter fram 

kostnaden som det negativa med certifieringen. Enligt respondenten så läggs kostnaden 

för att bygga en byggnad som ska certifieras över på slutkunden som ofta är en 

bostadsrättsförening eller en hyresgäst och respondenten säger att slutkunden blir 

påtvingad den här kostnaden. 

”Certifiering är inget som vi lyfter fram alls i markanvisning.” 

 ”Det är inte byggbolag som tar kostanden för det utan de tillfaller på en förening eller 

en hyresgäst sen. Det är något som vi tänker på för det blir en kostnad som lätt kan bli 

något som föreningen och hyresgästen blir påtvingade. Så för oss är det lite både och 

faktiskt.” 
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Kapitel 6: Analys 
I det här kapitlet kommer författarna att analysera och diskuterar empirin som 

presenterades ovan. Analysen kommer bestå av 3 teman, hållbarhet, intressenternas 

drivkrafter och tvingande imiterande och normativa drivkrafter. I det här kapitlet ska 

författarna analysera resultatet med hjälp av den teoretiska referensramen. 

6.1 Hållbarhet (Carrolls pyramid) 
Efter att ha studerat resultatet kan det konstateras att en variation förekommer kring 

företagens hållbarhetsarbete och syn på miljövänliga byggnader. Samtliga respondenter 

ser hållbarhet som en kombination av sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som 

verkar tillsammans för att definiera hållbarhet. Den gemensamma bilden av hållbarhet är 

även att ingen av delarna väger tyngre än den andra utan att man som företag måste arbeta 

med samtliga delar lika mycket. Kopplat till Carrolls pyramid förutsätts att alla företagen 

uppfyller kriterierna för den lägsta nivån, att vara ekonomiskt lönsamma. Utan att vara 

ekonomiskt lönsam fungerar inte verksamheten och gör det omöjligt att överleva. Vidare 

uppfyller också alla företag steg två, det vill säga att följa de lagar och regler som finns i 

samhället. Det är också i linje med Carrolls teori att de två första stegen utgör det 

fundamentala, vilket är de steg företagen måste uppfylla för att finnas kvar på marknaden.  

 

McWilliams och Siegel (2001, s119) menar att större företag har en större ekonomisk 

drivkraft att implementera hållbarhet i verksamheten på grund av stordriftsfördelar och 

lägre snittkostnader. Det här resonemanget betyder att de större företagen ska befinna sig 

högre upp i pyramiden än de som är mindre. Av svaren att tolka kan man till viss del se 

tendenser till att större företag har ett större hållbarhetsengagemang vilket kan kopplas 

till McWilliams och Siegel (2001) upptäckt. F2 är ett av de mindre företagen som 

studerades och argumenten som framförs genom intervjun att investera i hållbart inte att 

de försöker vara miljövänliga utan snarare ha en god ekonomi. Det argumentet stärker 

McWilliams och Siegels (2001) teori om att mindre företag har ett mindre 

hållbarhetsengagemang och det ligger således i linje med den nedre del av Carrolls 

pyramid. Samtidigt säger respondenten att det är lagar som driver deras beslut om 

hållbarhet och kunderna vilket tyder på att det är på steg två i pyramiden som vi finner 

F2. Respondenten för F2 menar att det är på grund av lagar och regler som byggföretagen 

väljer att bygga miljövänligt och det ekonomiska intresset att uppfylla kundens önskemål. 

Carrolls pyramid steg 1 Ekonomiskt ansvar ska företaget verka för att förse samhället 

med produkter som efterfrågas för att uppnå en ekonomisk vinst. F2 påbörjade därför 

projektet med kontorslokaler som de certifierade med guld för att kunden efterfrågade 

det. Då beslutet inte var frivilligt utan för att förse kunden med dennes önskemål för 

ekonomisk lönsamhet uppfylls inte kravet för steg tre, etiskt ansvar. Här får F2 även stöd 

från B1 som menar att byggföretagen inte har råd att lägga sig på en nivå över lagar och 

statliga riktlinjer. Enligt de båda respondenterna blir det dyrt och företaget får det svårt 

att överleva. Enligt F2 finns det inte heller någon vidare efterfrågan på att bostaden ska 

vara hållbar hos bostadsgästen vilket också kan vara en bidragande faktor till varför F2 

inte arbetar lika mycket med CSR. 

 

De andra företagen är betydligt större än F2 och ska enligt McWilliams och Siegels teori 

därav ha ett större arbete i CSR och hamna på ett trappsteg högre upp i Carrolls pyramid. 

B1 är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket kopplat till pyramiden skulle 

motsvara steg tre eftersom det är ett frivilligt och inte lagstadgat krav att vara certifierade 

med ISO. 
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Kommunen har däremot en annan bild av byggföretagens hållbarhetsarbete och menar att 

företagen ofta lägger sig på en nivå över existerande lagkrav. Enligt respondenten för 

kommunen finns det ett nätverk som driver engagemanget vilket många företag visat stort 

intresse för. F1, f3 och f4 ser också att hållbarhetsengagemang kan medföra andra 

ekonomiska fördelar och menar att det är för konkurrensmässiga skäl som driver 

hållbarheten framåt. De ser alltså inte att lagarna är särskilt tvingande då företagen ändå 

frivilligt lägger sig på en högre nivå. 

 

För F1 är det däremot viktigt att kunna lokalisera sig var i samhället företaget befinner 

sig för att förstå var man kan tillföra mest och fokusera på det. Denna syn stämmer väl 

överens med den för etiskt ansvar i Carrolls pyramid, ”att göra det som anses rätt och det 

som förväntas av samhället”. För F1 handlar det mycket om social hållbarhet och att ge 

Umeå som stad förutsättningar till en hållbar tillväxt. Att F1 också vill bidra till att 

Umeåborna får en möjlighet till att leva ett hållbart liv tangerar också på steg fyra i 

pyramiden.  

F3 är det företag som kommit längst i CSR och tangerar på steg 4. F3 vill ligga i framkant 

och agera som förebild för andra företag. 

 

6.2 Drivkrafter 
6.2.1 Intressenternas påverkan 
McWilliams och Siegels (2001, 117) upptäckte i sin studie att ledningen valt att avsätta 

mer resurser för CSR efter intressenternas krav. Vidare tyder studien på att intressenterna 

har fått stor betydelse för implementeringen av CSR och för företagets framtid vilket även 

kan kopplas till samtliga av respondenternas svar. Intressenter till ett företag är de 

organisationer eller aktörer som är beroende av verksamheten eller de 

aktörer/organisationer som är organisationen är beroende av. Freeman och Reed delade 

upp intressenter i två kategorier, primärintressenter och sekundärintressenter. 

Primärintressenter är de absolut viktigaste aktörerna och varje beslut som organisationen 

tar måste vara till hänsyn av primärintressenterna. 

Byggföretagens främsta kunder är fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar eller stora 

företag som vill ha kontorslokaler. Enligt respondenterna så var kunden den absolut 

viktigaste att ta hänsyn till när en ny byggnad ska upprättas. Majoriteten av 

respondenterna menade på att det var kunden som bestämmer till 100% vad för 

egenskaper en byggnad skulle ha och om byggnad skulle certifieras eller inte. Kunden 

blir således till en viktig drivkraft i företagens beslutsfattande vilket kan vara en faktor 

till att många av de studerade företagen jobbar med hållbarhet och att andra inte gör det. 

Där efterfrågan hos kunden om hållbarhet är stor så blir det en drivkraft hos företaget att 

arbeta mer med hållbarhet för att kunna attrahera fler kunder. Det framgår i empirin att 

B1 beslutat om att uppföra en byggnad certifierad i miljöbyggnad och där det helt och 

hållet är för att kunden bestämt det. B1 utför byggnaden helt inom kundens önskemål. 

Vidare framgår det att projektet hade gått till ett annat byggföretag om de inte hade levt 

upp till de krav kunden sagt. ”beställare kräver det så branschen är tvungna att följa 

med, alla vi byggbolag är tvungna att följa med.” Respondenten säger också att om inte 

de kan uppfylla kraven som ställs av kunden så kommer de helt enkelt att förlora den 

kunden. Respondenten från byggföretaget nämner också att de har certifierat sig med ISO 

14001 vilken är en certifiering inom just hållbarhet, en av anledningarna för den här 

certifieringen är just för att kunden ska få en garanti att de kan bygga miljövänligt och 



 

50 
 

arbetar aktivt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Lozano et al (2009, s60) kom fram 

i sin studie att en anledning till varför företag väljer att integrera CSR i sin verksamhet är 

för öka konkurrenskraften och på så sätt får fler kunder.  

  

I empirin framgår det att respondenten anser att det är skillnad vad de prioriterar när en 

fastighet för bostadsgäster ska byggas eller om det är en fastighet för kommersiell 

verksamhet. Respondent F2 menar på att bostadshyresgäster inte ställer några krav på att 

den byggnaden de bor i ska vara miljöcertifierad medans en av deras största kunder som 

var ett stort företag ställde ett krav på att en byggnad som företaget skulle ha sitt kontor i 

skulle certifieras med miljöbyggnad guld. En stor kund till ett företag är en 

primärintressent och företaget måste då anpassa sig till intressenten för att bedriva sin 

verksamhet framgångsrikt (Freeman et al, 2007, s.8). Om företaget inte väljer att lyssna 

på sina primärintressener så kan företaget förlora intäkter och få det svårt att bedriva sin 

verksamhet framgångsrikt (Freeman et al, 2007, s.8). Anledningen till certifieringen av 

byggnad till den högsta klassen guld, var för att kravet kom från en primärintressent. 

Fastighetsföretag F4 riktar sig främst mot bostadshyresgäster och respondenten på det 

företaget menar också på att det finns få efterfrågningar på miljöcertifiering av bostäder 

från deras hyresgäster. Vilket är en anledning till varför fastighetsföretag F4 inte har 

många certifieringar av sina byggnader. F1 som certifierar samtliga av deras byggnader i 

miljöbyggnad har också märkt av den stora skillnaden mellan kommersiella och 

bostadshyresgäster. Respondenten på F1 menar på att bostadshyresgäster inte efterfrågar 

hållbarhet utan de efterfrågar främst funktionaliteten medans kommersiella kunder så är 

hållbarhet högt prioriterat vilket gör att företaget F1 måste anpassa sitt arbete efter 

intressenter. Vilket leder till att det är mer fokus på hållbarhet när kommersiella 

byggnader ska byggas. Vidare förklarar de att de spår en framtida efterfrågan hållbarhet 

kommer öka och att man i framtiden inte kommer vilja sitta i något annat än certifierade 

lokaler. F1 har en större kundbas inom kommersiella fastigheter och känner ett större 

framtida behov av certifierade lokaler från primärintressenter vilket kan vara grunden för 

att de certifierar byggnaderna. 

  

Enligt intressentteorin bidrar ett nära samarbete med intressenterna till en ökad lönsamhet 

(Freeman et al, 2007, s.8) vilket också gör kunder till en stark faktor och stärker vikten 

av att uppfylla deras önskemål. Det är också i enlighet med svaren från respondenterna 

där samtliga är eniga om vikten av kundens efterfrågan och önskemål. Väljer företagen 

att inte lyssna på sina primärintressenter riskerar de således att förlora jobbet och får det 

svårt att överleva på längre sikt. Samtliga respondenter tar också upp skillnader mellan 

kommersiella och bostadsgäster. Att bostadshyresgäster inte har samma efterfrågan på 

hållbarhet som kommersiella fastigheter utan prioriterar istället att det ska vara tryggt och 

säkert samt funktionalitet. Det kan i sin tur bidra till att fastighetsföretagen och 

byggföretagen också väljer att lägga mindre fokus på hållbarhet vid bostadsgäster som 

kunder. Det kan också förklara varför de företag som har flest bostadskunder har mindre 

hållbarhet i sin verksamhet. Enligt respondenten för F4 prioriterar inte vanliga 

hyresbostadsgäster miljöfrågorna lika mycket som i kommersiella hyresgäster. Vidare 

förklarar de också att de som även bygger för företag engagerar sig mer i hållbarhet då 

hållbarhet anses viktigt för dessa kunder. Bostadshyresgäster kan inte påverka företagen 

lika mycket eftersom de inte är en lika stor kund som stora företag. Bostadshyresgäster 

kan därför anses som en sekundärintressent till företagen medans stora företag är 

primärintressenter. Som intressentteorin säger så ska företagen tänka på alla intressenter 

innan strategiska beslut tas men företagen måste tänka på sina primärintressenter extra 

mycket. Det här leder till att extra resurser läggs på företagets primärintressenter. Extra 
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resurser som företaget lägger på sina primärintressenter kan vara hållbarhet och att mer 

pengar och fokus läggs på att primärintressent blir nöjd.  

  

En primärintressent till ett företag är företagets ägare, ägarna till ett företag har mycket 

att säga till om och kan styra företagens beslut och bestämma var resurserna ska läggas. 

Det absolut största hinder som majoriteten av respondenterna tar upp är att bygga 

miljövänligt kostar för mycket pengar och att arbeta utöver det lagen säger blir alldeles 

för dyrt. Företagets ägare vill naturligtvis gå med vinst med sitt företag och därför kan de 

inte bara fokusera på att bygga så hållbara fastigheter som möjligt det här leder till att 

hållbarhetsarbetet dras ner när ägarna har ett vinstfokus med sitt arbete. Fastighetsföretag 

F3 tar upp ägarna och framtida ägare som en viktig intressent när det kommer till 

hållbarhet, när nya investerare vill investera i bolaget så går de igenom deras arbete och 

respondenten menar på att företaget blir mer attraktivt att investera i om företaget väljer 

att arbeta med hållbarhet. Men respondenten på fastighetsföretag F3 tar också upp 

kostnaden som ett hinder till att investera i hållbarhet. Det är inte bara ägarna som bryr 

sig om kostnaderna, om företaget går med förlust för att de jobbar för mycket med 

hållbarhet riskerar de att inte få några kunder eftersom de kan hotas med konkurs i värsta 

fall. 

  

 

 6.3 Institutionella drivkrafter 
6.3.1 Imiterande drivkrafter 
En utav DiMaggio och Powells tre mekanismer som presenteras i deras artikel är den 

imiterade mekanismen. Den här mekanismen skapar isomorfism i ett organisationsfält på 

grund av osäkerhet på hur en enskild organisation ska uppträda (DiMaggio och Powell, 

1983, s.151). Den här osäkerheten får företag att härma varandra och på så sätt skapas 

isomorfism. DiMaggio och Powell menar att när en organisation stöter på ett problem 

som organisationen inte kan lösa så finns det ofta en billig lösning genom att kolla på hur 

andra organisation inom samma organisationsfält uppträder (DiMaggio och Powell, 1983, 

s.151). Det är ofta att en organisation försöker imitera en organisation som anses mer 

framgångsrik och på så vis kunna bli lika framgångsrika.  

Respondenterna från företag, F1, F3 och F4 nämner att de gör en omvärldsbevakning för 

att hålla koll på hur andra företag jobbar med hållbarhet. Vidare menar DiMaggio och 

Powell att de företag med större kundgrupp och fler anställda tenderar att ta efter andra 

organisationer mer eftersom de vill kunna erbjuda sina intressenter liknande erbjudande 

som andra organisationer kan. Med detta resonemang skulle större företag alltså ha mer 

incitament att härma andra organisationer. Det här stämmer väl överens med de resultat 

den aktuella studien kommit fram till där både F1, F3 och F4 tillhör de största företagen 

av de som studerades och är de som nämnt att de tittar på andra i branschen. Genom att 

hålla koll på andra företag inom samma bransch kan de företagen ta inspiration från 

konkurrenter och förbättra sitt arbete. Respondenten F4 säger att de har varit medvetna 

om att miljöcertifiering har funnits länge och har märkt att många andra företag har börjat 

certifiera sina fastigheter och respondenten tycker att det är dags att de börjar ta efter och 

vill att de också ska börja certifiera sina fastigheter. Hållbarhet kan vara ett nytt område 

och ett osäkert område för många företag speciellt de mindre företag då empirin visar att 

de större och mer framgångsrika företagen har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än 

de mindre företagen. Empirin visar också på att de större företagen är de som kollar på 
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företag inom samma organisationsfält för att få nya idéer på hur de kan arbeta med 

hållbarhet.  

De företagen som kollar på andra företag inom samma organisations är också de företagen 

som arbetar mest med hållbarhet vilket visar på att hållbarhet har blivit institutionaliserat 

i det här organisationsfältet och stärker Bondy et al (2012) slutsats om att CSR har blivit 

institutionaliserat. Arbetet med hållbarhet kan då vara för att organisationen ska få 

legitimitet och bli accepterade av konkurrenterna, samhället och andra aktörer som 

organisationen är beroende av. För att få legitimitet måste företaget förstå den 

institutionella miljö den verkar inom och väljer ett företag att inte integrera hållbarhet 

riskerar företaget att förlora sin legitimitet. Förlorar organisationen sin legitimitet så kan 

organisationen få finansiella problem eftersom samarbetet med andra organisationer inom 

samma organisationsfält kan bli problematiskt och organisationen riskerar att förlora 

kunder. 

  

  

6.3.2 Normative drivkrafter 
  

En av de tre mekanismerna som presenteras av DiMaggio och Powell (1983) som gör att 

företag inom samma organisationsfält blir mer lika varandra och på så sätt får företagen 

legitimitet är den normative mekanismen. Den normativa aspekten enligt DiMaggio och 

Powell skapas av att företag inom samma organisationsfält tenderar att anställa personer 

som har liknande utbildning och på så vis tenderar yrkesgrupper att bli mer lika varandra. 

(DiMaggio och Powell, 1983, s.152). Den normativa aspekten kan också komma från 

olika nätverk där personer och företag från samma organisationsfält är medlemmar 

(DiMaggio och Powell, 1983, s.152). I de här nätverken delar företagen idéer med 

varandra och på så vis bygger företagen upp ett liknanden tankesätt på hur de ska agera. 

Respondenten från kommunen nämnde att i Umeå så finns det ett nätverk för just fastighet 

och byggbranschen i Umeå som är ett nätverk för hållbart byggande och förvaltande i 

kallt klimat. I det här nätverket är de flesta aktörer som är delaktiga i processen när en ny 

byggnad ska byggas medlemmar, exempel på aktörer som är medlemmar i det här 

nätverket är, byggföretag, fastighetsföretag, kommunen och banker. Enligt respondenten 

från kommunen så diskuterar man olika idéer på hur man kan bygga mer miljövänligt och 

hjälper varandra med att bygga mer miljövänligt i det här nätverket. Enligt DiMaggio och 

Powell (1983, s.152) kan nätverk vara en av faktorerna som gör att företag inom ett 

organisationsfält blir lika varandra och gör att företag arbetar på liknanden sätt. Det här 

kan vara en av faktorerna som har gjort att majoriteten av respondenten arbetar med 

hållbarhet och vill bygga mer miljövänliga fastigheter. Vidare tycker sig respondenten 

för F1 och F4 se en trend som går mer mot en medvetenhet kring hållbarhet. F1 diskuterar 

bland annat utbildningar som trycker på hållbarhet och att eleverna inte kommer vilja 

jobba på företag som inte behandlar dessa frågor vilket också driver de normativa 

påtryckningar.  

  

6.3.3 Tvingande drivkrafter 
  

De tvingande mekanismerna som skapar isomorfism inom organisationsfälten som 

presenteras av DiMaggio och Powell kan komma både från formella krav och informella 

krav.  De formella kraven som respondenter nämner och som påverkar byggnadens 

utformning är plan och bygglagen, boverkets byggregler och miljölagstiftning. Den här 

bygglagstiftningen är minimikrav på byggnadens utformning och att bygga en fastighet 
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som inte uppfyller de här kraven är olagligt. De här kraven måste alla aktörer följa 

eftersom de är lagstadgade, skulle någon organisation inte följa de här lagarna skulle inte 

organisation kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

 

Respondenterna på de större företagen säger att deras byggnader oftast uppfyller högre 

krav än minimikraven medans respondenten på ett av de mindre företagen säger att en av 

anledningarna de har börjat med hållbarhet är för att hänga med i de krav som ställs på 

organisationen. Det framgår också från empirin att när en kommun lägger upp en 

markanvisning som företag får buda på så får inte kommunen ställa högre tekniska krav 

på byggnadens utformning än vad lagen säger. Enligt respondenten så har kommunen 

specifika hållbarhetsprojekt där specifika områden som ska bebyggas har en 

hållbarhetsnisch och vid såna här projekt har kommunen möjlighet att ställa krav gällande 

hållbarhet på företagen som ska bygga i de här området. Där vill kommunen att företagen 

som ska vara delaktiga vid såna här projekt ska redovisa vad de har för hållbarhet 

åtagande och hur långt företaget kommer gå med sitt hållbarhetsengagemang. 

Respondenten jobbar just nu med ett sånt här projekten där respondenten säger att 

kommunen har ett uttalat krav där kommunen jobbar med ett hållbarhetsprogram och där 

företagen måste redovisa sitt hållbarhets engagemang. Respondenten tror också att de 

kommer bli fler liknande projekt i framtiden då kommunen jobbar för att få ett mer 

klimatneutralt samhälle. För att kunna vara en del av hållbarhetsprojekten som förväntas 

öka enligt respondenten på kommunen så måste företagen integrera hållbarhet i sin 

verksamhet. Om inte företagen väljer att arbeta med hållbarhet och bygga miljövänliga 

fastigheter så riskerar de att inte vara en del av de här projekten i framtiden. Genom att 

inte vara en del av de här projekten finns det risk att företagen går miste om framtida 

intäkter. 

  

En möjlig anledning till varför de större organisationerna väljer att bygga fastigheter som 

är över minimikraven kan vara de informella kraven. De informella kraven kan komma 

från andra organisationer eller kulturella förväntningar från samhället (DiMaggio och 

Powell, 1983 s.150). Umeå ses idag som en miljöstad där många av dess invånare blivit 

mer och mer miljömedvetna. Det framgår av såväl kommun 1 som respondenten för F4. 

Miljömedvetenheten och kommunens stora satsningar på miljön med el-bussar och 

träkonstruktioner osv. Kan vara en anledning till att så många av de studerade företagen 

väljer att gå med mot en hållbar strategi och bygga miljövänligt. Den stora 

miljömedvetenheten sätter stor press på företagen att jobba mer med CSR för att passa in 

i Umeås samhällskrav. Bondy et al (2012) skriver i sin studie att CSR är något som är 

institutionaliserat i samhället och att företagen förväntas integrera CSR. Bondy et al. 

(2012) teori verkar stämma överens med de resultat studien kommit fram till då 

majoriteten av företagen som studerats har valt att implementera CSR och ligger på ett 

ansvarstagande som är över de lagstadgade riktlinjer och det ekonomiska aspekterna. 

Anledningar till att de få som inte integrerat det kan vara på grund av storlek som tidigare 

tagits upp. 
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Kapitel 7: Slutsats 
 

I det här kapitlet kommer studiens slutsatser presenteras som är baserade på analysen 

som har gjorts. Olika drivkrafter till att bygga mer miljövänliga byggnader som har 

identifierats kommer presenteras. Därefter kommer rekommendationer som författarna 

har kommit fram till presenteras och förslag till vidare forskning som författarna anser 

är relevant. Till sist kommer de samhällsetiska aspekterna presenteras. 

 

7.1 Slutsats 
 

Studiens problemformulering är “Vilka ekonomiska drivkrafter finns det bakom beslutet 

att bygga miljövänliga byggnader?”. I den här studien har författarna kommit fram till 

ett flertal ekonomiska drivkrafter bygg och fastighetsföretag har till att bygga 

miljövänliga fastigheter. De drivkrafter som den här studien har kommit fram till 

kommer presenteras nedan.  

 

 
Figur 4: egengjord modell av slutsatsen 

Storlek på organisationen 

Studiens resultat tyder på att de organisationer som har mest i omsättning jobbar mer 

aktivt med hållbarhet och försöker arbeta utöver lagens gränser med sitt 

hållbarhetsarbete. De organisationer som har mest i omsättning försöker också certifiera 

sina byggnader mer än de mindre företagen. De större organisationerna har mer resurser 

till att jobba med hållbarhet och har det extra kapitalet till att bygga mer miljövänliga 

byggnader. De större organisationerna har också utomstående investerare som vill att 

företaget ska jobba mer med hållbarhet och arbetet med hållbarhet kan locka nya 

investerare. 
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Intressenter, primär och sekundär 

Ett av studiens syften var att utifrån intressentteorin visa vilka intressenter som driver 

besluten om att uppföra miljövänliga byggnader för att på så vis skapa incitament hos de 

intressenter att ställa mer krav om hållbarhet. De intressenter som studien lyfter fram och 

som påverkar besluten om att bygga miljövänliga fastigheter är främst kunden. Trots den 

rådande brist på fastigheter och bostäder ter sig fastighetsmarknaden i stort att vara 

kundstyrd och vissa av respondenterna menade till och med att kunden bestämmer till 

100 procent. Det som avgör besluten om att uppföra miljövänliga byggnader eller inte 

påverkas alltså mest av kunden enligt studiens resultat. Det förekom också en skillnad 

mellan privata bostadsgäster och kommersiella hyresgäster vilket det här visade sig att de 

som enbart hade den ena kundgruppen jobbade mer eller mindre med hållbarhet. De 

privata bostadshyresgästerna prioriterade inte hållbarhet lika mycket som funktion och 

trygghet vilket direkt speglades på beslutet kring om bostaden skulle vara miljöcertifierad 

eller inte. Hos de företag som trots den bristande efterfrågan hos kund ändå valde att 

miljöcertifiera byggnaderna finns andra drivkrafter som styr. De andra drivkrafterna kan 

vara den framtida efterfrågan kring hållbarhet som företagen såg, till exempel att 

morgondagens arbetskraft signalerar en efterfråga på hållbarhetstänk hos den framtida 

arbetsgivaren. Att uppmärksamma kunden om vilken påverkan den har på företagens 

hållbarhetsarbete är viktigt. Att studiens resultat informerar kunden om det kan den 

således få dem att ändra sina prioriteringar och på så sätt få företagen att arbeta mer mot 

hållbarhet.  

 

kommunens påverkan 

Kommunen som är en av intressenterna till fastighet och byggföretagen eftersom de 

äger mycket mark i Umeå och företagen konkurrerar om att vinna markanvisningar som 

ger dem tillåtelse att bebygga den marken. Respondenten på kommunen säger att Umeå 

kommun jobbar med social, ekologiska och ekonomisk hållbarhet. Den absolut 

viktigaste aspekten av hållbarhet enligt kommunen är den sociala aspekten. 

Respondenten på kommunen säger att om företag vill engagerar sig i hållbarhet och 

bygga mer miljövänliga byggnader så är det något som i grunden är positivt. Det är 

något som kan vara spetsen som gör att företaget som engagerar sig i hållbarhet vinner 

budet på markanvisningen. Om ett företag väljer att bygga en miljövänlig fastighet så 

kan hyrorna eller priset på fastigheten blir betydligt högre. Det här är något som 

kommunen tittar på och prioriterar enligt respondenten på kommunen. 

Miljöcertifieringen är inget som kommunen tar hänsyn till vid en markanvisning. Så för 

att vinna markanvisningar för företagen behöver de inte bygga miljövänliga fastigheter 

enligt kommunen och eftersom de inte alls tänker på miljöcertifiering av framtida 

bostäder vid markanvisning så är det inte heller något som byggföretagen behöver 

arbeta med för att vinna markanvisningar. Utan att arbeta för mycket med hållbarhet 

kan leda till att företagen förlora vissa markanvisningar för att de blir för dyrt. 

Respondenten nämner att det finns vissa hållbarhetsprojekt som respondenten tror 

kommer öka i framtiden och i de här projekten lyfts hållbarhet fram. För att vara med i 

de här framtida projekten så måste företagen arbeta aktivt med hållbarhet. Detta tyder 

på att företagen, för att vinna en upphandling om markandelar, måste kunna balansera 

och prioritera sitt miljöengagemang. Optimering av kostnad och miljövänlighet för varje 

projekt är viktigt. 

 

imitation 

I enlighet med DiMaggio och Powell som menar att större företag har en tendens att 

efterlikna varandra mer, påvisar även resultaten i denna studie att större företag är mer 
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benägna att härma och ta efter andra. De företagen som nämnt att de kollar på andra för 

att ta efter varandra är de tre största företagen som studien undersökte. DiMaggio och 

Powell säger att orsaken till att företag imiterar varandra beror på osäkerhet. Hållbarhet 

är något relativt nytt som många företag valt att implementera i sina affärsmodeller mer 

på senare tid. Det här kan vara en bidragande faktor till att företagen känner osäkerhet i 

hur arbetet ska bedrivas och väljer att imitera andra. 

 

tvingande 

Enligt studien så uppfyller alla företagen, som minst, minimikraven som lagen ställer. 

Det indikerar att skulle lagen skärpas ännu mer skulle även företagen skärpa sitt 

hållbarhetsarbete men det skulle också försvåra det för mindre företag eftersom de inte 

har samma resurser som stora företag då de inte får samma stordriftsfördelar. Idag 

framstår inte de tvingande lagarna vara en av de främsta drivkrafterna till varför företag 

aktivt arbetar med att bygga miljövänliga fastigheter. Denna slutsats kan dras i och med 

att samtliga utom ett företag ligger över eller långt över de tvingande lagarna. Det verkar 

snarare tro på trenden mot ett hållbart arbete samt samhällets förväntningar. Men det finns 

ändå en ekonomisk drivkraft att följa lagarna eftersom de inte kan bedriva sin verksamhet 

om de skulle välja att inte följa lagarna. 

 

normativ 

Baserat på vad respondenterna i denna studie svarat, framkommer att de trender och 

allmänna intressen som existerar i samhället är krafter som driver på företagens 

benägenhet att integrera CSR i sin verksamhet. Till exempel har det ökade intresset kring 

hållbarhet hos dagens studenter gjort att företagen ökat sitt engagemang i frågan i syfte 

att kunna attrahera ny arbetskraft. Vidare framkommer av studiens respondenter att 

trenden inom hållbarhet pekar mot att inget framtida företag kommer vilja placera sitt 

kontor i en byggnad som inte är miljöcertifierad, vilket innebär att byggföretagen för att 

framöver bibehålla konkurrenskraft måste efterleva de normer som existerar. Således kan 

slutsatsen dras att den norm som skapas av samhället fungerar som en stark drivkraft för 

företagen att öka sitt engagemang i hållbarhetsfrågor och i att bygga miljövänliga 

fastigheter. Samhällets normer är inte tvingande för företag i den mening att det är olagligt 

att inte följa dem, samtidigt som de är tvingande på så vis att företagen måste följa dem 

för att bevara och ha förmåga att attrahera intressenter. 

 

Sammanställning 

Genom de här tre mekanismerna, tvingande, imiterande och normativa så skapas 

institutionell isomorfism och hållbarhet blir institutionaliserat för byggföretagen. I 

empirin hittas ett flertal exempel på hur de här mekanismerna har påverkat företagen att 

agera mer hållbart och bygga mer miljövänliga fastigheter. Enligt Zucker (1987), Meyer 

och Rowan (1977) så får organisationer legitimitet genom att vara en av de organisationer 

som är med i den här förändringen och den här förändringen bidrar till att organisationer 

och företag blir framgångsrika och överlever. Studiens resultat ser en tydlig trend mot att 

bygg och fastighetsföretagen förväntas att bygga mer miljövänliga fastigheter. 

majoriteten av de företag som intervjuades har redan börjat jobba i de här banorna och är 

med i den här förändringen. Väljer företagen att inte hänga med i den här förändringen 

och inte bygga miljövänliga fastigheter så riskerar de att förlora sin legitimitet och inte 

bli accepterade av samhället, kunder och kan få svårt att hänga med i ytterligare miljökrav 

som ställs på fastigheter. När företaget förlorar sin legitimitet så finns det risk att företaget 

förlorar kunder. Vilket kan göra att företaget få det svårt att bedriva sin verksamhet 
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framgångsrikt och därför är det i företagets ekonomiska intresse att hänga med i den här 

förändringen och bygga mer miljövänligt.  

 

Att ha ett bra och nära samarbete med företagets intressenter är viktigt för att bedriva sin 

verksamhet framgångsrikt. Studiens resultat pekar mot en trend att jobba mer med 

hållbarhet och bygga miljövänliga fastigheter. Den här trenden kommer bygg och 

fastighetsföretagens intressenter märka av såväl som bygg och fastighetsföretagen. 

Studiens resultat pekar på att stora företag, statliga verksamheter och större organisationer 

inte vill sitta i något annat än miljöcertifierade lokaler och för att få de här organisationer 

som kunder så måste bygg och fastighetsföretagen kunna bygga miljöcertifierade 

fastigheter och därför är det i bygg och fastighetsföretagens intresse att arbeta mer med 

hållbarhet för att få de stora kunderna. kommunen får i dagsläget inte ställa några tekniska 

krav på byggnaders utformning vid markanvisningar. Men respondenten på kommunen 

menar på att vid speciella projekt där nya områden bebyggs som har en hållbarhetsnisch 

där får kommunen ställa hållbarhetskrav. De här projekten förväntas öka och om bygg 

och fastighetsföretagen vill vara en del av de här framtida projekten så måste de jobba 

med hållbarhet och bygga miljövänliga fastigheter. Genom att inte vara en del av de här 

projekten förlorar företagen mycket intäkter och med den hållbarhetstrend vi ser idag så 

finns det en chans att alla nybyggda områden består av miljövänliga fastigheter med en 

hållbarhetsnisch i framtiden. 

 

7.2 Rekommendationer 
 
I och med att studiens resultat pekar på att bygg- och fastighetsföretagens intressenter 

har en stor påverkan när det kommer till vad som ska prioriteras i verksamheten, 

rekommenderar vi att som kund till ett bygg- och fastighetsföretag våga ställa höga krav 

på att det ska byggas mer miljövänligt.  

 

Ytterligare en rekommendation riktar sig mot framgångsrika bygg- och 

fastighetsföretag, som vi baserat på studiens resultat, vill rekommendera att utåt sett 

vara tydliga med satsningar på hållbarhet. Detta eftersom studien visar att de studerande 

företag tenderar att vilja imitera andra, ledande företag, och därför kan en tydlig 

satsning på miljö få andra företag att vilja genomföra liknande hållbara initiativ. 

 

Studiens resultat tyder också på att hållbarhet bara blir allt viktigare och en trend på 

uppgång. Miljömedveten i samhället ökar och de studerande företagen tar bland annat 

upp den framtida arbetskraften som kommer prioritera hållbarhet hos arbetsgivaren. 

Således rekommenderar vi också att företagen proaktivt integrerar hållbarhetsfrågor och 

hållbara förändringar redan nu i sin verksamhet för att hålla sig attraktiva och mer 

konkurrenskraftiga.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
De flesta av företagen som intervjuades ansåg att det var kunden som bestämmer hur en 

byggnad ska utformad. Det var främst kommersiella fastigheter som certifieras med 

någon typ av miljöcertifiering. Stora företag, staten och andra stora organisationer vill 

inte sitta i något annat än miljöcertifierade kontorslokaler. Det skulle därför vara 

intressant att göra en liknanden studie och intervjua slutkunden som ska använda 

byggnaden och undersöka vilka drivkrafter de har till att sitta i miljöcertifierade 
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kontorslokaler. Att göra en liknande studie som bara undersöka vad det är för 

fastigheter de statliga verksamheterna sitter i och vilka drivkrafter de har till att sitta i 

miljöcertifierade lokaler skulle vara intressant. En studie som avgränsar sig till ett annat 

område och tidsperiod skulle också vara givande. 

 

Det skulle också vara intressant att göra en studie som intervjuar alla intressenter som är 

med när en ny byggnad ska byggas och genom intervjuerna undersöka hur varje enskild 

intressent kan påverka byggnadens utformning. Genom att göra en sån studie kan man 

undersöka hur man kan effektivisera processen och hur samarbetet mellan 

intressenterna när en ny byggnad ska byggas kan förbättras och effektiviseras. 

 

Den här studien har undersökt vilka ekonomiska drivkrafter det finns hos bygg och 

fastighetsföretagen att bygga miljövänligt. Det skulle då vara intressant att undersöka 

andra branscher inom Sverige vad det kan finnas för ekonomiska drivkrafter för de 

företag inom den branschen  att arbeta mer med hållbarhet. 

 

7.4 Samhällsetiska aspekter 
 

Vilken väg ett företag ska ta gällande CSR och hållbarhet kan ses som självklart i somliga 

ögon. Denna studie visar att de studerande företagen har en positiv syn på hållbarhet men 

att vilken nivå de ska lägga sig på diskuteras inom verksamheten. Studien visar också att 

utmaningen ligger i att samspela ekonomi och hållbarhet där konsekvenserna av att jobba 

mer hållbart är högre kostnader. Den ökade kostnaden gör det svårt för företagen att 

implementera hållbarhet i verksamheten fullt ut. Genom konsultkostnader som inte är 

värdeskapande i sig ger det ett motstånd samtidigt som efterfrågan på fastigheten tycks 

öka av högre hållbarhetsnivåer. De frågor som studien berör är kontroversiellt ur ett 

samhällsetiskt perspektiv och kommer här att diskuteras mer ingående.  

 

Studien bidrar till ökad medvetenhet kring hållbarhet och den ökade medvetenheten som 

studien fångar in visar på att det bara blir allt viktigare för företagen att involvera 

hållbarhet i framtiden för att hålla sig konkurrenskraftiga. Således bidrar denna studien 

positivt till samhället och till fastighetsbranschens vidare utveckling. Det framgår också 

en skillnad mellan privata och kommersiella hyresgäster vilket gör att de företag som 

enbart har den ena kundgruppen prioriterar hållbarhet mer eller mindre. Resultatet kan 

därför både ha negativa och positiva effekter på samhället då studien visar på att företag 

som endast har den ena kundgruppen kan antingen minska sitt hållbarhetsengagemang 

eller öka den. Studiens resultat ökar oavsett kundens medvetenhet om vilken påverkan de 

har hos företaget och kan således ändra sina prioriteringar vilket gör att företaget måste 

ta in hållbarhet mer. Av studien framgår det att kunden är den största drivkraften och att 

beslutsfattande om att bygga mer hållbart i grunden utgår från kunden. Således ligger 

ansvaret hos både företaget i fråga men också hos kunden. Väljer kunden att enbart 

beställa miljöcertifierade byggnader skulle det enbart produceras miljövänliga byggnader 

hos de studerade företagen.  

 

Ett ökat hållbarhetsarbete skulle också innebära en långsammare produktion av bostäder, 

detta bekräftar respondenten för F4. Behovet av att fler fastigheter byggs är stort och idag 

finns det ett underskott på marknaden. Samtidigt som det är viktigt att företagen jobbar 

mer med hållbarhet är det också viktigt att marknadens bostadsunderskott möts och att 

människor har någonstans att bo. Den ökade medvetenheten kring hållbarhetsfrågor har 
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bidragit till att fler beaktar hållbarhet och integrerar det i sin verksamhet. Då det kan vara 

svårt att kombinera att fler bostäder byggs i den takt som krävs samtidigt som att det ska 

vara hållbart bidrar till att produktionen av bostäder kan gå i en för sakta takt så behovet 

inte möts. 

 

Kapitel 8: Sanningskriterier 
 

I det här kapitlet kommer sanningskriterier presenteras. De trovärdighetskriterier som 

presenteras är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

8.1 Trovärdighet 
Trovärdighet kan delas in i fyra olika delkriterier: Tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. 

 

Tillförlitlighet 

Kriteriet för tillförlitlighet uppfylls då forskaren har genomgått studien inom de regler 

som satts upp och där deltagarna i studien har bekräftat de resultat som forskarna 

presenterat (Bryman och Bell, 2017, s381). Studien är i enlighet med de ramverk och 

strukturer som presenterats i rapporten och därmed genomförts enligt de regler som finns. 

Författarna har även låtit de respondenter som deltagit i studien validerat den insamlade 

datan och resultatet som presenterats i studien innan publicering. Den insamlade datan 

bekräftades av de studerade för att säkerställa att tolkningarna var korrekta. Författarna 

skickade också transkriberingen till respondenterna så att de i ett tidigt skede kunde 

granska och återkomma om det uppgifterna var korrekt uppfattade eller om något var 

feltolkat. Studien har utförts på ett sätt som uppfyller kriteriet för tillförlitlighet. 

Intervjuerna spelades även in för att författarna i efterhand kunde gå tillbaka och lyssna 

på de svaren som gavs och minskade risken för att tolka fel. Respondenterna fick även 

chansen att lägga till och ändra saker i transkriberingen som de ansåg vara felaktigt eller 

saknas. Empirin samlades in, redovisades och analyserades i enlighet med vad som står i 

den praktiska metoden. 

 

Överförbarhet 

Huruvida studiens resultat är överförbara till andra geografiska områden, andra branscher 

eller situationer överlåter författarna tolkning till läsarna att avgöra i deras specifika fall. 

Studiens mål är inte att få en bred förståelse och ett generaliserbart resultat på en större 

population utan istället gå in på djupet och faktiskt förstå ett fenomen. Studiens 

överförbarhet går således att diskuteras. Studien är utförd i ett kallt klimat i ett begränsat 

område i norra Sverige. För att studiens resultat ska vara överförbart krävs det alltså att 

den motsvarande kommun har liknande attribut. Studiens resultat går inte att överföra till 

andra företag på andra platser i Sverige eller i världen utan enbart i Umeå mellan liknande 

företag. Det här resonemanget är i enlighet med Bryman och Bell (2017, s382) där de 

diskuterar att det kvalitativa djupet i undersökningen blir ett problem i överförbarheten 

och att man istället ska bedöma om resultatet är överförbart eller inte i varje specifikt fall. 

Däremot går det att tänka sig att bygg- och fastighetsbranschen är relativt lik i övriga 

delar i Sverige och att besluten även på andra delar i Sverige drivs till mycket av kunden, 

men för att försäkra ett sådant påstående krävs det mer forskning på området till en större 

geografisk bredd. 
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Pålitlighet 

I det här kriteriet ska författarna redogöra för hur de har gått till väga och förklara varför 

de valt att genomföra studien på det sätt den genomförts på (Bryman och Bell, 2017, 

s382). Detta för att läsaren tydligt ska förstå varför författarna har gjort på ett visst sätt 

och enklare kan följa studien. Författarna ska också kritiskt granska valet av 

tillvägagångssätt så att läsaren också kan förstå svagheterna och styrkorna med den metod 

som används. Det här kriteriet uppfylls då författarna tydligt redovisat och argumenterat 

för den valda metoden och hur författarna kommit fram till resultatet för att besvara 

studiens frågeställning. 

 

Konfirmering 

Enligt Bryman och Bell (2017, s382-383) handlar det här kriteriet om att författarna under 

utförandet av studien och vid fastställande av slutsats agerat i god tro. Det här betyder att 

författarna inte låtit studien påverkas av deras egna värderingar eller teoretisk inriktning. 

Författarna i fråga har inte låtit sig påverkas av vad de själva tror eller tycker och resultatet 

i studien är därför oberoende av deras egna värdering. Författarna har således inte haft 

några förutfattade meningar och har därför inte väglett frågorna under intervjuerna för att 

komma fram till något förutfattat resultat.  

 

8.2 Äkthet 
Äkthet är den kvalitativa motsvarigheten till validitet och tar upp generella frågor inom 

forskningspolitiska konsekvenser (Bryman och Bell, 2017, s383). Äkthet består totalt av 

fem delkriterier som diskuteras nedan. Kriterierna är Rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Kriteriet för rättvis 

bild kommer att diskuteras mer ingående då författarna anser detta delkriterie som det 

mest viktiga. 

 

Rättvis bild 

Kriteriet för rättvis bild diskuteras huruvida studiens undersökning ger en rättvis bild av 

verkligheten sett till de frågor, värderingar och uppfattningar som skapats (Bryman och 

Bell, 2017, s383). Författarna anser att detta kriterium uppfylls då studien presenterar de 

resultat som framkommit av intervjuerna på ett rättvist sätt. Författarna har varit noga 

med att inte förväxla respondenternas svar med varandra eller ändra deras svar på något 

sätt. Det framgår också tydligt vilken respondent som sa vad då deras svar presenterats 

under dem. Många av respondenternas svar är också direkt citerade för att återge en så 

exakt bild och undvika egna tolkningar. Författarna anser att de som intervjuats besitter 

den kompetens och också kan beskriva situationen på ett korrekt sätt och förmedla en 

rättvis bild av verkligheten. Eftersom författarna även fått kommunens bild av situationen 

som kan bekräfta de andra respondenternas svar stärks även kriteriet för rättvis bild. 

 

Ontologisk autenticitet 

Ontologisk autenticitet handlar om att ge deltagaren en bättre förståelse för den sociala 

miljön (Bryman och Bell, 2017, s383). Studien visar på hur intressenterna kan påverka 

företaget och den sociala miljön och ger således deltagaren en bättre förståelse för hur 

dels lagar, intressenters krav och andra trender kan påverka företaget och den sociala 

miljön. 
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Pedagogisk autenticitet 

Pedagogisk autenticitet handlar om att deltagaren har fått en bättre bild av hur andra 

personer i miljön upplever dem (Bryman och Bell, 2017, s383). Genom att den aktuella 

studien tar upp teorier om hur intressenter och institutionella teorier påverkar 

organisationer kan läsaren och därmed deltagaren djupare förstå andra i sin omgivning. 

Deltagaren kan också ta del av andra respondenters och företags syn på situationen och 

på så vis stärka denna förståelse. 

 

Katalytisk autenticitet 

Katalytisk autenticitet handlar om huruvida deltagarna kan vara med och påverka och 

förändra den givna situationen (Bryman och Bell, 2017, s383). Denna studie uppfyller 

det här kriteriet då författarna ger tydliga rekommendationer till såväl företagen som 

kunderna hur de kan vara med och påverka. 

 

Taktisk autenticitet 

Taktisk autenticitet diskuterar om deltagaren har fått bättre möjligheter att påverka av 

studiens resultat (Bryman och Bell, 2017, s383). Genom att studien belyser vilka 

intressenter som påverkar och vilken kraft de besitter stärks även deltagarens möjlighet 

att förändra.  
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10. Bilagor 
Bilaga 1 Intervjumall Byggföretag  

Bakgrundsinformation om företaget och respondenten:  

Vilken roll har du på företaget i dag och vill du berätta lite kort om vad dina 

arbetsuppgifter är?  

Hur länge har du varit på företaget och har du haft några andra roller än den som du har 

idag?  

Frågor om hållbart företagande:  

Hur ser en vanlig byggprocess ut när ni ska bygga en ny byggnad?  

Vad är en hållbar fastighet för er?   

Arbetar ni med hållbart företagande idag?   Varför arbetar ni med hållbart företagande?  

Hur arbetar ni med att bygga mer miljövänligt?  

Blir det allt vanligare att ni bygger mer miljövänliga fastigheter?  

Vilka är företagets viktigaste intressenter när en ny byggnad ska byggas?  

Hur arbetar ni med kraven som ställs av intressenterna?  

Hur har ert arbete kring ansvarsfullt företagande utvecklats de senaste åren?  

Sätter ert företag upp mål för hållbarhet?  

Hur jobbar ni med krav som ställs på byggnader? Följer ni existerande lagar eller har ni 

lagt till någon ytterligare kravprofil utöver det?   

Kollar ni på hur andra företag i branschen jobbar med hållbarhet?  

Vilka konsekvenser ser ni med att bygga miljövänligt?   

Arbetar ni med att miljöcertifiera era byggnader ni bygger?  

Varför valde ni att införa certifiering?      
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Bilaga 2 Intervjumall Fastighetsföretag  

Bakgrundsinformation om företaget och respondenten:  

Vilken roll har du på företaget i dag och vill du berätta lite kort om vad dina 

arbetsuppgifter är?  

Hur länge har du varit på företaget och har du haft några andra roller än den som du har 

idag?  

Djupgående  

Vad är en hållbar fastighet för er?  

Hur jobbar ni med hållbarhet?   

Vad är anledningen till att ni jobbar med hållbarhet idag?  

Hur går processen med val av byggföretag till när en ny fastighet ska byggas?  

Vilka aspekter tar ni i beaktning när ni planerar att beställa en ny byggnad?   

Hur jobbar ni med krav som ställs på byggnader? Följer ni existerande lagar eller har ni 

lagt till någon ytterligare kravprofil utöver det?   

Blir det vanligare att ni bygger mer miljövänliga fastigheter?  

Hur ställer ni er till huruvida era byggnader är miljöcertifierade eller inte?   

Varför vill ni certifiera era byggnader?  

Vilka konsekvenser kan det få om för högra krav ställs på fastigheten?  

Mäter ni ert hållbarhetsarbete och Jämför ni er med andra företags hållbarhetsarbete?  

Hur kan ni påverka byggföretagen att jobba mer med hållbarhet?  

Bilaga 3 Intervjumall kommun  

Bakgrundsinformation om företaget och respondenten:  

Vilken roll har du på företaget i dag och vill du berätta lite kort om vad dina 

arbetsuppgifter är?  

Hur länge har du varit på företaget och har du haft några andra roller än den som du har 

idag?   

Djupgående  

Vad är hållbarhet för er?  
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Hur jobbar ni med hållbarhet?  

Vad är anledningen till att ni jobbar med hållbarhet idag?  

Kan du förklara lite hur processen med företagen ser ut när en markanvisning tilldelas?  

Vilka aspekter tar ni i beaktning när ni överväger vilket byggföretag som ska bli tilldelade 

markanvisningen?  

Vilken vikt får hållbarheten i upphandlingar?  

Räcker det att byggföretag planerar att bygg enligt existerande lagkrav eller ställs högre 

krav på byggföretagen?   

Tycker ni det är viktigt att byggnaderna i Umeå är miljöcertifierade?  

Vilka konsekvenser kan det få om för höga krav ställs på byggföretagen?  

Har ni högre krav på företag som är etablerade/större företag i branschen?  

Mäter ni företagens hållbarhets engagemang?  

Hur kan ni påverka byggföretagen att jobba mer med hållbarhet? 

 

 

 

 


