
 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom Miljövetenskap 
C, Självständigt arbete, 15 poäng 

 

Utvärdering av 

hållbarhetsarbete 
Utvärdering av beslut inom Chalmersfastigheter   

 

Afra Noubarzadeh  



Utvärdering av hållbarhetsarbete - 

Utvärdering av beslut inom 

Chalmersfastigheter   

Afra Noubarzadeh 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

ii 

MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Teknik och Hållbar Utveckling (THU) 
Examinator: Erik Grönlund, erik,gronlund@miun.se 
Handledare: Erik Grönlund, Mittuniversitetet, erik.gronlund@miun.se 
Författarens e-postadress: afra.noubarzadeh@gmail.com 
Utbildningsprogram: Ekoteknikprogrammet, 180hp 
Omfattning: 7363 ord inklusive bilagor 
Datum: 2012-06-18 



Utvärdering av hållbarhetsarbete - 

Utvärdering av beslut inom 

Chalmersfastigheter   

Afra Noubarzadeh 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iii 

Sammanfattning 
Utvärdering av hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag är ett relativt 

nytt arbetsätt och allt fler företag har börjat etablera denna rutin i sin 

verksamhet. Chalmersfastigheter är ett fastighetsbolag inom universi-

tetsverksamheten och jobbar som en beställarorganisation vars arbete 

utgår ifrån beslutsprocesser.  

Uppsatsens syfte är att utvärdera beslutsprocesser, det vill säga att 

säkerställa att rätt beslut har fattats. Med andra ord att utvärdera 

beslutet och inte det kvantitativa resultatet. Det här genom att identifie-

ra vilka hållbarhetsåtaganden ett företag har tagit, det vill säga vad de 

anser att hållbar utveckling är. Att identifiera vilka delprocesser verk-

samheten består av och slutligen vilka beslut som fattas vid delproces-

serna. Utifrån det här kan man urskilja om varje enskilt delbeslut 

upprätthåller de tre hållbarhetsaspekterna – de ekonomiska, ekologiska 

och sociala. Det vi ser utifrån det här är vad som prioriteras vid ett 

beslut, när man ser detta kan man då på ett enklare sätt se om företaget 

tillvaratar de tre hållbarhetsaspekterna.  

Studien utgår från ISO 14001-standarden samt Bruntlandsrapportens 

definition av hållbarhetsarbete. Chalmersfastigheter ställs gentemot 

Akademiska hus i en jämförelse för att se hur två företag inom samma 

bransch har valt att operationalisera begreppet hållbar utveckling. 

Studien är en beställning från Chalmersfastigheter och som förhopp-

ningsvis ska leda till en rutin som används i deras miljöledningssystem.   

 

Nyckelord: Miljörevision, utvärdering, fastigheter, beslutsprocesser, 

Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, hållbarhetsarbete, miljöled-

ningssystem, ISO 14001, hållbar utveckling. 
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Abstract 
Evaluation of sustainable work within real-estate companies is a rela-

tively new way of working and the number of companies starting to 

work with this routine increases every day. Chalmersfastigheter is a 

real-estate company providing faculties for universities. The company is 

mainly focusing on decision-making and outsourcing. 

The aim of this essay is to evaluate decision-making processes and 

ensuring that the right decision is made, with other words, evaluating 

the decision and not the result from the decision. By identifying what 

sustainability means for Chalmersfastigheter and in which processes 

decisions are made, an evaluation is easily made to see if every decision 

is based on the three aspects of sustainability; ecology, economy and 

social. The result from this evaluation will highlight how 

Chalmersfastigheter prioritize in decisions concerning sustainable 

development.  

This study is based on the ISO 14001 standard and the definition of 

sustainable development presented in the Brundtland report. 

Akademiska Hus is used as an example to present how another compa-

ny in the same business has operationalized sustainability. This study is 

made on a request from Chalmersfastigheter and shall hopefully result 

in a routine which becomes a part of their environmental management 

system.  

 

Keywords:  Evaluation, real estate, decision-making, sustainable devel-

opment, ISO 14001, environmental management systems, 

Chalmersfastigheter, Akadameiska Hus. 
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Förord 
 

Jag vill tacka Chalmersfastigheter för att ni har gett mig möjligheten att 

få djupare insyn i hur företag och miljöarbetet appliceras i praktiken. Jag 

vill ge ett tack för allt stöd jag har fått från Mittuniversitetet i form av 

stöttning för detta arbete. 
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1 Introduktion  
 

I takt med att allt fler miljöfrågor hamnar på den globala politiska 

agendan sker det även en samhällig förändring där individer blir allt 

mer medvetna om sin påverkan på miljön. Detta gäller även för företag. 

I dagsläget jobbar allt fler företag med miljöledningssystem och 

certifierar sitt hållbarhetsarbete enligt ISO 14001-standarden. 

 

Tanken med miljöledningssystem är att företag skall kunna arbeta 

systematiskt med sitt hållbarhetsarbete och genom systematik konstant 

förbättra verksamheten. Detta ger företag möjligheten att spetsa sin 

verksamhet, produkter och tjänster för ett mer hållbart samhälle. 

 

1.1 Problemmotivering 

Chalmersfastigheter AB är ett fastighetsbolag som har sitt säte i 

Göteborg, vars verksamhet svarar för Chalmers Tekniska Högskolas 

lokalförsörjning och lokalplanering. I dagsläget är Chalmersfastigheter 

ISO 14001 certifierade och miljödiplomerade.  

 

Chalmersfastigheter har definierat vad hållbarhet innebär för dem. 

Företaget vill att denna definition skall genomsyra alla projekt oavsett 

storlek, inom företaget. De ställer sig frågan, hur deras hållbarhetsarbete 

skall värderas? De vill att svaret på denna fråga skall resultera i 

konkreta metoder som beskriver hur hållbarhetsarbetet skall utvärderas.  

 

Företaget vill utveckla en utvärderingsmetod som skall utgå från deras 

definition av hållbar utveckling samt bli en del av deras befintliga 

miljörevision. Chalmersfastigheter har skrivit i deras miljöpolicy 

följande;  

”Vi säkerställer att alla beslut grundas och balanseras med hänsyn tagen till 

ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, utan att någon aspekt får äventyras 

på bekostnad av en annan” (CFAB 2010a). 

Detta leder till frågan hur Chalmersfastigheter skall ställa ekonomiska, 

ekologiska och sociala parametrar mot varandra och hur prioriteras de 

olika parametrarna vid beslutsfattning?  
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För att kunna besvara denna fråga krävs det att Chalmersfastigheter 

utformar en utvärderingsrutin som bidrar med information, vars syfte 

är att underlätta för ekonomiska, ekologiska samt sociala hållbarare 

beslut. Om företaget lyckas utforma en utvärderingsrutin vars resultat 

kan skilja mellan mer eller mindre hållbara resultat bör företaget lättare 

kunna prioritera vilka parametrar som skall prioriteras, genom att veta 

hur företaget skall ställa dessa parametrar gentemot varandra. Resulta-

tet, från denna utvärderingsrutin, bör även kunna användas som en 

vägvisare för att kunna identifiera framtida problem. 

Detta leder till det specifika forskningsområdet denna rapport kommer 

behandla. För att kunna utforma denna typ av utvärderingsrutin krävs 

det insyn i hur och vilka hållbarhetsaspekter Chalmersfastigheter, i 

dagsläget, prioriterar i sin verksamhet.  

 

1.2 Mål och frågeställningar 

Målet med denna uppsats är att resultatet skall redovisa vilka aspekter 

av Chalmersfastigheters definition av hållbar utveckling som företaget 

prioriterar främst, respektive mer sällan. Resultatet skall hjälpa till och 

urskilja om företaget äventyrar någon hållbarhetsaspekt på bekostnad 

av en annan. 

För att kunna utforma denna utvärderingsrutin har studien utgått från 

följande frågeställningar; 

1). Hur har Chalmersfastigheter och Akademiska hus operationaliserat 

begreppet hållbar utveckling? 

2). Utifrån vilka parametrar har dessa två fastighetsbolag definierat de 

olika hållbarhetsaspekterna? 

3). Vilka processer inom Chalmersfastigheters verksamhet bör utvärde-

ringsrutinen utgå ifrån? 

4). Vilka krav ställs på Chalmersfastigheter när företaget skall utvärdera 

sitt hållbarhetsarbete internt och externt? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har fokus på att utvärdera Chalmersfastigheters operationalise-

ring av hållbar utveckling ställt gentemot Akademiska Hus. Akademis-

ka hus har valts ut då företagens verksamhet är nischad mot samma 

bransch som Chalmersfastigheter, förvaltning av utbildningslokaler. 

Hur andra företag inom övriga branscher, har definierat begreppet, 

kommer inte att behandlas.  

Det kommer inte läggas någon större vikt i att studera företagens 

befintliga miljömål. Detta beslut har fattats då det inte är intressant för 

denna studie att jämföra vilka kvantitativa mål företagen satt upp i 

dagsläget utan snarare vilka visioner de ställer upp sina mål utifrån. 

På grund av tidsbrist och resurser kommer utvärderingsrutinen inte att 

appliceras praktiskt eller exemplifieras.  
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2 Bakgrundsinformation 
Detta kapitel redogör den bakgrundsinformation som har använts och 

bör läsas för att få den förståelse som krävs för fortsatt läsning av denna 

studie. Bakgrundsinformationen sammanfattar befintlig kunskap från 

litteratur inom detta ämne.  

 

2.1 Miljöledningssystem 

Ledningssystem är system där företag upprättar sin policy och de mål 

företaget vill uppnå (Persson 2006, sid. 9). Ledningssystem ska beskriva 

hur verksamheten ska genomföras, systemet ska även redovisa vilka 

resurser som krävs för att möjliggöra utförandet av verksamheten. 

Beskrivningens utförlighet av systemet är beroende av verksamhetens 

storlek, inriktning o ambitioner (Persson 2006, sid. 13). Ledningssystem 

har vuxit fram som ett starkt alternativ till att hantera miljöproblem mer 

systematisk och syftet med miljöledningssystem är att reducera eller 

förhindra miljöpåverkningar från diverse verksamheter (Ryden 2003, 

s.735). 

Ett miljöledningssystem är ett verktyg, ingen teknologi, det är ingen 

lösning för problem, utan bör snarare ses som ett hjälpverktyg för att 

finna den bästa lösningen till ett problem genom att sätta upp miljömål 

som organisationen vill uppnå (Ryden 2003, s. 736). För att ett miljöled-

ningssystem ska uppfylla sin funktion är det viktigt att organisationen 

jobbar systematiskt och dokumenterar alla resultat. 

Användningen av prestandaindikatorer har visat sig vara ett viktigt 

verktyg för organisationer att kunna mäta hur väl deras miljöarbete 

utförs (Ryden 2003, s. 736). Prestandaindikatorer mäter inte ett resultat, 

utan snarare ställer ett värde i relation till ett annat. Innan prestandain-

dikatorer används, är det rekommenderat att bestämma vilka processer 

som är av störst intresse att följa (Ryden 2003, s. 737). För att prestanda-

indikatorer ska fungera som effektivast, bör inte för många parametrar 

mätas samtidigt. 
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2.1.1 ISO 14001 

ISO 14001 växte fram i takt med att miljöproblemen uppmärksammades 

som ett potentiellt hot mot en fortsatt industriell utveckling (Brorson 

2007, s. 14). När det internationella näringslivet tog initiativet, inför Rio 

de Janeiro-konferensen 1992, arbetades standarden fram relativt snabbt, 

år 1996 publicerades ISO 14001 och ISO 14004. En anledning till varför 

det gick att arbeta fram en internationell standard inom denna korta 

tidsintervall, berodde på att, redan under 1980-talet togs en motsvaran-

de standard för kvalitetsstyrning fram, ISO 9000-serien (Brorson 2007, s. 

14).  

PDCA (Planera – Genomföra - Följa upp - Förbättra) är en metodik som ISO 

14001 är baserat kring (Brorson 2007, s. 7). PDCA- metoden beskriver 

hur miljöarbetet skall genomföras. Första steget kallas för ”planering” 

och processen inleds med en miljöutredning där företagets miljöpåver-

kan kartläggs, följt med att en policy med konkreta mål för miljöarbetet 

utformas (Prevent 2007, s. 165). Den uppställda policyn skall kontrolle-

ras gentemot kraven som ställs inom standarden. Miljöledningssyste-

mets framgång bestäms utifrån hur väl kartläggningen av företagets 

miljöpåverkan är utförd och vad företaget fyller ledningssystemet med 

(Prevent 2007, s. 166). 

Därefter följer fasen ”genomföra” där man översätter miljöpolicyn till 

praktiska handlingar, oftast genom utbildning av personal, arbetsför-

delning etc. (Brorson 2007, s. 7). Tredje fasen är ”följa upp”, där det utförs 

övervakning, mätning och redovisning av resultaten från miljöarbetet. 

Sista fasen kallas för ”förbättra” och är av högst intresse för denna 

studie. Under denna fas gäller det att företagsledningen regelbundet 

utvärderar sitt miljöledningssystem för att få en insikt i hur väl de 

uppfyller sina mål i verkligheten. Tanken är att konstant förbättra 

systemet och företagets miljöprestanda. 

Även om ISO 14001 inte ställer några absoluta krav på vilken ambi-

tionsnivå som företaget väljer att utgå ifrån samt hur väl företaget bör 

uppnå sina mål, har standarden inbyggda krav som bör efterföljas för 

att få använda standarden (Brorson 2007, s. 20). Några exempel på dessa 

inbyggda krav är att företaget alltid ska använda sig av bästa tillgängli-

ga teknik (BAT) där det är lämpligt och ekonomiskt möjligt. Samma 

princip styr miljölagstiftningen. Det är även viktigt att tillägga att ISO 

14001 inte ställer några krav på en offentlig publicering av miljöarbetet 

(Ryden 2003, s. 757-758). 
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2.2 Miljörevision  

Miljörevision är den delen av ISO 14001-standarden som ska skall 

hänvisa till de framsteg som miljöledningssystemet leder fram till 

(Brorson 2007, s. 23). Syftet med miljöledningssystemet är att det ska 

leda till ständig förbättring, men utan bakgrundsinformation, kontroller 

eller uppföljning blir det svårt att genomföra en utvärdering av miljöar-

betet. Därför är det av företagets främsta intresse att hantera redovisan-

de dokument på ett effektivt sätt (Brorson 2007, s. 171). 

Tillämpningsområdet för revision som metod är brett och Brorson (2007, 

s. 189) definierar revision med nyckelorden; oberoende, opartiskhet, 

integritet, förtroende, samarbete, klartänkthet och oräddhet. Att arbetet 

ska genomföras systematiskt, objektivt och dokumenteras är några av 

de förutbestämda formkrav revisionsarbetet ska utgå ifrån. Miljörevi-

sion kan ses som en kvalitetskontroll av miljöarbetet där direkta miljö-

aspekter, utsläpp och avfall, eller indirekta miljöaspekter, så som 

tjänsters miljöpåverkan, omfattas. 

En heltäckande intern revision av miljöledningssystemet behöver inte 

göras vid varje tillfälle, så länge alla delar av systemet revideras regel-

bundet (Brorson 2007, s. 191).  Därför bör företaget anpassa revisionen 

gentemot sin verksamhet samt bestämma hur mycket resurser som är 

nödvändigt för att nå målet. Många företag väljer att kombinera revi-

sionerna av arbetsmiljön och/eller kvalitetssystem med miljörevisionen. 

Det bör även bestämmas om revisionerna skall genomföras av en intern 

anställd eller av en extern revisor, båda typerna av revision är godkända 

så länge de genomförs opartiskt och objektivt, även om det oftast är 

svårare för små företag att upprätthålla dessa krav (Brorson 2007, s. 

192). 

2.2.1 Delprocesser inom miljörevision 

Övervakning och mätning inom miljörevision innebär att samla in 

information under en tidsperiod och följa hur väl ett företag uppfyller 

miljöpolicyn, de övergripande och detaljerade miljömålen samt åtagan-

det om ständig förbättring, som de har ställt upp (Brorson 2007, s. 174). 

Ett för ambitiöst, eller motsvarande, ledningssystem försvårar möjlighe-

terna att utvärdera organisationens övergripande miljöprestanda. 
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Mätningarna kan vara av både kvalitativ- och kvantitativ art (Brorson 

2007, s. 173) 

Styrning ur de betydande miljöaspekterna innebär att underlätta 

miljöarbetet genom rutiner och instruktioner. Rutiner inom miljörevi-

sion innebär ofta att ett visst resultat som är definierat skall uppnås, inte 

enbart att funktionen löses men även hur det genomförs och om det 

verkligen har utförts korrekt (Brorson 2007, s. 173). 

En miljörevision består av tre faser, insamling av information, utvärde-

ring av den insamlande information och formulering av slutsatser om 

miljörisker samt förhållande som behöver förbättras (Brorson 2007, s. 

189). Insamling av informationen görs oftast med hjälp av stickprov och 

därmed är systematiken vid valet av stickproven viktig. Utvärderingen 

av den samlade informationen skall baseras på kraven ställda i ISO 

14001 och kraven i miljölagstiftningen. 

 

2.3 Definition av utvärdering 

Det finns många definitioner av utvärdering och Åke Jerkedal (2010, 

s.22- 23) poängterar att det inte finns någon riktig definition av begrep-

pet, då en utvärdering kan genomföras på olika komplexitetsnivåer. 

Oavsett definition anser Jerkedal att en utvärdering ska vara så systema-

tisk och objektiv som möjligt. Personligen definierar han utvärdering 

som att beskriva och värdera ett program. En utvärdering skall bidra 

med information, om informationen inte används är utvärderingen inte 

försvarbar (Jerkedal 2010, s. 41). Denna definition baseras på två förut-

sättningar; 
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Förutsättning 1.a. En utvärderings uppgift är att ge information. 

 1.b. Om denna information inte kommer till använd-

ning är utvärderingen värdelös. 

Förutsättning 2.a. All utvärdering kräver professionalitet. 

 2.b. Kraven på professionalitetsnivå ska variera med 

utvärderingens komplexitetsgrad. 

Tabell 1; Förutsättningar som Åke Jerkedals definition av utvärdering baseras 

på (Jerkedal 2010, s. 23). 

Det finns fyra övergripande anledningar till varför en utvärdering, 

enligt Jerkedal (2010, s. 41-45), genomförs; summativ, formativ, imple-

mentering och prognostisk utvärdering. Summativ utvärdering används 

i de fall där ett genomfört program behöver ett beslut utifall om det 

skall fortsätta, vidareutvecklas eller läggas ner. Formativ utvärdering 

kan ses som motsatsen, där utvärderingar sker i syfte att stödja och 

hjälpa ett pågående program. Det kan till synes vara svårt och skilja 

dessa åt, då det sällan är enkelt att skilja mellan ett avslutat och ett 

pågående program.  

Utvärdering av implementering kan ses som en bedömning som visar 

om ett program har genomförts enligt planerna. Den sista anledningen 

varför en utvärdering kan genomföras enligt Jerkedal är prognostisk 

utvärdering vars syfte är att i förväg bedöma ett programs framgång. 

2.3.1 Utvärderingsmodeller 

Så som det finns olika definitioner av begreppet utvärdering och olika 

anledningar till varför en utvärdering genomförs, finns det diverse olika 

tillvägagångssätt att genomföra en utvärdering på (Jerkedal 2010, s. 60-

65).  

Ett program består av olika delprocesser men börjar oftast med att ett 

behov uppstår, alternativa idéer tas fram och utreds (Jerkedal 2010, s. 

60). Beslut av återgärd baseras på ett definierat mål och syfte för detta 

specifika program. Vilka resurser som skall användas för genomföran-

det bestäms och när programmet är genomfört leder det till någon form 
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av utfall. Olika utvärderingsmodeller behandlar och utvärderar olika 

delprocesser. 

 

Figur 1; Åke Jerkedals sammanfattning av ett projekts flöde samt några olika 

utvärderingskaraktärer. 1. Mätning av attityder till (åsikter om) ett program. 2. 

Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys. 3. Mål-relaterad utvärdering 4. Pro-

cessinriktad utvärdering 5. Mål-orelaterad utvärdering. 

Utifrån dessa utvärderingsmodeller är två av större intresse för denna 

studie. Den första modellen är målrelaterad utvärdering som är beteende-

vetarnas stora bidrag (Jerkedal 2010, s. 64). Då denna modell fokuserar 

på målet och utfallet av ett visst program, samt beskriver och bedömer i 

vilken utsträckning de uppställda målen har uppnåtts, är det viktigt att 

flera mål ställs upp, i förhållande tillvarandra. Annars kan det variera 

mycket i möjligheten att mäta resultatet.  

Den andra utvärderingsmodellen är processinriktad utvärdering som 

fokuserar på genomförandet av ett program (Jerkedal 2010, s. 65). Till 

skillnad från den målrelaterade modellen, ställer den process-inriktade 

modellen frågan om hur ett program har genomförts. Genom observa-

tion kan utvärdering, delvis, förklara varför ”resultatet” blev som det 

blev. 
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3 Metod 
Inledningsvis är det viktigt att nämna att detta projekt är ett uppdrag 

från Chalmersfastigheters sida. Resultatet från denna studie skall vara 

anpassad till deras verksamhet och detta innebär att slutsatserna som 

studien kommer fram till är specifika utifrån företagets förhållanden. 

Samtidigt har det inte hittats material eller tidigare studier kring utvär-

deringsrutiner för fastighetsbolags hållbarhetsarbete. 

Dessa förutsättningar har lett till att en egen metod har formats och 

använts. Denna metod utgår ifrån Chalmersfastigheters verksamhet och 

utvärderingsteori. Först har en verksamhetsundersökning av Chalmers-

fastigheter och deras ledningssystem utförts, med hjälp av intervjuer 

och styrdokument. Fokus för denna undersökning har varit att identifie-

ra och kartlägga Chalmersfastigheters arbetssätt och vilka processer 

verksamheten består av. Genom att analysera deras ledningssystem har 

även deras hållbarhetsantaganden tagits fram. Därefter har en verksam-

hetsundersökning av Akademiska Hus genomförts med hjälp av 

företagets hållbarhetsdokument. 

Den utvärderingsteori som har använts för denna studie är ISO 14001-

standardens beskrivning av miljörevision. Studien har utgått från 

Jerkedals definition av utvärdering och utvärderingsmodeller. 

 

3.1 Verksamhetsundersökning 

Syftet med verksamhetsundersökningen är att utföra en kvalitativ 

redovisning av hur Chalmersfastigheter arbetar. Detta innebär att det 

inte har gjorts någon urskiljning mellan den information som har tagits 

fram från styrdokumenten, respektive intervjuerna. Istället har dessa två 

insamlingsmetoder använts för att komplettera varandra. 
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3.1.1 Styrdokument 

Chalmersfastigheter ledningssystem består av diverse processer som har 

dokumenterats och beskrivits i styrdokument. Dessa styrdokument har 

bidragit med en västentligadel av information som denna 

utvärderingsrutin är baserad kring. Styrdokumenten har haft störst 

inflytande på hur rutinen bör utformas för att inte bli ett bihang av 

Chalmersfastigheters ledningssystem. 

3.1.2 Intervjuer 

En intervju kan definieras som ett samtal med en struktur och ett syfte 

(Kvale 2009, s. 19). Målet med en intervju är att genom intervjuperso-

nens livsvärld tolka och beskrivna innebörden av de beskrivna fenome-

nen. Kvale (2009, s. 115) påstår att det inte finns några standardiserade 

processer eller regler för hur en forskningsintervju skall genomförs. 

Istället finns det standardval när det gäller angreppssätt och tekniker för 

de olika stadierna i en intervjuundersökning. 

Kvalitativ forskningsintervju är det standardval som har använts för 

denna uppsats. Kvalitativ forskningsintervju utgår efter kvalitativ 

kunskap som innebär att den inte syftar till kvantifiering (Kvale 2009, s. 

45). Det vill säga en kunskap som baseras på ord och inte siffror. Inter-

vjuns beskrivning och tolkning motsvarar kvantitativa resultat. 

Då styrdokumenten ger en teoretisk och byråkratisk genomgång av hur 

verksamheten fungerar, är det av intresse att även få en praktisk be-

skrivning av verksamheten. Förutom en praktisk genomgång möjliggörs 

även en, till viss mån objektiv, beskrivning av deras verksamhet, base-

rad på hur utvärderaren tolkar svaren från diverse anställda.  

Den praktiska insynen baseras på tre intervjuer av anställda med olika 

verksamhetsområden och expertis. De personer som blev intervjuade 

valdes ut av Chalmersfastigheter själva, efter kraven från utvärderaren 

att de ska ha olika arbetsuppgifter samt jobba inom samma avdelning. 

De som intervjuades hade följande titlar; miljöchef, fastighetstekniker 

och teknisk förvaltare. De som intervjuades var följande; 

Mathilda Silva – Miljöchef på Chalmersfastigheter och har hand om 

hållbarhetsfrågor. 

Tommie Johansson – Fastighetstekniker på Chalmersfastigheter och har 

hand om planerat underhåll, årsbudget för planerat underhåll, kontakt 

med entreprenörer och jourverksamhet. 
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Ulf Redsäter – Teknisk förvaltare på Chalmersfastigheter och driver 

underhållsfrågor, förändringsarbete samt ansvarar för teknik (el, hiss, 

kyl osv.) 
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4 Resultat 
Detta avsnitt redogör resultatet som har tagits fram för den uppställda 

frågeställningen. Resultatet presenteras i samma ordning som frågorna 

har ställts. Först kommer bruntlandsrapportens definition av hållbar 

utveckling att redovisas, följt med hur Chalmersfastigheter och Akade-

miska Hus har operationaliserat detta begrepp i sin verksamhet. Däref-

ter klargörs en vidare specificering av företagens definition av hållbar 

utveckling utifrån de tre hållbarhetsaspekterna. Andra halvan av detta 

avsnitt redogör hur Chalmersfastigheters verksamhet ser ut och vilka 

krav som företaget måste uppfylla vid revision. 

 

4.1 Bruntlandsrapportens definition av hållbar utveckling 

I följd av ökad förståelse kring människans påverkan på miljön och att 

miljöproblemet blev en internationell politisk fråga, fick konceptet 

”hållbar utveckling” allt större uppmärksamhet (Ryden 2003, s. 34). Det 

var först 1980 som konceptet myntades av IUCN (International Union 

for Conversation of Nature). Begreppet definierades år 1987 av WCED 

(World Commission on Environment and Development) i Bruntlands-

rapporten, Our Common Future, följande: 

“Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(Ryden 2003, s. 34). 

I rapporten togs tre olika dimensioner av hållbar utveckling upp; 

ekologisk, ekonomisk och social (Ryden 2003, s. 40). En utveckling 

utifrån dessa tre dimensioner av hållbarhet ska enligt rapporten leda till 

ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. IIED (The International 

Institute of Environment and Development) definierar hållbarhet; 

”…som en utveckling som kan upprättas under obestämd tid på grund av att 

det är socialt önskevärt, ekonomiskt genomförbart och ekologiskt hållbart” 

(Graedel 2010, s. 37).   

Den hållbara utvecklingens syfte och mål är att förstå samhället som 

helhet och försöka finna en lösning så att vi kan säkerställa vår existens. 
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Konceptets svaghet är att den är målorienterad men samtidigt inte 

erbjuder någon definitiv metod eller fungerande recept för att finna en 

hållbar lösning (Ryden 2003, s. 735). 

Styrkan är att de metoder som används i samband med hållbar utveck-

ling reducerar vår miljöpåverkan. 

Tanken bakom konceptet är att det ska fungera som en vägvisare och 

inspirera alla delar av det mänskliga samhället, från individuell till 

global samt från ekologin, ekonomin och samhället (Ryden 2003, s. 767). 

 

4.2 Chalmersfastigheter operationalisering av hållbar 
utveckling 

Chalmersfastigheter svarar för Chalmers lokalförsörjning och lokalpla-

nering (CFAB 2010a, s. 3). 

4.2.1 Vision 

Chalmers campus – hållbar mötesplats med global attraktionskraft 

(CFAB 2010a, s. 14). 

4.2.2 Mission 

Utveckla och förvalta hållbara campus som, (CFAB 2010a, s. 14). 

- stödjer Chalmersvision, målbild och strategier, 

- erbjuder ändamålsenliga och kreativa yttre och inre miljöer, 

- inbjuder till gränsöverskridande möten för samverkan mellan 

forskning, utbildning och innovation, 

- stödjer Chalmers styrkeområden för konkurrenskraftig tillväxt. 

4.2.3 Operationalisering av Hållbar utveckling 

Chalmersfastigheter skall vara föregångare i utveckling, byggande och 

förvaltning för en hållbar framtid (CFAB 2010b, s. 3-4). Företagets 

hållbarhetsåtagande skall vara en ledstjärna i deras arbete och den är 

formulerad på följande sätt; 
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- säkerställa att alla beslut grundas och balanseras med hänsyn tagen 

till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, utan att någon 

aspekt får äventyras på bekostnad av en annan. 

- medverkar i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar ut-

veckling som relaterar till företagets verksamhet. 

- skapar förutsättningar för företagets kunder och leverantörer att 

agera hållbart. 

Chalmersfastigheter har även formulerat ställningstagande för varje 

hållbarhetsaspekt; 

Ekologisk hållbarhet – projekt och aktiviteter ska följa principen minimera 

– återanvända – återvinna. 

Ekonomisk hållbarhet – hushålla med företagets ekonomiska och mänskli-

ga resurser för att stärka Chalmers framtid. 

Social hållbarhet – campusen ska vara öppna, trygga mötesplatser med 

människans behov i centrum. 

Chalmersfastigheters miljöansvar täcker bara deras fastigheter och inte 

verksamheten som utförs av hyresgästerna och andra besökare (CFAB 

2011, Intervjuer). 

4.2.4 Uppsättning av mål 

Chalmersfastigheter sätter upp årliga mål och när de har nåtts, sätts nya 

mål upp (CFAB 2011, Intervjuer). Beroende på om ett mål inte har 

uppnåtts bestämmer företaget om de ska fortsätta med det målet eller 

inte. 

 

4.3 Akademiska Hus operationalisering av begreppet hållbar 

utveckling 

Utvecklar tillsammans med svenska lärosäten kunskapsmiljöer som 

attraherar studenter och forskare från hela världen, skapar förutsätt-

ningar för innovation och bidrar till Sveriges framgång som kunskaps-

nation (AH 2010, s. 2). 
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4.3.1 Vision 

Genom att vara världsledande på kunskapsmiljöer ska de hjälpa sina 

kunder att attrahera studenter och forskare (AH 2010, s. 4). Detta ska 

bidra till Sveriges framgång som ledande kunskapsnation. Akademiska 

hus har brutit ner sin vision mot fem strategiska mål för att lättare 

arbeta mot sin vision. 

- Framgångsrik kunskapsmiljö 

- Optimal leverans 

- Starkt varumärke 

- Unik kompetens 

- Långsiktig lönsamhet 

4.3.2 Mission 

Akademiska hus vill vara med och bygga Sverige som kunskapsnation 

tillsammans med sina kunder och utveckla universiteten och högskolor-

nas verksamhet och varumärken (AH 2010, s. 5). 

4.3.3 Operationalisering av hållbar utveckling 

Akademiska hus använder hållbar utveckling utifrån deras ansvar 

gentemot ekonomin, miljön och socialt. I detta ansvar inkluderas även 

företagets leverantörer då de ses som en förlängning av deras egen 

verksamhet (AH 2010, s. 22). 

Ekonomiskt ansvar – gentemot alla svenskar, då fastigheterna tillhör dem 

och förvalta fastigheterna på bästa möjliga sätt för kommande genera-

tioner (AH 2010, s. 5-8). De skall även tillgodose ägarnas uppsatta krav 

och förvalta de stora ekonomiska och kulturhistoriska värdena. En stark 

ekonomi skall enligt Akademiska Hus minimera icke-finansiella riskex-

poneringen och stärka dialogen med intressenterna. 

Miljöansvaret – utgår ifrån bolagets miljöpolicy som är certifierat enligt 

ISO 14001 och jobbar utifrån ständig förbättring (AH 2010, s. 20-23). 

Ständig förbättring innebär att 1) bevaka krav och förväntningar, 2) 

finna affärsmöjligheter, 3) besparingar kopplat till miljöfrågor och 4) 

innehålla kunskap för trovärdig kommunikation. 
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Socialt ansvar – innebär att jobba utifrån statens ägarpolicy (AH 2010, s. 

13). Statens ägarpolicy strävar efter en hållbar social utveckling utifrån 

att jobba med 1) arbetsmiljön, 2) företagets etik och 3) mångfald. Foku-

sen är främst riktad mot medarbetaren. 

4.3.4 Uppsättning av mål 

Långsiktiga mål sätts, följt med mer kortsiktiga årliga mål (AH 2010, s. 

13). 

 

4.4 Chalmersfastigheter hållbarhetsaspekter 

Tabell 2, En vidare definiering av Chalmersfastigheters 

hållbarhetsåtagande. Varje hållbarhetsaspekt har delats upp utifrån 

deras ställningstagande, följt med en vidare utveckling av vad dessa 

ställningstaganden innebär. 

EKOLOGI (CFAB 2010b, s.5-10) 

Minimera Återvinna Återanvända 

 Resursförbrukning  

 
 Hantera material och restprodukter krets-

loppanpassat 

 Energianvändning* 

 Miljöskadliga förening-
ar och utsläpp 

 Transporter 

EKONOMI (CFAB 2010b, s.11-14) 

Hushålla resurser Hushålla kunskap 

 

 Använda befintliga resurser 

SOCIAL (CFAB 2010b, s.15) 

Tillgänglighet Säkerhet Praktiskt 

 Kommunikation  Hälsa  

 Anpassningsbart 
efter kundens behov 

 Service  Trygghet 

 Infrastruktur  Trivsel 

*Energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel inklusive kyla (CFAB 

2010b, s.6). 
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4.5 Akademiska Hus hållbarhetsaspekter 

Tabell 3, En vidare definiering av Akademiska Hus ansvarstagande. 

Varje hållbarhetsaspekt har delats upp utifrån deras ansvar, följt med en 

vidare utveckling av vad dessa ansvarsområden innebär. 

Miljöansvar: (AH 2010, s. 9-13) 

Energihushållning* 

och transporter 

- Hög prioritet åt energieffektiviseringar och ut-
veckling av alternativ energiproduktion. Efter-
strävar den mest effektiva energilösningen till 
nytta för såväl kunden som för Akademiska Hus. 

Materialhushållning 
- Bygger och förvaltar fastigheterna på ett miljö-

anpassat och resurssparande sätt. 

Utfasning av farliga 

ämnen 

- Verkar för att kraven på att förebygga förore-
ningar som kan uppkomma i verksamheten 
uppfylls samt verka för att miljöarbetet ständigt 
förbättras. 

Innemiljö 
- Fastigheterna och campusområdena ska tillmö-

tesgå hyresgästers, över tiden skiftande, behov. 

Ekonomiskt 

ansvar: 
(AH 2010, s. 5) 

Konkurrenskraftiga 

hyror 

 

- Skapa trygghet och kvalitet för ägare, kunder 
och samhälle. 

 

Säkra investeringar 

Ekonomisk stabilitet 

Socialt ansvar: (AH 2010, s. 20-22) 

 

Behålla och utveckla 

befintliga medarbetare 

 

- Utvecklingssamtal och utbildning. Erbjuda ut-
vecklande och engagerande miljö. Delegera an-
svar och ge tydliga mål för medarbetarna på in-
dividuell nivå 

Attrahera nya 

medarbetare 

- Strukturerat och samordnat sätt berätta om 
Akademiska Hus styrkor. 

Tydligt ledarskap - Skapa känsla av stöd och engagemang 

*Elanvändning, värmeanvändning, kylanvändning och vattenanvändning (AH 2010, s. 19). 
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4.6 Chalmersfastigheters verksamhet 

Chalmersfastigheter har i ett drygt decennium arbetat målmedvetet och 

målstyrt med miljö- och hållbarhetsfrågor (CFAB 2010a, s. 9). Företaget 

jobbar utifrån ett miljöledningssystem som har uppfyllt kraven sedan 

2007 för ISO 14001 standarden och även varit miljödiplomerad av 

Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. 

Då Chalmersfastigheter är en beställarorganisation utförs inte ärenden 

av Chalmersfastigheter själva utan istället läggs genomförandefasen av 

dessa ärenden ut på entreprenad, genom upphandling (CFAB 2011, 

Intervjuer). Förarbete och uppföljning är de två processer som kan anses 

vara Chalmersfastighetersinterna verksamhet. Dessa två processer 

inkluderar fem delprocesser; 1) ärenden uppstår och Chalmersfastighe-

ter identifierar ärendet, 2) förstudie där ärendet analyseras, 3) beslut av 

vilken lösning som bör prioriteras, 4) upphandlingen som ser till att de 

beslut som fattas genomförs 5) uppföljning i projekt som utvärderar om 

resultatet blev som önskat. Uppföljningen skall ligga som kunskaps-

grund för framtida ärenden. 

 

Figur 2, En processkarta över vilka delprocesser Chalmersfastigheters 

verksamhet består av. 
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4.7 Krav 

Chalmersfastigheters har ställt krav på att utvärderingsrutinen skall 

vara en del av deras befintliga hållbarhetsarbete (CFAB 2011,s. 1-2). Då 

företagets miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, bör 

utvärderingsrutinen uppfylla de krav som ISO 14001 standarden ställer 

på miljörevision. 

4.7.1 ISO 14001 krav 

Miljörevision är den delen av ISO 14001 standarden som ska skall 

hänvisa till de framsteg som miljöledningssystemet leder till (Brorson 

2007, s. 23). Några av de förutbestämda formkrav som revisionsarbetet 

ska utgå ifrån är att arbetet ska genomföras systematiskt, objektivt och 

dokumenteras. 

Även om ISO 14001 inte ställer några absoluta krav, på vilken 

ambitionsnivå som företaget väljer att utgå ifrån och hur väl företaget 

bör uppnå sina mål, har standarden inbyggda krav som bör efterföljas 

för att få använda standarden (Brorson 2007, s. 23). Ett exempel på dessa 

inbyggda krav är att företag alltid ska använda sig av bästa tillgängliga 

teknik (BAT), där det är lämpligt och ekonomiskt möjligt.  

Det är även viktigt att tillägga att ISO 14001 inte ställer några krav på en 

offentlig publicering av miljöarbetet (Ryden 2003, s. 757-758). ISO 14001 

standarden ställer även krav på att utbilda den personal som skall 

använda och genomföra miljörevisionen (Brorson 2007, s. 140). 

4.7.2 Krav från definitionen av utvärdering 

Detta arbete använder sig av Jerkedals (2010, s.41) definition av 

utvärdering. Enligt denna definition bör alla utvärderingar vara så 

systematiska samt objektiva som möjligt. En utvärdering skall även bidra 

med information samt kräva professionalitet.  

 

.  
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5 Analys – Utformning av rutin 
Detta avsnitt kommer att analysera och utforma en utvärderingsrutin 

för Chalmersfastigheters hållbarhetsarbete. Utvärderingsrutinen kom-

mer vara baserad kring resultatet som presenterades i denna studie. Då 

rutinen skall utgå från företagets definition av hållbar utveckling, 

kommer detta avsnitt inte diskutera eller jämföra och försöka jämföra 

deras definition mot Akademiska Hus. En jämförelse mellan dessa två, 

kommer att diskuteras under diskussionsavsnittet. 

 

5.1 Chalmersfastigheters hållbarhetsåtagande inverkan  

Chalmersfastigheters hållbarhetsåtagande, det vill säga att säkerställa 

att alla beslut grundas och balanseras med hänsyn tagen till de tre 

hållbarhetsaspekterna. Det här beskriver företagets miljöpolicy bäst och 

bör enligt mig ha störst inverkan på utvärderingsrutinens utformning. 

Detta hållbarhetsåtagande tyder på följande; 

1) besluten som fattas i verksamheten är av intresse, 

2) de tre hållbarhetsaspekterna är av lika stor betydelse, 

3) om någon aspekt äventyras anses beslutet vara ohållbart. 

Dessa tre punkter antyder att utvärderingsrutinen skall utvärdera beslut 

som fattas i de olika delprocesserna inom företaget och att ingen vikt 

skall läggas på någon specifik aspekt.  

 

5.2 Delprocesser 

Chalmersfastigheters verksamhet är uppdelat i olika delprocesser, som 

tidigare redovisat. Dessa delprocesser bör användas för utvärderingsru-

tinen med fokus på beslut som fattas under det specifika stadiet. Målet 

med delprocesserna, det vill säga vad som utvärderas, utgår ifrån 

delprocessernas syfte. Alla delprocesser, förutom när ett ärende uppstår, 

har tagits med. Denna delprocess anses inte vara av större vikt mer än 
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att göra en bedömning om ärendet är rätt placerat eller identifierat. 

Syftet med delprocesserna är följande;  

Förstudie – Analysera möjligheterna till att fatta beslut i samklang med 

hållbarhetsåtagandet. 

Beslut – Prioritera valet av möjligheter till beslut för de olika hållbarhet-

såtagandena. 

Upphandling – Genomföra beslut som har prioriterats. 

Uppföljning i projekt – utföra en kontroll av genomförandet av ärendet 

och identifiera om besluten har uppfyllts. 

Då Chalmersfastigheter är en beställarorganisation och genomförandet 

av ärendena läggs ut på entreprenad, väljs genomförandefasen bort.  

Istället kan upphandlingsfasen ses som genomförandet av besluten och 

uppföljningen som en säkerhetskontroll av att entreprenören har levt 

upp till avtalet. 

 

5.3 Utvärderingsparametrar 

De parametrar som utvärderingen bör använda sig av vid bedömning är 

företagets ställningstagande för de tre olika hållbarhetsaspekterna. 

Dessa parametrar redovisades under resultatavsnittet och är följande; 

Minimera – minimering betyder att en eller flera aspekter av en kompo-

nent har minskat. 

Återvinna – återvinning innebär att avfallet från ärendet har hanterats 

kretsloppsanpassat. 

Återanvända – återanvändning antyder, vid avslut av ett ärende, att 

samma komponent som t. ex felanmäldes eller byttes ut, har fått ett nytt 

användningsområde. Förutsatt att komponenten inte innehåller farliga 

delkomponenter som bör sättas ur bruk. 

Hushålla resurser - syftet med att bedöma om befintligt material har 

använts. Vilket innebär att avgöra om företaget har använt de resurser 

som de redan har. 
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Hushålla kunskap - syftet med att bedöma om befintlig kunskap har 

använts, innebär att bedöma om man har utnyttjat den interna experti-

sen, för att kunna utföra ärendet. 

Tillgänglighet - om återgärden har lett till ökad tillgänglighet för använ-

daren eller inte. Tillgänglighet kan innebära möjlighet att kunna ta sig 

fram, transportera eller komma åt något lättare. 

Säkerhet - om återgärden har lett till ökad eller inte säkerhet. T.ex. 

mindre farliga komponenter eller bättre instruktioner. 

Praktisk - om återgärden har lett till ökad användbarhet för användaren 

eller inte. Användbarhet innebär att den avsedda funktionen förbättras 

eller inte. Anpassningsbart är ett annat synonym. 

 

5.4 Bedömning 

Bedömningen bör inte vara så komplicerad, ett Ja, respektive ett Nej och 

alternativt ett Oförutsägbart och ett Oförändrat val, bör räcka. För att 

komma fram till detta svar bör en undersökning utföras, beroende på 

ärendets storlek. För mindre projekt kan enklare jämförelser mellan två 

komponenter utföras och för större projekt en mer genomgående 

undersökning. 

 Inga parametrar väger tyngre än de övriga. Istället bör fokus sättas på 

att försöka uppfylla så många mål som möjligt, då alla dessa mål är 

nödvändiga för Chalmersfastigheter att uppnå, för att kunna säkra 

deras hållbara framtid. Därmed kan en bedömning genomföras utifrån 

hur pass många mål som har uppfyllts, inte har uppfyllts samt hur 

många som det saknas information för att göra en bedömning kring. 

Detta bör resultera i ett resultat som ger ledningen en vägvisning eller 

med andra ord, en förutsägelse av eventuella framtida problem för att 

Chalmersfastigheter ska kunna säkra sin framtid. 
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5.5 Kartläggning av utvärderingsrutinen 

 

Figur 3 Kartläggning av utvärdering.  

Om Chalmersfastigheter utgår från att varje delprocess, genom dess 

syfte, utvärderar om varje delprocesserna har uppfyllt sitt mål, bör 

utvärderingen av hållbarhetsarbetet fungerar korrekt. Exempelvis har 

projektledningen, vid förundersökningen, analyserat möjligheterna till 

minimering och har projektledningen vid sitt beslut prioriterat minime-

ring. Följt med att vid upphandling, genomfört beslutet så att resultatet 

kommer leda till minimering och avslutningsvis har ledningen utvärde-

rat om minimeringen vid det specifika projektet har gett det önskade 

resultatet eller inte. 
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6 Diskussion 
Den avslutande diskussionen för denna studie kommer att analysera 

Chalmersfastigheters hållbarhetsåtagande jämfört med Bruntlandsrap-

portens definition av hållbar utveckling och Akademiska Hus hållbar-

hetsåtagande. Detta utförs ur ett vetenskapligt syfte för att få djupare 

inblick i hur företaget kan alternativt förbättra och utveckla sitt hållbar-

hetsåtagande.  

Andra delen av detta diskussionsavsnitt kommer föreslå vidare utveck-

ling av utvärderingsrutinen med fokus på hur Chalmersfastigheter skall 

tillämpa rutinen och presentera resultatet med återkoppling till teorin 

som studien har använt.  

 

6.1 Hållbar utveckling 

Innan en djupare diskussion påbörjas är det viktigt att främst nämna 

skillnaden i avgränsningen mellan Bruntlandsrapportens definition och 

Chalmersfastigheters hållbarhetsåtagande. Chalmersfastigheter jobbar 

med en specifik del av ett samhälle medan Bruntlandsrapporten talar 

om en total samhällig utveckling. Självfallet påverkar detta hur Chal-

mersfastigheter operationaliserar begreppet och vilka ställningstagan-

den de jobbar utifrån. Detta skall dock inte förhindra företaget från att 

bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. 

Vid en jämförelse mellan två definitioner är det viktigt att bestämma 

vad man jämför. I detta fall har tre övergripliga krav från bruntlands-

rapportens definition av hållbarhet används som Chalmersfastigheter 

bör uppfylla. De tre slutsatserna är följande; 

1) tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

behov. 

2) förhålla sig till de tre hållbarhetsdimensioner; ekologi, ekonomi och 

social. 

3) fungera som vägvisare.  
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Chalmersfastigheters befintliga hållbarhetsarbete uppfyller dessa krav. 

Första kravet uppfylls då de i sin miljöpolicy nämner att de vill säker-

ställa företagets framtid. Istället för att tala om generationer, talar 

företaget om Chalmersfastigheters existens som företag oavsett föränd-

ring i marknaden. Andra kravet uppfylls då deras hållbarhetsåtagande 

utgår från de tre hållbarhetsaspekterna och att de har antagit specifika 

ställningstaganden för varje aspekt. Det tredje kravet uppfylls då de 

nämner att deras hållbarhetsåtagande skall ses som en ledstjärna för 

deras verksamhet. 

Även om Chalmersfastigheter, på ett övergripligt sätt uppfyller Brunt-

landsrapportens definition av hållbar utveckling, innebär detta inte att 

de har formulerat den på det mest optimala sättet.  För att säkerställa 

detta faktum har deras hållbarhetsåtagande jämförts med en av bran-

schens största och ledande företag inom lokalförvaltning mot universi-

tetsverksamheter. Ingen vikt kommer läggas vid vilken av dessa företag 

som har en bättre, respektive sämre, operationalisering. 

Chalmersfastigheter och Akademiska Hus är båda företag som är jobbar 

för en större organisation, Chalmersfastigheter för Chalmers och Aka-

demiska Hus för svenska staten. Detta innebär att de måste förhålla sig 

till denna organisation samtidigt som de förhåller sig till sina kunder. 

Denna relation påverkar hur företagen har formulerat sin verksamhet. 

Chalmersfastigheter som jobbar för Chalmers har fokuserat främst på 

lokaler medan Akademiska Hus specificerar att det är kunskap som de 

vill erhålla. Denna skillnad blir även tydlig när företagen skall operatio-

nalisera begreppet hållbar utveckling för deras verksamhet. Akademiska 

Hus talar om ansvar gentemot sina ägare och omgivning medan Chal-

mersfastigheter ställer upp åtaganden som beskriver hur de bedriver sin 

verksamhet. 

Vid specificering av den ekologiska aspekten hänvisar Akademiska hus 

att de mer övergripligt jobbar med ständig förbättring medan Chalmers-

fastigheter specificerar att de vill minimera, återvinna och återanvända. 

Däremot använder båda företagen liknande parametrar. Skillnaden 

mellan företagen kan delvis bero just på att deras verksamheter skiljer 

sig i storlek. Att arbeta utifrån minimering, återvinning samt återan-

vändning kanske inte är lika optimalt jämfört med enbart utgå från 

ständig förbättring, då det blir för specifikt för ett företag av Akademis-

ka Hus storlek. 
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Den ekonomiska aspekten för båda företagen är väldigt lika. Båda utgår 

från att säkra företagets framtid. Återigen specificerar Chalmersfastighe-

ter mer än Akademiska Hus då de vill hushålla sina resurser jämfört 

med att bevara ekonomiska och kulturhistoriska värden. Däremot har 

Akademiska Hus en mer utförlig beskrivning av de parametrar som den 

ekonomiska aspekten utgör medan Chalmersfastigheter använder sig av 

en mer övergriplig beskrivning. 

Den största skillnaden mellan företagens operationalisering är den 

sociala aspekten. Chalmersfastigheter har valt att använda sig av en mer 

extrovert beskrivning medan Akademiska Hus en mer introvert. Chal-

mersfastigheter sätter kunden i centrum och att dess lokaler skall vara 

säkra, praktiska och tillgängliga för dem. Akademiska Hus däremot 

fokuserar på att formulera deras sociala ansvar gentemot deras medar-

betare.  

Anledningen till denna stora skillnad kan vara många men grundar sig i 

företagens storlek. Då Chalmersfastigheter är en beställarorganisation 

och med överlag få anställda, även mindre anställda ute på fält, blir det 

inte lika aktuellt att fokusera lika mycket på deras arbetsförhållanden. 

Samtidigt sitter Chalmersfastigheter i samma lokaler som sina kunder 

och drar nytta av de förmåner deras sociala arbete tillför. 

Akademiska Hus som har ett stort antal medarbetare. Då de arbetar 

över hela Sverige med olika regionala kontor och även inkluderar 

externverksamhet i sitt ansvar, är det av största prioritet att ha lika 

socialt accepterade arbetsförhållande över hela landet.  

 

6.2 Utvärderingsrutinen  

Under teoriavsnittet klargjordes att ett miljöledningssystem enbart är ett 

verktyg, vilket innebär att den inte löser några problem utan främst 

hjälper till för att finna bästa lösningen för organisationen att nå sina 

mål. Denna utvärderingsrutin ska vara en del av Chalmersfastigheters 

miljöledningssystem och därmed bör även rutinen använda samma 

princip. Rutinens resultat löser inga problem, enbart hjälper företaget att 

identifiera lösningar till problem inom deras hållbarhetsarbete. 

För att mäta hur väl hållbarhetsarbetet utförs enligt Chalmersfastighe-

ters hållbarhetsåtagande används prestandaindikatorer. De processer 
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som har valts att följa är de som företagets miljöledningssystem utgår 

ifrån, som är utformad efter ISO 14001 standardens PCDA metod 

(Planera – Genomföra - Följa upp – Förbättra). Rutinens prestandaindikato-

rer ställer besluten från de olika processerna mot varandra och identifie-

rar vilka hållbarhetsaspekter som har prioriterats. Prestandaindikato-

rerna utgår från företagets ställningstagande för de tre hållbarhets-

aspekterna. Detta anses lämpligt då Chalmersfastigheter miljöpolicy 

antyder att alla beslut ska ta hänsyn till dessa tre aspekter. 

Miljörevisionen som är en väsentlig del av ISO 14001 standarden, 

hänvisar till de framsteg som miljöledningssystemet leder till och 

därmed faller det naturligt att bedömningen av resultatet från rutinen 

skall tyda på om framsteg har tagit. För denna typ av bedömning är 

ingen kvantifiering av resultatet intressant då Chalmersfastigheter är en 

beställarorganisation och kärnan i deras verksamhet är beslutprocesser. 

Istället bör resultatet kompletteras med den årliga miljörevisionen för 

att jämföra om besluten inom Chalmersfastigheters verksamhet reflekte-

rar den årliga miljörevisionens kvantitativa resultat.  

Chalmersfastigheters ambition är att alla deras beslut skall ta hänsyn till 

de tre hållbarhetsaspekterna, vilket är ett ambitiöst mål. Detta mål kan 

vara svårt att uppfylla och det är upp till företaget att bedöma när de 

har uppfyllt sitt mål och då bedömningen av resultatet kan inkludera 

svar som oförändrat eller oförutsägbar är det viktigt att bestämma hur 

detta påverkar strävan efter att nå målet.  

 

6.3 Utvärderingsmodell 

Tidigare redovisades några anledningar till varför en utvärdering 

genomförs. Det kan vara svårt att skilja vissa av dessa åt men för att 

underlätta valet har Chalmersfastigheters hållbarhetsarbete identifierats 

som en konstant löpande process som inte har några planer på att 

avslutas. Därmed blir en formativ utvärdering mer aktuellt då den 

specificerar att dess syfte är att stödja och hjälpa ett pågående program 

medan summativ vill bestämma om något skall fortsätta eller läggas 

ner. Däremot finns det även motiv för att bedöma om ett program har 

genomförts enligt planerna (utvärdering av implementering), det vill 

säga om hållbarhetsarbetet har genomförts enligt företagets hållbarhet-

såtagande och ställningstagande.  
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Utvärderingsrutinen som har arbetats fram under denna studie stäm-

mer överrens med de utvärderingsmodeller som har presenterats under 

denna studie. Målrelaterad utvärdering har anpassats för att se om 

hållbarhetsarbetet har uppfyllt Chalmersfastigheters hållbarhetsåtagan-

de. Processinriktad utvärdering har använts som ett komplement då det 

är besluten som följs över de olika delprocesserna för att identifiera 

varför ett resultat blev som det blev. 
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7 Slutsats 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan operationaliseras inom 

företag och forma dess verksamhet på olika sätt beroende på företagets 

vision, mission och ställningstagande. Under denna studie redovisades 

två företag, Chalmersfastigheter och Akademiska hus, som har opera-

tionaliserat hållbar utveckling inom sin verksamhet. Båda dessa företag 

har utgått från Bruntlandsrapportens definition men samtidigt anpassat 

begreppet efter sin verksamhet. 

Chalmersfastigheter och Akademiska Hus använder samma definition 

men med en annan avgränsning då de båda företagen fokuserar på 

lokaler. Skillnaden är att Chalmersfastigheter jobbar utifrån de tre 

hållbarhetsaspekter gentemot sin kund medan Akademiska Hus utifrån 

sitt ansvar mot sina medarbetare. Chalmersfastigheter strävar efter ett 

tillstånd av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet där beslut leder 

till minimering, återanvändning, återvinning, osv. Akademiska Hus 

strävar efter att ta sitt ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar för att 

på så vis ska t.ex. en god innemiljö för sina medarbetare. 

Då Chalmersfastigheter utgår från att de vill säkerställa att alla beslut 

som fattas ska tillgodose de tre hållbarhetsaspekterna blir detta ledstjär-

nan i utvärderingsarbetet. Vilket innebär att det kan anses lämpligast att 

forma en rutin som utvärderar om varje delprocess i företagets verk-

samhet har tillgodosett de tre aspekterna. För att underlätta utvärde-

ringen tilldelas varje delprocess ett syfte och mål som användas för 

bedömning, t.ex. har möjligheter till minimering av avfall undersökts 

under förstudien eller inte.  

Resultatet från en utvärdering av detta slag bör underlätta för snabba 

och resurseffektiva utvärderingar då en kvantifiering sällan behövs 

genomföras. För i slutändan är syftet med utvärderingen att enbart 

utvärdera själva beslutet och inte det kvantitativa resultatet som beslutet 

leder till. Det vill säga valde ledningen att prioritera miljön före ekono-

min eller inte vid beslutsfattning. Utvärderingen bör kompletteras med 

en kvantitativ miljörevision för att säkerställa om besluten faktiskt 

resulterar till den förändring som utvärderingen antyder på.  Utbildning 

av personalen bör även ske kontinuerligt så att de är insatt vilken den 

senaste tillgängliga teknologin är, för att göra en korrekt bedömning. 
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Bilaga A: Intervjufrågor  
Ärenden och beslutsprocesser 
När ett förvaltningsärende kommer in, hur ser hela beslutsprocessen ut i 

dagsläget? 

- På vilka sätt kan CFAB få in ärenden, gällande förvaltning? 

- Vad gäller ärendena? 

- Hur många ärenden genomförs, ungefär, under en månad? 

- Hur lång tid tar varje ärende att utföra? 

- Vilken verksamhet blir outsourcead? 

- Hur många ärenden blir outsourceade? 

- Bestäms all outsourcead verksamhet var 3- 5år vid upphandling?  

- Hur uppföljs outsourcead verksamhet? 

- Hur ser feedbackprocessen ut för tillfället? 

- Hur ser bedömningen ut om det anses vara ett ekologiskt, ekonomiskt 

eller socialt prioriterat projekt? 

 

Infrastruktur för kommunikation 

Hur ser infrastrukturen ut inom förvaltningsavdelningen för Chalmers 

Fastigheters kommunikation, vid interna processer? 

- Hur många anställda blir involverade generellt per ärende? 

- Hur många jobbar samtidigt under olika delar av ett ärende? 

- Vilka kommunikationsnät finns det? 

- Under ett ärende hur ofta informeras alla anställda om dess situation? 

- Hur får man tillgång till information kring bedömningar från tidigare 

projekt? 

- Finner ni brister i ert kommunikationsnät i så fall vad? 

 

Utvärderingsmetod 

Hur ställer man ekonomiska, ekologiska och sociala parametrar mot 

varandra vid en utvärdering av Chalmers Fastigheters interna 

förvaltningsarbete? 

- Hur mäter CFAB det ekonomiska, ekologiska och sociala resultatet i ett 

projekt? Kronor, CO2,  NKI?  

o Hur bedömer man om det har varit en positiv utveckling eller 

negativ? 

- Vilka befintliga utvärderingsverktyg finns det? 

- Vad ska resultatet från utvärderingen användas till? 


