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Förord     

 
När vi bestämde oss för att undersöka hur bygg- och fastighetsföretag balanserar 
miljöansvar med vinstmaximering kände vi att det var ett aktuellt ämne som 
snabbt fångade vårt intresse. Det har varit tufft men tack vare all hjälp på vägen 
har vi lyckats genomföra studien vi är stolta över. 
      
Med hjälp av våra respondenter har vi haft möjlighet att samla in material som 
besvarat studiens frågeställning. Därför vill vi rikta ett stort tack till studiens 
respondenter för att de har ställt upp och varit tillmötesgående. Vi vill även tacka 
våra opponenter som gett oss bra feedback som har hjälpt oss att förbättra vårt 
arbete. 
      
Sist men inte minst, vill vi även uttrycka vår tacksamhet till Jan-Olof Müller som 
gett oss värdefull handledning under studiens gång.  
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Syfte: Studiens syfte är att jämföra och analysera hur företag inom bygg- och 
fastighetsbranschen balanserar miljöansvar med vinstmaximering. Detta för att få en djupare 
förståelse för hur företag resonerar kring miljöansvar och vad som påverkar dem. 
 

Metod: Studiens syfte uppfylls genom att utgå från ett kvalitativt perspektiv. En abduktiv 
ansats används då studien alterneras både av en subjektiv sida av verkliga förhållanden samt 
tidigare teorier. Fyra telefonintervjuer har genomförts med respondenter från olika företag som 
valt att vara anonyma.  
 

Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de teorier som anses relevanta inom vår 
studie. Teorier om miljöansvar, intressenter, certifikat, vinstmaximering samt hur det 
balanseras ligger i fokus.  
 

Empiri: Intervjusvar från respektive företag redovisas separat i underrubriker, F1 och F2 är 
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Purpose: The purpose of this study is to compare and analyze how companies in the 
construction and real estate industry balance environmental responsibility with profit 
maximization. This is to gain a deeper understanding of how companies thinks about 
environmental responsibility and what affects them. 
 

Methodology: The purpose of the study is fulfilled by using a qualitative perspective. An 
abductive approach is used because the study is alternated both by a subjective side of real 
conditions and previous theories. Four telephone interviews have been performed with 
respondents from different companies who have chosen to remain anonymous. 
 

Theoretical references: This chapter presents the theories that are considered relevant in 
our study. The main theories that we focus on are; environmental responsibility, stakeholders, 
certificates, profit maximization and how it is balanced.  
 

Empirical foundation: Interview responses from each company are presented in different 
subtitles where F1 and F2 are real estate companies, B1 and B2 are construction companies. In 
this section the responder discuss for example what the companies do to take responsibility for 
the environment, why they do it and how they balance the environmental responsibility with 
profit maximization.  
 

Conclusion:   
Environmental responsibility and profit maximization goes hand in hand. The balance between 
environmental responsibility and profit maximization are difficult to define because it is not a 
clear choice of path between one or the other. How construction and real estate companies 
choose to balance environmental responsibility and profit maximization depends on what 
requirements are set by stakeholders. Thereby, it is the stakeholders who ultimately influence 
how companies act, regardless of size and resources. 
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1. Introduktionskapitel 

I detta inledande avsnitt introduceras bakgrunden till studien och dess uppkomst samt den  
problemställning som ska komma att avhandlas. Utifrån detta definieras syftet med studien 
samt hur vi valt att avgränsa oss.

 

1.1 Bakgrund 
I samma takt som kunskapen har ökat om människans påverkan på miljön, har också kritiken 
mot företags aktiviteter och roll i förstöringen av miljön uppmärksammats (Borglund, De Geer 
& Sweet, 2012). “Klimathotet är numera på allas läppar. Men det nämns sällan i samma 
andetag som befolkningsökningen, trots att de båda hänger intimt samman” (Johansson, 2018). 
Sveriges befolkning antas öka med 2,7 miljoner från år 2017 till år 2070 (SCB, 2018). I samma 
takt som befolkningen ökar, ökar också behovet av bostäder.  
 
Företag arbetar mot mer än bara ekonomiska mål. Det talas om icke-finansiella och finansiella 
mål där de icke-finansiella får allt mer betydelse även om de finansiella målen brukar anses 
som primära (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Att överleva är normalt företagens 
övergripande mål, vilket ofta operationaliseras till resultat och lönsamhet (Andersson & Funk, 
2017). Vid sidan av företagens finansiella mål kan företag ta hänsyn till CSR som står för 
Corporate Social Responsibility. CSR handlar om företagens ansvar i samhället och delas in i 
tre områden: socialt, miljömässigt, och ekonomiskt ansvarstagande. (Grankvist, 2012) Denna 
studie riktar in sig på miljömässigt ansvarstagande som innebär att driva ett företag på ett sätt 
som inte påverkar vår planet och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt.  
 
Besöker du en stad som du inte har besökt på några år kommer du mest troligen att upptäcka 
ett flertal fastigheter och bostadsområden som ploppat upp sedan förra besöket. Detta är inte 
skonsamt för miljön och för att minska påverkan krävs det att företag väljer miljövänliga 
alternativ när de köper in byggmaterial. Däremot, ett skonsamt alternativ för miljön innebär 
inte alltid att det är skonsamt för företagens ekonomi. Det vill säga, det kan innebära större 
kostnader för företag om de väljer att ta hänsyn till miljön. Bygg- och fastighetsföretag är en 
viktig aktör som kan både göra skillnad samt påverka miljön både bra och dålig. Därmed är det 
ytterst relevant att undersöka hur denna bransch balanserar vinstmaximering med miljöansvar.  

1.2 Problematisering 
Klimatet förändras och det gör vårt samhälle sårbart. Inom bygg- och fastighetsbranschen har 
det utarbetats en färdplan för att företag ska kunna vara med och ta ansvar för miljön. Eftersom 
branschen år 2016 stod för ‘’inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 12,8 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser’’ (Boverket 1, 2019, s.1). Under året 2017 röstade riksdagen för att Sverige senast 
år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och under 2018 trädde en klimatlag i 
kraft. När Sverige ställer om behöver bygg- och fastighetsbranschen givetvis vara med på den 
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resan och ta ansvar för sin del. (Fossilfritt Sverige, u.å) Företag kan bland annat minska på 
utsläppen genom sitt val av material till byggnader. Att exempelvis välja stommar av trä istället 
för stommar av betong vid byggprocesser gynnar miljön eftersom trä är förnyelsebart material, 
binder koldioxid och frigör syre vilket bidrar till mindre utsläpp. (GS-facket, u.å.) 
Byggmaterial som exempelvis cement, förtunningsmedel, gips samt kalk är både miljö- och 
hälsofarliga kemiska produkter som kräver stor energiåtgång. Boverket 2 (2019) förklarar att 
detta är en stor miljöbov i samhället och måste minskas . Ett annat sätt att ta ansvar för miljön 
är att effektivisera sin energianvändning, vilket innebär att mindre energi behöver tillföras. 
Detta kan leda till att utsläppen av koldioxid minskar. Detta uppnås genom bland annat tekniska 
åtgärder och förändrat beteende. Exempel på åtgärder är förbättrad isolering av byggnader, 
installation av mer energieffektiv uppvärmning, ventilation och belysning. (Naturvårdsverket, 
2018) Sammanfattningsvis kan företag inom bygg- och fastighetsbranschen ta ansvar genom 
att bland annat välja material som är bättre för miljön samt göra investeringar som effektiviserar 
fastigheternas energianvändning. 
 
Att ta ansvar för miljön kan på kort sikt vara en kostnad för företag. Dessa kostnader kan verka 
svåra att balansera med intäkter eftersom miljöansvar inte alltid bidrar till omedelbara intäkter. 
Detta strider i sin tur mot företagens vinstmaximering på kort sikt. Resultatet från ett långsiktigt 
miljöarbete kan däremot ge ett mervärde i företaget. Eftersom arbetet ger bättre förutsättningar 
till att stärka företagens varumärke via exempelvis bra rykten. Risken är att värdet av 
miljöarbetet inte anses ha ett ekonomiskt värde (Karnani, 2011). Brealey, Myers och Allen 
(2017) diskuterar att företagens mål framförallt är vinstmaximering. Detta är någonting som 
företag måste ta hänsyn till när de står inför olika beslut. Att till exempel välja miljövänligare 
diesel istället för fossil diesel är en kostnad för företag. Detta gynnar endast miljön och inte 
aktieägarna. Därför kan det vara ett beslut som strider mot vinstmaximeringen.  
 
Vinstmaximering innebär att företag, vid investeringsbeslut, tar hänsyn till hur mycket 
investeringen ökar värdet på företagets aktie jämfört med vad aktieägarna själva hade kunnat 
investera på finansmarknaden till samma risk som investeringen. Att köpa aktier i ett företag 
innebär att köpa en andel i företaget och därmed ha rätt till en del av den eventuella utdelningen 
varje år. Styrelsen i företagen föreslår hur mycket som ska delas ut till aktieägarna. Det som 
inte delas ut kan användas i företaget för att öka dess värde för att senare generera avkastning. 
Därmed förlorar aktieägarna möjligheten att själva investera på finansmarknaden. En annan 
aspekt när det gäller vinstmaximering är om företaget ska satsa på att göra investeringar som 
genererar vinst på kort eller lång sikt. (Brealey et al., 2017) Att möta kundernas ökade 
efterfråga på att ta ansvar för miljön och öka kostnaderna kan innebära mindre vinst på kort 
sikt, men kan förhoppningsvis generera högre vinster på lång sikt.  
 
Enligt EU-kommissionen i Löhman och Steinholtz (2004, s.46) är ”företagens främsta uppgift 
att skapa värde genom att producera de varor och tjänster som efterfrågas i samhället och 
därigenom generera vinst både för aktieägare och för samhället, särskilt genom att fortlöpande 
skapa sysselsättning”. Löhman och Steinholtz (2004) diskuterar att medvetenheten kring 
hållbarhet hos vissa företag har ökat. Med detta i åtanke kan det vara väsentligt för företagen 
att utarbeta sin egna miljöpolicy som ska efterföljas. Detta för att kunna utvärdera hur de 
påverkar miljön via sina handlingar. Det är väsentligt för företag att konsumenterna kan 
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identifiera sig med produkten samt företaget. (Löhman & Steinholtz, 2004) Konsumenternas 
intresse ökar för att handla mer medvetet (Grankvist, 2012). Konsumenter engagerar sig genom 
att ställa högre krav på företag att arbeta i enlighet med CSR (Grankvist, 2012). I dagens 
samhälle med sociala medier och nyheter som sprids över hela världen är företag pressade att 
ta ansvar för miljön för att säkerställa en bra livskvalite för kommande generationer. Bygg- och 
fastighetsföretag kan välja att ta strategiska investeringsbeslut i enlighet med bland annat ISO 
14001 och Miljöbyggen för att uppfattas som ett medvetet företag. ISO 14001 är en certifiering 
som behandlar frågor om miljön och säkerställer att företag arbetar för att minska 
miljöpåverkan (Svenska institutet för standarder [SIS], u.å.). Miljöbyggen är en certifiering 
företag kan få på sina byggnader genom noggranna kontroller som säkerställer att byggnaderna 
är bra för både miljön och de som befinner sig i dem (Swedish Green Building Council 
[SGBC], u.å). För att certifiera sitt företag och sina byggnader krävs det både pengar och 
personal och därför kan det ligga i företagens intresse att veta om detta är lönsamt eller inte.  
 
Grafström, Göthberg och Windell (2015) konstaterar att det har publicerats en mängd olika 
vetenskapliga artiklar som försöker reda ut om det är ekonomiskt lönsamt för företag att ta 
ansvar för miljön. Artiklarna har kommit fram till olika slutsatser och det finns egentligen inga 
entydiga belägg för vad som är sant. Anledningen till dessa motstridiga resultat är att det ofta 
är svårt att genomföra mätningar på resultaten av miljöansvar och resultaten kan tolkas olika. 
Med anledning av detta är det intressant att göra en kvalitativ undersökning om hur bygg- och 
fastighetsföretag ser på miljöansvar och hur de anser att det hänger ihop med vinstmaximering. 
Går de hand i hand eller utesluter det ena det andra?  

1.3 Frågeställning 
Hur balanserar onoterade bygg- och fastighetsföretag vinstmaximering med miljöansvar och 
vad påverkar dem?  

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att jämföra och analysera hur företag inom bygg- och 
fastighetsbranschen balanserar miljöansvar med vinstmaximering. Detta för att få en djupare 
förståelse för hur företag resonerar kring miljöansvar och vad som påverkar dem.  

1.5 Avgränsning 
Vår studie kommer att fokusera på hur företag inom bygg- och fastighetsbranschen tar ansvar 
för miljön inom företagens ramar och inte på hur företag påverkar underleverantörernas sätt att 
arbeta med miljöfrågor.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som anses relevanta inom vår studie.  De teoretiska 
ramverken ligger till grund för analysen och slutsatsen för att skapa goda förutsättningar. 

 

2.1 Är det företagens ansvar att bidra till att samhället utvecklas i en 
positiv riktning?  
Det finns två argument för att det är en del av företagens ansvar att ha ansvar för miljön. Det 
ena är ett ideologiskt argument som menar att juridiska medborgare ska ha samma ansvar och 
rättigheter som fysiska medborgare. Det andra argumentet är mer pragmatiskt och enkelt. Det 
innebär att det är lönsamt för företag att bidra till att lösa samhällsproblem eftersom det ofta 
kan innebära att de samtidigt kan upptäcka nya och bättre affärsmöjligheter. Genom att lösa 
samhällsproblem kan företag också upptäcka nya sätt att bedriva sin verksamhet på vilket 
gynnar både företaget och samhället. I ett fungerande samhälle är det också lättare att tjäna 
pengar. (Grankvist, 2012) Friedman (1970), som är en känd nationalekonom, ställer sig kritisk 
till att företag har samma ansvar som fysiska medborgare. Vidare menar Friedman (1970) att 
ansvaret ligger hos enskilda ägare eller företagsledare.  
 
Angående CSR uttrycker Friedman (1970) att “There is one and only one social responsibility 
of business– to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so 
long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free 
competition without deception or fraud” (Friedman, 1970, s.6). Friedman menade att ur 
aktieägarnas synvinkel lönar det sig inte att tänka på CSR utöver ‘’spelets ramar’’ eftersom 
CSR kan gå emot vinstmaximering och kan då vara kostsamt. Det kan således innebära mindre 
vinst i företaget och därmed mindre utdelning till aktieägarna på kort sikt. Enligt Friedman är 
vinstmaximering det viktigaste målet i ett företag och kostnaden för CSR är inte lönsamt för 
företag. Türker (2015) skriver att Friedman säger i en intervju att det finns tillfällen då 
företagens ansvar för miljö kan accepteras, exempelvis i marknadsföringssyfte. Friedman 
menar att så länge miljöansvaret används som ett verktyg för att maximera vinsten i företaget, 
kan det accepteras (Türker, 2015).  

2.2 Intressentmodellen - Företag befinner sig i ett sammanhang med 
intressenterna  
Vilket miljöansvar företag har i relation till lönsamhet kan kopplas till företagens roll i 
samhället och vilka intressenter som ska prioriteras i första hand (Grafström et al., 2015). Det 
finns en mångfald av intressenter som uttrycker sina åsikter om vad företagens samhällsansvar 
innebär. Intressenterna försöker på olika sätt att påverka företag att ta ansvar för samhället. 
Genom att intressenterna ställer krav på företag till att öka sitt samhällsansvar bidrar de också 
till vad CSR handlar om och vilka frågor som företagen angriper. Genom att medierna kan 
påverka kundens uppfattning om företag, har de också en stor betydelse. Ramarna för 
företagens ansvarstagande sätts därmed inte enbart genom lagar. En utveckling sker istället där 
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ett flertal aktörer är med och utformar företagens ansvarsområden genom att ställa krav på dem. 
(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008)  
 
CSR har stor betydelse för att bevara och stärka relationer med intressenter. Företag som inte 
arbetar med CSR uppfattas som oseriösa och förtroendet för företaget försvagas. Det finns fyra 
vägar som stärker konsumentens trovärdighet för ett företag. Dessa är kunskap, öppenhet, 
integritet och välvilja (anständighet). Exempelvis om ett företag avviker från sin 
uppförandekod kan trovärdigheten i företaget ifrågasättas och en negativ känsla bildas. Att 
lägga energi på att öka trovärdigheten minskar konsumenters tvivelaktighet samt fördomar. 
Detta bidrar till en viktig position på marknaden då konsumenters behov sätts i fokus. 
(Borglund et al., 2008) 
 
När det gäller vilka mål som företag har är en central fråga, hur de kommer till och hur de ser 
ut. Företag existerar inte helt självständigt utan befinner sig i ett sammanhang med olika 
intressenter som påverkar företagens mål. (Borglund et al., 2008) Förväntningar för vad som 
anses vara godtagbart företagsbeteende och ansvarstagande utformas i samspel mellan företag 
och dess intressenter (Grafström et al., 2015). Donaldson och Preston (1995) förklarar att 
informationen om företagetsbeteende avgör om intressenter vill tillhöra företaget eller inte. 
Intressenterna utgörs av aktörer som berörs av ett företag eller som har en möjlighet att påverka 
företag i något visst avseende (Freeman, 1984). Företag klarar inte sig utan intressenterna vilket 
gör att aktörerna i sin tur har en stor inverkan på företagens sätt att driva verksamheten (Ax et 
al., 2005). Ax et al. (2005) diskuterar att företagens förtroende är en central del för att 
intressenterna ska vilja tillhöra företagens intressentgrupp. Ledningens uppgift är att få 
aktörerna att lämna tillräckliga bidrag för att företaget ska överleva på sikt. Exempel på 
intressenter är långivare, leverantörer, kunder, ägare, samt stat och kommun (Andersson & 
Funk, 2017). Eftersom företag vill framstå som legitima hos sina intressenter genom att ta 
ansvar för miljön menar Starik (1995) att företagen även kan se miljön som en viktig intressent. 
Intressenterna har inflytande på företag men alla har inte lika stort inflytande. Företagens mål 
utvecklas därefter utifrån intressenternas krav. (Andersson & Funk, 2017). Polonsky (1995) 
nämner att intressenternas krav och behov varierar vilket innebär att företaget måste 
kompromissa samt prioritera på individuell nivå. 
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Figur 1: Översatt figur baserat på modell 1.2 i Freeman (1984). s 14. 
 
Figur 1 visar hur beroende företaget är av intressenter, och hur de påverkas av dessa. 
Intressenterna består, som tidigare nämnts, av bland annat kunder, anställda, aktieägare och 
leverantörer. De olika intressenterna har olika viljor och mål. Kunderna vill bland annat kunna 
köpa en bra och prisvärd produkt men också kunna identifiera sig med ett företag som tar ansvar 
för miljön. Därmed pressas företag att tänka på att ta ansvar för miljön. Företag gynnas av att 
ta ansvar för miljö genom att de får konkurrensfördelar och en bättre image på marknaden. 
Aktieägarna däremot vill ha en bra avkastning och pressar företag att vinstmaximera. Därför 
är intressentmodellen relevant för denna studie då den kan förklara företagens agerande 
gällande balansen mellan vinstmaximering och miljöansvar. Donaldson och Preston (1995) 
diskuterar att pilarna i intressentmodellen indikerar på att företagen inte prioriterar den ena 
intressentens krav mer än den andra eftersom alla relationer är lika viktiga. 
 
Företag väljer själva sina intressenter och för att bevara relationen måste företaget leva upp till 
eller överträffa intressenternas krav (Andersson & Funk, 2017). Intressenter förväntar sig 
ersättning i form av belöningar från företaget. Bidragen företag ger samt belöningarna 
intressenterna får måste balanseras för att göra båda parter nöjda (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
Företag erbjuder leverantörerna kapital och i utbyte får de varor, tjänster och service. Kunderna 
tar del av varorna, tjänsterna samt servicen och på så sätt tillförs företaget med pengar. Om 
kunderna slutar köpa varor och tjänster kommer företaget inte få in kapital (Ax et al., 2005). 
Thomasson (2006) förklarar att långivare, exempelvis bank, är företagens finansieringslösning 
när det behövs likvida medel. I utbyte amorterar samt betalar företaget ränta till banken. Om 
företaget inte kan betala tillbaka för att det går dåligt för dem, påverkas banken negativt 
eftersom banker är beroende av att få in pengar för att kunna överleva. Detta påverkar i sin tur 
stat och kommun eftersom de är intresserade av att se att företagens ekonomiska utvecklingar 
går bra eftersom företag bidrar med arbetstillfällen. Skatterna samt avgifterna som staten och 
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kommunen får in är en form av belöning från företaget. I utbyte får företaget bra utbildning, 
kollektivtrafik samt infrastruktur (Ax et al., 2005). En annan viktig intressent är företagens 
ägare, exempelvis aktieägarna. De är intresserade av företagens ekonomiska status för att 
kunna avgöra om de ska sälja eller köpa aktier i företaget (Thomasson, 2006). Aktieägare är 
viktiga för företag eftersom om de köper aktier, ökar företagens kapital (Ax et al., 2005).  
 

 
 
Figur 2: Three Aspects of Stakeholder Theory (Donaldson & Preston, 1995. s.74) 
 
Det går enligt Donaldson och Preston (1995) att använda intressentmodellen på tre olika sätt, 
som visas i figur 2. Detta förklaras genom en modell som har tre olika lager i en cirkel. Den 
innersta cirkeln innebär att använda intressentmodellen på ett normativt sätt då moral eller 
filosofiska riktlinjer används till att bedöma hur företagen ska agera. Den andra cirkeln, 
instrumentell användning, innebär att intressentmodellen lägger fokus vid att balansera 
intressenternas och företagens intressen för att uppnå företagets mål, ofta lönsamhet och 
tillväxt. Ofta används detta för att utforska kopplingar mellan intressenthantering och 
företagets lönsamhet. Tredje och sista cirkeln är ett beskrivande perspektiv och innebär att 
beskriva och förklara företagens egenskaper och beteenden genom att se på var företaget har 
befunnit sig, befinner sig samt hur framtida förhållanden mellan företag och deras intressenter 
kommer att se ut. (Donaldson & Preston, 1995)  
 
Morsing och Schultz (2006) diskuterar att intressentteorin har utvecklats till att fokusera på 
vikten av att engagera sig för ett långsiktig värdeskapande. Detta är en process vars perspektiv 
fokuserar på att företag ska utveckla en långsiktig gemensam relation med intressenterna 
istället för att bara fokusera på vinst. Detta innebär inte att vinst och ekonomisk överlevnad är 
obetydlig, men för att överleva måste företag engagera sig med en mängd olika intressenter. 
Fokus flyttas till interaktionen mellan företag och deras intressenter. Detta innebär ett ökat 
intresse för att förstå hur företag kan hantera relationer med intressenterna. Med detta 
perspektiv har intressentrelationer föreslagits som en källa till konkurrensfördel. Förhållandet 
mellan företagen och intressenterna består av interaktiva, ömsesidigt engagerade och lyhörda 
relationer. Detta skapar grunden för öppenhet och ansvarighet. Begreppen deltagande, dialog 
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och medverkan är centrala begrepp inom intressentteorin. Medan dialog är verktyget, är 
överenskommelse och ömsesidig förståelse oftast lösningen för att bygga vidare beslut och 
därmed fortsätta samarbetet. Kärnan i intressentmodellen är att skapa en gemensam förståelse 
för företag och deras intressenter. (Morsing & Schultz, 2006) Enligt Peattie och Crane (2005) 
är marknadsföring ett oerhört starkt verktyg som företag kan tillämpa för att skapa 
beteendeförändringar hos intressenter, framför allt kunder, till fördel för ett hållbart samhälle.  

2.3 Ökad kommunikation om miljöansvar ger företag legitimitet hos 
intressenterna 
Vollero, Conte, Siano och Covucci (2019) förklarar att intressenternas förväntningar på företag 
att ta ansvar för miljön har ökat. Därför uppmanas företag att, utöver deras ekonomiska 
handlingar, motivera och rapportera beteendet kring deras miljöarbete. 
Kommunikationssamhället har fått ökad betydelse, eftersom det anses vara en legitimerande 
aktivitet för företaget i samhällets ögon. Det är allmänt erkänt att CSR-kommunikation höjer 
intressenternas medvetenhet om ett företags CSR-åtgärder och därmed ökar företag sin 
trovärdighet. I själva verket har varje intressentgrupp rätt att delta i beslutsfattningen av den 
framtida riktningen för det företag där den har en andel. Legitimitetsstudier tyder på att företag 
i kontroversiella industrier är mer utsatta för allmänhetens granskning, eftersom de är socialt 
mer synliga och riskerar att komma i konflikt med intressenterna och få en dåligt rykte. Bygg- 
och fastighetsbranschen kan ses som en kontroversiell bransch eftersom de flesta använder sig 
av bland annat  stål och cement, som är dåligt för miljön. Därför, förklarar Vollero et al. (2019) 
att de förväntas ge mer information om deras miljöansvar. Ett företags förmåga att få stöd från 
intressenter beror på sin förmåga att kommunicera och interagera med samhället och att 
effektivt genomföra ett engagemang för intressenterna. (Vollero et al., 2019) 
 
Morsing och Schultz (2006) har utvecklat tre typer av intressentrelaterade relationer när det 
gäller hur företag strategiskt engagerar sig i CSR-kommunikation mot sina intressenter. Dessa 
tre är “The stakeholder information strategy”, “The stakeholder response strategy” och “The 
stakeholder involvement strategy”. I “The stakeholder information strategy” förekommer 
endast envägskommunikation från företag till intressenter. Kommunikation betraktas i grunden 
som "talande” och inte “lyssnande". Strategin förutsätter att intressenterna är inflytelserika 
eftersom de antingen kan ge stöd, visa lojalitet eller berömma företaget. Intressenterna kan 
välja att inte ge företaget stöd. Företaget måste därför informera intressenterna om sina goda 
avsikter, beslut och åtgärder för att säkerställa positivt stöd hos intressenterna. Den andra 
strategin, “The stakeholder response strategy”, innebär att det sker en asymmetrisk 
tvåvägskommunikation mellan företag och intressenter. Detta innebär att företag inte ändrar 
sig utifrån vad intressenterna kommunicerar tillbaka, utan försöker istället att förändra 
allmänna attityder och beteenden. Den tredje strategin, “The stakeholder information strategy”, 
tar däremot en dialog med sina intressenter. Övertalning kan uppstå, och både företaget och 
deras intressenter försöker övertala den andra att förändras. Helst kommer företaget och dess 
intressenter att förändras tillsammans som ett resultat av symmetrisk kommunikation. (Morsing 
& Schultz, 2006) 
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Crouch (2006) skriver att företag kan finna det rimligt att acceptera de kortsiktiga CSR 
kostnaderna för att vinna långsiktig förtroende hos intressenterna. Företagens starka vilja för 
att skapa ett förtroende genom att marknadsföra sitt ansvarstagande menar Crouch (2006) kan 
innebära att företag marknadsför sig på ett sätt men beter sig på ett annat sätt. Detta 
förtroendeproblem har lett till en tillväxt av företag och organisationer som granskar företag 
och därefter ger dem certifikat som ett kvitto på deras CSR-arbeten. Lösningen på den 
potentiella konflikten mellan CSR och vinstmaximering diskuterar Crouch (2006) ligger i 
marknadsföringen. Att kommunicera sitt CSR-arbete både internt och externt ger företag 
möjlighet att skapa ett långsiktigt förtroende eller åtminstone rykte för förtroende hos sina 
intressenter. Detta förtroende kan vara förenligt med omedelbar vinstmaximering. (Crouch, 
2006) 

2.4 Certifiering säkerställer medvetenhet hos bygg- och fastighetsföretag 

2.4.1 ISO 14001 certifiering 
ISO 14001 certifiering är standarden för miljöledningssystem och ska förbättra samt underlätta 
företagens arbete med miljö . Det är ett verktyg som innehåller riktlinjer för att hjälpa företag 
att minimera den negativa påverkan på miljön. (Brorson & Almgren, 2006). Certifieringen 
säkerställer att företag blir medvetna om kraven som ställs utifrån ett miljöperspektiv och på 
så sätt lever företaget upp till konkreta samt erkända miljökrav (Svensk  certifiering [SCAB], 
u.å.). Miljöledningssystem är en kvalitetsstämpel som gör att trovärdigheten för företagens 
produkter samt tjänster förstärks (Brorson & Almgren, 2006). Aktivt miljöarbete ger många 
fördelar för bygg- och fastighetsföretag i form av lägre kostnad för avfallshantering, minskad 
användning av resurser, men även för den gemensamma miljön (SIS, u.å.). Nackdelen med 
miljöledningssystemet är att det är både kostsamt samt tidskrävande för företag vilket kan vara 
en utmaning för många företag, framförallt små företag (Brorson & Almgren, 2006). SIS (u.å.) 
radar upp fördelarna med miljösystem och de är:    

 

• Processeffektivitet ökas samt förbättras 

• Företag får en minskning av resurser samt material per levererad nytta 

• När företaget minskar avfallsprodukter leder det till lägre kostnader för 

avfallshantering 

• Ökade förnyelsebara system och resurser 

• Miljöarbetet ger goodwill samt bidrar till att trovärdigheten för företaget ökar 

• Ökad kompetens inom företaget, personalen blir delaktig i miljöarbetet 

• Stärkt dialog med företagens målgrupp samt intressenter 

2.4.2 Miljöbyggnad certifiering  
Företag som vill utveckla och påverka bebyggelsen i Sverige kan bli medlem i SGBC som är 
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Organisationen jobbar utifrån 
kriterier från världsorganisationen World Green Building Council och erbjuder verktyg och 
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utbildning i miljöcertifiering av stadsdelar, byggnader och anläggningsprojekt. Utöver att 
hjälpa företag och organisationer inom bygg- och fastighetssektorn framåt i sitt 
hållbarhetsarbete arbetar de även med att påverka lagstiftningen att främja grönt byggande. 
(SGBC, u.å.) 
 
Organisationen har bland annat arbetat fram en svensk miljöcertifiering, Miljöbyggnad, för 
svenska förhållanden. Denna certifiering ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i genom 
noggranna kontroller. Med sexton olika värden mäter och säkerställer certifieringen att 
byggnaden är bra för både miljön och personerna som vistas i den. Värdena mäts av en 
oberoende tredje part innan certifieringen ges ut och kontrolleras sedan två år senare för att 
säkerställa att allting fortfarande är som det ska. Inom certifieringen Miljöbyggnad finns det 
tre olika nivåer som kan uppnås; brons, silver och guld. För att få den första nivån, Brons, 
räcker det med att byggnaden följer lagkrav och rekommendationer. Detta menar SGBC ger en 
trygghet att någon oberoende tredje part har kontrollerat och säkerställt att byggnaden uppfyller 
alla krav och regler. Den andra nivån, Silver, är den nivån som de flesta företag strävar efter 
att uppnå i sina byggnader. För att få den krävs det att byggnaden presterar en bra bit över de 
bestämda värden och lagkraven. Denna nivå är en tydlig indikation på att ägaren till byggnaden 
är engagerad i miljöfrågor. Guld som är den tredje och högsta nivån kan de mest ambitiösa 
byggföretagen satsa på. Kraven som ställs är mycket höga och de som bor eller jobbar i 
byggnaden måste tillfrågas när det gått två år om vad de tycker om innemiljön. (SBGC, u.å.) 
 

2.5 Att ta ansvar för miljön kan strida mot företagens vinstmaximeringsmål 
Ett aktiebolag är en juridisk person som ägs av dess aktieägare. Företaget kan, som juridisk 
person ingå avtal, bedriva företag och ta lån. För att kunna bedriva ett företag och göra 
investeringar behövs likvida medel. Ett företag kan låna likvida medel genom att bland annat 
sälja obligationer, ta banklån eller sälja aktier. Aktieägare har egentligen ingen rätt att få en 
bestämd avkastning eller ränta, däremot äger de en del av företaget och får därför en del av 
framtida vinster, genom eventuell utdelning och att värdet på aktierna stiger. För stora företag 
med många olika aktieägare är det omöjligt att agera som alla aktieägare önskar. Aktieägarna 
skiljer i ålder, risktolerans och investeringsstrategier, men en sak de flesta aktieägare har 
gemensamt är att de vill få högsta möjliga avkastning. (Brealey et al., 2017) 
 
När företag ska ta beslut om investeringar gör de olika investeringskalkyler. Styrelsens uppgift 
är att tillfredsställa aktieägarna och bara acceptera projekt som har en tillräckligt bra 
avkastning. När företag gör beräkningar på investeringar kan de använda sig av olika metoder. 
Ett sätt att beräkna vilken investering som ska genomföras är att jämföra avkastningen på 
investeringen med alternativkostnaden på kapital, det vill säga vilken avkastning som hade 
varit möjlig att få på finansmarknaden till samma risk som den eventuella investeringen 
beräknas ha. För att vinstmaximera accepterar företag bara de investeringar som har en högre 
avkastning än alternativkostnaden. Ett annat sätt är att beräkna pay-off-tiden på investeringen. 
Det innebär att beräkna hur lång tid det tar för en investering att betalas av. Pay-off-metoden 
är den lättaste metoden att använda men den kan ses som kortsiktig eftersom den inte tar hänsyn 
till vad som händer efter pay-off-tiden. Ett företags målsättning går inte ut på att endast 
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maximera värdet för aktieägarna. Det handlar om att hitta en balans mellan att “doing well and 
doing good”. Företag kan inte bara fokusera på att maximera vinsterna på kort sikt utan måste 
ha nöjda kunder och anställda för att bli framgångsrika på lång sikt. (Brealey et al., 2017) 
 

 
Figur 3: Utdelning eller investering (Brealey et al., 2017. s 9). 
 
Figur 3 förklarar en situation där modellen är användbar i denna studie. Exempelvis när företag 
ska ta beslut om vilken investering som ska göras beräknas bland annat vilken avkastning 
investeringen kommer att ha. Denna jämförs, som tidigare nämnts, med alternativkostnaden på 
kapital. Om en investering, som anses bra för miljön, har en avkastning på exempelvis 6% men 
avkastningskravet är på 8%, kommer investeringen mest troligen inte att bli av. Hade 
investeringen genomförts trots den låga avkastningen, hade det varit negativt för aktieägarna, 
eftersom företaget hade kunnat dela ut dessa pengar istället. Att genomföra liknande 
investeringar kan ses som en CSR-aktivitet, det vill säga bra för miljön men inte ur ett 
vinstsyfte. Detta exempel illustrerar balansen mellan CSR och vinstmaximering och hur företag 
i olika situationer kan behöva välja mellan dessa två. Denna balans kan uppfattas som suddig, 
framförallt på lång sikt, i många situationer och därmed behöver företag inte alltid välja det 
ena eller det andra.  
 

2.6 Agentteorin beskriver hur principalerna är pressade av agenterna att 
vinstmaximera 
Ett företag antas vara ett team som involverar bland annat styrelsen, anställda och aktieägare. 
Agentteorin fokuserar på ägarna som sätter ledningen i ett spår. Relationen mellan ägarna och 
ledningen innebär att aktieägarna vill att ledningen ska utföra uppgifter i aktieägarnas intresse 
vilket ofta innebär vinstmaximering. Ägarens mål är det viktiga, ledningen ska följa och gå i 
ägarens riktning. Om ägaren och ledningen inte har samma målsättning kan det leda till 
problem. Exempelvis i stora företag med många aktieägare är det svårt för varje enskild 
aktieägare att kontrollera om ledningen sköter sig och då kan ledningen handla på ett sätt som 
är skadligt för ägarnas avkastning. Medan i mindre företag med färre ägare är det mindre 
avstånd mellan ägarskap och kontroll och därmed är det lättare att kontrollera hur ledningen 
sköter sig. Ledningen i företaget och investerare är inte alltid överens om företagets mål. 
Exempelvis måste ledningen i företaget tillfredsställa bland annat kunder, medarbetare och 
aktieägare. Ledningens mål kan vara att till exempel öka försäljningen, marknadsandelen eller 
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kundnöjdheten. Detta kan vara problematiskt då aktieägarnas mål är som känt att företaget ska 
vinstmaximera. (Brealey et al., 2017). Agentteorin är relevant att ta hänsyn till eftersom den 
kan vara en förklaring till hur företag agerar utifrån olika mål och att det inte bara är 
vinstmaximering som är i fokus hos ledningen.  
 
Det finns olika problem som kan uppstå om ledningen inte har ett eget intresse av att agera på 
bästa sätt för företaget. Detta kan vara en följd av att ledningen exempelvis inte får någon bonus 
om det går bra utan bara får en viss förutbestämd lön. Ekonomichefen kan bland annat 
anstränga sig mindre och inte vilja ta riskfyllda beslut som hade kunnat gynna företaget men 
som hade krävt mer ansträngning. Människan drivs av monetära incitament och tenderar att 
göra saker som är bra för dem själva, till exempel att boka lyxiga hotell och konferenser på 
företagens räkning. En vanlig lösning på agentproblem är att erbjuda ledningen i företaget 
köpoptioner, en möjlighet att köpa aktier i framtiden till ett visst förutbestämt pris. På så sätt 
ökar incitamenten till att sträva efter samma mål som resterande aktieägare har, 
vinstmaximering. (Brealey et al., 2017). Agentteorin kan vara en förklaring till varför chefer i 
företag inte väljer att ta ansvar för miljön om det strider mot vinstmaximeringen. Det är därför 
en relevant teori att inkludera i denna studie.  

2.7 Balansen mellan vinstmaximering och miljöansvar kan anses suddig 
 
Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi och Saaeidi (2015) diskuterar att relationen mellan CSR och 
företagets lönsamhet har granskats av många forskare tidigare. De belyser att resultaten av 
dessa kan anses vara felaktiga och osäkra eftersom flera olika faktorer indirekt gynnar 
företagets lönsamhet. Fler faktorer kan därför inkluderas vid en undersökning av fördelarna 
med CSR och hur det påverkar företagets lönsamhet. Kundtillfredsställelse, rykte och 
konkurrensfördelar är tre exempel på resultat av CSR. CSR främjar företagets lönsamhet 
genom att de får bättre rykte och konkurrensfördelar samtidigt som kundnöjdheten förbättras. 
Saeidi et al. (2015) förklarar att företag med ett bra rykte uppfattas mindre riskabelt än ett 
företag med mindre förtroende och likvärdig ekonomisk utveckling. De diskuterar vidare att 
ett bra rykte skapas av bra kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelse i sin tur leder till 
kundlojalitet. Blowfield och Murray (2008) diskuterar att ett företag som tar ansvar för miljö 
kan uppnå flera fördelar, bland annat: minskade driftskostnader, förbättring av företagens 
image och rykte samt ökad kundlojalitet och försäljning. Denna tidigare forskning visar på att 
resultaten av CSR kan verka svåra att definiera och därmed är balansen mellan 
vinstmaximering och CSR inte alltid tydlig.  
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2.8 Egenkonstruerad analysmodell samt sammanfattning av referensramen 

 

Figur 4: Egenkonstruerad analysmodell 
Denna studie har som syfte att undersöka hur bygg- och fastighetsföretagen balanserar 
vinstmaximering och miljöansvar. Syftet är även att undersöka vad eller vilka som påverkar 
dem att agera på ett visst sätt, vilket illustreras i vår analysmodell, figur 4. Modellen illustrerar 
att intressenterna på olika sätt har makt att påverka bygg- och fastighetsföretagens beteende 
eftersom företagen är beroende av sina intressenter. Vissa intressenter, exempelvis leverantörer 
och staten, ställer krav på företagen. Kunder påverkar företagen att ta ansvar för miljön genom 
exempelvis ökad efterfrågan och eftersom företagen är beroende av sina kunder, måste 
företagen anpassa sig efter dem. Den illustrerar även att det kan finnas en balans mellan 
vinstmaximering och miljöansvar och hur detta balanseras beror på hur företagen påverkas av 
sina intressenter. Därför har vi illustrerat dessa två ämnen som en våg där vinstmaximering 
finns på den ena sidan av vågen och miljöansvar på den andra sidan. Beroende på hur bygg- 
och fastighetsföretagen balanserar dessa två, kan den ena väga mer än den andra, eller väga 
lika mycket. Anledningen till att svarta pilen mellan intressenter och bygg- och 
fastighetsföretag går på två håll, är att de befinner sig i ett sammanhang tillsammans. 
Intressenterna påverkar och påverkas av företagen.  
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3. Metod 

Denna del behandlar de metodiska ansatser samt motiveringen till valet. 
 

3.1 Val av metod 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod för att kunna skapa vår empiri med 
relevant information samt för att undersöka hur bygg- och fastighetsföretag resonerar kring 
balansen mellan vinstmaximering och miljöansvar. Bryman och Bell (2005) förklarar att en 
kvalitativ studie fokuserar inte på siffror utan på ord. Detta var anledningen till att vi valde en 
kvalitativ metod eftersom vi tror att studiens frågeställning besvaras bäst genom ett stort fokus 
på respondenternas attityder, värderingar, föreställningar och inte på siffror. En annan 
förklaring är att studiens ämne är svår att definiera samt mäta vilket innebär att det hade varit 
svårt att genomföra en kvantitativ studie.  

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Förstudie 
Under studiens uppstart genomfördes en sekundäranalys, då vi utforskade tidigare forskning 
och uppsatser som undersökt ämnen kopplade till denna studiens frågeställning. För att få fram 
relevant tidigare forskning användes databasen Högskolan i Halmstad bibliotek. Vi sökte på 
bland annat “stakeholder theory”, “CSR” och “environment responsibility”. För att säkerställa 
att källorna var trovärdiga och därmed öka reliabiliteten såg vi till att de var “peer reviewed”. 
Genom denna analys fick vi inspiration samt relevanta källor som sedan kunde användas i 
studiens teoretiska referensram.  

3.2.2 Urval av studiens respondenter 
Vi har valt att intervjua fyra olika företag inom bygg- och fastighetsbranschen utan koppling 
till varandra. För att få fram företag inom bygg- och fastighetsbranschen använde vi sökmotorn 
Google, där vi skrev in “Byggföretag i Halmstad” och “Fastighetsföretag i Halmstad”. Detta 
gav även resultat på företag utanför Halmstad. Därefter gjordes en sökning på företagen på 
Retriever Bolagsinfo för att se om företagen var börsnoterade eller inte. Anledningen till detta 
var att vi önskade att få respondenter från företag som inte var börsnoterade. Vi trodde att detta 
skulle underlätta för oss att få respondenter till studien. Börsnoterade företag kan tänkas vara 
väldigt försiktiga med att lämna ut information eftersom det kan påverka deras ställning på den 
finansiella marknaden.  
 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2017) förklarar att det finns en princip som 
heter centralitet principen. Principen innebär att studiens forskare ska välja respondenter som 
är väldigt insatta i ämnet som studeras och därmed försäkra att studiens forskare får ärliga och 
korrekta svar (Esaiasson et al., 2017). I vårt fall önskade vi att få respondenter som har hand 
om vinstmaximering samt miljöfrågor. Vi kontaktade därmed företag och förklarade vad vår 
studies frågor skulle handla om. Därefter blev vi hänvisade till denna studiens respondenter. 
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Eftersom vi hade svårt att få intervjuer hade vi dessvärre inte möjlighet att påverka vilken 
befattning våra respondenter skulle ha. Trots detta försökte vi få intervjuer med fler inom 
samma företag med en annan befattning. Då fick vi till svar att någon annan i företaget redan 
blir intervjuad angående ämnet och ville därför inte ställa upp ytterligare. En förklaring till 
varför de inte ville ställa upp kan vara att risken för att svaren blir annorlunda om vi hade frågat 
fler personer inom samma företag. Vi tror även att detta hade kunnat göra att situationen kan 
upplevas som felaktig och därför valde de att avstå. 
 
Trots att vi inte kunde påverka vilken befattning respondenten skulle ha, är vi nöjda med 
studiens respondenter. F2 är VD och B1 är vice VD och ekonomichef. Dessa två respondenter 
kunde ge oss bra svar om både vinstmaximering och miljöansvar eftersom de har en hög 
befattning och därmed är insatta i ämnet. F1 är fastighetsdirektör vilket innebär att hen är chef 
samt ledare för företagets olika avdelningar. Arbetet som utförs av fastighetsdirektören kan 
vara allt från att gå igenom och utveckla en strategiplan, styra och följa upp underhåll av 
områden och fastigheter. För att kunna få den interna styrningen att fungera finns det många 
olika krav som regelbundet måste följas. Kraven kan bland annat innebära att använda 
miljövänliga rengöringsmedel och energieffektivisera fastigheterna. B2 är teknisk chef och 
arbetar bland annat med hållbarhetsfrågor. F1 och B2 är alltså insatta i frågor gällande miljö 
men inte lika insatta i företagens finansiella sida det vill säga vinstmaximering. Däremot tror 
vi att man som chef har en tydlig uppfattning om företagets ekonomiska krav. Därför anser vi 
att även F1 och B2 har gett oss underlag för att besvara studiens frågeställning.  

3.2.3 Datainsamling 
Både primär- och sekundärdata har använts i vår studie. Sekundärdatan, som används i teorin 
utgörs av vetenskapliga artiklar och böcker som anses vara relevanta för vår studie. 
Sekundärdata är information som tagits fram tidigare av en annan forskare och primärdata är 
information som studiens forskare själv samlat in (Andersen, 1998). Primärdatan som används 
i vår empiri består av intervjuer med respondenter från olika företag inom bygg- och 
fastighetsbranschen. Anledningen till att primärdatan, intervjuerna, står till grund för att 
besvara frågeställningen är för att den tillgängliga sekundärdatan räcker inte till för att uppfylla 
hela studiens syfte. Vi ville få en tydlig bild av hur respondenten och företaget arbetar internt 
för att ta ansvar för miljön och hur de balanserar detta med deras vinstmål. Vi ville även se vad 
de ansåg vara viktigast för dem, vilket vi inte kan se med hjälp av sekundärdata.  
 
När intervjuerna var klar började vi systematisera datan vi fick. På respondenternas begäran 
består det empiriska materialet av fyra stycken anonyma intervjuer. Detta med anledning av att 
känslig information kan komma fram. Vi benämner respondenterna inom byggföretag för B1-
B2 och respondenterna inom fastighetsföretag som F1-F2. Detta görs endast för att det finns 
en viss skillnad i var företagen lägger sitt fokus på att ta ansvar för miljön. Byggföretagen 
fokuserar mycket på vilket material som används och att processerna i företagen går till på ett 
bra sätt. Fastighetsföretagen däremot fokuserar mest på energieffektivisering i sina fastigheter. 
Anledningen till att vi inte valt att göra en större skillnad på respondenterna är för att vårt syfte 
med studien är att se hur företagen balanserar vinstmaximering och miljöansvar. Fokuset ligger 
inte i vad de gör för att ta ansvar för miljön, snarare varför och hur det balanseras med 
vinstmaximering. När vi hade systematiserat vår data från intervjuerna började vi tolka datan 
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för att få en överblick av all information. I avsnitt 5 analyserade vi likheter samt olikheter 
mellan respondenternas svar. Sedan jämförde vi resultaten från vår primärdata med 
sekundärdata för att se om det gav samma eller snarlika resultat. När vi var klara med det drog 
vi slutsatser (se avsnitt 6.1) i syfte att besvara vår frågeställning. Vi tipsade även om fortsatt 
forskning i hopp om att inspirera andra att studera ämnet ytterligare. 

3.2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
Förklaringarna ovan leder oss in på ansatsen som använts, eftersom ett stort fokus på 
respondenternas svar gjorde att vår teori utvecklades utifrån vad som togs upp i intervjuerna. 
Det vill säga, en abduktiv ansats har använts då studien alterneras både av en subjektiv sida av 
verkliga förhållanden samt tidigare teorier (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Teori och empiri 
tolkas i skenet av varandra vilket leder till att teori och empiri går hand i hand genom studiens 
gång. Den abduktiva ansatsen användes för att studien inte ska låsa sig vid förutbestämda 
teorier vilket gav oss möjlighet att arbeta mer förutsättningslöst. Vi började med att söka upp 
relevanta vetenskapliga studier samt böcker för att kunna utgå från detta i vår teori. Utifrån 
teorin utformades vår intervjumatris. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att en abduktiv 
ansats ger forskaren möjlighet att justera både teori samt empiri under uppsatsens gång. Därav 
blir abduktion tydlig i vår studie då teorin behövde utvecklas när respondenterna i våra 
intervjuer tog upp information som inte tidigare fanns med i den teoretiska referensramen men 
som var relevant för vår studie, ett exempel på detta var certifikaten (se avsnitt 2.4).  

3.2.5 Genomförandet av intervjuer 
Vi började med att utforma en intervjumatris och sedan tog vi kontakt med de fyra anonyma 
respondenterna som valde att deltaga i vår intervju och frågade dem hur de ville bli intervjuade, 
personligt, mejl eller telefon. Bell (2006) förklarar att både tid samt plats ska anpassas utifrån 
respondenternas önskemål samt behov när intervjuer ska genomföras. Respondenterna svarade 
att de ville ha telefonintervjuer på grund av att de inte hade tid till att träffas personligen och 
ville istället höra av sig till oss när de hade tid över. På begäran av respondenterna skickade vi 
våra utformade intervjumatriser i förväg, via mejl, till dem eftersom de ville spara på tid samt 
öka informationsvärdet. Det vill säga, för att ge dem möjligheten att kunna förbereda, reflektera 
och analysera sina svar.  
 
När vi genomfört intervjuerna såg vi att varje intervju tog oss cirka 30 minuter att genomföra. 
För att kunna prioritera dialogen mellan oss och respondenten spelades intervjuerna in. På så 
sätt var vi mer fokuserade på ställa följdfrågor och verkligen få ut det mesta av tiden. Patel och 
Davidson (2011) förklarar att det krävs tillstånd av respondenterna för att kunna spela in. Vi 
frågade alla respondenter och de alla sa ja till inspelningen. Detta bidrog till en djupare och 
mer fullständig uppfattning av ämnet. 
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3.3 Studiens trovärdighet 

3.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur trovärdigt studiens innehåll är (Bryman & Bell, 2005). Därför såg vi 
till att källorna vi använde i studien främst var förstahandskällor och trovärdiga för att öka 
reliabiliteten. Bryman och Bell (2005) skriver även att reliabilitet handlar om hur stor chans 
det är att få samma utfall om någon annan hade genomfört liknande studie. Vi anser inte att 
studiens reliabiliteten är så hög som den kunde varit med tanke på att vi inte har genomfört 
tillräckligt många intervjuer för att några andra, som skulle göra samma studie, garanterat 
skulle komma fram till samma sak. Trots att vi valde att intervjua företag som inte är 
börsnoterade fick vi dessvärre bara fyra respondenter. Företagen som ställt upp på intervjuerna 
har stort fokus på miljö och detta tror vi också kan vara anledningen till att just dessa företagen 
gick med på att intervjuas. Vi anser därmed att det hade behövts fler intervjuer för att kunna 
öka reliabiliteten men många företag tackade tyvärr nej till att ställa upp. Intervjusvaren är 
framtagna på ett tillförlitligt sätt, vilket styrker reliabiliteten. Valet att ha anonyma 
respondenter påverkar studiens reliabilitet negativt på så sätt att respondenternas svar inte kan 
kontrolleras. Att respondenterna fick möjligheten att vara anonyma gjorde däremot att de kunde 
vara mer öppna och ärliga i sina svar eftersom de inte hade anledning till att försköna bilden 
av företaget, vilket förbättrade studiens innehåll.  

3.3.2 Validitet 
För att öka studiens validitet har det utformats en intervjumatris som vi utgått från. För att inte 
begränsa respondentens svar hade vi som mål att kunna anpassa frågorna under intervjuns gång. 
Inga ledande frågor ställdes i intervjumatrisen utan vi lutade oss åt en semistrukturerad intervju 
där frågorna var av öppen karaktär. Bryman och Bell (2005) förklarar att intervjun blir mer 
flexibel om frågorna i intervjumatrisen är av öppen karaktär. Ett exempel på en fråga är “vilka 
för- och nackdelar innebär vinstmaximering för er?”. Denna fråga gav respondenterna 
möjlighet att tolka frågan själva och anpassa svaren utifrån deras kunskap och perspektiv. Detta 
gjorde dock att flertalet av respondenterna svarade på för- och nackdelar med vinstmaximering 
generellt och inte hur företaget ser på det. En förklaring till detta kan vara att respondenten inte 
har tillräckligt mycket kunskap och fakta kring den finansiella delen av företaget. En annan 
förklaring kan vara att respondenterna inte vill säga något som får företaget att uppfattas som 
oansvarigt.  
 
Med tanke på att vi baserat stor del av vår analys på respondenternas svar kan detta påverka 
studiens validitet samt giltighet negativt på så sätt att fel slutsatser kan dras på grund av 
missuppfattning mellan respondenten och oss. För att minimera denna risk har vi ställt 
kontrollfrågor till våra respondenter under intervjuernas gång, exempelvis “har vi uppfattat 
detta rätt...”. Vi har även skickat en skriftlig kopia via mejl av den sammanställda intervjun för 
att säkerställa vår rätta tolkning av respondentens svar. Detta har lett till att studiens risk för 
missförstånd samt felaktigheter har minimerats och korrigerats vilket ökar studiens 
trovärdighet.  
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3.3.3 Källkritik 
Internet: Eftersom vi känner till risker med att använda källor från internet har detta undvikits 
i största möjliga mån. Källorna som har använts från internet har granskats av oss och anses 
som trovärdiga. Exempelvis SCB är en svensk myndighet som tillhandahåller officiell statistik. 
Även Boverket är en myndighet och riktar in sig på att ge information om byggande i Sverige. 
Detta innebär att de inte har någon tendens att förvränga verkligheten och de är inte heller 
beroende av andra källor. Källorna som hämtats från internet har inte använts som grund till 
någon slutsats.  
Litteratur och vetenskapliga artiklar: De vetenskapliga artiklarna som använts i studien är 
“peer reviewed” vilket innebär att de är granskade och godkända av ämnesexperter innan de 
publicerats. Artiklarna som använts i denna studie har även använts som referenser av flera 
andra forskare och anses därmed trovärdiga. Vi är medvetna om att Friedman (1970) och 
Freeman (1984) inte är nya källor vilket kan anses som något negativt. Däremot har flera 
akademiker diskuterat Friedmans uttalande, vilket tyder på att källan fortfarande är relevant 
och användbar. När vi sökt upp artiklar om CSR, skrivs det mycket om Friedmans kritik. 
Freeman är grundaren till intressentmodellen och refereras i stort sett alla artiklar som handlar 
om intressenter. Därmed är även Freeman fortfarande aktuell inom det ämnet.  
Efter en kritisk granskning av källan skriven av Grankvist (2012) anser vi att innehållet är 
trovärdigt då den innehåller många konkreta exempel hämtade från företag från hela världen. 
Boken används på ett flertal universitet och högskolor vilket vi ser som ett tecken på att den är 
relevant. Vi granskade om Grankvist hade behörighet till att skriva om detta område. Eftersom 
Grankvist är en av Sveriges främsta experter på hållbarhet, företagens samhällsansvar och 
näringslivets etik, ansåg vi att han hade behörighet. Grankvist har ett stort förtroende och har 
anlitats som rådgivare inom hållbarhetsfrågor av ett flertal stora svenska företag.  
Vi anser även att innehållet i källorna av Borglund et al., är trovärdiga då författarna är experter 
inom ämnet CSR och har även erfarenheter från praktiken. Författarna är kunniga eftersom de 
har akademiska utbildningar och är forskare inom ämnet. Dock, det framgår tydligt att 
författarna är positiva till arbete med CSR och anser att företagen ska ta ansvar för samhället. 
Detta kan medföra att boken inte är helt opartisk och det kan därmed finnas ett dolt syfte i 
texten. Vi tror inte att de vill återge verkligheten på ett felaktigt sätt utan snarare påverka 
läsarens inställning till CSR till det bättre. Källorna är utgivna år 2008 och 2012 vilket anses 
fortfarande vara relevanta och trovärdiga utifrån denna aspekt. Anledningen till att vi anser 
detta är för att informationen är ganska uppdaterad i princip efter hur dagens samhälle ser ut 
nu också. Det vill säga, CSR är ett begrepp som har diskuterats länge men innebörden har inte 
förändrats. Boken som gavs ut år 2008 skrevs under en period då en finanskris pågick. Detta 
tror vi har påverkat källans innehåll till det bättre då författarna har tagit hänsyn till det 
finansiella perspektivet. Författarna skriver i sitt förord att boken handlar om hur företag 
undviker missförtroende som förstör finansiella världen och människors vardag.  
 
En annan källa vi anser är trovärdig är Brealey et al. (2017). I kursen “Corporate Finance” på 
Högskolan i Halmstad används denna bok vilket ökar vårt förtroende för källan. Källan är även 
relativt ny vilket betyder att innehållet är anpassad efter den nuvarande situationen i samhället. 
Litteraturen är på engelska och därmed kan det förekomma fel eller missförstånd i 
översättningen. Boken är även skriven i USA utifrån den amerikanska marknaden och är därför 
inte direkt applicerbar på den svenska marknaden. Boken handlar framförallt om företag som 
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är börsnoterade och är därför inte direkt applicerbar på vår studie. Däremot innebär 
vinstmaximering samma sak för både börsnoterade företag och onoterade företag, även om 
“pressen” från olika aktieägare inte är aktuell i denna studie.  
 
Intervjuer: Med tanke på att vi endast har intervjuat en person från varje företag så kan vi inte 
vara säkra på att respondenternas uttalande stämmer överens med resterande av företagets 
tankar och syn på ämnet. Detta betyder däremot inte att svaren anses vara felaktiga då alla 
lägger fokus på olika saker. En annan fundering vi haft är att alla respondenter har skrivit att 
de ville ha frågorna i förväg för att spara tid när de väl ska utföra telefon intervjuerna med oss 
och på så sätt öka informationsvärdet så att de inte missar att säga något viktigt. Med tanke på 
att respondenterna hinner förbereda sig ökar möjligheten för dem att formulera sig på det sättet 
företaget vill. Kvale (1997) förklarar att intervjupersoner har en benägenhet till att ändra både 
sitt svar samt beteende utefter förväntningar. Därför misstänker vi att det inte handlade riktigt 
om tidsbrist utan mer om att respondenterna ville formulera sig på ett sätt som får företaget att 
sticka ut på bästa möjliga sätt. Om det var frågan om tidsbrist, borde respondenterna inte heller 
haft tid till att granska frågorna och förbereda sig innan telefon intervjuerna. Med tanke på att 
vi ser likheter i de olika respondenternas svar så utgår vi från att underlaget från intervjuerna 
är trovärdiga då vi även måste förstå att svaren är respondenternas egna uppfattningar och alla 
människor uppfattar saker på olika sätt.  

3.4 Reflektioner 

3.4.1 Studiens utmaningar och vägval 
Från början hade vi frågeställningen “Hur balanserar företagen CSR med vinstmaximering”. 
Efter att vi hade arbetat med studien någon månad insåg vi att det var tydligare att byta ur 
“CSR” mot “att ta ansvar för miljön” eftersom det var där studiens fokus skulle ligga. Vi valde 
trots detta att ha kvar teorin om CSR eftersom både företag och forskare diskuterar om 
miljöansvar som en del av CSR.  
 
Trots att vi var medvetna om att vår frågeställning är ett känsligt ämne, var vi inte tillräckligt 
kritiska till vad som sades under våra två första intervjuer. Därför förbättrade vi vår 
intervjumatris, samt var mer kritiska vid resterande intervjuer. Under de två första intervjuerna 
nöjde vi oss med ett svar där respondenterna sa att miljön var viktigast och kom före i alla lägen 
och ifrågasatte inte dem vidare. Efter korrigeringarna innehöll intervjumatrisen mer ingående 
frågor inför nästkommande intervjuer. För att få djupare och mer ingående intervjusvar fick vi 
höra av oss till respondenterna igen när frågorna behövde kompletteras. Vi kompletterade 
svaren via telefon men respondenterna ville fortfarande inte svara på frågorna om deras syn på 
vinstmaximering. Vi försökte pressa företagen att ifrågasätta sig själva om deras svar verkligen 
stämde överens med verkligheten. Vi försökte ha med många varför-frågor för att öka 
diskussionens innehåll och få ut mer värdefull information men de stod fast vid sin åsikt om att 
vinstmaximering och miljöansvar alltid går hand i hand på lång sikt.  
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3.4.2 Icke-svarande respondenter 
Företagen som tackade nej till att intervjuas angående detta ämnet tror vi kan ha ett samband 
med att de inte prioriterar miljöansvar så högt. Just miljöfrågor är ett hett och känsligt ämne 
och vi tror att företag gärna avstår från att berätta om hur lite de prioriterar miljöfrågor. Trots 
att vi i våra mejl varit tydliga med att intervjuerna är anonyma kan de vara rädda att 
informationen ska läcka ut.  
Utöver de företagen som tackade nej till att ställa upp på en intervju var det ett företag som 
lovade att ställa upp. Vi var i kontakt med två vänner som jobbar på samma byggföretag och 
blev hänvisade till en person på företaget som skulle kunna svara på våra frågor. Efter att ha 
kontaktat hen ett flertal gånger, hörde vi av oss till våra vänner igen och ifrågasatte varför vi 
inte fick något svar. Efter detta blev vi återigen lovade en intervju med en annan person på 
företaget som också skulle kunna svara på våra frågor. Efter ett flertal försök med denna person, 
fick vi inte heller något svar. Detta kan bero på tidsbrist hos personerna på företaget. Det kan 
även bero på att företaget inte önskar svara på frågor gällande miljö då det kan tänkas vara 
känsligt.  
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4. Empiri
 

I detta avsnitt kommer respondenternas intervjusvar från respektive företag att redovisas 
separat i underrubriker. På så sätt skiljer vi enkelt att respondenterna tillhör olika företag. 

 

4.1 Respondent F1  
F1 arbetar för ett stort fastighetsföretag med en omsättning över 2 miljarder. Hen har sedan 
2012 varit fastighetsdirektör och har därmed ansvar för förvaltning och utveckling i befintlig 
portfölj. När F1 fick frågan om hur företaget tar ansvar för miljön och om de är 
miljöcertifierade nämner hen att företaget har en hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och 
energistrategi. F1 nämner att företaget känner att de har ett stort ansvar att hushålla med sina 
resurser och därmed minska påverkan på miljön. F1 förklarar också att de är medlem i SGBC 
och som medlem där arbetar de ständigt med att utbilda sin personal inom miljöområdet. 
Ambitionen är att alla  nybyggnadsprojekt ska utföras i enlighet med nivån Miljöbyggnad 
Silver (se avsnitt 2.4.2) eftersom de vill bevara samt förbättra naturens kretslopp.  
 
Just ansvar för miljön är företagets mest prioriterade fokus inom hållbar utveckling. Ett 
prioriterat mål är att år 2020 ska energianvändningen ha halverats jämfört med år 2011. 
Användningen av energi i företagets fastigheter har störst påverkan på klimatet och därför läggs 
mycket fokus på energieffektivisering. Företaget strävar efter att minimera sin egna och 
hyresgästernas påverkan på miljön. De vill att kunderna skall kunna leva ett hållbart liv med 
möjlighet till att sänka sin energiförbrukning och kunna exempelvis källsortera. Sedan 2012 
har de enbart köpt grön el från vattenkraftverk till sina fastigheter för att hjälpa till att begränsa 
klimatpåverkan. Detta är en kostnad för företaget som de inte tar extra betalt för av kunderna. 
Företaget strävar även efter att byta till elbilar på sina områden. När  F1 får frågan om vilka 
för- och nackdelar miljöansvar innebär svarade hen att energiinvesteringar innebär en minskad 
kostnad för användningen av el och är därför ekonomiskt lönsamt på lång sikt. F1 betonar alltså 
att företaget inte ser nackdelar med att ta miljöansvar, endast fördelar.  
 
Fördelen med vinstmaximering är att det är bra för ekonomisk avkastning. Nackdelen, menar 
F1, är att den kan ske på bekostnad av miljön eller samhället och är i så fall skadlig, vilket inte 
får ske. Företaget prioriterar miljön högre än vinstmaximering, “ekonomin får inte tära på den 
ekologiska miljön... vinstmaximering till varje pris som helst, det ställer vi inte upp på”, säger 
respondenten. Däremot, förklarar F1, går miljöansvar och vinstmaximering hand i hand 
eftersom energiinvesteringar både är lönsamma på lång sikt och är bra för miljön. Det vill säga, 
företaget behöver inte prioritera det ena mer än den andra. Energiinvesteringar som görs i 
fastigheterna innebär lägre energiförbrukning och därmed lägre elkostnader. Därmed kan 
företaget hålla ner kundernas hyreskostnad. Miljöansvar anses vara viktigt i företaget och 
behöver aldrig väljas bort på grund av vinstmaximering. F1 tror inte att företaget har gjort en 
investering som varit olönsam men bra ur ett miljöperspektiv med tanke på att de går hand i 
hand, menar respondenten. 
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Intressenternas krav är att företaget förväntas vara duktiga på deras arbete med miljöansvar. 
Företaget mäter resultaten av sitt miljöansvar genom en årlig internationell benchmark, 
GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark. “I den kommer företaget väl ut”, 
förklarar F1. Detta är något som sedan kommuniceras ut för att skapa ett förtroende hos 
företagets intressenter. När F1 får frågan om de kan ta extra betalt för fastigheter som är extra 
miljövänliga förklarar hen att det inte gjorts några undersökningar om det finns en extra 
betalningsvilja för att flytta in i en hyresrätt som är miljöcertifierad. Däremot upplever F1 inte 
att kunder är beredda att betala mer när företaget tar ansvar för miljön. F1 förklarar att 
hyresgästerna förväntar sig att de kan källsortera i soprummen och därför har företaget tagit 
hänsyn till detta. Att arbeta aktivt med att ta ansvar för miljön resulterar i att företagets äldre 
medarbetare ofta får höra av nya medarbetare att detta tilltalade dem vid val av företag att 
arbeta i. Ägaren är också väldigt nöjd med företagets arbete med miljö.  

4.2 Respondent F2   
F2 är en av tre som äger ett litet familjeföretag som omsätter strax över 5 miljoner och har 
endast två anställda. Företaget äger och förvaltar fastigheter. F2 jobbar som VD, 
fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och mycket mer. När F2 får frågan hur de arbetar med 
att ta ansvar för miljön förklarar hen att de utvärderar miljöalternativ när de behöver införskaffa 
någonting till fastigheterna. Framförallt har de jobbat hårdare med att införskaffa bättre 
uppvärmningsalternativ. Utöver det väljer företaget att endast köpa grön el till alla sina 
fastigheter. “Kunder skriker inte efter grön el, och tackar inte heller oss för att vi kör med grön 
el, utan det är mest för vår egna skull som vi väljer att betala mer för att komma på den gröna 
sidan”. De har även alla fraktioner i soprummen vid fastigheterna, vilket de inte hade behövt 
ha. Företaget är inte miljöcertifierade då F2 menar att de inte har haft ork och tid att lägga ned 
tid på att miljöcertifieras. Det är mycket papper som ska in och grejer som ska göras vilket de 
inte har personal till. F2 känner inte att företaget tjänar någonting på att vara miljöcertifierade 
heller. “Det är fint på pappret men sen ska det efterlevas och vi vet vad vi själva står för och 
eftersträvar”. F2 upplever inte att miljöcertifiering efterfrågas av intressenterna. Det som 
kommer ut på marknaden idag är ofta miljöcertifierat och därför har man inte så mycket att 
välja på när det kommer till inköp av nya saker. “Man kan till exempel inte gå och köpa en 
oljepanna idag”. 
 
Att ta ansvar för miljön menar F2 innebär att vissa saker blir lite dyrare samtidigt som 
nyinstallationer gör att driften blir billigare och det gynnar sig i längden. Just nu bygger 
företaget om 52 lägenheter som de sätter in värmepumpar i. Denna investering har en pay-off-
tid på 7 år och det är den pay-off-tiden som företaget siktar på när de gör investeringar. F2 
menar att det är uppvärmningen som det finns något att göra med gällande miljön. De vill 
komma ifrån fjärrvärmen för att det är sämre för miljön än värmepumpar. F2 förklarar även att 
det är fler fastighetsägare som går ifrån fjärrvärme. När det gäller elen finns det ingen 
investering som kan göras som är bra för miljön samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt i 
längden. Företaget är även igång med att byta till LED-lampor i alla fastigheterna eftersom de 
är bra och betalar av sig på 2 år och lyser längre än så. F2 förklarar även att de tittar lite på att 
investera i solceller men menar att pay-off-tiden för detta är för lång och då är det inte 
intressant.  
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Värmen i fastigheterna är de stora kostnaderna för företaget, menar respondenten och att 
investera i nya värmepumpar innebär nästan omgående högre vinster. “Det kostar att investera, 
men i längden gynnar det sig”. Detta menar hen är en form av vinstmaximering. F2 förklarar 
att de tittar mycket på pay-off-tid när de ska investerar i något. Värmepumpar har till exempel 
en pay-off-tid på 7 år och detta jämförs med garantitider, som är 10 år idag. “Tekniken springer 
i ruggig fart och när pay-off-tiden är för lång kan man vänta något år tills det kommer bättre 
alternativ”. F2 förklarar att resultaten av investeringarna ska synas direkt och menar att det 
inte är aktuellt att göra en investering som inte ger något förrän om tre-fyra år. Detta är till stor 
del på grund av teknikens utveckling och företaget vill inte riskera att göra en dålig investering 
när de hade kunnat vänta och fått mer utvecklad teknik i framtiden. Nackdelen med 
vinstmaximering generellt menar respondenten är att större företag ofta är pressade av sina 
aktieägare att göra vinst och ge utdelning, och endast tar beslut ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Detta menar respondenten kan leda till att miljön prioriteras mindre. F2s företag är familjeägt 
och när de gör de stora investeringarna finns det en större förståelse för att vinsten inte är lika 
hög under en period, då det kostar en hel del att investera. “Det kostar att tjäna”.  
 
Att prioritera miljön menar F2 är något som företaget inte behöver fundera över eftersom det 
är något som ska göras. “Det ligger i tiden att vi ska optimera allt vi kan för miljön och på de 
bitarna som vi tittar på går vinstmaximering och miljöansvar hand i hand alla gånger”. F2 
förklarar att de investerar i att byta ut fjärrvärmepumpar till miljövänligare värmepumpar i 
fastigheter som hyrs av privatpersoner där värmen ingår i hyran. I fastigheter som hyrs av 
företag där värmen betalas av hyresgästen, vinner de inget på att investera i nya värmepumpar 
och därför görs det inte heller. Angående hur vinstmaximering och miljöansvar prioriteras i 
företaget uttrycker respondenten “Vi ser inte det som att man väljer mellan det ena eller det 
andra, utan vi tittar bara på pay-off-tiden”. Företaget har varken el eller hybridbilar och detta 
menar F2 beror på teknikens utveckling och därför har de valt att vänta med detta. Det finns 
inte heller något bra alternativ för företaget gällande arbetsbilar eftersom elbilar på marknaden 
inte är gjorda för att dra flak och att ha som arbetsbil.  
 
F2 förklarar att de inte gjort en investering som varit olönsam men bra ur ett miljöperspektiv. 
Alla stora investeringar gällande uppvärmning och ventilation är väldigt kostsamma men de är 
alltid lönsamma i längden. F2 nämner att de inte har gjort undersökningar för att vara helt säkra 
på kundernas krav. F2 har däremot inte uppfattningen om att någon intressent ställer krav på 
företaget att ta ansvar för miljön. “Ingen säger att vi borde leva upp till några krav, varken 
kunder eller leverantörer förutom på kontorshotellen där det ska vara miljömärkta tvättmedel 
och Gud vet allt”. Respondenten själv som är ägare menar att företaget lägger så mycket tid 
och pengar de kan på miljöoptimering. Eftersom F2 inte upplever att någon intressent ställer 
några krav på miljöansvar, tror hen inte att kunder är beredda att betala när eller om de tar 
ansvar för miljön.  
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4.3 Respondent B1  
B1 är ekonomichef samt vice VD för ett stort företag med en omsättning över 400 miljoner. 
Företaget hyr ut och säljer komponenter som används i byggprocesser, exempelvis form- och 
byggställningar. Företaget är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har valt att miljöcertifiera 
sig eftersom det efterfrågas av deras kunder. Certifikatet medför att kunder kan känna sig 
trygga i affärer med företaget. B1 förklarar att företaget starkt tror på att ett ansvarsfullt företag 
lockar både kunder och anställda. En nackdel är att det kostar i personalresurser att upprätta 
och underhålla ett certifikat, men företaget anser att fördelarna uppväger kostnaderna. B1 
förklarar att företaget prioriterar att möta framtidens behov ur ett miljömässigt perspektiv. 
Detta gör de genom materialval och optimerad produktdesign. B1 förklarar att de köper grön 
el och energin i produktionsanläggningarna utvinns ur träflis som är en avfallsprodukt från 
formtillverkningen och balkproduktionen. Eftersom företagets verksamhet bland annat bygger 
mycket på uthyrning av material till byggprocesser, bidrar de inte till att företag inom 
byggbranschen köper och sen slänger material som inte behövs längre.  
 
B1 nämner vidare att företaget har förmånen av att vara en del i en världsomfattande familjeägd 
koncern, där vinstmaximering ska ske på lång sikt och där vinsten till allra största del 
återinvesteras i verksamheten. På så sätt undviker dem kortsiktiga vinstmaximeringsmål från 
ägare som inte är långsiktiga utan snabbt vill ha avkastning på sin investering (till exempel 
riskkapitalbolag). Långsiktiga miljömål som ingår enligt ISO 14001 prioriteras av företagets 
ägare istället för kortsiktig vinstmaximering. B1 kan inte se något sammanhang där företaget 
aktivt väljer bort miljöansvar på grund av vinstmaximering. Företaget har nyligen byggt en 
anläggning i Halmstad där de har investerat i en oljeavskiljare för att ta hand om spillolja från 
rengöring av deras produkter. Detta var en extra kostnad men bra ur ett miljöperspektiv.  

 
B1 menar att intressenternas krav kan variera väldigt mycket beroende på intressent. “Vissa 
kunder och leverantörer har egna strikta policys där vi ska intyga att vi uppfyller deras krav 
för att få vara kund eller leverantör, men de flesta har inga bestämda miljökrav”, förklarar 
respondenten.  B1 nämner att företaget inte hade fått arbeta med en del kunder om företaget 
inte var miljöcertifierade eller hade haft en tydlig miljöpolicy. Därför menar B1 att det är en 
stor fördel att de är miljöcertifierade. För att kunder som har högre krav ska vilja göra affärer 
med företaget förklarar B1 att de kommunicerar ut sitt miljöansvar. På så sätt menar 
respondenten att nya kunder direkt kan känna sig trygga med företaget. Större delen av 
kunderna är dock inte beredda att betala mer då de själva inte har några miljökrav på sin 
verksamhet. Företaget ser att miljöansvar alltmer blir en konkurrensfördel gentemot sina 
kunder som komplement till att endast konkurrera med pris och leveransförmåga. Även deras 
ägare visar ett ökat intresse för att framstå som ett ansvarsfullt företag inom miljöområdet. 
 

4.4 Respondent B2 
B2 är en teknisk chef för ett byggföretag som både anskaffar tillgångar i trä samt tillverkar hus 
själva. Hen arbetar med tekniska plattformar, hållbarhetsfrågor, myndighetskrav, forskning och 
utveckling. Företaget är stort med en omsättning på över 5 miljarder. De är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001 och har en miljöpolicy som de arbetat utefter i många år men har varit dåliga 
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på att kommunicera detta internt och externt. B2 menar att de gör mer för miljön än vad som 
uppmärksammas. Just nu pågår ett arbete med att sammanställa det omfattande arbetet med att 
ta ansvar för miljön. Företagets transporter drivs exempelvis till stor del av fossilfritt bränsle 
och de använder sig framförallt av trästommar och närproducerade produkter. De lägger stor 
fokus på energieffektiviseringar i sina processer. Företaget strävar efter att minska på spillet 
från processerna och det som blir över gör dem biobränsle av. Utöver detta använder företaget 
sig av solenergi och äger lite vindkraftverk.  B2 förklarar även att företaget är medlemmar i 
SGBC.  
 
B2 nämner att miljöansvar historiskt sett har ansetts som ett måste och en belastning. “På 
senare tid har det absolut svängt om helt och fokuset är helt annorlunda i koncernen idag. Det 
här är viktiga frågor för oss”. Företaget har insett att om de gör miljöarbetet bra kan det ses 
som en rejäl affärsnytta som gynnar företaget på fler sätt. Det är inte bara bra för miljön utan 
det stärker också förtroendet hos kunder, samarbetspartner samt nuvarande och framtida 
anställda. Företaget ser miljöansvar som en konkurrensfördel istället för en belastning, som de 
gjorde innan. Sammanfattningsvis är miljöansvar en fördel eftersom det bidrar till bättre miljö 
och en hållbar framtid samtidigt som det gynnar företaget. På kort sikt kan miljöansvar anses 
vara en nackdel då investeringar inom miljö är kostsamma men ur ett långsiktigt perspektiv 
tror B2 det ger företaget fördelar.  Företaget prioriterar miljö högt och ska vara högre i agendan 
jämfört med vinstmaximering. De har en stor miljöprägel i koncernen. “Ägarna vill självklart 
tjäna pengar men det får inte vara på bekostnad av miljön. Företaget har inte råd att göra 
något som äventyrar miljön för att tjäna några kronor extra. Sista raden är det företaget lever 
på men att bidrag till en samhällsnytta är viktigt för företaget”. Som ett familjeägt företag från 
landsbygden vet företaget värdet av miljön och att de inte kan chansa med något som kan 
förorena vatten och biotoper. Att välja vinstmaximering före miljöansvar uppstår inte eftersom 
företaget inte har råd med det ur ett förtroendeperspektiv. När B2 fick frågan om företaget hade 
gjort en investering som var olönsam men bra ur ett miljöperspektiv svarade hen “Finns 
garanterat men vilka är frågan”. Efter ha pratat med ägarna förklarar respondenten att 
företaget gjorde ett projekt år 2010 som har varit bra för miljön men inte lika bra ekonomiskt. 
 
B2 nämner att kundernas miljöfokus smittar av sig på företaget. Exempelvis vill många kunder 
ha Svanen-märkta produkter och då lyssnar företaget på dem. Privatpersoner blir allt mer 
medvetna om miljön men ingen stor efterfråga där ännu. Ägarna jobbar nära organisationen 
och har haft det som ett krav annars överlever inte företaget på lång sikt, förklarar B2. Företaget 
skrev nyligen under ett avtal om ett fossilfritt Sverige inom bygg- och anläggningssektorn. 
Efter det har ett större fokus riktats åt att ligga i framkant med dessa frågorna. Kunder förstår 
att ansvar för miljön kostar mer och är därför beredda att betala mer. Detta testades med hjälp 
av ett examensarbete som genomfördes nyligen i företaget. Undersökningen visade att 7 av 10 
personer tyckte att de var okej att betala 5-10% mer för att få ett hållbart boende med låg 
energiförbrukning utan för stora avtryck på miljön. Miljö-arbetet förväntas ingå i företagets 
processer, menar B2. Om företaget är duktiga på att kommunicera sitt arbete med miljö till 
intressenter, tror B2 att det kommer vara avgörande för framtida affärer. Ett kvitto på att 
företaget sedan länge har haft ett miljötänk är att de är framgångsrika idag just på grund av att 
företaget fått ökad kundgrupp.  



 
26 

5. Analys 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras de data som vi samlat in i vår empiri utifrån teorier 
vi presenterade i den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Vad gör bygg- och fastighetsföretag för att ta ansvar för miljön? 
Bygg- och fastighetsbranschen stod år 2016 för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser (Boverket 1, 2019). Företagen i denna bransch behöver därför hitta ett sätt att ta 
ansvar för miljön och minska den negativa miljöpåverkan. Detta kan företagen inom bygg- och 
fastighetsbranschen göra genom att bland annat välja bra material i sina processer samt att 
minska sin energiförbrukning. (GS-facket, u.å.) Gemensamt för respondenterna är att de är väl 
medvetna om hur deras val av material samt energieffektivisering kan bidra till en minskad 
påverkan på miljön. Respondenterna nämner att de lägger stor fokus på energieffektivisering. 
Alla respondenter förklarar även att de köper grön el. Utöver detta strävar F1 efter att byta till 
elbilar för att begränsa klimatpåverkan. Utöver att köpa grön el förklarar respondent B2 att 
företaget även har solceller på sina fastigheter och äger lite vindkraftverk. Respondent B1 
förklarar att företaget använder sig av träflis som är en avfallsprodukt för att utvinna energi till 
sina produktionsanläggningar. B1 hyr även ut material som inte behövs längre och minskar 
därmed att material slängs i onödan. Respondent B2 använder stommar av trä i sina 
byggprocesser, vilket GS-facket (u.å.) menar är bättre för miljön då trä är förnyelsebart och 
bidrar till mindre utsläpp. B2 strävar även efter att minska på spillet från processerna genom 
att omvandla rester av materialet till biobränsle som de använder som transportmedel i 
företaget. Gemensamt för respondenterna är att de inte tar betalt av sina kunder för att ta ansvar 
för miljön, vilket kan betraktas som något positivt för kunderna då det inte kostar dem att välja 
ett miljövänligt alternativ. Att företagen inte tar extra betalt av sina kunder för att ta ansvar för 
miljön kan även tolkas som att företagen värdesätter miljön mer än de extra pengarna som hade 
kunnat tjänas på att ta extra betalt. Ax et al. (2005) förklarar att kunder tar del av företagens 
varor, tjänster och service och bidrar därmed med pengar till företaget. Därför är det rimligt att 
företagen anpassar sig efter bland annat kunderna, som är en del av företagets intressenter.  

5.2 Vilka krav och förväntningar ställs på bygg- och fastighetsföretag av 
intressenter? 
Bruzelius och Skärvad (1995) påpekar vikten av att företagen eventuellt hittar en balans mellan 
företagens bidrag samt intressenternas belöning för att göra alla parter nöjda. Eftersom 
företagen är beroende av sina intressenter har intressenterna stor inverkan på företagens sätt att 
driva verksamheten (Ax et al., 2005). Donaldson och Preston (1995) förklarar att 
intressentmodellen kan användas på ett normativt sätt för att avgöra hur företagen agerar genom 
att använda moral och etiska riktlinjer. Det vill säga, vad som anses vara godtagbart 
företagsbeteende utformas i samspel mellan företag och intressenter (Grafström et al., 2015). 
Detta är även något som Borglund et al. (2008) och Freeman (1984) diskuterar. Respondent B1 
förklarar att intressenternas krav på företaget kan variera beroende på intressent men att de inte 
hade fått ha vissa leverantörer om de till exempel inte hade varit miljöcertifierade eller haft en 
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miljöpolicy. Respondent B2 nämner att företaget inspireras och anpassar sig i takt med att 
kundernas efterfråga på exempelvis Svanen-märkta produkter ökar. Även respondent F1 menar 
att det förväntas av kunder att företaget ska vara bra på att ta miljöansvar.  
 
Att företagen anpassar sig efter kundernas efterfråga och förväntningar kan kopplas till den 
instrumentella användningen av intressentmodellen (Donaldson & Preston, 1995). Vidare 
förklarar Donaldson och Preston (1995) att den instrumentella användningen lägger fokus vid 
att balansera intressenternas och företagens intressen för att uppnå bland annat lönsamhet och 
tillväxt. Till skillnad från de övriga respondenterna upplever F2 inte att företaget har några krav 
eller ökad efterfrågan från intressenter att ta ansvar för miljön. Intressenternas krav på företagen 
varierar alltså och därför måste företagen anpassa sig till detta på individuell nivå (Polonsky, 
1995). Andersson och Funk (2017) förklarar att intressenternas inflytande på företaget inte är 
lika stort. Vidare förklarar Andersson och Funk (2017) att företagen måste anpassa sig efter 
intressenternas krav och efterfråga, vilket möjliggör ett långsiktig värdeskapande mellan 
företagen och intressenterna. Ett långsiktigt värdeskapande är vad Morsing och Schultz (2006) 
menar att intressentteorin har utvecklats till att fokusera på. Även om vinstmålet är viktigt, 
måste alltså företagen fokusera på att interagera med intressenterna och därmed få 
konkurrensfördelar, förklarar Morsing och Schultz (2006).  
 
Att ett stort fokus på intressenternas krav och förväntningar på miljöansvar innebär 
konkurrensfördelar, håller respondent B1 med om. Även respondent B2 tror att detta kommer 
vara avgörande för framtida affärer och ser miljöarbetet som en affärsnytta som gynnar 
företaget på flera sätt. B2 menar att förtroendes hos intressenter förstärks som ett resultat av att 
de tar ansvar för miljön. Detta kan kopplas till vad Borglund et al. (2008) diskuterar om att 
CSR har stor betydelse för att bevara och stärka relationer med intressenter. Gemensamt för 
respondenterna är att de inte har märkt något krav från privatkunder att företagen ska ta ansvar 
för miljön, utan denna efterfråga har framförallt ökat hos andra företag. Eftersom Grankvist 
(2012) förklarar att konsumenterna ställer högre krav på företagen att engagera sig i 
miljöfrågor, ska det ligga i företagens intresse att kommunicera sitt ansvar för miljön. Därmed 
väcker de konsumenternas intresse för företaget. För att intressenterna ska veta hur företagen 
tar ansvar för miljön krävs det alltså att företagen kommunicerar med sina intressenter. Det 
finns ett talspråk som säger att “syns man inte så finns man inte” och detta är någon som 
företagen kan ha i åtanke.  

5.3 Kan kommunikation av miljöansvaret innebära fördelar? 

 
Morsing och Schultz (2006) beskriver tre olika strategier för kommunikation mellan företag 
och dess intressenter. Strategierna skiljer sig i hur delaktiga intressenterna är i 
kommunikationen mellan dem och hur företagen använder sig av kommunikationen från 
intressenterna. Respondent B2 förklarar att hen tror att det kommer vara avgörande i framtida 
affärer om företaget är duktiga på att kommunicera sitt ansvar för miljön till intressenter. Detta 
kan kopplas till vad Vollero et al. (2019) förklarar om vikten av kommunikation. 
Kommunikationssamhället har fått en ökad betydelse för att få företag att se bra ut i samhällets 
ögon. För att företagen ska kunna göra intressenterna medvetna om att de tar ansvar för miljön, 
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menar Vollero et al. (2019), att det är viktigt att kommunicera sina CSR-aktiviteter. F1 förklarar 
att företaget använder en internationell benchmark för att mäta resultatet av sitt miljöansvar, 
för att sedan kunna kommunicera ut detta till sina intressenter. Detta menar respondenten att 
företaget gör för att intressenter ska få ett bättre förtroende för företaget. Även B1 förklarar att 
de kommunicerar sitt ansvar för miljön till sina intressenter för att nya kunder direkt ska kunna 
känna sig trygga med företaget. Vollero et al. (2019) förklarar att företagen skapar ett 
förtroende hos sina intressenter då de kommunicerar sitt arbete med CSR. B2 förklarar att de 
gör mer för miljön än vad som tidigare har uppmärksammats. Företaget är därför under en 
process där de sammanställer sitt miljöansvar för att sedan kunna kommunicera detta både 
internt och extern. Att B2 är under en process just nu för att sammanställa sitt miljöansvar tyder 
på att de har insett hur viktigt det är att ta ansvar för miljön. Även vikten av att kommunicera 
ut det till sina intressenter verkar de har förstått. F2 nämner inget om att företaget 
kommunicerar sitt miljöansvar. Detta kan bero på att F2 inte upplever att det finns några krav 
eller efterfråga på dem från någon intressent att ta ansvar för miljön. F2 menar snarare att det 
ligger i tiden att miljöoptimera så mycket som möjligt. Detta kan tolkas som att F2 tror att det 
förväntas av dem och att företaget därför inte hade gynnats av att kommunicera ut det. 
Intressenterna påverkar alltså företagen på ett positivt sätt i hur de väljer att arbeta med 
miljöansvar eftersom det ligger i företagens intresse att etablera ett förtroende hos alla 
intressenter. Detta innebär att företag inte enbart kan ta beslut med vinstmaximering som mål, 
utan även ha miljön i åtanke exempelvis vid investeringar.  

5.4 Hur ser bygg- och fastighetsföretag på certifieringar? 
Att rapportera företagets miljö- och sociala beteende har alltså blivit allt viktigare (Vollero et 
al., 2019). För att kunna säkerställa och kommunicera till intressenter att företagen tar ansvar 
för miljön kan de välja att certifiera sig. Crouch (2006) förklarar att det kan finnas en risk för 
att företag marknadsför sig på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten, vilket har 
lett till att organisationer som utför certifikat har bildats. Certifikaten innebär då ett kvitto på 
att företaget har granskats och uppfyller kraven som ställs på dem. En vanlig certifiering är ISO 
14001 som säkerställer att företagen blir medvetna om kraven som ställs utifrån ett 
miljöperspektiv och på så sätt lever företaget upp till konkreta samt erkända miljökrav. (SCAB, 
u.å.).  
 
Företag kan även välja att certifiera fastigheter enligt Miljöbyggen, som säkerställer att 
fastigheten är bra för både miljön och personerna som vistas i den (SBGC, u.å.). Certifiering 
av företaget är något som respondenterna har olika åsikter om. F2 anser att det tar för mycket 
tid och personal att certifiera sig och menar att företaget vet vad de står för. “Det är fint på 
pappret men sen ska det efterlevas och vi vet vad vi själva står för och eftersträvar”. Att F2 
upplever att det inte finns tillräckligt mycket tid och personal för att certifiera sig kan tänkas 
bero på att F2 är ett litet familjeföretag med endast två anställda. Resterande respondenter ser 
positivt på att miljöcertifiera sig och respondent B1 gör det för att intressenterna ska känna sig 
trygga med företaget och för att det efterfrågas av kunder. För att hitta balansen mellan 
miljöansvar och vinstmaximering så att de går hand i hand, kan företagen kommunicera och 
marknadsföra sitt miljöansvar. Friedman (1970) är skeptisk till CSR-aktiviteter men har 
uttryckt att om CSR används som ett verktyg för att vinstmaximera, exempelvis i 
marknadsföringssyfte, kan det accepteras. Respondent B2 påpekar däremot att det förväntas att 
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företaget tar hänsyn till miljön. Detta tyder på att intressenter antagligen hade tappat förtroendet 
för företaget om de inte hade tagit hänsyn till miljön.  

5.5 Hur förhåller bygg- och fastighetsföretag sig till vinstmaximering? 
Brealey et al. (2017) beskriver att vinstmaximering innebär att företagen strävar efter att få 
högsta möjliga avkastning. Respondent F2, som är en av företagets ägare, förklarar att företaget 
alltid tittar på en aktuell investerings pay-off-tid. Investeringar som har för lång pay-off-tid är 
inte aktuella för företaget då resultaten från investeringen måste synas i ett tidigt stadie, menar 
respondenten. Detta kan tolkas som att företaget vinstmaximerar på kort sikt och inte accepterar 
projekt som endast är lönsamma på lång sikt. Att använda exempelvis LED-lampor gynnar 
både företaget samt miljön då det betalar av sig på två år men håller längre än så vilket innebär 
att de inte behöver köpa nya på ett bra tag, förklarar F2. Vidare menar F2 att en investering 
som betalar av sig efter att investeringen behöver bytas ut på nytt igen är inte ekonomiskt 
lönsamt och då är det inte intressant att genomföra. Enligt EU-kommissionen i Löhman och 
Steinholtz (2004) ska företagens främst prioritera att skapa värde genom de varor och tjänster 
som efterfrågas och generera vinst därigenom för både aktieägare och samhället. Detta 
påminner om Friedmans (1970) åsikter om att företagens enda ansvar är att maximera vinsten 
i företagen. Respondent F1 menar att vinstmaximering är bra för ekonomisk lönsamhet, men 
om den sker på bekostnad av miljön är den skadlig. Vidare är F1 tydlig med att företaget aldrig 
prioriterar vinstmaximering över miljön, “vinstmaximering till varje pris som helst, det ställer 
vi inte upp på”.  
 
B1 förklarar att eftersom företaget inte har kortsiktiga vinstmaximeringsmål från ägare som 
snabbt vill ha avkastning, kan de ha långsiktiga miljömål som istället prioriteras av ägarna. 
Detta kan kopplas till agentteorin som handlar om att ägarna sätter ledningen i ett spår (Brealey 
et al., 2017). Agentteorin säger att ägarna vill att ledningen i företagen ska vinstmaximera, 
vilket alltså säger emot vad respondent B1 beskriver. Angående vinstmaximering förklarar B2 
att ägarna självklart vill tjäna pengar men att det inte får vara på bekostnad av miljön. Företaget 
prioriterar miljö högt och miljöansvar ska vara högre i agendan jämfört med vinstmaximering. 
Blowfield och Murray (2008) förklarar att när företag tar ansvar för miljön ökar försäljningen. 
Detta eftersom kundtillfredsställelse, rykte och konkurrensfördelar påverkar företagets 
lönsamhet indirekt Saeidi et al. (2015). En förklaring till detta är att nöjda kunder skapar både 
bra rykte samt kundlojalitet vilket leder i sin tur till att företagets lönsamhet ökar. Respondent 
B2 tror även att deras miljötänk har gjort att företaget har kunnat bli framgångsrikt eftersom 
miljötänket attrahera både nya och befintliga kunder vilket innebär att kundgruppen ökar 
samtidigt som relationerna blir långvariga. Detta kan tänkas bero på att företaget respondenten 
representerar bygger fastigheter med trä som material som är bättre för miljön (GS-facket, u.å.). 
Eftersom det ligger i tiden nu att ta mer ansvar för miljön, ligger B2 redan i framkant med detta. 
Respondenterna är överens om att vinstmaximering och miljöansvar går hand i hand och att 
vinstmaximering aldrig får gå före miljöansvaret. Detta kan ifrågasättas och diskuteras vidare.  
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5.6 Går vinstmaximering och miljöansvar hand i hand? 
Gemensamt för studiens respondenter är att de ser positivt på att ta ansvar för miljön då det 
gynnar företaget på lång sikt då det ofta är lönsamt på lång sikt samt att det ger ett ökat 
förtroende och konkurrensfördelar. Därför menar de att vinstmaximering och miljöansvar går 
hand i hand. Ax et al. (2005) påpekar att intressenternas förtroende för företaget har stor 
betydelse. Respondenterna diskuterar också att det är svårt att avgöra vad som är lönsamt och 
inte när det gäller miljöansvar då det inte går att mäta detta i siffror. Blowfield och Murray 
(2008) förklarar att resultaten av CSR kan verka svåra att definiera och därmed är balansen 
mellan vinstmaximering och CSR inte alltid tydlig. Majoriteten av respondenterna uttryckte att 
det är lönsamt att ta ansvar för miljön och att vinstmaximering aldrig kommer före 
miljöansvaret. F2, som är ägare på ett litet familjeföretag, förklarar att de alltid tittar på pay-
off-tiden och att de endast gör investeringar som visar resultat direkt. Detta kan tolkas som att 
vinstmaximering går före miljöansvaret, när en investering inte genererar tillräckligt hög vinst. 
F2 säger även att vinstmaximering och miljöansvar går hand i hand på de bitarna företaget 
iakttar. Detta kan tolkas som att det finns “bitar” som de inte tittar på, som inte hade gått hand 
i hand. F2 förklarar även att de inte investerar i nya värmepumpar som har lägre 
energiförbrukning i de fastigheter som hyrs av företag som själva betalar 
uppvärmningskostnaden. Även detta kan tolkas som att vinstmaximering prioriteras högre än 
miljöansvaret. 
F1 förklarar att företaget prioriterar miljöansvar högre än vinstmaximering och att de inte går 
med på att ekonomin tär på den ekologiska miljön. Däremot säger F1 att hen inte tror att 
företaget har gjort en investering som varit bra för miljön men olönsam. Detta kan bero på att 
F1 på samma sätt som F2 inte gör investeringar som är bra för miljön om de inte är lönsamma. 
B1 förklarar att de är en del av en familjeägd koncern där vinstmaximering sker på lång sikt 
och att större delen av vinsten återinvesteras i företaget. Långsiktiga miljömål prioriteras 
istället av B1s ägare. B1 nämner även att de nyligen investerat i en kostsam oljeavskiljare vilket 
kan tolkas som ett tecken på att de lever upp till vad de säger om att långsiktiga miljömål 
prioriteras istället för kortsiktig vinstmaximering. B2 förklarar att eftersom företagets ägare är 
från landsbygden är de medvetna om miljöns värde och vill därför inte att vinstmaximering ska 
vara på bekostnad av miljön. B2 förklarar även att de inte har råd med att äventyra miljön då 
det även hade inneburit att äventyra förtroendet hos deras intressenter. “Ägarna vill självklart 
tjäna pengar men det får inte vara på bekostnad av miljön”, förklarar B2. Brealey et al. (2017) 
förklarar att det bör finnas en balans mellan   “doing well and doing good”. Den samlade bilden 
av respondenternas svar är att det finns en balans mellan miljöansvar och vinstmaximering, 
men att vinstmaximering aldrig får ta över och tära på miljön.  
 

 

  



 
31 

6. Avslutning 

Detta avslutande kapitel presenterar slutsatserna vi dragit utifrån den analys som har gjorts 
samt en återkoppling till vår frågeställning görs. Vi ger även förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Studiens slutsats 
Syftet med denna studie var att jämföra och analysera hur företag inom bygg- och 
fastighetsbranschen balanserar miljöansvar med vinstmaximering. Forskningsfrågan blev 
således: ‘’Hur balanserar onoterade bygg- och fastighetsföretag vinstmaximering med 
miljöansvar och vad påverkar dem?’’ 
 
Vinstmaximering och miljöansvar går hand i hand men balansen är suddig. Det är svårt att 
definiera om en investering görs på grund av att företaget vill ta ansvar för miljön eller om det 
görs för att vinstmaximera. Detta eftersom företagen säger att miljöansvar alltid är lönsamt på 
lång sikt. Anledningen till att företagen säger att miljöansvar alltid är lönsamt på lång sikt kan 
bero på att de väljer bort investeringar som inte hade varit lönsamma. Detta var något som 
respondenterna undvek att diskutera. Vår tolkning av företagens svar är att de, oavsett storlek, 
inte investerar i att ta ansvar för miljön om det inte innebär någon affärsnytta. Motiven för att 
ta ansvar för miljön är att det är lönsamt på lång sikt eftersom det innebär mindre kostnader i 
framtiden, skapar förtroende och tilltalar nya kunder. Detta tror vi kan vara en förklaring till 
varför företagen inte tar extra betalt av sina kunder när de tar ansvar för miljön. Att företagens 
syn på miljöansvar är så positiv som den är, förvånade oss då vi förväntade oss ett tydligare 
vägval mellan miljöansvar och vinstmaximering. Att de går hand i hand är vi fortfarande 
kritiska till eftersom företagens största fokus var att framställa miljöansvar som lönsamt, vilket 
kan tolkas som en förskönad bild av verkligheten.  
 
Intressenterna har den största makten att göra skillnad gällande att påverka företagens 
agerande. En annan faktor som kan påverka är företagens storlek. Baserat på studiens teori och 
empiri ligger det i företagens intresse att förhålla sig till sina intressenters krav för att kunna 
överleva. Utifrån företagens svar framgår det att det finns en tydlig skillnad på mindre och 
större företag gällande intressenternas krav. Även möjligheten till att lägga resurser på att ta 
ansvar för miljön varierar beroende på företagens storlek. Att certifiera företaget är ett sätt att 
kunna kommunicera företagens ansvar för miljön till intressenter och därmed styrka företagets 
trovärdighet.  Det mindre företaget har exempelvis inte certifierat sig eftersom de inte har 
samma möjlighet som de tre större företagen, att använda personal och pengar till det. Eftersom 
det mindre företaget inte heller upplever att intressenterna ställer krav på dem att certifiera sig, 
ser de ingen nytta med det. De tre större företagen påverkas mer av intressenterna och därför 
ser de en större nytta av att certifiera sig och ta större ansvar för miljön.  
 
Utifrån vad som framkommit i studien tror vi att det mindre företaget antagligen hade certifierat 
sig om det hade varit efterfrågat av intressenter och därmed inneburit en affärsnytta för 
företaget. Ju högre krav som ställs från intressenterna, desto mer ansvar tar företagen för 
miljön. För att överleva balanserar företagen vinstmaximering och miljöansvar utifrån vilka 
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krav som ställs från intressenter. Därmed är det intressenterna som i slutändan påverkar hur 
företagen agerar och så länge intressenterna ställer krav på företagen måste företagen anpassa 
sig efter detta, oavsett storlek och resurser.  
 

6.2 Studiens bidrag 
● Eftersom företagen menar att vinstmaximering och miljöansvar går hand i hand och är 

lönsamt på lång sikt, kan andra företag inom branschen inspireras att göra investeringar 
som bidrar till en bättre miljö för framtida generationer.  

● Vi går på djupet och undersöker om verkligheten ser ut som bygg- och 
fastighetsföretagen påstår, går det verkligen hand i hand eller är det en förskönad bild 
av verkligheten? 

6.3 Fortsatt forskning 
● För att kunna dra en bredare slutsats hade det varit intressant att intervjua fler företag 

inom bygg- och fastighetsbranschen. 
● Intervjua stora börsnoterade företag som är mer pressade från aktieägare att 

vinstmaximera och generera avkastning. 
● Studera skillnader mellan företag som är väldigt miljömedvetna och de företag som inte 

är lika miljömedvetna. 
● Hade varit intressant att göra en kvantitativ undersökning på hur konsumenter resonerar 

kring bygg- och fastighetsföretagens miljöansvar.  
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Bilaga 1 – Intervjumatris 
 
Information om respondenten 

● Vem är du och vad är dina arbetsuppgifter? 
Miljöansvar 

● På vilket sätt arbetar ni med att ta ansvar för miljön? 
● Är ni miljöcertifierade? Om ja, varför?  
● Vilka för- och nackdelar innebär det att ta ansvar för miljön för er? 

Vinstmaximering 
● Vilka för- och nackdelar innebär vinstmaximering för er?  
● Hur prioriteras miljöansvar gentemot vinstmaximering och varför? 
● I vilka sammanhang tvingas ni välja bort miljöansvar på grund av vinstmaximering och 

varför? 
● Har ni gjort en investering som varit olönsam men bra ur ett miljöperspektiv? 

Intressenter 
● Vilka krav ställs på er från intressenter, tex leverantörer, ägare och kunder, gällande 

miljöansvar? 
● Upplever ni att kunder är beredda att betala mer när/om ni tar ansvar för miljön? 
● Om ni arbetar aktivt med att ta ansvar för miljön, hur påverkas er relation till 

intressenterna?  
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