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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla organisationer som har ställt upp på intervjuer 
och bidragit med öppna svar och intressanta perspektiv på företagande samt 
miljö. Tack vare deras medverkande har det varit möjligt att genomföra denna 
studie och få en större kunskap kring ämnet. Vi vill även tacka vår handledare 
Markus Fellesson, för den hjälp och handledning som han har bidragit med 
under hela uppsatsskrivandet.   

Karlstad, juni 2018 
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Sammanfattning 

Världen står idag inför påtagliga klimatförändringar som ständigt blir värre, 
samtidigt som mänskligheten strävar efter att uppnå en högre levnadsstandard. 
Detta syns även på organisationsnivå då krav om snabb lönsamhetsgenerering 
och att ta sitt ansvar mot miljön skapar motsättningar vid val av miljövänliga 
lösningar i organisationer. Då organisationer är de största aktörerna på 
marknaden har de en möjlighet att påverka klimatförändringarna i en positiv 
riktning.  

Syftet med denna uppsats är därför att skapa en förståelse för organisationers 
motiv till att använda miljövänliga lösningar samt att urskilja om det finns 
några gemensamma mönster bland dessa motiv. För att besvara syftet har en 
kvalitativ undersökningsmetod valts, där 11 anställda med insyn i 
organisationens miljöbeslut har intervjuats genom semistrukturerade 
intervjuer. 

I studiens resultat presenteras åtta gemensamma motiv som organisationer 
grundar sina miljövänliga lösningar på, dessa mynnar ut i två olika idealtyper: 
den resultatrationella organisationen samt den miljöaltruistiska organisationen. 
Dessa idealtyper är två fiktiva extremfall av organisationer som skapar en 
förståelse för existerande organisationers tankesätt vid valen av sina 
miljövänliga lösningar. Resultatet visar vidare på att det går att hitta tendenser 
av båda idealtyperna i de organisationer som har deltagit i studien, vilket 
betyder att de flesta organisationerna inte passar renodlat in under någon av de 
två idealtyperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Abstract 

The world is facing significant climate changes which are constantly getting 
worse, while humanity strives to achieve a higher standard of living. This is 
also evident at the organizational level, as demands for rapid profit generation 
and taking their responsibility towards the environment creates contradictions 
in decision making in organizations. Since organizations are the largest players 
on the market, they have the opportunity to influence climate changes in a 
positive direction.  

The purpose of this paper is therefore to create an understanding of 
organizations’ motives to use environmentally friendly solutions and to 
identify whether there are any common patterns among these motives. To 
answer the purpose, a qualitative survey method has been chosen, where 11 
employees with insight in the organization’s environmental decisions, have 
been interviewed through semi-structured interviews. 

In the study’s result, eight common motives are presented that organizations 
base their environmentally friendly solutions on, which originates in two 
different kinds of ideal types: the result-rational organization and the 
environmental altruist organization. These ideal types are two fictional 
extremes of organizations that create an understanding of organizations' 
mindset when choosing their environmentally friendly solutions. It is possible 
to find trends of both ideal types in the organizations that have participated in 
the study, which means that most organizations do not fit in perfectly with any 
of the two ideal types.   
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1.! Introduktion  

Introduktionskapitlet inleds med en bakgrund av ämnet och problemdiskussion angående 
sambandet samt motsättningar mellan miljö och ekonomi från nationsnivå till 
organisationsnivå som mynnar ut i syftet med studien. Avslutningsvis presenteras vad 
studien bidrar med samt varför denna studie är relevant.  

 

1.1.!Bakgrund  

Klimatförändringar beskrivs som en av 2000-talets allvarligaste utmaningar för 
den mänskliga utvecklingen (Global Agenda Council 2014). Under de senaste 
40 åren har det ekologiska fotavtrycket varit utanför planetens förmåga att 
hinna reproducera jordens resurser i samma takt som människan förbrukar 
dem (Szekely & Knirsch 2005). Användandet och förbrukningen av världens 
resurser överstiger 60% av vad naturen hinner producera, sett utifrån Sveriges 
konsumtion behövs det 4,2 jordklot om övriga länder tar efter det 
konsumtionsmönstret (Planet Living Report 2016). Den enorma 
världsekonomin skapar en miljökris som hotar överlevnaden av både arter och 
miljontals människors välbefinnande och överlevnad, vilket fastställer att 
världsekonomin utgör ett påtagligt hot mot jorden (Sachs 2015). Sverige har 
gjort en miljösatsning för att lämna över en bättre miljö till kommande 
generationer och har satt 16 stycken kvalitetsmål för att bidra till en positiv 
utveckling på de rådande klimatproblemen. Sveriges 16 uppsatta 
miljökvalitetsmål omfattar ett spann från god kvalitet på grundvatten till en 
giftfri miljö och ett rikt djur- och växtliv (Naturvårdsverket 2017). Trots dessa 
uppsatta mål ligger Sverige bland de fyra länder som toppar listan med störst 
negativ påverkan sett till antal invånare på naturen. År 2020, det år då de 
uppsatta miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda, närmar sig och i dagsläget är 
endast ett mål uppnått och ett mål på god väg att uppnås (Naturvårdsverket 
2017). Detta visar tydligt på hur omfattande miljöproblemen är idag. 

1 juni 2017 tog kampen mot klimathotet ett stort steg tillbaka efter att USA 
och Donald Trump lämnade Parisavtalet och därmed avbröt det omfattande 
globala klimatavtalet om att minska den globala uppvärmningen (WWF 2017). 
USA drar sig ur avtalet för att det inte anses vara fördelaktigt för landet (SVT 
Nyheter 2017), vilket kan sända signaler till länder och väcka funderingar om 
lönsamhet bör gå före miljöns överlevnad. Ju högre levnadsstandard som vi 
människor eftersträvar och uppnår, desto större och högre blir även 



 9 

naturresursuttagen och miljöbelastningen. Utmaningen som alla nationer står 
inför, därmed även Sverige, är hur en hög levnadsstandard ska kunna 
kombineras med en minskad miljöpåverkan (Ammenberg 2012). Dessa 
motsättningar som visas på nationsnivå kan även återfinnas på 
organisationsnivå.  

Organisationer är de största aktörerna på marknaden och har därmed störst 
möjlighet att påverka klimatförändringar i en positiv riktning (Sachs 2015). Ett 
stort antal organisationer har börjat sin resa mot eller ligger i framkant av att 
tänka och agera mer skonsamt mot miljön. Normen går allt mer mot mål om 
nollutsläpp och minimal miljöpåverkan (Global Agenda Council 2014). Trots 
en positiv miljötrend står alla organisationer, privata liksom offentliga, inför 
problematiken med att bemöta olika motstridiga krav, både inom 
organisationen och utifrån (Brunsson 2014). Organisationer måste balansera 
krav om att bidra till en positiv miljöutveckling med att generera vinst, som de 
flesta organisationer är beroende av (Waddock et al. 2002). Det kan därmed 
antas att inga organisationer som bygger på en företagsekonomisk grund kan 
överleva utan en intäktsgenerering och ett lönsamhetsfokus kan därför tänkas 
ligga högst upp på deras prioritetslista. Å andra sidan kommer ingen 
affärsverksamhet vara möjlig att bedriva utan ett fungerande ekologisk system 
(Ammenberg 2012). Detta kan göra det svårt för organisationer att fatta beslut 
om vilka krav som skall tillgodoses.  

 

1.2.!Problemdiskussion  

Alla organisationer styrs av regleringar samt lagar och är ofta bundna av 
politiska beslut och uppsatta mål (Ammenberg 2012; Sari 2017). Det kan då bli 
en prioriteringsfråga om hur resurser ska fördelas för att bemöta kraven 
utifrån regleringarna samt de uppsatta målen. Ett beslut inom ett område kan 
därmed bli på bekostnad av ett annat och organisationer kan tänkas bli 
tvungna att prioritera vilket område som ska ligga i fokus. Viss forskning visar 
på att organisationer som är starkt inriktade på bland annat miljöfrågor 
presterar betydligt bättre både redovisningsmässigt och på aktiemarknaden på 
lång sikt (Eccles et al. 2012). Å andra sidan poängterar annan forskning ut 
problematiken med hur mycket, om ens något, en organisation kommer att 
tjäna på att investera i miljövänlig utveckling (McWilliams & Siegel 2001; 
Szekely & Knirsch 2005). Organisationer som dock väljer gröna val kan tänkas 
vinna legitimitet och få konkurrensfördelar, genom att varumärket stärks samt 
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attraherar personal då organisationerna gör något som anses vara bra av 
samhället och dess intressenter. Ett motstånd till dessa val kan vara tiden det 
tar innan de nya miljövänliga lösningarna börjar generera vinst. 
Implementering av miljövänliga material och råvaror kan vara väldigt kostsamt 
samtidigt som det inte garanterar att fler kunder kommer att välja det grönare 
alternativet (Szekely & Knirsch 2005). Detta kan vara kritiskt för en 
organisations överlevnad om lönsamheten för organisationen hotas på kort 
sikt, genererar det dessutom ingen merförsäljning är det stor sannolikhet att 
beslut om ett miljövänligare val inte går igenom. Sett utifrån ett ekonomisk 
perspektiv kan ett stort miljöfokus därmed tänkas vara ett hinder för en 
organisations lönsamhet.  

Friedman (1970) argumenterar för att organisationers enda ansvar är att vara 
lönsamma och generera pengar, han poängterar även att organisationer endast 
ska ägna sig åt affärer och att miljöarbete inte ligger inom ramen för detta. 
Under de senaste åren har det även visats att förekomsten av greenwashing har 
ökat bland organisationer (Delmas & Burbano 2011). Greenwashing är när en 
organisation marknadsför sina miljöåtgärder väldigt positivt i en stor 
utsträckning som inte överensstämmer med organisationens verkliga arbete 
(Ammenberg 2012). Detta kan tänkas vara ett sätt för organisationer att 
framstå som miljövänliga och på så vis uppfattas som legitima av intressenter 
utan att det verkliga miljöarbetet genomförs (Delmas & Burbano 2011). 
Greenwashing kan anses vara en alternativ lösning, om än det är diskutabelt ur 
ett etiskt perspektiv, som möjliggör för organisationer att hålla god fot med 
intressenter som har stort miljöintresse. På så sätt kan organisationerna själva 
välja ett billigare alternativ av material och råvaror utan att förlora de 
miljöintresserade intressenternas förtroende. Organisationer kan därmed 
prioritera ett alternativ som de anser är ekonomiskt fördelaktigt framför ett 
miljövänligt. Detta leder fram till en fundering, kan det vara så att fler 
organisationer idag följer Friedman (1970) tankesätt i och med att 
greenwashing har ökat bland organisationer och det som organisationer säger 
att de gör endast är av eget intresse?  

Dessa motsättningar på både nations- och organisationsnivå tyder på att det 
finns olika tankesätt för organisationers motiv till miljövänliga lösningar. Det 
saknas en förståelse för hur organisationer motiverar vilka beslut som ska tas 
och det finns därmed en kunskapslucka till varför organisationer väljer att 
använda sig av miljövänliga lösningar. De omfattande miljöproblemen 
tillsammans med problematiken kring organisationers motstridiga krav och 
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handlingar gör det intressant att undersöka vilka motiv som ligger bakom 
deras miljövänliga val. Kan det vara så att motiven bakom deras miljövänliga 
val är grundade på att uppnå maximal lönsamhet, en strävan att uppfattas som 
legitima av intressenter eller är det ett riktigt kraftslag mot 
klimatförändringarna? De påvisade motsättningarna ovan resulterar i ett 
problemområde för organisationers motiv att agera miljövänligt, vilket visar på 
en existerande  komplexitet. Denna komplexitet ligger till grund för studiens 
syfte som presenteras nedan.  

 

1.3.!Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för organisationers motiv 
till att använda miljövänliga lösningar samt att urskilja om det finns några 
gemensamma mönster bland dessa motiv. 

 

1.4.!Vad vi vill bidra till med studien 

Då denna uppsats kommer att studera både privata och offentliga 
verksamheter i olika branscher bidrar uppsatsen med en bred förståelse till 
återkommande motiv för valet av miljövänliga lösningar. Det är väsentligt 
både för beslutfattare inom organisationer och för reglerande organ att förstå 
varför organisationer väljer miljövänliga lösningar och vad som ligger till grund 
för dessa beslut. En förståelse för detta underlättar arbetet att välja effektiva 
åtgärder i form av bland annat nya regleringar och policys, för att kunna vända 
på den negativa klimattrenden samt minska antalet organisationer som 
använder sig av greenwashing. Förhoppningen är att ett ökat fokus på 
problematiken mellan lönsamhet och miljö som lyfts fram i denna studie ska 
göra det lättare för organisationer att hantera hinder i form av motsättningar 
samt inspirera och motivera fler organisationer att välja miljövänliga lösningar.  
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2.!Teoretiskt ramverk  

Följande kapitel ger en teoretisk bakgrund av både befintliga teorier samt annan forskning 
som anses vara relevant för studien och dess syfte. Kapitlet inleds med en förklaring av 
betydelsen som kommunikation kan ha i organisationer samt hur organisationer kan 
använda kommunikation som ett redskap när de gör miljövänliga val. Vidare är kapitlet 
indelat i två huvuddelar: externa drivkrafter för miljöarbete samt interna drivkrafter för 
miljöarbete, som kan påverka organisationer vid val av miljövänliga lösningar.  

 

Inom miljöarbete är kommunikation en viktig komponent både internt inom 
organisationer och externt ut till deras intressenter (Ammenberg 2012). Enligt 
Cooren et al. (2011) är det allt fler forskare som även hävdar att 
kommunikation ligger till grund för hur organisationer är utformade och 
därmed kan tänkas påverka valen som organisationer tar. Utifrån tidigare 
forskning belyser Coreen et al. (2011) vidare att kommunikation kan vara en 
hjälp för att lyckas lösa sociala problem på lång sikt. Kooiman (2010) menar 
även att en startpunkt för att skapa möjligheter och lösa stora problem ligger i 
förmågan att samspela och interagera med olika aktörer på marknaden, där 
aktörerna bär ett delat ansvar. Att integrera med andra blir därmed ett sätt att 
hitta nya vägar och överkomma svårigheter vilket även kan leda till nya 
affärsmöjligheter (Kooiman 2010). Å andra sidan kan det tänkas finnas 
tillfällen då kommunikation snarare skapar problem än löser dem, ett av dessa 
tillfällen är när greenwashing, som nämnts i problemdiskussionen, uppstår. 
Greenwashing uppstår när organisationer använder kommunikation av olika 
slag för att skapa en bild av att deras verksamheter är mer miljövänliga än vad 
de i verkligheten faktiskt är (Ammenberg 2012). Detta har gjort att investerare 
och kunder är mindre villiga att belöna miljövänliga organisationer då 
förtroendet för gröna produkter har skadats. Vilket ökar incitamentet för 
organisationer att bara verka miljövänliga utåt sett för att nå ut till en vidare 
kundkrets, utan att behöva stå för de eventuella kostnaderna vid 
implementeringen av det verkliga miljöarbetet (Delmas & Burbano 2011). Hur 
kommunikation används i organisationer kan därmed ge stora effekter på 
deras miljövänliga val.  
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2.1.!Externa drivkrafter för miljöarbete 

Det finns ett antal externa drivkrafter i organisationers omvärld som kan 
påverka deras val av miljövänliga lösningar. Dessa drivkrafter presenteras 
nedan under rubrikerna regleringar, intressentperspektivet, legitimitetsteorin och 
institutionell teori samt motstridiga krav.  

2.1.1.!Regleringar 

Regeringar har flera kärnfunktioner som de måste utföra för att samhällen ska 
vara väl fungerade, ett exempel på detta är införandet av ett regelverk som ska 
skydda miljön (Sachs 2015). Castka et al. (2004) konstaterar att olika typer av 
certifieringar som exempelvis ISO 9001, vilket utgör en grund för 
kvalitetsledning (Swedish Standards Institute u.å.), kan användas som 
hjälpmedel för att integrera bland annat miljövänliga lösningar i organisationer. 
En organisation kan ha som syfte att få ett miljöcertifikat för att skapa en 
fördel när de ska göra affärer men vara ointresserade av själva miljöarbetet. 
Likaså kan organisationer ha som syfte att realisera sina högt satta 
miljöambitioner och inte vara intresserad av själva bemärkelsen med 
certifikatet (Ammenberg 2012). I Sverige finns det lagstiftning som syftar till 
att främja en hållbar utveckling för både nuvarande och kommande 
generationer, denna lagstiftning heter miljöbalken och ska försäkra att miljön 
är god och hälsosam. Miljöbalken finns för att bland annat skydda människor 
och miljön mot skador som påverkats av föroreningar samt för att bevara den 
biologiska mångfalden (SFS 1998:808, kap. 1 § 1). Enligt årsredovisningslagen 
ska en hållbarhetsrapport utföras av alla större organisationer i Sverige (SFS 
1995:1554, kap. 6 § 10) och den ska innehålla alla väsentliga upplysningar som 
kan kopplas till en organisations hållbarhetsarbete, som innefattar deras 
miljöarbete. Detta för att få en förståelse för organisationens ställning, resultat, 
utveckling och även konsekvenser av verksamheten (SFS 1995:1554, kap. 6 § 
12). 

 

2.1.2.!Intressentperspektivet  

Alla organisationer befinner sig i ett nätverk tillsammans med olika aktörer 
som både påverkar och påverkas av organisationers handlingar och ageranden. 
Dessa aktörer kallas för organisationers intressenter, vilket vanligtvis innefattar 
bland annat aktieägare, kunder, leverantörer, anställda och samhället (Johnson-
Cramer 2018). De senaste åren har efterfrågan för mer miljöanpassade 
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lösningar ökat både internationellt och i Sverige, många organisationer 
påverkas därav av att deras intressenter ställer miljörelaterade krav på dem 
(Ammenberg 2012). Då intressenterna påverkas av organisationernas agerande 
kan de därmed ha ett intresse av att påverka organisationernas beteende åt ett 
eller annat håll (Brunsson 2002). Medias rapportering av miljöfrågor har 
utvecklats i takt med samhällets kunskap och medvetenhet (Ammenberg 
2012), vilket har medfört att kunders uttryck för sina åsikter av organisationer 
samt dess produkter kan på ett effektivt sätt skada organisationer och dess 
varumärke (Szekely & Knirsch 2005). Det är därmed viktigt hur en 
organisation beskrivs i medier, ett välutvecklat miljöengagemang kan bidra till 
goodwill likadant som stora rubriker om utsläpp kan skada organisationen 
(Ammenberg 2012). 

En teori som kan kopplas till intressentperspektivet är intressentteorin som 
enligt Deegan och Unerman (2011) handlar om hur organisationer samordnar 
och integrerar med olika intressenter. Enligt Johnson-Cramer (2008) finns det 
ett distributionsproblem när det kommer till det värde som organisationer 
skapar. Vissa anser att det främst är aktieägare som förtjänar organisationers 
uppmärksamhet då de äger andelar i organisationerna, dock är den generella 
principen i intressentteorin att alla intressenter är lika viktiga. Organisationer 
ska därmed enligt intressentteorin distribuera ut värdet till alla intressenter och 
inte endast aktieägarna, på så sätt får alla ta lika stor del av värdet och ingen 
intressentgrupp blir fördelaktigt informerad på ett orättvist sätt (Johnson-
Cramer 2008). 

 

2.1.3.!Legitimitetsteorin och institutionell teori 

Enligt Brown och Deegan (1998) beskrivs legitimitetsteorin som en teori som 
innebär att organisationer ständigt säkerställer att de arbetar inom de normer 
och gränser som finns i samhället. En organisations legitimitet påverkar både 
hur människor agerar mot och förstår organisationer, det handlar därmed om 
människors antaganden samt uppfattningar om organisationer (Suchman 
1995). Legitimitet kan beskrivas som ett socialt avtal mellan organisationen 
och dess intressenter som organisationen förväntas följa (Brown & Deegan 
1998). Följer inte organisationen det sociala avtalet kan intressenterna straffa 
den genom att exempelvis minska efterfrågan på produkter eller att eliminera 
utbudet av finansiellt kapital och arbetskraft (Brown & Deegan 1998). Mycket 
av en organisations legitimitet grundas på dess förmåga att konfrontera och 
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möta yttre motstridiga krav, kan en organisation göra det så kommer dess 
framgång att främjas.  

Då legitimitetsteorin handlar om hur organisationer kan anta olika strategier 
för att upprätthålla och vinna legitimitet, undersöker institutionell teori hur 
legitimitet kan skapas genom att organisationer antar vissa specifika former 
(Deegan & Unerman 2011). Utifrån tidigare forskning beskriver Carpenter och 
Feroz (2001) vidare att institutionell teori innebär att organisationer använder 
sig av och implementerar både ledningspraxis och strukturer som andra 
organisationer i samma industri. Detta då samhället eller andra intressenter 
anser att dessa strukturer är legitima (Deegan & Unerman 2011). 
Organisationer gör dessa val endast för att vinna legitimitet, oberoende av dess 
användbarhet i organisationen (Carpenter & Feroz 2001). Vidare förklarar 
även DiMaggio och Powell (1983) att organisationer som är strukturerade på 
liknande sätt och befinner sig i samma industri, kommer genom press och 
önskade konkurrensfördelar att bli mer lika varandra. Dessa organisationer kan 
till och med utveckla nya metoder eller förändra sina mål på grund av detta 
(DiMaggio & Powell 1983). En utvecklad variant av institutionell teori grundas 
enligt forskarna på en förutsättning om att organisationer kommer att svara på 
press som kommer från deras institutionella miljöer. Organisationerna 
kommer därmed att implementera bland annat strukturer som inom deras 
industri är socialt accepterade. Detta kommer troligtvis att leda till en 
enhetlighet mellan organisationerna och deras praxis samt strukturer 
(Carpenter & Feroz 2001).  

Det finns två huvuddelar av den institutionella teorin, isomorfism och 
frikoppling. Isomorfism består i sin tur av tre delar: tvingande, mimetisk samt 
normativ isomorfism (Deegan & Unerman 2011), genom tidigare forskning 
beskriver Deegan och Unerman (2011) vidare isomorfism som en 
tvångsprocess som tvingar organisationer till att likna andra organisationer i 
samma industri. Tvingande isomorfism uppstår när organisationer känner press 
från intressenter som de är beroende av och därmed ändrar sina praxis. 
Mimetisk isomorfism innebär att organisationer kopierar och även förbättrar 
andra organisationers praxis för att själva lyckas få konkurrensfördelar och 
därmed även legitimitet (Deegan & Unerman 2011). Normativ isomorfism 
uppstår enligt Deegan och Unerman (2011) genom ett tryck från gruppnormer 
att använda sig av specifika institutionella metoder. Den andra huvuddelen av 
institutionell teori, frikoppling, innebär att trots att chefer i organisationer 
känner en press på sig att det ska synas att organisationerna tillämpar någon 
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särskild praxis eller formella processer, kan det i praktiken se väldigt 
annorlunda ut. Organisationer uttalar därmed att de tillämpar särskilda praxis 
samt processer som de egentligen inte tillämpar (Deegan & Unerman 2011). 

 

2.1.4.!Motstridiga krav   

Som nämnts i introduktionen möter organisationer ofta motstridiga krav, vilket 
gör det extra viktigt att en organisation kan tillgodose och bemöta krav på 
olika sätt (Brunsson 2014). Brunsson (2002) menar även att organisationers 
situationer och förutsättningar för att organisera har förändrats till följd av ett 
flertal olika krav. Bland annat krav om att minska föroreningar i luft och 
vatten, skapa arbetstillfällen (Brunson 2014) samt att förse andra aktörer med 
viss information angående sin organisation som aktörerna är berättigade av 
(Brunsson 2002). Det räcker därmed inte att organisationer idag endast är 
lönsamma (Brunsson 2014), fokuserar på att tillverka produkter på bästa 
möjliga sätt samt genom att utveckla organisationen försöka överleva och öka 
dess lönsamhet (Brunsson 2002). De motstridiga krav som organisationerna 
möter gör det svårt för dem att tillgodose alla och det är stor risk att ett krav 
försummas då ett annat krav möts (Brunsson 2014).  

 

2.2.!Interna drivkrafter för miljöarbete 

Utöver de ovan nämnda externa drivkrafterna som organisationer kan 
påverkas av i deras val av miljövänliga lösningar, finns det även interna 
drivkrafter som de påverkas av. Dessa interna drivkrafter kan delas in i två 
delar, ekonomisk överlevnad som beskriver de drivkrafter som organisationer 
påverkas av samt mänskliga faktorer som beskriver hur bland annat medarbetare 
och beslut påverkar organisationer.  

2.2.1.!Ekonomisk överlevnad   

Organisationer anses ha en ekonomisk hållbarhet om en långsiktig hushållning 
av viktiga resurser, för organisationen och framför allt samhället, tas i 
beaktande (Ammenberg 2012). Författaren menar vidare att intäktsgenerering 
är av väsentlig betydelse för att organisationer ska kunna överleva. Enligt 
Waddock et al. (2002) visar en stor samling akademisk forskning på att 
förhållandet mellan en organisations ekonomiska resultat och ett ansvarsfullt 
företagande med stor sannolikhet är positivt och tyder på att förhållandet som 
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minst är neutralt. Vidare menar forskarna att genom en ökad uppmärksamhet 
av kvaliteten av organisationens dagliga verksamhet har det även visats att 
organisationens ekonomiska prestation samt rykte kan förbättras (Waddock et 
al. 2002). För att lyckas uppnå dessa förbättringar samt inom miljöarbetet i 
organisationer är det många som använder sig av miljöledningssystem 
(Ammenberg 2012). Huruvida miljöarbete praktiskt genomförs samt skapar en 
positiv effekt har stor betydelse beroende på organisationers syfte med 
miljöledningssystemet (Ammenberg 2012).  Kritik har riktas mot att 
miljöarbete inte är något som i praktiken på allvar prioriteras och att 
organisationer endast gör det som krävs av dem för att få vara verksamma 
(Ammenberg 2012). 

 

2.2.2.!Mänskliga faktorer   

Miljöfrågor idag har en väsentlig betydelse i många stora organisationer och de 
flesta cheferna anser att det är viktigt att använda sig av och utveckla strategier 
angående bland annat miljö i sina organisationer (Epstein & Buhovac 2010). 
Cheferna kan ibland dock ha olika mål och anledningar till varför de vill 
använda sig av dessa lösningar. Vidare förklarar Epstein och Buhovac (2010) 
att det bland annat kan motiveras av ekonomisk vinst medan Kaku (1997) 
hävdar att många organisationer anser att de har ett stort moraliskt ansvar för 
att bidra till en mer hållbar miljö. Epstein och Buhovac (2010) nämner även att 
chefer har en stor press på sig att öka resultatet på kort sikt och att det därför 
kan vara komplicerat att lyckas implementera miljöarbete i de dagliga 
ledningsbesluten. Enligt De Dominicis et al. (2017) finns det bekymmer 
angående miljöfrågor och även om en differentiering som kan göras kring 
dessa frågor. Det är mestadels fördelarna som uppkommer för naturen som 
framhävs av organisationer och inte tendenserna som visar på egenintresse. 
Författarna hävdar att det finns studier som visar att individer med 
egenintresse agerar mer miljövänligt när det leder till en personlig fördel, 
medan de personer med altruism agerar miljövänligt både när det endast är en 
miljöförmån och när det är en personlig fördel samt en miljöförmån (De 
Dominicis et al. 2017). 

Rationella beslut används ofta när individer ska ta beslut om diverse saker och 
innebär att de fattas utifrån individens egna preferenser och målsättningar 
(Brunsson 2014). Baserat på vad tidigare filosofer har argumenterat för menar 
Brunsson (2014) att det är känslor som är grundstenen för alla värderingar och 
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därmed en individs egna preferenser. Vidare tyder forskning på att människor 
gör val utifrån hur det känns för dem och inte vad de tjänar mest på, även om 
det ofta används som ett argument för valet. Organisationers beslut tas enligt 
Brunsson (2014) utifrån organisatorisk egoism, där organisationen kan 
använda sina mål att för fatta beslut om lämpliga alternativ. Organisatorisk 
egoism behöver inte vara något negativt för samhället beroende på vilka mål 
och syften som ligger till grund för besluten. Om organisationens mål 
sammanfaller med positiva effekter för utomstående parter kan den 
organisatoriska egoismen ses som något positivt (Brunsson 2014). På basis av 
tidigare forskning konstaterar Campbell (2007) att för att få organisationer att 
agera på ett miljövänligt sätt, krävs det att de högst uppsatta personerna i 
organisationerna övertygas om att det antingen ligger i deras egenintresse och 
att de själva kan tjäna på det eller att det är moraliskt rätt att agera på det viset. 

Det krävs ofta mycket av organisationer för att nå uppsatta mål och det kan 
därför vara en fördel att de anställda i organisationerna känner sig stolta över 
arbetet de gör. Medarbetare är en av flera kategorier av intressenter som 
pressar organisationer till att agera mer miljövänligt. Deras uppfattningar om 
hur en organisation hanterar sitt ansvar brukar ligga till stor grund för vart de 
väljer att arbeta (Waddock et al. 2002). Dessa åsikter från medarbetare om vart 
de vill arbeta kan därmed användas som en konkurrensfördel för 
organisationer, speciellt i de yrken där det finns brist på kvalificerade 
medarbetare. Det är viktigt att organisationer svarar på denna press från 
medarbetare och andra intressenter för att kunna bygga långsiktiga relationer 
med dem (Waddock et al. 2002). 

 

2.3.!Sammanvägning av det teoretiska ramverket  

Figur 1 nedan ger en översiktlig bild av hur det teoretiska ramverket hänger 
ihop med organisationers miljövänliga val. Sammanfattningsvis visar det 
teoretiska ramverket på betydelsen som kommunikation kan ha i en 
organisation samt hur det kan användas som ett redskap. Vidare belyser det 
teoretiska ramverket att det finns både externa och interna drivkrafter som 
påverkar organisationers miljöarbete. Externa drivkrafter för miljöarbete sätter 
press på organisationer att agera på ett visst sätt samtidigt som interna 
drivkrafter med mänskliga inslag och lönsamhetsgenerering kan påverka 
organisationer i en annan riktning.  
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Figur 1: Visar externa och interna drivkrafter som påverkar organisationers miljöarbete 
samt betydelsen av kommunikation vid organisationers miljöarbete 
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3.!Metod 

Metodkapitlet beskriver studiens forskningsansats och tillvägagångssätt av insamlad data. 
Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet och en reflektion av studiens metodval samt 
källor presenteras.  

 

3.1.!Forskningsansats  

Denna studien går ut på att identifiera mönster i organisationer och är därför 
uppbyggd som en kvalitativ forskningsstrategi. Då det handlar om komplexa 
mönster och processer är det inget som kan tas fram via en kvantitativ 
forskningsstrategi som exempelvis en enkätundersökning eller strukturerade 
intervjuer, utan det behövs utrymme för förklaringar och tolkningar. Detta 
stämmer överens med Trost (2010) förklaring av en kvalitativ 
forskningsstrategi. Resultaten från intervjuerna kommer att kopplas till utvalda 
teorier som presenterats i kapitlet ovan, för att sedan analyseras genom en 
tematisk analys och delas in i två olika idealtyper. Fokus ligger på hur 
respondenterna tolkar intervjufrågorna och vad de anser är de bakomliggande 
anledningarna till deras val av miljövänliga lösningar, alltså deras uppfattning 
av detta. Vilket överensstämmer med Bryman och Bell (2013) förklaring av en 
kvalitativ undersökning. Då denna studie genomför intervjuer med flera 
organisationer och identifierar gemensamma eller liknande mönster är den 
uppbyggd som en tvärsnittsstudie vilket är i linje med Bryman och Bell (2013) 
förklaring av en tvärsnittsstudie.  

 

3.2.!Val av respondenter  

För att uppnå studiens syfte är studien inriktad mot flera olika 
organisationstyper, både privata och offentliga, för att skapa ett så brett 
perspektiv som möjligt. Det har i denna studie varit viktigt med ett brett 
perspektiv då avsikten har varit att skapa en förståelse samt urskilja 
gemensamma mönster i de deltagande organisationerna. Utifrån intervjuerna 
har vi kunnat urskilja att motiven inte skiljer sig åt i någon större utsträckning 
mellan de olika branscherna och organisationerna. Det kan därmed antas att 
resultatet inte är kopplat till det specifika i en organisation eller bransch, utan 
hänger ihop med miljöarbete generellt sett. Då urvalet har varit så pass brett 
kan resultatet från denna studie därmed även tänkas gälla i andra 
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organisationer samt branscher än de medverkande. Därmed har valet att 
genomföra intervjuer i flera olika organisationstyper varit väsentligt för 
studiens syfte som är att skapa en förståelse för organisationers motiv till att 
använda miljövänliga lösningar samt att urskilja om det finns några 
gemensamma mönster bland dessa motiv. Valet av vilka organisationstyper 
som deltagit i studien har däremot inte varit av betydelse för att uppnå 
studiens syfte då den inte går ut på att jämföra resultatet mellan de olika 
organisationstyperna, utan för att få en överskådlig bild av varför 
organisationer väljer miljövänliga lösningar. 

Följande 9 organisationstyper har valts ut att undersökas:  
•! Organisation inom hygien och sanitet 
•! Konsultorganisation inom hållbarhet 
•! Tjänstemannaföretag  
•! Global organisation inom skogsindustri  
•! Företag inom livsmedelsindustrin   
•! Kommunal sektor 
•! Offentlig organisation inom transport 
•! Konsultkoncern inom samhällsbyggnad och industri 
•! IT-företag 

Vi har valt ut organisationer inom olika områden, som dels är omtalade för att 
vara miljövänliga och även organisationer som verkar i branscher som vi anser 
har en stor påverkan på miljön. Första kontakten med organisationerna togs 
via en inbjudan om att delta som skickades ut i mejlform. I inbjudan beskrevs 
studiens avsikt kortfattat samt vad som skulle krävas av organisationerna och 
varför just dem var av intresse för studien. Av 22 stycken utskickade 
inbjudningar fick vi svar från 13 stycken organisationer varav 11 intervjuades. 
För att samla in relevant information har vi valt att endast intervjua personer 
med god insikt i organisationens  miljöbeslut, vilket har varit väsentligt för att 
få fram ett resultat som är verklighetstroget. En fundering som uppkom i 
samband med valet av respondenter var ifall vi skulle intervjua både 
organisationer som är etablerade och nystartade. De nystartade 
organisationerna kan eventuellt tänkas ha lite svårare att svara på frågor om 
exempelvis hur saker har förändrats över tid då de inte har funnits med så pass 
länge. Vi valde dock att ha med båda organisationstyperna då vi var mån om 
att ha ett brett urval av organisationer som syftet eftersträvar. De nystartade 
organisationerna som deltagit har inte upplevts som något problem, utan har 
snarare gett intressanta och relevanta svar på alla andra frågor samt bidragit 
med nya intressanta perspektiv.  
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Då intervjuerna har genomförts med en bred spridning av organisationer samt 
storlek på dem, har befattningen för de olika intervjupersonerna varierat 
beroende på organisationernas storlek. Urvalet av respondenterna som har 
deltagit i studien har skett genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket Bryman och 
Bell (2013) kallar för ett målstyrt urval. Målstyrt urval har valts då information 
från specifika individer har krävts för att kunna skapa en djup förståelse för att 
kunna besvara studiens syfte, med andra ord ett urval där personer har valts 
utefter syftet som ska besvaras. Enligt Bryman och Bell (2005) är frågor 
angående representativiteten därmed inte särskilt relevanta i användandet av 
icke-sannolikhetsurval, som denna studie använder sig av. 

 

3.3.!Datainsamling   

En kvalitativ intervjuundersökning har används som metod för insamling av 
data för att på bästa sätt uppnå syftet med studien, då det enligt Bryman och 
Bell (2005) möjliggör för djupare svar och lägger tyngd på respondentens 
ståndpunkter och synsätt. Intervjuformen som har använts är av 
semistrukturerad karaktär då studien har ett tydligt fokus på vad som ska 
undersökas, vilket går i linje med Bryman och Bell (2005) beskrivning av den 
intervjuformen och anses därmed passa bra för denna studie. Förvalda teman 
har valts ut och presenterats i intervjuguider (se bilaga 1 & 2) som stöd för att 
rikta intervjuerna mot specifika områden som är intressant för studiens syfte. 
Dessa teman är: interna drivkrafter för miljöarbete, utmaningar med miljöarbete samt 
externa drivkrafter för miljöarbete. Interna och externa drivkrafter valdes som teman i 
intervjuguiden då frågorna under dessa kan kopplas till den teori som vi 
tidigare valt ut under samma rubriker i kapitlet teoretiskt ramverk. Exempel på 
detta är frågorna angående hur intressenter och resten av omgivningen ser på 
organisationens miljöarbete vilket kan kopplas till både intressentteorin 
(Johnson-Cramer 2008, 2018) samt legitimitetsteorin (Brown & Deegan 1998; 
Suchman 1995). Temat utmaningar med miljöarbetet valdes då vi även ville få 
information från respondenterna angående bland annat motstridigheter som 
de möter i organisationerna. Dessa teman, i både intervjuguiderna och i det 
teoretiska ramverket, valdes ut då de ansågs täcka upp många delar som 
påverkar organisationer vilket ansågs vara nödvändigt för att lyckas uppnå 
studiens syfte. 
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Två intervjuguider har utformats för att skapa mer relevans angående frågor 
för respondenter i olika branscher, en för konsultorganisationen inom 
hållbarhet och en för alla andra organisationer. Vi valde att anpassa en 
intervjuguide till  hållbarhetskonsulten  då vi ansåg att det var passande att 
vissa frågor var utformade för att se hur konsulten uppfattar vad andra 
organisationer gör och hur de resonerar. Intervjuguiden har endast fungerat 
som ett stöd under intervjuerna, respondenterna har därmed haft möjlighet att 
på eget sätt tolka frågorna och formulera svar därefter. En fundering som kan 
riktas mot denna studie och dess syfte är hur vi kan vara säkra på att 
respondenterna ger uppriktiga svar. Då detta kan vara svårt att garantera 
genom endast formulering av frågor, har vi efter intervjuerna gått igenom 
svaren för att undersöka om respondenterna gett en verklighetstrogen bild. 
Respondenterna har beskrivit både motiv för deras miljövänliga val som kan 
anses vara legitima av intressenter men även motiv som riskerar att påvisa en 
mer självisk sida av organisationen. Detta kan tolkas som att de ger uppriktiga 
svar vilket tyder på ett verklighetstroget resultat, då de inte endast beskriver 
motiv som får dem att framstå som legitima.  

Intervjuprocessen har varit flexibel och uppföljningsfrågor samt avstickare 
från intervjuguiden har förekommit för att ge utrymme att följa upp områden 
som respondenten lagt mer vikt vid och ansett vara viktiga. Däremot har varje 
intervju berört de förvalda teman som valts ut. Detta har varit extra viktigt för 
insamlandet av data då en förståelse om hur organisationer resonerar kring 
deras miljöval önskats. 11 stycken intervjuer har genomförts varav sju stycken 
ansikte mot ansikte och fyra stycken via programmet Skype. Varje intervju har 
varit mellan 40 minuter och en timme. Under intervjuerna som genomförts 
ansikte mot ansikte har det varit lättare att påverka miljön som intervjuerna har 
hållits i. Det har medfört en minimering av störande moment som enligt 
Bryman och Bell (2005) annars hade kunnat påverka resultatet. Dessa 
intervjuer har även gjort det möjligt att uppfatta och läsa av respondenternas 
kroppsspråk vilket har gett bra information om hur respondenterna upplever 
olika saker. Under intervjuerna som genomförts via Skype har det inte funnits 
möjlighet att se respondenterna, vilket har gjort det svårare att läsa av 
stämningen och omöjligt att uppfatta respondenternas ansiktsuttryck. En 
annan nackdel med Skype-intervjuer är risken för dålig uppkoppling, vilket kan 
leda till att samtalet bryts och respondenten kommer av sig samt glömmer bort 
att säga värdefull information. På grund av ekonomiska skäl samt geografisk 
spridning för att få tillgång till nyckelpersoner att intervjua har Skype-
intervjuer dock valts att genomföras trots medvetna potentiella nackdelar.  
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Vid intervjutillfällena har båda uppsatsförfattarna deltagit för att minimera 
risken för att misstolka respondenternas svar. Intervjuguiden har delats upp i 
två delar mellan oss vilket gjorde att vi kunde fokusera på vår egen del av 
intervjuguiden och fokusera på respondentens beteende samt följa upp med 
följdfrågor under den andra delen. Genom detta tillvägagångssätt fick vi båda 
två ha en aktiv roll som ledande intervjuare samt en passiv roll. Detta skapade 
en struktur för intervjuerna samt minskade risken för att någon väsentlig fråga 
skulle glömmas bort, vilket enligt Bryman och Bell (2005) kan hända om de 
som intervjuar inte är samspelta. Alla intervjuer har spelats in med samtycke 
från respondenterna för att underlätta sammanställningen av insamlad data. 
Detta val har gjorts för att vi under intervjuerna skulle kunna fokusera på 
frågorna och respondenternas svar. Små noteringar har även gjorts under 
intervjuerna för att fånga upp kroppsspråk och specifika tankar under varje 
pågående intervju. Inspelningarna möjliggjorde även att vi inte var beroende av 
våra egna minnesbilder eftersom intervjuerna finns kvar, vilket underlättade 
vid transkriberingen. Detta då det minskar risken för att vi uppfattar svaren på 
fel sätt, vilket är i linje med Trost (2010) förklaring till varför intervjuer bör 
spelas in. Vidare kan enligt Bryman och Bell (2005) en noggrann och 
genomarbetad analys genomföras av insamlad data då respondenternas svar 
kan spelas upp igen. En tillfredsställande teoretisk mättnad anses uppnådd 
efter genomförda intervjuer då ingen ny information framkommit.  

 

3.4.!Analysmetod  

Vi har använt oss av tematisk analys då resultatet inte redovisas utifrån varje 
respondent för sig utan gemensamt under olika teman. För att kunna 
genomföra en noggrann analys av allt insamlat material har vi valt att 
transkribera alla intervjuer. En nackdel med att genomföra en transkribering av 
allt material är enligt Bryman och Bell (2005) att det är väldigt tidskrävande. 
Det har däremot gett oss ett tydligt underlag över vad som har sagts under 
intervjuerna. Vidare letade vi efter liknande uttalanden från respondenterna för 
att därefter genomföra en kodning av transkriberingen, där all data har 
kategoriserats utifrån teman och kategorier som har ansetts vara relevanta för 
studien. Exempel på dessa motiv är överlevnad, press utifrån och vinna legitimitet. 
Irrelevant information har genom detta kunnat sorteras bort efter ett flertal 
noggranna genomgångar av kodningen. Under transkribering, kodning och 
slutligen analysering av all data har vi varit noga med att citaten som har valts 
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inte har tagits ut från sin kontext och satts in i ett annat sammanhang, då detta 
hade lett till ett oärligt resultat. Vilket enligt Bryman och Bell (2005) är en risk 
när materialet gallras samt bearbetas ett flertal gånger. 

I denna studie har resultatet analyserats genom att två idealtyper har skapats, 
den resultatrationella organisationen och den miljöaltruistiska organisationen, vilket 
enligt (Swedberg & Agevall 2016) beskrivs som ett redskap som låter forskaren 
få en analytisk fattning om ett visst socialt fenomen, genom att ta hänsyn till 
betydelsen för exempelvis händelser. Vi anser att det är en passande 
analysform för denna studie då den hjälper oss att svara på studiens syfte, 
eftersom det leder till att organisationers motiv och resonemang kring deras 
miljövänliga val beskrivs på begreppsnivå vilket hjälper oss att förstå dess 
ämne i sin rena form. Det stämmer överens med Colombo (2006) förklaring 
av vad idealtyper innebär. Detta innebär att de motiv och argument som har 
tagits fram från intervjuerna har kunnat läggas in under två idealtyper, det är 
alltså inte respondenterna som kategoriseras under idealtyperna utan deras 
uttalanden. Dessa idealtyper visar därmed på två fiktiva extremfall av 
organisationer. Det innebär att flera uttalanden från samma organisation kan 
hamna under olika idealtyper. Idealtyperna har därmed ansetts vara ett lämpligt 
analysredskap för denna studie då det har hjälpt oss att förstå motiv och 
därmed mönster som är gemensamma i de olika organisationerna. Idealtyperna 
har tagits fram genom att vi har identifierat likheter mellan de åtta motiv som 
vi fått fram. Då det syntes tydliga likheter mellan flera av motiven kunde dessa 
kategoriseras in i två idealtyper, därefter namngav vi idealtyperna utifrån vad 
som ansågs passande kopplat till deras innehåll. Detta har gjort det enklare för 
oss att komma bakom organisationernas yttre och förstå de bakomliggande 
motiven och processerna som ligger bakom deras miljövänliga val.  

 

3.5.!Trovärdighet   

Begreppen reliabilitet och validitet är vanligt att använda som 
bedömningskriterier i forskning, dess användande i kvalitativ forskning har 
dock blivit kritiserad, denna studie utgår därför från kriteriet trovärdighet som 
har föreslagits som mer passande (Lincoln & Guba 1985; Guba & Lincoln 
1994 refererade i Bryman & Bell 2013). Kriteriet trovärdighet består i sin tur av 
fyra delkriterier: pålitlighet, överförbarhet, tillförlitlighet samt konfirmering eller 
bekräftelse (Bryman & Bell 2013). Det sista kriteriet är en viktig komponent och 
handlar främst om objektivitet och svårigheter kring det. Detta kriterium 
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kommer vidare i studien att benämnas som objektivitet, då vi anser att de 
återspeglar innehållet på ett mer lämpligt sätt.  

3.5.1.!Pålitlighet 

Då att vi är två författare som utfört studien har vi diskuterat och vägt olika 
val mellan varandra för att se till att vi fått fram det mest passande valet. Det 
stärker studiens pålitlighet eftersom vi har haft ett granskande synsätt vid val 
av innehåll och metod, då det stämmer överens med Bryman och Bell (2013) 
förklaring av pålitlighet. Då vår studie har ett brett urval av organisationstyper 
samt branscher ger det en allmän och överskådlig bild av organisationers 
motiv till att välja miljövänliga lösningar. Valet av spridda organisationer 
stärker studiens pålitlighet eftersom resultatet inte beror på eventuella särdrag 
och egenskaper som är vanligt för en viss organisationstyp eller bransch. 

3.5.2.!Överförbarhet 

Som tidigare har nämnts består denna studie av ett begränsat antal 
organisationer som har valts ut genom ett icke-sannolikhetsurval, vi är därmed 
väl medvetna om att det resultat som framkommit av studien inte statistiskt 
kommer att kunna generaliseras till alla organisationer. Dock kan det breda 
urvalet av olika organisationstyper samt de allmänna likheterna och mönster 
som har tagits fram leda till att resultatet möjligtvis även kan gälla för andra 
organisationer än de medverkande. Då syftet med denna studie är att skapa en 
förståelse för organisationers motiv till att använda miljövänliga lösningar samt 
att urskilja om det finns några gemensamma mönster bland dessa motiv, kan 
det förklaras som att vi tar fram betydelsen och kontexten kring 
organisationers miljövänliga val. Då fokus därmed ligger på att förstå 
betydelsen samt kontexten har studien enligt Bryman och Bell (2013) hög 
överförbarhet. 

3.5.3.!Tillförlitlighet 

Vi har i denna studie stärkt tillförlitligheten genom att spela in intervjuerna och 
sedan transkribera dem, då tillförlitlighet enligt Bryman och Bell (2013) 
kopplas till vikten av att den beskrivning som ges av en social verklighet 
uppfattas som trovärdig av andra människor. Inspelningarna och 
transkriberingarna har inneburit att det blir mindre misstolkningar och 
missförstånd av vad som har sagts under intervjuerna. Det har inneburit att 
det som har sagts under intervjuerna verkligen är det som presenteras i 
resultatet. En till sak som stärker studiens tillförlitlighet är att vi gick igenom 
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vår intervjuguide efter de första intervjuerna och bland annat ändrade vissa 
ordval för att förtydliga vissa frågor. Detta har gjorts med syftet att säkerställa 
att respondenterna uppfattade frågorna på det sätt som vi önskade. 

3.5.4.!Objektivitet 

Då studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer är 
respondenternas svar subjektiva, dock är det enligt Bryman och Bell (2013) 
viktigt att författarna inte väger in sina egna åsikter. Detta kriteriet har 
uppfyllts i största möjliga mån i denna studie då båda författarna har varit 
objektiva vid dess utförande och gjort sitt allra bästa för att lägga sina 
personliga åsikter åt sidan vid författandet. Förklaringar vid val av metod och 
design har beskrivits grundligt för att visa på en objektivitet. Vi är medvetna 
om att det i princip är omöjligt att få en kvalitativ undersökning helt objektiv 
då den bygger på hur svaren uppfattas och tolkas, detta har tagits hänsyn till då 
intervjuerna har spelats in och transkriberats. Vilket har underlättat 
analyseringen då inga egna tolkningar av vad som sagts har lagts till. 

 

3.6.!Metod- och källreflektion  

Då respondenterna både har fått svara på frågor kring vad de gör och varför de 
gör det, finns ett fokus på både deskription samt förklaringar. Vilket är i linje 
med Bryman och Bell (2013) förklaring av fokusområden inom kvalitativ 
forskning. Både behovet av transparens och replikerbarhet, som enligt Bryman 
och Bell (2013) är viktigt, har tagits hänsyn till i genomförandet av denna 
uppsats. Intervjuguiderna som har använts och olika val som har gjorts samt 
anledningar till detta har beskrivits ingående för att styrka studiens transparens 
och även göra det enklare vid eventuell replikering. 

För att bedöma källornas trovärdighet har vi i denna studien utgått från Booth 
et al. (2004) kriterier om vart källan är publicerad, om den blivit granskad 
tidigare, vem författaren är samt när källan har blivit utgiven. Större delen av 
källorna som används är akademiska artiklar och är ”peer reviewed”, alltså 
granskade. Trots att artiklarna som är “peer reviewed” visar på hög 
tillförlitlighet har vi kritiskt granskat det som står då det finns flera synsätt 
inom områdena. Vi har valt att använda oss av relativt nya artiklar för att öka 
relevansen av informationen till studiens ämne. Däremot har vi valt att gå 
tillbaka till ursprungskällor när det gäller tankesätt från kända författare inom 
vissa områden, till exempel Friedmans artikel från New York Times som 
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publicerades på 1970-talet. Alla teorier och böcker som har använts är skrivna 
av välkända personer inom forskningsområdet vilket visar på god 
tillförlitlighet. Information är även hämtad från olika hemsidor bland annat 
Naturvårdsverket som är den centrala miljömyndigheten för miljöfrågor, som 
därmed anses vara en pålitlig källa. Då uppsatsen även undersöker offentliga 
verksamheter som är styrda av politiska beslut och lagar används även svensk 
lagstiftning som en källa, vilket vi anser är en pålitlig och säker källa. Artiklar 
från nyhetskanaler som SVT Nyheter är vi medvetna om att de bör vid 
användandet vidtas med försiktighet, då dessa kan vara vinklade utifrån 
produktionens synsätt. Denna källa har dock ändå valts då informationen som 
är tagen därifrån är en världsomfattande nyhet som vi anser är relevant för 
studien.  

 

3.7.!Etiska aspekter  

I samband med intervjuerna har respondenterna informerats om uppsatsens 
syfte samt att studien är av akademiskt slag och inte kommer att användas till 
något annat. Att delta i studien har varit frivilligt och respondenterna har haft 
möjlighet att tacka nej till deltagande. Då studien inte studerar en specifik 
organisation utan olika organisationstyper samt branscher har vi varit noga 
med att informera om att inga namn på respondenterna eller organisationerna 
kommer att publiceras i studien. Detta för att värna om respondenternas 
anonymitet samt då det inte skulle ha bidragit med något mervärde för studien. 
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4.!Empiri  

Empirikapitlet inleds med en kort beskrivning av respondenterna som har deltagit för att ge 
läsaren en bättre bild av vilken erfarenhet och kompetens respondenten besitter. 
Undersökningens resultat presenteras sedan utifrån åtta olika motiv för miljövänliga val som 
har kunnat urskiljas från intervjuerna, dessa resultat stärks med citat.  

 

4.1.!Respondentpresentation  

Alla respondenterna har varierande erfarenhet av miljöarbete, de flesta av dem 
har allt från 3 års erfarenhet upp till 30 års erfarenhet. Detta innebär att alla 
innehar den kompetens som efterfrågas för att delta i denna studie och kunna 
ge välgrundade samt väsentliga svar under intervjuerna. 

 
•! Respondent 1 arbetar som hållbarhetskonsult i en organisation där respondenten 

både är grundare samt VD.  
 

•! Respondent 2 är hållbarhetschef inom skogsindustrin.  
 

•! Respondent 3 är koncernövergripande hållbarhetschef inom 
livsmedelsbranschen. 
 

•! Respondent 4 är receptionsansvarig med miljöansvar inom ett 
tjänstemannaföretag.  
 

•! Respondent 5 är miljöstrateg inom kommunal sektor. 
 

•! Respondent 6 är utvecklingschef inom transport i offentlig sektor.  
 

•! Respondent 7 är försäljnings- och projektchef inom samhällsbyggnad- och 
industribranschen.  
 

•! Respondent 8 är chef och arbetar med planering av produktionsfrågor inom ett 
offentligt transportbolag. 
 

•! Respondent 9 är tillsammans med en till person grundare av en organisation 
inom hygien-och sanitetsbranschen.  
 

•! Respondent 10 är chef för drift- och miljöfrågor inom skogsindustrin.  
 

•! Respondent 11 är hållbarhetschef på ett IT-företag.  
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4.2.!Motiv 

Nedan presenteras de olika motiv som har framkommit i studien och ligger till 
grund för organisationers miljövänliga val. Dessa motiv är: överlevnad, press 
utifrån, vinna legitimitet, bygga upp organisationens varumärke, attrahera arbetskraft, 
genuint intresse för miljön, ansvar för miljön samt sprida kompetens och kunskap.  

4.2.1.!Överlevnad 

Många respondenter lyfter fram en affärsmässig vinst bakom valen av 
miljövänliga lösningar. Sett ur ett intressentperspektiv menar respondenterna 
även att det gynnar organisationen att vara miljövänlig då det blir en lägre risk 
för investerare som vill gå in med kapital i organisationen samt för 
samarbetspartners. Ett flertal respondenter poängterar även att det allt mer blir 
en fråga om överlevnad. 

Jag tror de företag som kommer att leva på lång sikt är de 
företag som tänker hållbart i alla dimensioner. För det 
efterfrågas allt mer, ja ni är ju ett exempel som intresserar sig 
av frågan, jag tror det är en överlevnadsfråga för alla företag. 
Det är min bestämda uppfattning (Intervju, R6) 

Jag tror och vill tro att företag som har ett högt footprint har 
en sämre överlevnad på sikt (Intervju, R9) 

 

4.2.2.!Press utifrån 

En del av respondenterna har betonat vikten av att ta hänsyn till kundernas 
önskemål. Detta då kunderna är av väsentlig betydelse för en organisations 
överlevnad och det är därmed viktigt att ta hänsyn till deras behov och 
önskemål. Det kan tänkas vara både för att organisationer ser ett värde av att 
inkludera kunders önskemål och för att de känner en press att tillfredsställa 
kundernas önskemål, vilket båda två kan anses vara orsaker för organisationer 
att arbeta med miljöfrågor. 

  

Vi tror att det är viktigt att lyssna på kunderna, även om man 
inte kan göra exakt allt, men om det ändå styr hur man jobbar 
och så, så tror jag att det blir bra, för det är någonstans dem 
man jobbar för. (Intervju, R8) 
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Kunderna får vi aldrig glömma, det blir dom som föder oss 
och det i sin tur vi som föder våra leverantörer så här gäller 
det att man har ett värdekedjeperspektiv att aldrig glömma 
kunderna. (Intervju, R10) 

  

Några respondenter har nämnt att branscherna som de verkar i har mycket att 
jobba med när det kommer till miljöarbete. Detta då respondenterna berättade 
att andra organisationer i deras branscher, samt andra intressenter, inte 
uppskattar miljöarbete, vilket gör det svårt för respondenternas organisationer 
att utöva sitt miljöarbete och få intressenterna att uppskatta det. En 
respondent har även uttryckt att organisationer både vill agera miljövänligt för 
att de vill ta sitt ansvar och för att det är svårt att undkomma regleringar samt 
lagar då de blir granskade.  

  

Ja, det kan man ändå säga. Individer kanske lättare kan 
springa undan det, men det är mer påtagligt för en 
verksamhet att ha ett större ansvar. Man har ju ändå intäkter 
och vinner på det och har kanske en moral att man ska 
använda det, det är svårare för företag att bryta mot lagar och 
regler än för oss individer. Det är svårare att kontrollera hur 
vi slänger sopor men ett företag kan inte komma undan det. 
Det granskas på ett annat sätt. (Intervju, R8) 

 

4.2.3.!Vinna legitimitet 

Ett motiv som stack ut under intervjuerna var att vinna förtroende hos 
intressenter där marknadsföring av organisationers miljöarbete är en viktig del. 
Valet av vilken typ av information som kommuniceras ut skiljde sig dock åt, 
vissa organisationer menar att de är sparsamma med att prata om deras 
miljöarbete för att undvika att bli ifrågasatta vilket kan antas vara för att 
behålla sin kundkrets. Andra menar dock att direkt marknadsföring av deras 
miljöarbete bidrar positivt till att vinna affärer och många anser att en ökad 
marknadsföring av organisationers miljöarbete skulle leda till att de kan öka sin 
kundkrets. Som en respondent nämner finns det dock en del intressenter som 
inte värdesätter deras miljöarbete. Ett intressant perspektiv som några 
respondenter lyfter fram är att de inte tror att en ökad marknadsföring av deras 
miljöarbete skulle leda till en ökad kundkrets, då de menar att de flesta av 
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deras kunder är mer intresserade av eller väljer deras organisation baserat på 
andra faktorer. Det visar på en motsättning mellan organisationen och dess 
miljöarbete samt organisationens intressenter.  

Jag tror framöver att det är viktigt att visa vad man gör och 
hur man gör och att man är en hållbar spelare för att vinna 
affärer, sen finns det alltid de kunder eller parter som inte 
bryr sig alls (Intervju, R2) 

Vi har inte kommunicerat det så mycket, vi har inte gått ut i 
så många kanaler och kommunicerat om det så jag tror att 
ganska många är omedvetna om hur vi arbetar idag.[...] jag 
tror också att det kan leda till att det vi gör ifrågasätts. Det 
blir lätt att man får ”jaha ni gör så, varför gör ni det? ” då blir 
det ju en högre press och då måste vi ju verkligen vara säkra 
på att vi levererar överallt (Intervju, R4) 

 

Några av de större organisationerna trycker på att en stark dialog med det 
lokala och regionala samhället angående arbetet som organisationen utför och 
främst dess positiva bieffekter är väldigt viktigt för dem. Detta kan tolkas som 
ett motiv för att de ska skapa tillit samt uppfattas som en legitim organisation 
som verkar för samhällets bästa.  

[...] jag tror även där att begåvade för att kommunicera det är 
ju hur vi faktiskt tillför mervärde och bidrar till samhället på 
det lokala och regionala planet. Till exempel via omsättning, 
hur vi betalar skatt, hur vi förser communities med 
sysselsättning och också indirekt sysselsätter serviceföretag, 
leverantörer och entreprenörer (Intervju, R10) 

 

4.2.4.!Bygga upp organisationens varumärke 

Många respondenter trycker på att deras miljövänliga val är för att bygga upp 
organisationens varumärke både internt inom organisationen samt externt mot 
andra intressenter. Även om det är andra faktorer som är lika viktiga menar 
några respondenter att de väljer att lyfta fram just miljöbiten för att stärka sitt 
varumärke. Under intervjuerna framgår det även att de flesta använder 
hållbarhet som en strategi som är integrerat i hela organisationen. Under 
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intervjuerna hade dock några respondenter svårt att förklara vad det gör rent 
konkret för att bidra till en bättre miljö, istället gled respondenterna ständigt 
tillbaka till vilka certifieringar som organisationen hade. 

Det är ju ett sätt att bygga varumärket både externt såklart 
både att få kunder men också internt. [...] jag vet tillfällen där 
vi har fått affärer på grund av att vi är ett hållbart bolag och 
jag tror det kommer att öka. Jag skulle inte säga att jag ser 
några negativa effekter av det utan för oss är det 
varumärkesbyggande (Intervju, R2)  

Hållbarhet är finns liksom integrerat i allt vad vi gör. Så det är 
en del av vår affärsstrategi kan man säga (Intervju, R10) 

 

4.2.5.!Attrahera arbetskraft  

Övervägande del av respondenterna beskriver att deras miljöarbete bidrar till 
olika konkurrensfördelar, bland annat i form av kompetens och kunskap från 
medarbetare. Ett flertal respondenter tar bland annat upp att det blir lättare att 
attrahera ny samt behålla befintlig kompetens i form av personal. Detta då 
organisationerna har börja se ett mönster i att fler värdesätter att arbeta i 
organisationer som gör något bra för miljön vilket i sin tur skapar en stolthet 
och ett bra samvete hos individen. Att det frambringar ett bra samvete kan 
även tänkas vara en orsak till att medarbetarna tycker det är viktigt.  

Det blir lättare att rekrytera ny personal när man gör något 
som bidrar till liksom det här samhällets bästa. Det handlar 
om att man vill gå till en arbetsgivare som man är stolt över, 
och jag tror att det har ju blivit viktigare och viktigare på 
senare år att, då den generation jag tillhör och de som är 
yngre än mig, tycker att just det är viktigt att kolla på hos en 
arbetsgivare (Intervju, R1) 

Jag tror att många, ännu mer nu och de yngre generationerna, 
man vill liksom jobbar för ett bolag som har ett syfte och 
man vill känna att man bidrar med något positivt som då, ett 
bolag som är hållbart eller jobbar med miljöfrågor och man 
känner att vi gör faktiskt någonting bra då känns det bra att 
gå till jobbet (Intervju, R2). 
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4.2.6.!Genuint intresse för miljön  

Flera respondenter har berättat om sitt egna intresse för miljöfrågor och hur 
bra det känns för dem att arbeta med just det. Trots att det troligtvis inte är en 
orsak till att organisationen i sig har valt att arbeta med miljöfrågor kan det 
leda till att respondenten inser vikten av att lägga stort fokus på frågorna och 
att de då arbetar starkt med att driva frågorna framåt. Vilket kan uppfattas som 
positivt för organisationen och dess miljöarbete samt utvecklingsarbetet kring 
det.  

Fantastiskt bra! Jag känner ju att jag gör någonting som bidrar 
till det större hela liksom varje dag. Så jag är jätte, jag är 
supernöjd! (Intervju, R1)  

Jag brinner ju för det här, det gör ju att jag har ett jättestort 
engagemang i dem här frågorna. Så jag tycker det är väldigt 
kul att ha fått denna möjligheten. (Intervju, R3) 

 

Det är några respondenter som har berättat att de uppfattar svårigheter med 
att få hela organisationen att prioritera miljöfrågor i och med att det inte blir 
någon direkt vinst av det. Några andra respondenter har nämnt att trots att 
organisationen förstår allvaret och vill agera miljövänligt kan de inte alltid göra 
det, på grund av resursbrist. De har då beskrivit att de får prioritera olika val 
och välja dem som gör störst skillnad. På grund av dessa svårigheter och även 
nya rutiner som kan uppkomma har en respondent nämnt att det är svårt att få 
in det som en vanlig rutin i den dagliga verksamheten. 

Det är ett problem att få det så högt upp på agendan att det 
blir en del av vardagen. (Intervju, R7) 

Det som är lite motigt är att det tar lite tid att bygga upp ett 
sånt här arbete och att folk ska lägga tid på det och det krävs 
ett arbete i hela organisationen, det finns ju en kostnad i att 
människor ska lägga tid och energi på det här. Det är inte 
alltid kopplat till en kr i vinst och därför kan det vara motigt 
att få resurser till det helt enkelt. (Intervju, R11) 

Det ju det här med hur mycket får det kosta. Så det kan ju 
vara så att man får väga miljönytta mot vad olika saker kostar 
och prioritera, vissa saker får man kanske vänta med. Jag tror 
att vara miljösmart ofta är också mer ekonomiskt men det 
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kan ju vara en tröskel för det kan ju vara en investering som 
ska göras och då kanske inte den är motiverad. (Intervju, R6) 

 

Flera respondenter har belyst vikten av att få intressenterna att förstå 
betydelsen av miljövänlig agerande och att de kan behöva informeras om 
ämnet, dock kan intressenternas intresse för detta variera mellan vilken grupp 
av intressenter och bransch det gäller. Det som är viktigt när det kommer till 
denna typ av informering är att intressenterna efterfrågar det. En respondent 
beskriver att ett annat problem som kan uppkomma är hur de ska göra det och 
inte vad de ska göra. Trots att organisationen har bestämt sig för att agera 
miljövänligt, är det alltså inte alltid enkelt att få igenom det praktiskt. 

Man har en affärsmässig verklighet som tickar på, och sen lite 
grann beroende på vilken typ av bransch man verkar i så kan 
det ju vara så att man kanske inte har kunder som konkret 
efterfrågar det här idag. Då behöver man lära upp kunderna i 
sin tur och det beroende på hur läget är liksom, hur mycket 
man har att göra eller hur det ekonomiska läget är i 
verksamheten så är det olika bra läge för det. (Intervju, R1) 

Det är också enkelt att jobba med hållbarhetsfrågorna på det 
sättet då det liksom inte är någon som motarbetar att vi ska 
jobba med hållbarhetsfrågor, det är snarare bara hur vi ska 
göra det. Men det är inte alltid lätt för det man måste 
fortfarande, man måste ha väldigt starka argument för det 
man vill göra och varför. (Intervju, R2) 

  

Att respondenterna vågar erkänna att det faktiskt finns svårigheter med att 
agera miljövänligt visar på att de vill visa upp en verklighetstrogen bild, vilket 
kan uppfattas som att de har ett genuint intresse för dessa frågor.  
 

4.2.7.!Ansvar för miljön 

Alla respondenterna har berättat att de känner ett ansvar för miljön och att de 
tycker att organisationer ska ta sitt ansvar. En respondent har även nämnt att 
det är viktigt att organisationer både ser det som ett ansvar och en möjlighet 
att jobba med miljöfrågor. Det stämmer överens med en annan respondent 
som har uttryckt att det även finns en rejäl efterfrågan från kunder att 
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organisationer ska arbeta aktivt med miljöfrågor. Flera av respondenterna har 
nämnt att de arbetar aktivt med miljöfrågor men att de inte är duktiga på att 
berätta om det, vilket leder till att intressenter inte får reda på allt bra som 
organisationerna gör. En respondent har dock nämnt att det är viktigt att 
organisationer gör allt de kan även om de inte marknadsförs ut till deras 
intressenter. Detta då respondenten menar att även småsaker gör stor skillnad 
för miljön i längden. Detta tyder på att det finns organisationer som anser att 
miljöfrågor är viktiga och jobbar aktivt med dem av anledningar som inte rör 
ett rent företagsekonomiskt perspektiv med ett lönsamhetsfokus.  

Ja det tycker jag och det ansvaret ska man ta oavsett om det 
ställs krav på en eller inte tycker jag så ja. Jag tycker att man 
ska se till att det man lämnar bakom sig är bra och att man 
inte liksom inte ska försämra. Sen så vet jag att vi också har 
utsläpp till luft och vatten och då handlar det om att 
hela  tiden minska det för att göra det bra för vår omgivning 
för annars har inte vi heller en livskraftig verksamhet i 
längden. (Intervju, R2) 

Jag vill visa att det är allas ansvar men också allas möjlighet 
att jobba med hållbarhet. (Intervju, R1) 

Oh, det var ett jätte-ja på den. Det har ju alla, även om man 
som vi har en begränsad påverkan så har man ändå möjlighet 
att påverka. Så vi gör det vi kan och det har vi en skyldighet 
att göra. (Intervju, R7) 

 

4.2.8.!Sprida kompetens och kunskap 

Det är flera respondenter som har förklarat att när de försöker berätta om 
vikten av miljöfrågor vid kommunikation med intressenter är det en del av 
dem som inte förstår hur viktigt det är. En av respondenterna har till och med 
berättat att deras intressenter uppskattar mer när de lägger vikt vid andra 
faktorer än just miljön. Vissa av dessa intressenter kan till och med be 
organisationen att ta bort det miljövänliga om det leder till att produkten eller 
tjänsten blir billigare. Det kan uppfattas som problematiskt för organisationer 
om deras miljövänliga val inte attraherar deras intressenter. En respondent har 
dock beskrivit vikten av att organisationen väljer att fokusera på att välja 
miljövänliga val även inom områden där det eventuellt inte har jättestor 
påverkan. Detta val har de gjort då de anser att det är pedagogiskt, att det lär 
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de anställda vikten av att alla, både individer och organisationer, tar sitt 
ansvar.   

Om det är hållbart eller inte det skiter de i, så det biter ju 
liksom inte [...] Det är liksom inga argument som biter, de 
frågar snarare ”kan ni ta bort det och göra det billigare 
istället?“. (Intervju, R9) 

Det är när man pratar om andra aspekter som får ännu mer 
genomslag […] då lyssnar man mer tycker jag än det här med 
miljönyttan. (Intervju, R6) 

  

Flera respondenter har förklarat att de försöker informera sina intressenter om 
betydelsen och nyttan av att lägga vikt vid miljöfrågor, både genom att berätta 
om fördelar med att göra det och nackdelar med att låta bli. En respondent har 
berättat att intressenter enklare förstår vikten av att agera miljövänligt genom 
att organisationen motiverar och förklarar affärsmässiga fördelar som 
uppkommer, snarare än att det är bra endast för miljön. Detta gäller även när 
det kommer till att ta miljövänliga val internt i organisationen. Ett intressant 
perspektiv som en respondent har uttryckt är att när folk får reda på vad den 
respondenten arbetar med så brukar de berätta om miljövänliga saker som de 
gör. 

För några år sedan var jag ute på universitet och föreläste om 
miljö och på det sättet så påverkar vi ju också och vi gav tips 
på hur man kunde göra själv. (Intervju, R4) 

När jag säger att hållbarhet, att man ska göra det av 
affärsmässiga skäl för att det är en bra idé så kan det ta lite 
bättre än liksom för att det känns bra och för att det är bra 
för miljön. (Intervju, R1) 

När jag träffar folk och de frågar ”vad jobbar du med?” och 
jag säger det så är det jättevanligt att de vill berätta saker för 
mig som de gör och tycker är bra! Den verksamhet som jag 
jobbar med får människor att vilja berätta om bra saker! 
(Intervju, R1) 
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5.!Analys 

Detta kapitel börjar med en presentation av två olika idealtyper som har myntats ut genom 
motiven som presenteras i empirikapitlet. Vidare följer en analys av motiven som placerats 
under de båda idealtyperna, för att skapa en förståelse för vad som ligger till grund till 
organisationers val av miljövänliga lösningar. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning 
av framtagen analys.  

 

5.1.!Idealtyper   

Utifrån resultatet ovan och tidigare presenterat teoretiskt ramverk har två olika 
idealtyper kunnat tas fram som kategoriserar och speglar den underliggande 
logiken bakom motiven och argumenten för organisationers miljöarbete. 
Idealtyperna betonar vissa specifika drag som möjliggör en förståelse för 
tankesättet bakom organisationers val av miljövänliga lösningar.  

De två idealtyperna är följande: 
1.! Den resultatrationella  organisationen  
2.! Den miljöaltruistiska organisationen  

 

Idealtyperna som presenterats ovan visar på två extrema typer av fiktiva 
organisationer som drar åt varsitt håll när det kommer till deras motiv till att 
agera miljövänligt. Den resultatrationella organisationen väljer miljövänliga lösningar 
i ett lönsamhetsgenererande syfte där det faktiska miljöarbetet inte är 
väsentligt. Den miljöaltruistiska organisationen väljer däremot miljövänliga 
lösningar på grund av en genuin vilja att påverka klimatförändringarna i en 
positiv riktning. De åtta motiv som har presenterats i ovanstående kapitel kan 
kategoriseras in i dessa idealtyper, enligt vad som anses mest lämpligt.  
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Figur 2: Visar två extremtyper av fiktiva organisationer, så kallade idealtyper samt deras 
motiv till att agera miljövänligt.   
 

I figur 2 ovan finns fem motiv under den ena idealtypen och tre motiv under 
den andra idealtypen. Att det är fler motiv inom en av idealtyperna innebär 
inte att dessa motiv förekommer oftare än de motiv under den andra 
idealtypen. Det kan dock tolkas som att de motiv under den miljöaltruistiska 
organisationen är bredare än de under den resultatrationella organisationen.  

 

5.2.!Den resultatrationella organisationen 

5.2.1.!Externa drivkrafter för miljöarbete 

En större efterfrågan av miljövänliga lösningar från intressenter sätter en stor 
press på organisationer att agera miljövänligt (Ammenberg 2012). Då olika 
intressenter, såsom investerare och kunder (Johnson-Cramer 2018), är en 
nyckelfaktor för att organisationer ska kunna bedriva sina verksamheter är det 
viktigt att tillgodose intressenternas krav. Intressenterna påverkas av 
organisationers agerande samt besluttagande (Brunsson 2002) och genom köp 
av exempelvis produkter står de indirekt bakom beslut som kommer att 
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påverka dem. Genom detta kan det därmed antas att intressenterna vill kunna 
tycka om och stödja organisationers miljövänliga val. Organisationer kan 
därmed känna en press att tillfredsställa intressenterna då de eventuellt annars 
kan få ett minskat stöd från dem. Ett flertal respondenter ger en 
överensstämmande bild och menar på att deras miljövänliga lösningar handlar 
mer och mer om organisationens överlevnad, då flera respondenter anser att 
organisationer med ett stort ekologisk fotavtryck har en sämre chans att 
överleva på lång sikt. 

För att underlätta integreringen av miljöarbete i organisationer och på så sätt 
kunna bemöta efterfrågan från intressenter, visar tidigare forskning på att olika 
typer av certifieringar kan användas som ett verktyg för detta (Castka et al. 
2004). Däremot menar Ammenberg (2012) att organisationers syfte med att få 
ett miljöcertifikat kan påverka det faktiska miljöarbetet. Från intervjuerna 
framgår det att det inte nödvändigtvis är själva bidraget till en bättre miljö som 
är organisationernas syfte med certifieringen och att bemötandet av 
intressenternas krav i flera fall snarare är en affärsmässig strategi för att vinna 
legitimitet hos intressenter. Svårigheten som en del respondenter hade när de 
skulle beskriva organisationens verkliga miljöarbete och istället valde att gå 
runt frågan och fokusera på deras miljöcertifieringar, kan tänkas vara en sådan 
indikation som tyder på att ett verkligt bidrag till en positiv klimatförändring 
inte är i fokus. Detta kan även tyda på att organisationers strävan att uppnå 
lönsamhet är ett så pass högt prioriterat mål inom organisationen. Vilket i sin 
tur kan tänkas leda till att organisationer, som enligt Brunsson (2014) fattar 
beslut utifrån organisatorisk egoism, väljer den lösningen som de själva vinner 
mest på oavsett vilka bieffekter beslutet medför för omgivningen.  

Det kan bli enklare för organisationer att nå sina mål om de stämmer överens 
med intressenternas efterfrågan, vilket går i linje med Brunsson (2014) 
förklaring av hur organisatorisk egoism kan ses som något bra. Detta stämmer 
överens med några av respondenternas beskrivningar av att de vill ta hänsyn 
till sina intressenters önskemål. Det innebär att organisationerna troligtvis 
kommer att uppfattas som legitima av sina intressenter ifall de agerar 
miljövänligt, då det är något som intressenter efterfrågar (Ammenberg 2012). 
Det kan därmed gynna både organisationers lönsamhet samt leda till något bra 
för samhället och miljön. Enligt Waddock et al. (2002) kan det även leda till 
långsiktiga relationer med organisationernas intressenter. Flera respondenter 
beskriver detta då deras organisationer kan vinna på att vara miljövänlig 
eftersom risken att samarbeta med samt investera i organisationen blir lägre 
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för investerare. Detta kan tänkas vara gynnsamt sett utifrån intressentteorin, då 
organisationen samverkar i ett nätverk av andra aktörer som påverkar 
organisationen (Johnson-Cramer 2018).  

Det kan ses som att ifall organisationer märker av den institutionella press som 
Carpenter och Feroz (2001) beskriver i institutionell teori, kan det leda till en 
press för organisationer att välja miljövänliga val endast för att andra 
organisationer i samma bransch gör det. Vilket kan kopplas till de branscher, 
som några respondenter nämnde inte var välutvecklade inom miljöarbete. Det 
kan då tänkas att de organisationer som agerar miljövänligt sätter press på 
andra organisationer att göra likadant. Det kan därmed antas vara av 
affärsmässiga skäl som organisationer väljer miljövänliga alternativ för att inte 
se sämre ut gentemot sina konkurrenter. Vilket är i linje med Deegan och 
Unerman (2011) förklaring av mimetisk isomorfism. Följderna av detta kan 
tänkas leda till en positiv trend i antalet organisationer som gör miljövänliga 
val, vilket i sig kan anses som en positiv effekt för klimatförändringarna, trots 
att det endast är en bieffekt av en lönsamhetsstrategi.    

Press i form av lagar och krav kan även vara en anledning till organisationers 
miljövänliga val, genom bland annat regleringar som återfinns i miljöbalken 
samt årsredovisningslagen (SFS 1998:808, kap 1 § 1; SFS 1995:1554, kap 6 § 
10). En av respondenterna nämner detta som en anledning till att det kan 
tänkas att organisationer agerar mer miljövänligt än de annars hade gjort, då 
det är svårt för dem att undkomma lagar eftersom de blir granskade. 
Organisationers miljövänliga agerande kan därmed tänkas vara enbart för att 
undvika konsekvenser till följd av ouppfyllda krav. Detta kan tänkas tyda på att 
organisationer väljer miljövänliga lösningar för att de känner sig pressade 
snarare än att de själva vill det.  

Ett återkommande område under de olika intervjuerna var betydelsen av att 
kommunicera ut miljöarbetet till olika intressenter. Vissa respondenter menar 
att de är noga med att kommunicera ut deras miljöarbete, för att bland annat 
attrahera nya målgrupper, samtidigt som andra respondenter menar att de 
istället väljer att vara sparsamma med att kommunicera ut information om 
deras miljöarbete för att inte bli ifrågasatta. Detta kan tänkas vara en effekt av 
ett större medieintresse runt miljöfrågor (Ammenberg 2012) samt en ökad 
respons från kunder som på ett effektivt sätt kan skada en organisations 
varumärke om deras åsikter inte överensstämmer med hur organisationen 
agerar (Szekely & Knirsch 2005). Å andra sidan trycker några av de stora 
organisationerna på hur viktigt det är för dem att ha en stark dialog med både 
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det lokala och regionala samhället där de förklarar vad organisationen gör, 
varför de gör det och hur det bidrar till ett bättre samhälle. Att det bara är större 
organisationer som trycker på detta kan tänkas bero på att en stor organisation 
som inte anses vara legitim i dess lokala samhället drar till sig större negativ 
uppmärksamhet än mindre organisationer. Det kan därför antas vara viktigare 
för större organisationer att hålla god fot med det lokala och regionala 
samhället som de bedriver verksamhet i.  

Beroende på hur organisationers miljöarbete beskrivs i media kan det bidra till 
goodwill alternativt skada organisationers rykte (Ammenberg 2012). Det kan 
därför tänkas att miljöfrågan väcker en typ av problematik då organisationerna 
å ena sidan vill visa upp och betona bra saker som dem gör för miljön. 
Samtidigt som det å andra sidan kan finnas ett visst orosmoment med 
uppvisandet av organisationernas miljöarbete, om intressenter börjar 
ifrågasätta det som organisationerna gör. Det kan tänkas skapa ett dilemma 
och en avvägning angående hur mycket en organisation tjänar på att satsa stora 
resurser på samt utveckla ett stort miljöarbete. Detta då många respondenter 
poängterar att flera av deras intressenter är mer intresserade av andra faktorer 
och anser att organisationen bör prioritera andra val istället. Kopplat till den 
påvisade problematiken ovan kan det dras paralleller till Brunsson (2002, 2014) 
teori om motstridiga krav. Oavsett vilket val organisationen gör är chansen 
stor att ett krav försummas då ett för stort fokus ligger på ett annat.  

Många respondenter påpekade även att de väljer att framhäva de miljömässiga 
fördelarna som uppkommer av att agera miljövänligt framför de ekonomiska, 
även om de ekonomiska fördelarna är lika stora. Detta kan tänkas bero på att 
de miljömässiga fördelarna som uppkommer, utåt sett kan anses mer legitimt 
än de affärsmässiga fördelarna, vilket är i linje med De Dominicis et al. (2017) 
beskrivning av differentieringen kring miljöfrågor. Att framhäva de 
miljömässiga fördelarna kan därmed tänkas vara rent taktiskt då det gynnar 
organisationer om dess intressenter värdesätter miljövänliga val. Vidare kan 
det även tänkas gynna organisationerna om de miljömässiga fördelarna som 
uppkommer förstärker ett positivt intryck av organisationernas varumärke. 
Detta då det utåt sett ger ett intryck av att de agerar för samhällets bästa och 
inte för sin egna organisations bästa, vilket ligger i linje med Suchman (1995) 
förklaring om hur en organisations legitimitet kan påverka människors 
uppfattningar och agerande mot organisationer.  
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5.2.2.!Interna drivkrafter för miljöarbete 

Efter genomförda intervjuer går det även att på organisationsnivå se tendenser 
på De Dominicis et al. (2017) perspektiv angående att individer antingen 
agerar med egenintresse eller med altruism. Många respondenter var noga med 
att poängtera ut att de ser en affärsmässig vinst bakom deras miljövänliga val. 
Bland annat genom att de gröna val som tas stärker deras varumärke samt att 
de vinner affärer genom att framstå som en miljövänlig organisation. Det kan 
därmed tolkas som att motiven till deras miljövänliga val främst, om inte 
endast, är av affärsmässiga skäl vilket tyder på att organisationen agerar utifrån 
egenintresse.  

På senare tid har medarbetare även blivit en av intressenterna som lägger stor 
press på organisationer att agera mer hållbart (Waddock et al. 2002). Då 
övervägande del av respondenterna beskriver att de börjat se detta mönster 
och framförallt att de yngre generationerna väger in hur organisationer arbetar 
med miljöfrågor i sina val av arbetsgivare, kan de tänkas använda sitt 
miljöarbete som ett redskap för att få fler att söka till deras organisation. På så 
vis kan organisationen vinna den bästa kompetensen på marknaden som i sin 
tur kan användas som en konkurrensfördel, framförallt i de branscher där det 
är brist på kvalificerad arbetskraft (Waddock et al. 2002). Detta kan tänkas leda 
till att dessa organisationer har lättare att vinna marknadsandelar då den 
befintliga samt det nya tillskottet av kompetens kan underlätta innovativa 
affärsidéer.  

De miljövänliga val som organisationer gör kan även tänkas vara ett sätt för 
dem att inte bryta det sociala avtalet mellan organisationen och dess 
intressenter, bland annat de anställda, som Brown och Deegan (1998) 
beskriver i legitimitetsteorin och på så sätt undvika att utbudet av arbetskraft 
elimineras. I linje med hur Ammenberg (2012) beskriver att arbetet mot 
uppsatta mål kan underlättas, förklarar ett flertal respondenter att medarbetare 
känner sig mer stolta och har en bra känsla i magen när organisationen 
inkluderar miljövänliga val. Det kan därmed tänkas vara stor sannolikhet att de 
kommer vara lojala till organisationen, då Finucane et al. (2000) menar att 
individer baserar sina val främst utifrån hur något känns och inte grundat på 
vad de tjänar mest på. Ett motiv till att en organisation satsar på miljövänliga 
lösningar kan därmed tänkas vara för att attrahera arbetskraft och genom detta 
få en konkurrensfördel. Å andra sidan beskriver Delmas & Burbano (2011) att 
kunders och investerares förtroende för gröna produkter har minskat på grund 
av greenwashing, vilket i sin tur kan tänkas göra det svårt för organisationer att 
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sälja in sina gröna tjänster och produkter. Detta kan tänkas vara ett incitament 
för organisationer att istället strunta i vad som är bäst för miljön och välja det 
billigaste alternativet för att på så vis generera en högre lönsamhet. En 
problematik kan därmed uppstå för organisationer vid valet av miljövänliga 
lösningar, i form av att organisationer som väljer miljövänliga lösningar kan bli 
mer attraktiva som arbetsgivare, samtidigt som kundernas och investerarnas 
minskade förtroende för gröna produkter kan vara kritiskt för organisationers 
lönsamhet och därmed deras överlevnad. 

Som tidigare nämnts i empirikapitlet har en respondent beskrivit att det är 
viktigt att organisationer inte bara ser arbetet med miljöfrågor som ett ansvar 
utan också som en möjlighet, vilket ligger i linje med Epstein och Buhovac 
(2010) beskrivning av att en ekonomisk vinst ligger till grund för att vissa 
organisationer bland annat implementerar miljöstrategier. Enligt Waddock et 
al. (2002) är det flera undersökningar som visar på att ett ansvarsfullt 
företagande, i form av miljövänligt arbete, går hand i hand med ett positivt 
ekonomiskt resultat. Vidare menar författarna att om en god kvalitet i en 
organisations verksamhet uppmärksammas av omgivningen finns det en 
möjlighet att organisationens rykte och därmed ekonomiska resultat kan bli 
bättre. Detta är i linje med respondentens uttalande om att organisationer bör 
se det som en möjlighet att arbeta med miljöfrågor, då det tyder på att 
organisationer kan generera vinst genom att välja miljövänliga lösningar. 
Användandet av miljövänliga lösningar av vinstgenererande skäl kan därmed 
tänkas vara taktiskt, då vinstgenerering enligt Ammenberg (2012) är avgörande 
för överlevnaden för de allra flesta organisationer. Som ovan nämnt kan 
miljövänliga lösningar och lönsamhet gå hand i hand, trots detta kan det 
tänkas att många organisationer inte väljer de bästa lösningarna för miljön. 
Detta då det kan antas att vissa organisationer inte nöjer sig med lösningar 
som går hand i hand utan eftersträvar vinstmaximering.   

 

5.3.!Den miljöaltruistiska organisationen  

5.3.1.!Externa drivkrafter för miljöarbete  

De organisationer som har deltagit i studien strävar efter att agera på 
miljövänliga sätt, det finns dock flera externa hinder som kan tänkas försvåra 
detta. En respondent har bland annat nämnt att det är de affärsmässiga 
fördelarna med att använda miljövänliga lösningar som det läggs mer fokus på 
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när de ska sälja in sina produkter och tjänster, än fördelarna det leder till för 
miljön. Detta då de anser att det är lättare att motivera lösningar genom ett 
lönsamhetsperspektiv snarare än ett miljövänligt då fler intressenter förstår 
värdet av pengar. Vilket kan tänkas tyda på att det finns en kunskapsbrist hos 
intressenterna. Det kan därmed tänkas att ett motiv till att organisationer väljer 
miljövänliga lösningar är för att sprida kunskap och på så sätt möjligtvis 
minska kunskapsbristen hos deras intressenter.  

De kan tänkas göra detta genom att använda sig av kommunikation för att 
sprida kunskap ut till sina intressenter. Beroende på vilka intressenter 
organisationerna har kan denna kommunikation anses vara positiv eller 
negativ. Har intressenterna ett intresse för miljöarbete och vill lära sig mer om 
det, kan den kommunikation som organisationerna använder sig av för att 
sprida sin kunskap, leda till att intressenterna får en bredare och djupare 
kunskap om miljöfrågor. Vilket i sin tur eventuellt kan leda till att dessa 
intressenter i framtiden kommer att uppskatta miljöarbete i organisationer och 
även efterfråga det. De intressenter, som tidigare har nämnts, som inte 
uppskattar miljövänliga lösningar hos organisationer kan dock se denna 
kommunikation som något negativt. Detta kan tänkas vara intressenter som 
antingen inte besitter kunskap om effekterna av miljövänliga lösningar eller 
endast har vinstmaximering i fokus. Vilket stärker betydelsen som 
kommunikation kan ha för att på så vis sprida kunskap om vikten av att agera 
miljövänligt. Detta då det kan tolkas som att dessa intressenter behöver lära sig 
att användandet av miljövänliga lösningar inte behöver betyda att deras 
lönsamhet drabbas på ett negativt sätt. Att organisationer väljer miljövänliga 
lösningar i syfte om att föra kunskap vidare kan kopplas till (Kooiman 2010) 
förklaring om att det kan skapa affärsmöjligheter mellan aktörerna. Det kan 
därmed tänkas att ökade affärsmöjligheter blir en positiv bieffekt av att välja 
miljövänliga lösningar i organisationer trots att valet från början grundar sig i 
att sprida kunskap. Detta kan i sin tur tänkas gynna både organisationerna och 
miljö, eftersom det leder till att båda delarna uppmärksammas. 

Ett intressant perspektiv som en annan respondent har lyft fram är att 
människor i respondentens omgivning börjar att berätta om sina egna 
miljövänliga ageranden och val när de får reda på vad respondenten arbetar 
med. Detta kan tolkas som att de framförallt känner en stolthet över sitt 
agerande och vill berätta om det det samt att de eventuellt även känner en 
press att berätta om det för att inte framstå som sämre än respondenten. 
Vilket kan tänkas leda till att respondenten och därmed även andra anställda 
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som arbetar med miljöfrågor blir stolta över sitt arbete, då det leder till att 
människor känner att de vill berätta om sina miljövänliga val. Det kan i sin tur 
tänkas leda till att det blir diskussioner och samtal om miljön och att det 
därmed uppmärksammas ytterligare. Tack vare respondentens arbete och att 
respondenten sprider sin kunskap vidare kan det därmed tänkas leda till att fler 
blir uppmärksammade om vikten och effekterna av att använda miljövänliga 
lösningar. 

 

5.3.2.!Interna drivkrafter för miljöarbete  

Under intervjuerna har flera respondenter nämnt att de tycker det är viktigt att 
organisationer tar sitt ansvar för miljön och försöka undviker att lämna en 
försämrad miljö efter sig. Detta kan tänkas bero på att de känner en oro för 
miljön och därmed även ett moraliskt ansvar att ta hand om den, vilket är i 
linje med både Kaku (1997) samt Epstein och Buhovac (2010) förklaring av 
varför organisationer implementerar strategier för bland annat miljö. Det kan 
därmed tolkas som att organisationer gör miljövänliga val på grund av en 
genuin oro för miljön och inte på grund av lönsamhet. Om organisationer 
väljer miljövänliga val på grund av att de känner att de har ett ansvar för miljön 
kan det tolkas som att de inte endast gör det för syns skull, för att 
intressenterna ska uppfatta dem som legitima. Detta stämmer överens med 
Brown och Deegan (1998) samt Suchman (1995) beskrivning av 
legitimitetsteorin. Vilket i sin tur kan tolkas som att organisationerna inte 
använder sig av greenwashing, då det enligt Ammenberg (2012) innebär att 
organisationer marknadsför ett miljöarbete som de i praktiken inte gör. Dessa 
organisationer kan antas faktiskt göra det som de marknadsför, då deras 
miljövänliga lösningar baseras på en genuin oro för miljön. 

Flera respondenter har nämnt att de arbetar med miljöfrågor även i områden 
där det inte blir en påtaglig effekt av det. De har valt att göra det av ett 
pedagogiskt skäl, då de vill lära sina anställda vikten av att agera miljövänligt. 
Att organisationer agerar på detta sätt trots att de eventuellt inte marknadsför 
det ut till sina intressenter, kan tyda på att de förstår vikten av att sprida den 
kunskap samt kompetens de har till sina övriga anställda och därmed att de 
anser att det är viktigt att vara mån om miljön. Detta kan som stycket ovan 
tolkas som att organisationer inte endast väljer att agera miljövänligt ur ett 
lönsamhetsfokus, utan att de har ett genuint intresse för miljön och dess 
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bevarande. Vilket i sin tur kan tolkas som ett motiv till att organisationer väljer 
miljövänliga lösningar. 

Frånvaron av marknadsföring kan leda till att intressenterna inte får reda på 
allt miljöarbete som organisationerna gör, vilket i sin tur kan tolkas som både 
något bra och dåligt beroende på om intressenterna uppskattar miljöarbete i 
organisationer eller inte. Uppskattar intressenterna att organisationer agerar 
miljövänligt, vilket de enligt några av respondenterna gör, blir frånvaron av 
marknadsföring en dålig sak. Detta då intressenterna inte får reda på allt 
miljöarbete som organisationen gör. Vilket i sin tur kan innebär att 
intressenterna eventuellt inte ser på organisationen som lika miljövänlig som 
de annars hade gjort. Uppskattar intressenterna inte miljövänligt arbete i 
organisationer kan de, såsom en respondent har beskrivit, be organisationerna 
att ta bort det miljövänliga för att kunna ge dem lägre priser. På så vis blir 
frånvaron av marknadsföring en positiv sak för organisationerna.  

Från intervjuerna har det framkommit att flera av respondenterna personligen 
har ett intresse för miljöfrågor och därmed även en vilja för att arbeta starkt 
med dessa frågor. Det kan därmed antas att en organisations miljöbeslut 
påverkas av tankar och viljor som den anställda, som är ansvarig för dessa 
frågor, har. Vilket går i linje med Brunsson (2014) förklaring av hur en individs 
personliga preferenser och målsättningar påverkar individens beslut. Denna 
förklaring kan tänkas innebära att tack vare att den miljöansvarige på en 
organisation tar med sina egna värderingar och tankesätt till sitt arbete, tar 
organisationen särskilda beslut. Vilket möjligtvis kan leda till att organisationer 
tar ett större miljöansvar och därmed tar beslut som har en stor positiv 
inverkan på miljön. Det är enligt Brunsson (2014) personliga känslor som 
ligger till grund för en individs värderingar, det kan därmed tolkas som att den 
miljöansvariges känslor kring miljöfrågor till viss del ligger till grund för 
organisationens miljöbeslut. Detta kan antas vara positivt ifall den anställda 
känner ett stort miljöansvar, som speglar av sig i den anställdes arbete. Det kan 
även vara negativt ifall den anställde inte känner ett stort ansvar för miljön, 
vilket kan innebära att organisationen inte tar lika välgenomtänkta beslut kring 
detta ämne. Det kan därmed antas att en förklaring till att organisationer gör 
de miljövänliga val som de gör, är för att den ansvariga personen för 
miljöfrågor i organisationer har ett personligt intresse och brinner för frågan.  

Det kan även tänkas vara viktigt att använda kommunikation internt då det är 
av väsentlig betydelse att de högst uppsatta personerna i organisationer är 
medvetna om vikten av att agera miljövänligt, då det är dem som har det sista 
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ordet när det kommer till denna typ av beslut. Ett problem som enligt 
respondenterna kan uppkomma är svårigheten att få miljöarbetet integrerat i 
det dagliga arbetet och i ledningsbesluten. Detta problem kan enligt Epstein 
och Buhovac (2010) grundas i den press som chefer har på sig att öka 
resultatet kortsiktigt. Trots att det troligtvis är omöjligt att eliminera detta 
problem helt och hållet kan det antas att en beslutsfattare som har ett eget 
intresse för och kunskap kring frågan minskar problemet med integreringen. 
Detta då beslutstagarens egna intresse och kunskap troligtvis kan leda till 
enklare lösningar och bra information kring ämnet, vilket kan får de andra 
anställda att känna sig mer villiga att ta sig an de nya rutinerna.  

Ifall dessa högt uppsatta personerna inte förstår vikten av att agera miljövänligt 
samt fördelarna som kan uppkomma av det, kan det ses som något negativt 
för organisationerna. Detta då det kan tolkas som att organisationerna i så fall 
inte är intresserade av att vidga sina vyer, vilket eventuellt kan leda till att 
organisationerna inte utvecklas och vidgas på det sätt som de har möjlighet att 
göra, vilket stämmer överens med Cooren et al. (2011) förklaring om hur 
viktigt kommunikation är i organisationer.  

Campbell (2007) beskriver att det krävs att de högst uppsatta personerna i en 
organisation övertygas om att det är moraliskt rätt att välja miljövänliga 
lösningar alternativt att organisationen på något sätt vinner på att göra det 
valet. Detta överensstämmer med vad några av respondenterna även har tryckt 
på, då de menar att förslag om miljövänliga lösningar kräver, precis som andra 
förslag i en organisation, starka argument för att ledningen ska godkänna det 
nya förslaget. Om organisationen då har en miljöansvarig som genuint brinner 
för att förbättra klimatförändringarna kan det tänkas vara enklare att 
argumentera för de miljövänliga lösningarna och övertyga de högst uppsatta 
personerna att det är moraliskt rätt att välja miljövänliga alternativ. Det kan 
tänkas leda till att organisationer kan implementera miljövänliga lösningar på 
ett mer effektivt sätt, vilket i sin tur eventuellt kan leda till att färre 
organisationer använder sig av greenwashing. Detta kan tänkas leda till positiva 
effekter för naturen, organisationernas intressenter och även organisationerna 
själva. Naturen påverkas positivt av det då organisationerna faktiskt gör det 
som de marknadsför utåt sett och därmed väljer lösningar som faktiskt gynnar 
miljön. Intressenterna påverkas positivt av det då de kan börja lita på att 
organisationerna faktiskt gör det som de säger att de gör. Vilket eventuellt kan 
leda till att intressenterna visar mer stöd för organisationerna, kunderna kan 
exempelvis köpa mer varor eller tjänster och investerarna kan göra större 
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investeringar. Det ökade stödet leder vidare även till fördelar för 
organisationerna, då det i sin tur kan tänkas innebära att organisationerna har 
möjlighet att utvecklas och få större marknadsandelar. 

Ytterligare ett problem som kan uppkomma när det kommer till miljöfrågor 
är, som några respondenter har nämnt, bristen på resurser. Respondenterna 
berättade att organisationer då får välja att prioritera vilka lösningar de vill välja 
och därmed även välja bort. Lyckas organisationer att hushålla sina resurser på 
ett bra och långsiktigt sätt, anses de enligt Ammenberg (2012) ha en 
ekonomisk hållbarhet. Det kan tänkas vara av väsentlig betydelse då det 
underlättar för beslutstagaren att själv veta i vilka områden där miljövalen har 
störst påverkan och därmed kunna ta de bästa besluten för organisationen och 
miljön. Detta tyder på vikten av att den som tar besluten har en bra 
kunskapsgrund. 

 

5.4.!Sammanvägning 

Sammanfattningsvis kan resultatet från denna studie inte säga vilken av 
idealtyperna som är vanligast att utgå från inom organisationer när det 
kommer till val av miljövänliga lösningar. De ger dock en förståelse för 
organisationers motiv som ligger till grund för deras miljöval. Utifrån alla 
organisationer som har deltagit i denna studie kan det ses tendenser från båda 
idealtyperna vid valen av miljövänliga lösningar. Organisationerna ligger 
därmed utspridda mellan idealtyperna. Detta tyder på att det inte finns någon 
renodlad organisation som baserar sina val på antingen det ena eller det andra, 
utan organisationer är under inflytande av båda idealtypernas innehållande 
motiv.  
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6.! Slutsats  

I det avslutande kapitlet presenteras de mest centrala slutsatserna som har kunnat tas 
utifrån den genomförda studien. Avslutningsvis ges det förslag till fortsatt forskning inom 
området.  

 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för organisationers motiv 
till att använda miljövänliga lösningar samt att urskilja om det finns några 
gemensamma mönster bland dessa motiv. 

Efter genomförd studie går det att urskilja åtta gemensamma motiv för 
organisationers miljövänliga val. Vissa av motiven tyder på att organisationer 
använder miljövänliga lösningar av starka affärsmässiga skäl där det går att 
antyda att den miljövänliga delen i sig inte ligger i fokus. Andra motiv tyder 
istället på att organisationer använder miljövänliga lösningar för att de genuint 
bryr sig om miljön och vill påverka klimatförändringarna i en positiv riktning, 
oavsett om organisationen tjänar på det eller inte. Utifrån detta har det varit 
möjligt att ta fram två olika idealtyper: den resultatrationella organisationen samt den 
miljöaltruistiska organisationen. Vilket möjliggör en kategorisering av motiven för 
att komma bakom organisationernas yttre och förstå organisationernas 
tankesätt vid valen av miljövänliga lösningar. Utifrån genomförd studie har det 
framkommit tendenser av båda idealtyperna och dess motiv i de deltagande 
organisationerna. Detta visar på ett gemensamt mönster bland 
organisationerna som deltagit som visar på att de inte passar renodlat i den ena 
eller den andra idealtypen, det går därmed inte att säga att någon av 
idealtyperna är mest förekommande.  

Det tyder på att det finns motsättningar bland organisationernas motiv till att 
använda miljövänliga lösningar. Utifrån de genomförda intervjuerna går det att 
urskilja en problematik mellan den ekonomiska aspekten av valen samt 
bidraget till en bättre miljö. Vilket till viss del förklaras av respondenterna 
genom kunskapsbrist samt brist på intresse för miljöfrågor som påvisats både 
inom organisationerna och utanför bland dess intressenter. Detta gör det 
svårare för organisationer att välja miljövänliga val då det inte är nog högt 
prioriterat av beslutsfattarna i organisationerna samt då dess intressenter inte 
nödvändigtvis efterfrågar miljövänliga lösningar, vilket i sin tur skapar en 
problematik då ett mer miljövänligt val inte garanterar en ökad 
vinstgenerering.   
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Ett intressant perspektiv som studien visar på är att alla respondenter anser att 
organisationer har ett ansvar gentemot miljön, däremot tyder mycket på att 
organisationers miljövänliga val allt mer grundas på affärsmässiga motiv. Det 
kan därför antas att organisationer till viss del agerar miljövänligt på grund av 
eget intresse, för att på så sätt uppfattas som legitima då de ser en ekonomi i 
det. Detta i sig behöver inte vara något negativt, sett ur ett miljöperspektiv då 
valet av miljömässiga lösningar i sig medför en positiv effekt för miljön även 
om det rent strategiskt endast är en bieffekt av ett affärsmässigt motiv. Vilket 
visar starkt på hur mycket organisationer styrs av en strävan att uppnå 
lönsamhet. Respondenterna lyfter även fram att om en organisation har ett 
framstående miljöarbete skapar det en stolthet och bra engagemang hos 
medarbetarna, vilket är en orsak till att fler söker sig till just den organisationen 
som arbetsgivare. Detta kan i sin tur skapa både en konkurrensfördel i form av 
kompetens för organisationen samt en positiv effekt för miljön. Ur ett 
företagsekonomiskt synsätt kan det därmed vara rent taktiskt att använda 
miljövänliga lösningar av affärsmässiga skäl för att öka lönsamheten, vilket är 
avgörande för organisationers överlevnad. 

Studien tyder på att ekonomiskt och miljövänligt agerande till stor del kan gå 
hand i hand, för att detta ska fungera har det dock stor betydelse att den 
ansvariga för miljöfrågor har ett eget intresse för frågorna och därmed kan 
arbeta starkt med att driva frågorna framåt. Utifrån de påvisade 
motsättningarna som organisationer står inför kan det dras en slutsats att det 
krävs att deras miljövänliga val genererar lönsamhet för att ett ordentligt 
kraftslag mot klimatförändringarna ska vara möjligt att genomföra.   
 

6.1.!Förslag till framtida forskning 

Denna studie har studerat miljöaspekten i samband med ett 
lönsamhetsperspektiv för att skapa en förståelse för organisationers motiv till 
att använda miljövänliga lösningar. Miljöaspekten utgör tillsammans med den 
ekonomiska- och sociala aspekten, corporate social responsibility (Grankvist 
2012). Då några av respondenterna under intervjuerna har lyft fram sitt 
intresse för framförallt den sociala aspekten av hållbarhet skulle det vara 
intressant att se organisationernas syn på dessa aspekter. Ett förslag till 
framtida forskning är därför att utgå från ett liknande syfte som i denna studie 
men att undersöka motiven för ekonomiskt eller socialt hållbara lösningar i 
organisationer istället. Det skulle innebära att författarna erhåller en ökad 
förståelse kring dessa aspekter, vilket i det stora hela, om alla tre aspekter slås 
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samman, skulle innebära bred förståelse för organisationers motiv till att 
använda hållbara lösningar. Detta skulle vara intressant då det leder till en 
djupare kunskap i hur organisationer resonerar när det kommer till att göra val 
inom hållbar utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Interna drivkrafter för miljöarbete 
Bakgrund  

•! Vilken befattning har du och hur länge har du arbetat på 
organisationen?  

•! I den positionen?   
•! Har du jobbat med miljöfrågor innan? 

 
Kan du berätta lite om er organisation?  
 
Kan du berätta lite om ert miljöarbete och vad du gör?   

•! Hur känns det att jobba med det?  
•! Finns det några besvär med arbetsuppgifterna? 

 
Har ni alltid arbetat med miljöfrågor eller vad fick er att börja arbeta med 
det?   

•! Har arbetet blivit mer eller mindre omfattande med tiden?  
•! Varför/ varför inte?  

 
Verksamhetens miljöarbete  
Hur jobbar ni med miljöfrågor i alla olika led i organisationen (från råvara - till 
slutprodukt?) 

•! Hur arbetar ni med miljöfrågor i den dagliga verksamheten?  
•! Har ni märkt av några positiva/negativa sidoeffekter av 

miljöarbetet i den dagliga verksamheten?  
 
Har ni någon miljöpolicy i den dagliga verksamheten?  

•! Finns det några besvär med policyn?  
 
Vad är målet med ert miljöarbete?  
 
Är ni styrda av politiska mål/ restriktioner när det kommer till ert miljöarbete?  

•! Om ja, ser du något hinder med det?  
 
Hur går ni tillväga för att fatta miljöbeslut?   

•! Brukar ni möta på några svårigheter vid beslutsfattandet?  
•! Om ja, hur löser ni det? 

•! Har ni tagit hänsyn till något specifikt när ni tog de besluten? 
•! Om ja, varför tog ni hänsyn till just det?  

•! Händer det att beslut inte går igenom?  
•! Varför?  
•! Hur hanterar ni det?  
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Använder ni ert miljöarbete som en strategi?  
•! Om ja, på vilket sätt?  

 
Utmaningar med miljöarbete 
Vad anser du är de största utmaningarna inom miljö för organisationen?  

•! Har ni några områden inom organisationen som ni vet att ni 
behöver förbättra miljöarbetet inom?  

•! I så fall vilka?  
•! Vad är de vanligaste motstridigheterna som du möter av de 

andra beslutsfattarna och övriga anställda i er organisation när 
miljöbeslut ska tas?  

•! Brottas du personligen av några motstridigheter när det 
kommer till att ta miljöbeslut? 

 
Har ni stött på några målkonflikter när det kommer till ert miljöarbete?  

•! I så fall, hur bemöter ni dem? 
 
Tror du att vara mer miljövänlig är ett hinder för lönsamheten i 
organisationen?  

•! Varför/ Varför inte?  
•! Om ja, hur tycker du man kan lösa detta på bästa sätt? 

•! Tror du att hög lönsamhet och minimal miljöpåverkan kan 
samspela?  

 
Påverkar miljöarbetet ni utför de andra arbetsuppgifterna på något sätt? 
(positivt/negativt) 
 
Externa drivkrafter för miljöarbete  
Hur tror du att omgivningen ser på er organisation?   

•! På ert miljöarbete?  
 
Är miljöarbetet en stor del av ert varumärke?  
 
Tycker du att organisationer har ett ansvar gentemot miljön och sin 
omgivning?  

•! Om ja, på vilket sätt har de det?  
•! Varför / Varför inte? 

 
Hur visar ni ert miljöarbete utåt sett till intressenter?  

•! Tror du att er organisation hade gynnas om ni marknadsfört ert 
miljöarbete ännu mer? 

•! Varför/Varför inte?  
•! Tycker du det är viktigt att visa miljöarbetet till kunder och övriga 

intressenter?  
Hur reagerar era intressenter på ert miljöarbete? 

•! Hur bemöter ni motstridiga åsikter från intressenter?  
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Har ni kunnat se några externa effekter av ert miljöarbete? (positiva och 
negativa) 
 
Tror du er organisation hade gynnas av att marknadsföra ert miljöarbete mer?  

•! Varför/ Varför inte? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide konsult  

Interna drivkrafter för miljöarbete 
Bakgrund  
Vilken befattning har du och hur länge har du arbetat på organisationen?  

•! I den positionen?   
•! Har du jobbat med miljöfrågor innan? 

 
Kan du berätta lite om er organisation?  

•! Hur känns det att jobba med det?  
•! Finns det några besvär med arbetsuppgifterna? 

 
Vad fick er att börja arbeta med miljöarbete?   

•! Har arbetet blivit mer eller mindre omfattande med tiden?  
•! Varför/ varför inte?  

 
Verksamhetens miljöarbete  
Hur jobbar ni med miljöfrågor i alla olika led i organisationen? 

•! Hur arbetar ni med miljöfrågor i den dagliga verksamheten?  
•! Har ni märkt av några positiva/negativa sidoeffekter av 

miljöarbetet i den dagliga verksamheten?  
•! Har du märkt några sidoeffekter av miljöarbetet i 

organisationer du har arbetat med? 
 
Har ni någon miljöpolicy i den dagliga verksamheten?  

•! Finns det några besvär med policyn?  
 
Vad är målet med ert miljöarbete?  
 
Hur går ni tillväga för att fatta miljöbeslut? På er organisation och även andra 
organisationer. 

•! Brukar ni möta på några svårigheter vid beslutsfattandet?  
•! Om ja, hur löser ni det? 

•! Har ni tagit hänsyn till något specifikt när ni tog de besluten? 
•! Om ja, varför tog ni hänsyn till just det?  

•! Händer det att beslut inte går igenom?  
•! Varför?  
•! Hur hanterar ni det?  

 
Använder ni ert miljöarbete som en strategi?  

•! Om ja, på vilket sätt?  
•! Har du sett något mönster på att många organisationer du 

jobbar med använder sitt miljöarbete som strategi? 
 

Utmaningar med miljöarbetet 
Vad anser du är de största utmaningarna inom miljö för organisationer?  
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Vad är de största utmaningarna för dig som hållbarhetskonsult? 
•! Är det vanligt att organisationer har liknande områden som de 

behöver förbättra miljöarbetet inom?  
•! I så fall vilka?  

•! Vad är det vanligaste motstridigheterna som du möter av 
organisationer när implementering av miljöarbete ska 
genomföras? 

•! Brottas du personligen av några motstridigheter när det 
kommer till att ta miljöbeslut? 
 

Har ni stött på några målkonflikter när det kommer till ert miljöarbete?  
•! I så fall, hur bemöter ni dem? 

 
Tror du att vara mer miljövänlig är ett hinder för lönsamheten i 
organisationer?  

•! Varför/ Varför inte?  
•! Tror du att hög lönsamhet och minimal miljöpåverkan kan 

samspela?  
 
Påverkar miljöarbetet ni utför de andra arbetsuppgifterna på något sätt? 
(positivt/negativt) 

•! På andra organisationer som du har arbetat med? 
 
Externa drivkrafter för miljöarbete  
Hur tror du att omgivningen ser på er organisation?   
 
Tycker du att organisationer har ett ansvar gentemot miljön och sin 
omgivning?  

•! Om ja, på vilket sätt har de det?  
•! Varför / Varför inte? 

 
Hur visar ni ert miljöarbete utåt sett till intressenter?  

•! Brukar du ge råd till organisationer om hur de ska visa sitt miljöarbete 
utåt sett? 

•! Varför/Varför inte? 
 
Har ni kunnat se några externa effekter av ert miljöarbete? (positiva och 
negativa) 
 
Tror du er organisation hade gynnas av att marknadsföra ert miljöarbete mer?  

•! Varför/ Varför inte? 
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