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Förord  

Vi vill först och främst tacka Urban Österlund för råd och stöd vi har fått löpande under 

studiens gång. Ett stort tack till alla opponenter som har hjälpt till att utveckla och strukturera 

arbetet. Sist vill vi tacka alla respondenter som har ställt upp på intervjuer, utan er hade denna 

studie inte blivit till.  
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Abstract 

Today's society is developing towards a more conscious and dedicated attitude concerning the 

need for sustainable businesses. To ensure that the construction business who is responsible 

for massive impacts to environment and the society, the legislation demanding sustainability 

reporting has been passed in the EU. The purpose of this legislation is to force companies to 

include the environmental and social aspects of their operations and not just the economic. 

The purpose of this study is therefore to investigate how the construction companies in 

Sweden has been affected due to the legislation on sustainability reporting. The aim of this 

study is, through a qualitative working method, to answer which governing instruments the 

construction companies use in order to implement sustainability in the entire organisation on 

a day to day basis. The study has investigated four construction companies largely based in 

and around the three biggest cities in Sweden, Stockholm, Gothenburg and Malmö. The 

interviewees in each company has a role in which they are involved in the strategic 

operations towards sustainability. The aim is here for the study to answer which governing 

instruments has been the most influential and successful.  

The results of the study reveals that beyond the legislation each company has a very different 

approach and layout concerning the sustainability reporting. The reason for this is because 

each company has different guidelines through frameworks and certification standards. 

Depending on what they consider to be vital elements to report, the reportings differ leading 

to different forms of governing throughout the companies. This also shows that the most 

successful governing instruments differ as well. Although the study concludes that the 

companies have mutual governing instruments in the form of education for the employees to 

enhance competence. It also shows that they all use instruments impacting employee values 

which leads to a comprehensible understanding of the company’s visions and guidelines. 

  



Sammanfattning 

Samhället går ständigt mot en mer medveten och engagerad attityd gällande att företag agerar 

på ett hållbart sätt. För att säkerställa att byggbranschen med både stor miljö- och 

samhällspåverkan engagerar sig i frågan har lagen om hållbarhetsredovisning stiftats i EU. 

Meningen är att tvinga byggföretagen att även redovisa sitt ekologiska och sociologiska 

arbete och inte bara det ekonomiska. 

Syftet med studien är därför att undersöka hur byggföretag i Sverige blivit påverkade av 

hållbarhetsredovisningen. Målet med denna kvalitativa studie är att analysera vilka styrmedel 

byggföretag kan använd sig av för att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet. Studien har 

studerat fyra byggföretag i Sverige som agerar inom de tre storstäderna Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Respondenterna på respektive byggföretaget har kompetens i det strategiska 

arbetet inom hållbarhet. Arbetet strävar efter att besvara vilka styrmedel som varit väsentliga 

att implementeras i det operativa arbetet. 

Arbetets resultat visar att utöver de lagstadgade kraven från lagen om hållbarhetsredovisning 

skiljer sig byggföretagens redovisningar. Detta beror på att byggföretagen följer olika 

ramverk och certifieringar. Då byggföretagen själva bestämmer vad de anser är viktigast att 

redovisa skiljer sig hållbarhetsarbetet och därmed också styrningen. Det visar även att de 

styrmedel som gett mest effekt på hållbarhetsarbetet är av olika karaktär för respektive 

företag. Intressant att byggföretagen implementerar hållbarhetsarbetet på olika sätt. Men 

gemensamma styrmedel för alla företag är utbildningar för att öka medarbetarnas kompetens 

samt värderingar som leder till en övergriplig förståelse för ledningens visioner och riktlinjer. 

  



Definitioner 

Triple bottom line approach - John Elkingtons idè som grundas i att företag ska utgå från tre 

grundläggande perspektiv: miljömässiga, sociala och ekonomiska. Begreppet TBL markerar 

att företag kan komplettera sina rapporter, inte bara med ekonomiska delar utan även genom 

att redovisa hur de bidrar till att minska företagets miljöpåverkan samt öka sitt sociala ansvar. 

Livscykelperspektiv - Helhetsbilden av en produkt eller tjänsts totala miljöpåverkan under 

dess livscykel. 

Intressenter - En aktör eller en grupp som har ett intresse i ett företag eller en organisation, 

ställer krav på företag och företaget ställer krav på intressenten.  

 ISO- Ett internationellt standardiseringsorgan. 

GRI- Ett verktyg som fungerar som ett ramverk för hållbarhetsredovisning, leder till en 

certifiering.   

KMA- Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. 

Styrmedel- Ett verktyg eller instrument som olika standarder och strategier kokas ner till och 

som tillämpas i praktiken för att uppnå de mål som företaget strävar efter. 

Implementering- Tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en verksamhet. 

BTA- Byggnadsteknisk area, vilket innebär storleken på det område som byggprojektet tar 

upp. 
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1. Inledning 
 

Inledningen syftar till att skapa ett intresse och består även av en kortare beskrivning om vår 

förförståelse. Varför vi tycker studieobjektet är relevant presenteras i bakgrunden, 

problemdiskussionen, syftet, där också studiens frågeställningar presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 
Bostäder är väldigt aktuellt idag då det råder stor bostadsbrist i Sverige. Hela 255 av landets 

290 kommuner uppger att det råder bostadsbrist enligt bostadsverkets senaste 

bostadsmarknadsenkät. Detta är en ökning med 72 kommuner på 2 år (Boverket, 

bostadsmarknadsenkät, 2017). Samtidigt som utbyggnadstakten drastiskt behöver öka måste 

byggnadsbranschen säkerställa att lika väl byggnadsprocessen som de färdiga bostäderna är 

hållbara. 

Byggverksamheten är en motor för tillväxt i Sverige, en väl fungerande bygg- och 

fastighetsmarknad förser de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins 

produktion samt samhällsservice. För att möjliggöra ett utökat värdeskapande för 

byggbranschens intressenter och säkerställa dess konkurrenskraft är det väsentligt för 

byggföretagen att förbättra hållbarhetsarbetet i praktiken (Sveriges byggindustrier, 2015). 

Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges byggindustrier, ser hållbar utveckling och ett 

hållbart byggande som en nödvändig och spännande utmaning för byggbranschen. Hon 

menar att den långsiktiga lönsamheten i dagens samhälle inte enbart kommer genom 

ekonomisk vinst. Den skapas också mycket genom att som företag ta ansvar för både 

personal och miljö (Sveriges byggindustrier, 2002). 

EU-kommissionen konstaterade den 13 april 2011 att det finns ett behov av en ökad öppenhet 

om den sociala och miljörelaterade information som företag inom alla sektorer har. EU ville 

göra företagandet mer transparant inom EU och lagstifta ett socialt ansvar vilket innebär 

ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt, ett arbete för samhällets intressen och för 

en hållbar återhämtning. Europaparlamentet konstaterade betydelsen av att företag 

offentliggör information om hållbarhet, till exempel sociala och ekonomiska faktorer, i syfte 

att fastställa risker för hållbarheten och öka investerarnas och konsumenternas förtroende. Att 

redovisa icke-finansiell information är grundläggande för att skapa förändring i riktning mot 

en hållbar global ekonomi genom kombinationen av långsiktig lönsamhet, social rättvisa och 

miljöskydd. Europaparlamentet uppmanade EU-kommissionen att lägga fram förslag till 

lagstiftning om företags tillhandahållande av icke-finansiell information (Europaparlamentet 

och rådets direktiv 2014/95/EU.).  

Hållbarhetsrapporteringen är ett resultat av EU-direktiv 2014/95/EU. Detta sker genom den 

så kallade hållbarhetsredovisningen som syftar till att offentliggöra och visa på hur företag 

påverkar samhället sett till de icke-finansiella aspekterna. Hållbarhetsredovisningen tar bland 
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annat upp hur företagen hanterar miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption. En växande medvetenhet bland medborgare ökar i 

en tid när det finns växande granskning av företag, liksom en ökande makt hos oberoende 

aktörer. Nödvändigheten för företag att avslöja information om dess sociala och miljömässiga 

prestanda ökar (Ho & Taylor, 2007), (FAR, 2016). Hållbarhetsredovisningen sätter press på 

företagen som genom ekonomistyrning sätter upp strategier och utformar styrmedel för att 

uppnå bra resultat på redovisningen och på så vis erhålla konkurrensfördelar (Nilsson, Olve, 

Parment, 2010).  

Företaget kan antingen redovisa hållbarhetsrapporten i förvaltningsberättelsen eller upprätta 

en från årsredovisningen separat rapport. Enligt årsredovisningslagen krävs att revisorn i 

företaget ska kontrollera att hållbarhetsrapporten har upprättats enligt lagens krav. Revisorn 

granskar inte innehållet av hållbarhetsrapporten utan ser till att den finns med. Enligt EU-

direktivet fanns möjligheter för medlemsstaterna att sätta krav på att revisorn kvalitetssäkrar 

innehållet, men dessa krav är inte lagstiftade i Sverige (PWC, 2017). Det finns idag inget 

krav på att hållbarhetsrapporten ska granskas av en extern kvalitetssäkrare (Diya consulting, 

2018).  

1.2 Problemdiskussion & Frågeställningar 
Hållbar utveckling är ett hetare ämne än någonsin, alla förväntas engagera sig i det. Samtidigt 

finns det delade meningar om vad som faktiskt menas med hållbar utveckling. FN definierar 

begreppet i enlighet med Brundtlandrapporten från 1987. Brundtland menar att hållbarhet 

innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland & Hägerhäll, 1988). 

Hållbarhet bygger på tre ben, social, miljö och ekonomisk enligt (Elkington, 1994) detta 

brukar inom företagsvärlden kallas “the triple bottom line approach” för att mäta en produkt 

eller systems prestanda (Gröndahl, Svanström, 2012). Vissa har nu även börjat ta med de 

tekniska aspekterna inom hållbarhet (Fagerström, Hartwig, 2017). 

I och med hållbarhetsarbetet har lagen om hållbarhetsredovisning införts som en 

implementering till svensk lag av EU:s direktiv vad gäller vissa stora företags och koncerners 

tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (EU-

direktiv 2014/95/EU). Direktivet lyfter fram vikten av hållbarhetsredovisning som ett sätt att 

göra företagen transparenta i fråga om hållbarhet i syfte att öka intressenters förtroende. 

Enligt (Hörisch, Freeman, Schalteggers, 2014) är hållbarhetsarbete och intressentteori 

sammanlänkade, eftersom intressenter sätter press på företagen genom att trycka på svagheter 

och se förbättringsmöjligheter. Hållbarhetsredovisningen är ett informativt styrmedel, vilket 

innebär att det inte finns några krav som företagen ska uppnå. Frågan blir därför om huruvida 

företag som hållbarhetsredovisar gör det för att visa omvärlden att de är engagerade eller om 

redovisningen sker för att tydliggöra värderingar för organisationens anställda som leder till 

den önskade självbilden.  

Bestämda sätt för företagen att aktivt börja jobba med hållbarhet finns inte. Nilsson & Olve 

(2013) fastställer däremot vissa riktlinjer som företag engagerade i hållbarhet kan utgå ifrån. 
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Företaget ska besvara tre grundfrågor angående utformningen av ett effektivt styrmedel, 

(Varför, Hur? och Vad?). Dessa ligger till grund för studiens frågeställningar. 

Varför engagerar sig byggföretag i hållbarhet? 

Utifrån det företaget kommer fram till utformas tydliga mål. “Hur” ska strategier och 

styrmedel utformas. “Vad” ska de innehålla för att leda mot de mål organisationen har satt 

upp. 

Vilka styrmedel utformar och använder byggföretag för att förbättra den ekologiska, 

sociala och ekonomiska hållbarheten? 

Då respektive företags olika förutsättningar och sätt att arbeta på kan skilja sig kan detta leda 

till olika strategier samt utformning och implementering av styrmedel. Att rapportera om 

hållbarhet genom de nya lagkraven är en bra start, men inte tillräckligt för att nå upp till de 

uppsatta hållbarhetsmålen. Fokus bör ligga på hur strategier utformas och implementeras i de 

operativa processerna. Annars riskerar hållbarhetsarbetet att fallera (A. Fagerström & F. 

Hartwig, 2017). 

Hur implementeras styrmedlen i de operativa processerna? 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka styrmedel byggföretagen använder för att 

involvera organisationen i arbetet mot hållbarhet. Studien kommer även jämföra 

implementeringen av hållbarhetsarbete mellan olika byggföretag, där skillnader i styrmedel 

lyfts fram och studeras. 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till fyra byggföretag som enligt lag är kravbelagda att 

hållbarhetsredovisa. Vi kommer avgränsa studien till att se hur implementeringen av 

styrmedlen sker i det operativa arbetet, den kommer inte gå in på djupet om medarbetarnas 

förståelse, då studien inte omfattar intervjuer med medarbetare i det operativa arbetet.  
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2. Metod 
 

I detta avsnitt förklaras vilket tillvägagångssätt som använts i studien och hur data har 

samlats in för att kunna ge svar på frågeställningarna. Detta kapitel innehåller även val av 

företag och intervjumetod. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Abduktiv ansats 

Abduktion bör vara den metod som i realiteten används vid många fallstudiebaserade 

undersökningar (Sköldberg, 1991). Abduktiv ansats har rekommenderats för ett nytänkande 

angreppssätt för en teoridriven innovativ empirisk forskning (Meyer och Lunnay, 2013). 

Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, 

tolkningen bör sedan stärkas genom nya iakttagelser (nya fall). Enligt en abduktiv ansats 

utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt, även teorin förfinas och justeras 

under arbetets gång. Detta för att enligt en abduktiv metod växer förståelsen fram under 

studiens gång om tillämpningsområdet, vilket innebär att teoriinnehållet kan förändras när 

kunskapen växer. Det är på detta sätt studien byggts upp. Referensramen har under arbetets 

gång anpassats för att på ett relevant sätt omfamna den empiri som framkommit. Abduktiv 

ansats är inte mekanisk i sitt analyserande av empirin, den kan kombineras med tidigare 

studier på området för att få fram intressanta mönster som ökar förståelsen. De studier som 

berörs kommer att analyseras med den framtagna empirin för att öka studiens förståelse 

(Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2017). 

2.1.2 Primär- & sekundärkällor 

Vår uppsats utgår från både primära och sekundära källor i insamlingen av information. De 

tar upp på vilket sätt uppsatsen hämtar sin data. 

Jacobsen (2002) definierar primärdata som den data som forskaren samlar in för första 

gången. Den utgår alltså från den ursprungliga informationskällan. En sådan datainsamling 

blir skräddarsydd utifrån den egna frågeställningen. För att få fram primärdata används 

metoder som personliga intervjuer, observation och frågeformulär.  

Jacobsen (2002) definierar sekundärdata som den information forskaren själv inte samlat in 

direkt från källan. Upplysningar baseras istället på information som samlats in av andra. Det 

medför ofta att informationen samlats in för andra ändamål och frågeställningar än den som 

forskaren har, som är viktigt att ha i åtanke. Vår uppsats erhåller sekundärdata i form av 

teorier och vetenskapliga artiklar där vi använt oss av Göteborgs universitetsbibliotek, 

Göteborgs universitet supersök, Halmstad Högskola One Search, Google search och DIVA 

portal. Sökord som använts är Sustainability, Implementation, Stakeholder engagement in 

sustainability, Triple bottom line approach, Socio-ecological sustainability. 
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Jacobsen (2002) menar att det bästa tillvägagångssättet gällande primär- och sekundärkällor 

är att använda båda två. Om båda används kan de kontrollera varandra. De kan även 

komplettera varandra och på så vis styrka de resultat som tas fram. Men också ställas emot 

varandra och därmed medföra intressanta kontrasteffekter. Vi ser också fördelar med att 

använda oss av både primära och sekundära källor för studiens data då det ger en ökad 

tillförlitlighet för den information som tas fram men ger även upphov till intressanta sätt att 

vrida och vända på ämnet. 

2.1.3 Kvalitativ ansats 

Det är väldigt komplicerat att sätta fingret på vad kvalitativ forskningsmetod innebär. Många 

forskare genom åren har olika åsikter om vad en kvalitativ metod innebär. Ett starkt 

utmärkande för en kvalitativ metod är att den utgår från studieobjektens perspektiv (Bryman 

& Bell, 2013). 

Två egenskaper kan betraktas vara av speciell vikt, dessa är etnografi/deltagande och 

observation. Denzin och Lincoln (2005) lägger stor vikt vid att forskaren är närvarande och 

dess tolkningsarbete i kvalitativ forskning. Detta innebär att forskaren engagerar sig i en 

social miljö under en viss tid för att observera och lyssna för att få en bild om företagets 

kultur. Studier som bygger på observation och etnografi använder oftast kvalitativa 

intervjuer, men de samlar även in texter och dokument som sedan analyseras. Inom kvalitativ 

forskning antas teorin vara en följd av undersökningen i stället för att vara dess utgångspunkt 

(Bryman & Bell, 2013). 

En kvalitativ metod har valts då våra forskningsfrågor undersöker hur och varför, detta är 

enligt (Bryman & Bell 2013) främst sammankopplat med den kvalitativa metoden. Kvalitativ 

metod syftar till att ge en djupare förståelse för ämnet och mönster söks på grundligare nivåer 

då fokus läggs på ord snarare än kvantifierbar data, detta bidrar slutligen till att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2013; Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta metodval 

kände vi är den rätta strategin för att få svar på våra forskningsfrågor. Vi vill som sagt gå ner 

mer på djupet och föra grundliga analyser och observationer, för att förstå resonemang som 

förs inom de företag vi undersöker. För att se hur de väljer att gå tillväga med den utformning 

av styrmedel som hållbarhetsredovisningen och ett hållbart arbetssätt kräver. För att få en 

förståelse hur företagen arbetar med dessa frågor ansåg vi att bättre, mer ingående 

information kunde samlas in genom att tillämpa den kvalitativa metoden. Eftersom 

djupgående svar krävs för att på ett tillfredsställande sätt svara på våra frågor uteslöts tidigt 

en undersökningsteknik som använder sig av kvantitativa metoder. Vanliga metoder som 

faller under den kvalitativa ansatsen är exempelvis kvalitativa intervjuer samt analyser av 

texter och dokument (Bryman & Bell, 2013). 
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2.1.4 Val av företag 

Valet av bransch i studien var relativt självklart då byggbranschen är en påtagligt närvarande 

bransch som alla individer har en relation till. I samband med dagens bostadsbrist har 

byggföretag även en viktig roll att spela. Det är därför av extra stor vikt att byggföretagen 

engagerar sig i ämnet. Det har inte i vår rapport varit möjligt att studera alla Sveriges 

byggföretag. Det medför att vi måste göra ett urval med några företag. Det är därför viktigt 

att dessa kan anses vara representativa inom byggbranschen i Sverige och om möjligt 

representera olika segment i branschen. Vi har valt att utföra intervjuer på Serneke, Derome, 

Wästbygg och Veidekke. De är alla företag som i alla fall utåt sett är engagerade i 

hållbarhetsarbetet och arbetar aktivt med detta. De är även företag som befinner sig i en 

tillväxtfas vilket gör det viktigt för framtiden att redan nu arbeta med hållbarhet. Vi har 

intervjuat personer som är involverade i hållbarhetsarbetet på respektive företag. 

 

Bolag                            Befattning                      Intervjuform           Tid               

Serneke KMA-Chef KMA-

samordnare 

Personlig 60 min 

Serneke Kommunikationschef Mail  

Wästbygg Hållbarhetschef Telefon 40 min 

Derome Miljöchef Mail  

Veidekke Affärs- och 

verksamhetsutvecklare  

Mail  

 

2.1.5 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är riktade mot respondentens ståndpunkter, i kvalitativa intervjuer är 

det positivt att låta respondenten röra sig i olika riktningar för att få en upplevelse om vad 

respondenten tycker är relevant och viktigt. I kvalitativa intervjuer kan skribenterna avvika 

från intervjuguiden för att ställa intressanta följdfrågor som uppstår på grund av 

respondentens svar. Följder av detta är att kvalitativa intervjuer är mer flexibla då nya frågor 

utformas i samtalets riktning. Kvalitativa intervjuer önskar mer detaljerade svar och fylligare 

förklaringar för att ge studien ett djup (Bryman & Bell, 2013). 
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Semistrukturerade intervjuer 

Här använder skribenten olika teman i intervjuguiden som intervjun ska innehålla. Detta leder 

till att respondenten har stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte 

ställas i den ordning som intervjuguiden är utformad i. Leidner (1993) menar att en 

intervjuguide bör lämna ett tomt utrymme för att respondenten ska kunna ta upp teman som 

de är speciellt intresserade av. En semistrukturerad intervju passar bättre om forskarna har en 

striktare struktur, forskarna bör ha ett fokus och en tydlig bild om hur analysen ska skrivas 

innan intervjufrågorna tas fram (Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerad intervju passar vår 

studie bäst då vi vill ha en struktur för att kunna jämföra byggföretagen sinsemellan men 

ändå låta respondenterna vara fria under intervjun. Detta ger oss möjligheten att vara mer 

flexibla och kunna reagera efter respondenternas svar och då kunna ställa följdfrågor. Vi ville 

att intervjun skulle flyta på som ett samtal för att respondenten skulle känna sig bekväm och 

vilja svara på de frågor vi ställde. Fokuserade frågor får användas för att få fram relevanta 

detaljer men ska följas av mer öppna frågor (Fisher & Buglear, 2010). De som intervjuar bör 

vara uppmärksamma på kroppsspråk och på små detaljer som kan utformas till spontana 

frågor (Fisher & Buglear, 2010). För att spontana frågor ska kunna ställas krävs det att de 

som intervjuar är pålästa, både på ämnet men även på företaget ifråga. Detta menar Fisher & 

Buglear (2010) är betydelsefullt. De belyser även att ledande frågor med målet att få ett 

specifikt svar ska undvikas. Det är något vi har tagit till oss. 

Intervjuguide 

Frågorna ska täcka de områden som studien berör, men det ska ske utifrån intervjupersonens 

perspektiv. Att frågorna blir för specifika bör undvikas för att inte svaren blir för invecklade. 

Skribenterna ska använda ett enklare språk för att underlätta för respondentens förståelse. 

Frågorna kommer vara formulerade på ett sätt som gör det lättare att få svar på 

frågeställningarna. Intervjufrågorna kommer inte vara ledande då detta går emot en kvalitativ 

intervju. Respondentens bakgrundsinformation kommer att noteras för att sätta respondentens 

svar i rätt sammanhang (Bryman & Bell, 2013). Innan intervjun bekantade vi oss med 

arbetsmiljön respondenten jobbar i för att få en förståelse för det dagliga arbetet.  

Intervjufrågorna kommer att innefatta tre teman, hållbarhet, hållbarhetsredovisning och 

implementering av styrmedel. Dessa teman grundas i teorin där frågorna då direkt kan 

kopplas. På så vis blir sambanden mellan teorin och empirin tydliga och underlättar 

återkopplingen till dessa i analysdelen. Arbetsrollerna respondenterna har kan skilja sig åt 

men det är av stor vikt att de är involverade i hållbarhetsarbetet på företaget. 

2.1.6 Konsekvenser 

Konsekvenser med studien är att respondenternas arbetsuppgifter skiljer sig på de olika 

byggföretagen, vilket kan leda till att kopplingar blir svagare och mindre träffsäkra. Detta 

leder till att studien inte blir lika stark i jämförelsen mellan byggföretagen. Ytterligare 

konsekvenser med studien är att det har varit svårt att få tag på respondenter som kan ställa 

upp, och därför har det tagit tid att få svar. Det innebär att vi inte kommit in på djupet i 

företagen och får således svårt att dra slutsatser om hur det faktiskt ser ut i det operativa 

arbetet. Styrmedlen byggföretagen använder kan påminna mycket om varandra vilket leder 

till en svagare jämförelse.  
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2.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas graden av tillförlitlighet. Bryman & Bell (2013) menar att reliabilitet 

kan delas in i intern och extern tillförlitlighet. Med intern reliabilitet menas i vilken 

utsträckning en undersökning kan replikeras. Det kan självklart vara svårt i en kvalitativ 

studie då det finns många faktorer som påverkar både respondenten och oss som intervjuar. 

Bryman och Bell (2013) pratar om att den externa reliabiliteten kan påverkas av exempelvis 

personliga åsikter och miljön som intervjun sker i. Att vi har kunniga respondenter som är 

insatta i ämnet samt att intervjun sker på ett tryggt sätt i en trygg miljö stärker vår externa 

reliabilitet. När det kommer till intern reliabilitet handlar det om i vilken utsträckning de som 

intervjuat är överens om hur de tolkar det som ses och hörs. Vi åstadkommer en stark intern 

reliabilitet genom att båda är närvarande vid intervjun och på så vis kan ta del av samma 

information men även att tillsammans diskutera teori och empiri under arbetets gång (Bryman 

& Bell, 2013). 

2.3 Validitet 
Validitet beskriver graden på studiens trovärdighet, detta kommer skribenterna stärka genom 

en noggrant utformad intervjuguide som både innefattar teorier och våra frågeställningar, 

detta leder till en hög validitet. (Yin, 2013) menar att insamlad data ska tolkas på ett lämpligt 

sätt och avspegla verkligheten. Vi kommer stärka validiteten genom att studien stärks av 

tidigare forskning och teorier om ämnet. Validitet kopplas till mätningar i forskningsstudier, 

då denna studie är kvalitativ är sambandet mellan validitet och vår studie inte så stark. 

Intern validitet betyder enligt (LeCompte & Goetz, 1982) att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och teoretiska idéer. De menar att intern 

validitet leder till att kvalitativa studier blir starkare. En motsvarighet till intern validitet är 

tillförlitlighet, med detta menas att det kan finnas många olika beskrivningar av en social 

verklighet. Intern validitet berör trovärdigheten i den beskrivningen som forskaren kommer 

fram till som avgör hur pass godtagbar den är i andra personers ögon.  

Extern validitet rör den utsträckning i vilken resultatet kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer. Den externa validiteten är ett problem i kvalitativa studier på grund av att 

begränsade urval och fallstudier används, som inte fångar hela sammanhanget (LeCompte & 

Goetz, 1982). Då en kvalitativ studie i normalfallet inbegriper en mindre grupp eller av färre 

antal individer handlar det snarare om djup och inte om bredd i forskningen. Det leder till att 

kvalitativa resultat har ett fokus på unika sammanhang av den aspekt i den sociala verklighet 

som studeras (Lincoln & Guba, 1985). 

2.4 Metodkritik 
Intervjuerna med byggföretagen utfördes på olika sätt, personligt, via telefon och mail. Detta 

har påverkat studiens resultat. Den personliga intervjun gjordes med Serneke vilket gav 

empirin ett djup genom att skribenterna kunde ställa motfrågor. Intervjun med Serneke ägde 

rum i ett mindre konferensrum där skribenterna och respondenterna kunde diskutera ostört i 

60 min. Telefonintervjun med Wästbygg genomfördes på 30 min, detta räckte för att besvara 

frågorna men några observationer eller motfrågor var svåra att ställa. Derome och Veidekke 

valde att svara på intervjufrågorna via mail, svaren på mail lyckades svara på frågorna men 
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inga detaljerade svar och fylligare förklaringar för att ge studien ett djup. Skribenterna hade 

önskat att alla intervjuer var personliga men då byggbranschen går på högvarv har de väldigt 

mycket att göra. 
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3 Teoretisk Referensram 
 

I detta avsnitt presenteras teorier och forskning inom ämnesområdet som ligger till grund för 

att besvara frågeställningarna. Studiens teori är även utgångspunkt i de utformade 

intervjufrågorna. 

 

3.1 Hållbarhet 
Hållbarheten i denna studie delas in enligt Elkington (1994) teori, genom den tidigare 

nämnda ”The triple bottom line approach”. Den delar in hållbarhet i ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet. Utöver dessa finns även ämnesområdet teknisk hållbarhet som på senare 

år blivit relevant. Hållbarhet kan illustreras genom Hållbarhetsmodellen (Fagerström, 

Hartwig, 2017). Huvudfunktionen med TBL är att öka företags medvetenhet om hur de 

ekologiska och sociala delarna påverkas när ekonomiskt värde ökar. TBL har blivit en 

dominerande strategi när det kommer till företagsrapportering och insyn i redovisningspraxis 

(Robins 2006, Savitz och Weber 2006). Enligt Norman & MacDonald, (2003) är det svårt att 

räkna på TBL och få en sammanställd siffra av de tre ämnesområden och det blir svårt att 

jämföra verksamheter. 

3.1.1 Ekonomisk 

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och ekonomi används för att reglera värdet 

som resurser har idag. En stor skillnad mellan ekonomisk, ekologisk och social är att den 

ekonomiska är skapad av människan. Ekonomisk hållbarhet är en del av hållbarhetsmodellen 

som innebär att vårda, använda och förvalta resurser för att generera långsiktiga hållbara 

värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning. Ekonomisk hållbarhet 

handlar om att hushålla med ändliga resurser idag så att framtida generationer kan tillgodose 

sina behov. Samtidigt som godtyckliga vinster framförallt kan uppnås genom effektiva 

kostnadsbesparingar. En ökning av ekonomiskt kapital får inte medföra en minskning av 

naturkapital eller socialt kapital (KTH, 2015). 

3.1.2 Social 

Det sociala perspektivet inom hållbar utveckling verkar till stor del för välbefinnande, makt, 

rättvisa, rättigheter och individens behov. Den sociala delen vill sätta individens behov i 

fokus som är fysiska, psykologiska och egna mål/drömmar. Social hållbarhet innebär att alla 

människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner förtroende för 

varandra och en delaktighet i samhällsutvecklingen. Ett socialt samhälle klarar av 

påfrestningar och är förändringsbenäget. Social hållbarhet är fastställande för ett 

demokratiskt samhälle och är essentiell för ett samhällsekonomiskt perspektiv 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Nilsson & Olve (2013) menar att för ett företag som vill 

införliva det sociala ämnesområdet i organisationen kan relevanta målsättningar vara 

utbildning för att förbättra kompetensen hos de anställda, att öka jämställdheten i företaget 

eller utveckla arbetssätt som minskar sjukfrånvaro. 
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3.1.3 Ekologisk  

Ekologisk hållbarhet omfattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta är påverkan 

på luft, land, klimatsystemets stabilitet, biodiversitet och ekosystemtjänster. Produktion av 

varor och tjänster får inte äventyra ekosystemets bärförmåga, vilket innebär att naturen måste 

hinna återskapa uttagna resurser. För att inte påverka ekosystemen negativt krävs det att 

utvecklingen går i rätt riktning, företag måste ta fram policyer, se över produkter, produktion 

och resurseffektivitet. Det ekologiska ämnesområdet ser till en helhetssyn kring energi- och 

materialflöden där relevanta målsättningar kan vara att öka energieffektiviteten, minska 

föroreningar samt i allt större utsträckning förbättra miljöhantering genom återanvändning 

och återvinning (KTH, 2015). Det är viktigt att dessa målsättningar preciseras och sätts in i 

ett vidare hållbarhetssammanhang för att förklara deras relevans för respektive företag 

(Nilsson & Olve, 2013). 

3.1.4 Teknisk 

Tekniken har utvecklats enormt under de senaste decennierna bland annat på grund av 

vetenskapliga upptäckter. Teknikutvecklingen skapar enorma möjligheter för människan men 

har också visat sig skapa stora problem om tekniken används på fel sätt. Tekniken är något vi 

pekar på kan vara anledningen till att vi har miljöproblem idag, men samtidigt anses tekniken 

vara lösningen på problemet. Människan använder naturens resurser för att med teknikens 

hjälp förverkliga våra behov och lösa problem. Tekniken är det som står mellan människan 

och naturen menar (C. Klasander, 2015). Claudio Aguayo & Chris Eames, (2017) menar att 

genom informations- och kommunikationsteknik kan inlärningstekniker integreras med 

användarna för att främja samhällsekonomisk ekologisk hållbarhet med användarna. Detta 

kräver en grundlig förståelse för användarnas egenskaper och behov för att utforma 

meningsfulla teknikbaserade verktyg (Aguayo 2016; Dohn & Woo 2009). 

3.1.5 Hållbarhetsmodellen 

Som Hållbarhetsmodellen nedan visar utgör varje ämnesområde en lika stor del i ett 

hållbarhetsmedvetet tankesätt. Det område där de tre cirklarna överlappar kan beskrivas som 

en representation för hur hållbar utveckling där mål inom alla tre områden uppfylls samtidigt 

(F. Gröndahl & M. Svanström, 2012). Utöver dessa kan även den tekniska delen tilläggas. 

Nilsson & Olve (2013) menar att chansen att lyckas med styrning av hållbarhet till stor del 

underlättas genom en väl underbyggd förståelse av vilka förväntningar som finns på 

företaget. Det innefattar även arbetet med det naturliga och sociala kapitalets utveckling samt 

begränsningar som bland annat kompetens och ekonomiska ramar skapar. 
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Figur 1, (Netport Science park, Hållbarhetsutveckling modell) 

3.2 Förväntningar på företag 

3.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR står för företagens samhällsansvar och enligt EU-kommissionen ska ansvarsfulla företag 

göra mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i 

sin dagliga affärsverksamhet (EU- kommissionen, 2014). Enligt Carrol, (1991) består CSR av 

fyra olika komponenter som är ekonomi, juridik, etik och filantropi. Ekonomi är en 

grundläggande byggsten som är avgörande för att de andra ska existera, nästa komponent är 

juridik, verksamheten förväntas följa lagen. Den tredje är etik vilket innebär hur 

verksamheten påverkar dess intressenter, den fjärde och sista är filantropi och den förklarar 

hur företag förväntas bidra med ekonomiska och mänskliga resurser till samhället och för att 

förbättra livskvaliteten (Carrol, 1991). Företag som jobbar med CSR ser sin påverkan på 

omgivningen och tar ett ansvar för påverkan. Det är upp till företaget själva att definiera 

vilket CSR-arbete som ska bedrivas.  

Problemet med CSR är att det finns många definitioner som ofta är kopplade till specifika 

intressen och därigenom förhindrar konceptets utveckling och genomförande (Van 

Marrewijk, 2003). Då företags syn på CSR skiljer sig åt kommer människor att uppfatta CSR 

på olika sätt och därigenom förhindra produktiva engagemang. Tyvärr är ett försök att 

utveckla en objektiv definition en utmaning, eftersom det inte finns någon metod för att 

kontrollera om det verkligen är objektivt eller inte (Dahlsrud, 2008). Nilsson & Olve (2013) 

tar även upp vikten av att företagen inte endast ser reaktivt på deras ansvar. Det krävs att 

arbete även sker proaktivt längs hela kedjan och i den omgivning som företaget verkar. 

Eftersom den kritik som riktas mot företaget sällan handlar om vad det gör i eget namn utan 

snarare vad som händer hos underleverantörer, affärspartners eller kunder. Företagets ansvar 

går med andra ord utanför dess formella organisationsstruktur. 
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3.2.2 Intressentteori 

Synsättet att företag har kopplingar och relationer är något som ligger till grund för flera 

teorier och modeller om företagets mål. Intressentteorin bygger på strävan efter 

tillfredsställande vinst baserad på en viss anspråksnivå. Varje företag har intressenter som de 

har relationer med, förutsättningarna för intressentteorin bygger på att företag strävar efter att 

uppnå stabilt förhållande till företagets omgivning. Beroendeförhållanden finns mellan 

företaget och dess intressenter. Mellan företaget och dess intressenter ska det finnas en balans 

så att båda parter vill ha en relation. Intressenterna ska få belöningar för de insatser de lämnar 

företaget, detta är en kvalifikation för att intressenterna vill tillhöra företagets 

intressentgrupp. Ett klassiskt sätt att definiera begreppet intressent “en grupp eller en 

människa som kan påverka eller bli påverkad av företagets verksamhet eller mål” (Freeman, 

2010; Thompson 1967). Intressentteorin och hållbarhetsarbete är sammankopplat, 

påtryckningar från intressenter bidrar till att företag idag blir mer transparenta när intressenter 

kräver mer information om företagets ekonomiska, sociala och ekologiska arbete (Hörisch, 

Freeman & Schalteggers 2014). 

 

 

Figur 2, (Business Sweden, Intressentmodellen) 

Intressentmodellen är till för att företag ska kunna kartlägga företagets intressenter och ta 

reda på vilka krav dessa har på företagen (Kullvén  m. fl. 2009). För att hantera 

intressenternas behov och förväntningar delas företagets intressenter upp i två grupper, 

interna och externa intressenter. De interna är individer som arbetar inom företaget med ett 

avtalsmässigt ansvar t.ex. anställda och chefer. Externa är personer eller grupper som inte är 

anställda av företaget men blir påverkade av dess verksamhet, t.ex. kunder och samhället 

(Reed, 1999). 
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3.3 Standardisering av hållbarhet 
Gilbert m. fl. (2011) tar upp ett sätt att kunna kategorisera och fastställa standarder av 

hållbarhet. Nämligen hur olika sorter av etablerad standardisering av hållbarhet innebär större 

möjligheter för systematisk hantering av det naturliga och sociala kapitalet i företagen. Man 

tar upp fyra olika typer som syftar till att öka ansvarstagande och hållbarhet. Dessa är 

principbaserade, certifierings-, rapporterings- och processtandarder. 

3.3.1 Principbaserade standarder  

Exempel på dessa är FN:s Global compact som är den största och världstäckande standarden 

för hållbarhetsarbete vilken introducerades 1999 av den före detta generalsekreteraren Kofi 

Annan. Syftet med den är att få företag att ta ansvar för FN:s tio principer inom miljö, 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. De som följer detta ska även arbeta på ett 

hållbart sätt och bidra till en samhällsutveckling. Varje år ska sen framsteg som gjorts 

redogöras (International chamber of commerce, 2018). FN:s 17 hållbarhetsmål är också 

framstående vilken innefattar 17 mål som på olika sätt främjar hållbar utveckling (United 

Nations Development programme (UNDP), 2018). FN:s principer för ansvarsfulla 

investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI). Samt OECD:s riktlinjer för 

multinationella företags verksamheter i utvecklingsländer. Dessa principbaserade standarder 

kan ses som grundambitioner för hur verksamhet ska bedrivas. De utgör framförallt 

referenspunkter och innebär inga sanktioner för de som inte följer det som tas upp i dem 

(Gilbert m. fl. 2011). 

3.3.2 Certifieringsstandarder  

Certifieringsstandarder kan vara sådana utfärdade av ISO (Internationella 

Standardiseringsorganisationen). Certifiering riktar sig framförallt oftast till enskilda 

produktionsenheter inom ett företag. Standarden för socialt ansvarstagande kan exempelvis 

certifieras utifrån en specifik fabrik inom ett företag. Certifieringar är uppbyggda genom att 

en organisation står bakom själva certifieringen, ett företag eller en enhet som ska certifieras 

samt ett certifieringsföretag som granskar och utfärdar den (Gilbert m. fl. 2011). Det finns 

exempelvis den miljöstandard som handlar om miljöledning, nämligen ISO 14001. Den 

skapar ett miljöledningssystem som på ett smidigt sätt kan integreras i företagets befintliga 

verksamhet för bli ett verktyg för de företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat 

miljöarbete. Certifieringen fastställer krav på företaget gällande mål, mätningar och löpande 

uppföljning för att utveckla arbetet (Swedish standards institute, 2015). Dessutom kan också 

oberoende certifieringssystem som CEEQUAL tillämpas, vilket är ett system för att bedöma 

och betygsätta hur väl ett visst anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Målet med 

detta är att uppmuntra aktörer som beställare, projektörer och utförare att anstränga sig mer 

än de lagkrav som finns inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda 

(Sweden Green Building Council, 2018). 

3.3.3 Rapporteringsstandarder 

Fungerar som ramverk för ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Grundsyftet med 

detta är att synliggöra ansvarstagande och innebär att företag bli mer transparenta. De bidrar 

även till att lättare kunna jämföra olika företag vid en bedömning av företags verksamheter 
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generellt och prestationer på hållbarhetsområdet specifikt. Den mest etablerade av 

rapporteringsstandarder gällande hållbarhet är Global Reporting Initiative (GRI), (Gilbert m. 

fl. 2011). 

3.3.4 Processtandarder 

Processtandarder skiljer sig exempelvis från certifieringsstandarder då inte ambitionen är att 

identifiera och säkerställa särskilda prestationsmått eller styrparametrar för hållbarhet. 

Avsikten är snarare att underlätta arbetet med hållbarhet genom att visa hur en organisation 

kan arbeta för att få en ökad hållbarhet. Utöver den tidigare nämnda ISO-standarden så finns 

det en till om socialt ansvarstagande, ISO 26000. Till skillnad från många andra ISO-

standarder är detta ingen certifieringsstandard. Den fungerar mer som en vägledningsstandard 

och förståelseram kring den övergripande frågan om socialt ansvar. Hur man arbetar med 

sociala frågor handlar till stor del om vilka olika processer man etablerar i organisationen. 

Det är då dessa processtandarder kan vara till hjälp (Gilbert m. fl. 2011). 

3.4 Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa sitt samhällsengagemang och på vilket 

sätt företaget tar ansvar för ett hållbart samhälle. Hållbarhetsrapportering krävs enligt lag, 

efter att lagen om hållbarhetsredovisning stiftades 2016 som ett resultat av (EU-direktiv 

2014/95/EU) vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-

finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy, för att öka transparensen in i 

företagen. Lagen innefattar främst större företag, eller koncerner, med över 250 anställda, en 

balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning över 350 miljoner. 

Företaget ska uppfylla minst två av dessa kriterier för att behöva rapportera enligt lag. Den 

nya hållbarhetsrapporteringen har blivit ett viktigt redskap för företag att skapa förtroende 

hos företagets kunder, leverantörer och medarbetare (Bdo Sverige CSR 

hållbarhetsredovisning). Det sker genom att företagen i hållbarhetsredovisningen offentliggör 

de icke-finansiella aspekter som annars inte redovisas. Enligt den nya regleringen behövs 

hållbarhetsinformation för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt 

konsekvenserna av verksamheten. 

Områden som företaget alltid ska rapportera inom är miljö, sociala förhållanden, personal, 

respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Miljöaspekten tar upp 

påverkan på miljön som företaget medför, alltså aktuella och potentiella framtida 

konsekvenser. Områden som omfattas här kan vara de som berör hälsa och säkerhet, 

markanvändning, energianvändning, koldioxidutsläpp, vattenanvändning och 

luftföroreningar. Sociala förhållanden och personal behandlar företagets arbete för trygga 

sociala förhållanden och hur arbetet med personalrelaterade frågor utförs. Här avses åtgärder 

för att säkra jämställdhet, godtycklig arbetsrättslig skyddsreglering som exempelvis 

arbetsmiljöföreskrifter. Även att dialog med lokalsamhället genomförs. För att säkerställa att 

det finns en respekt för mänskliga rättigheter ska information finnas med om de åtgärder som 

genomförs för att förhindra brott mot detta. Motverkande av korruption innebär även där att 

information om åtgärder som görs för att motverka detta rapporteras (FAR, 2016).  
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 3.5 Global Reporting Initiative (GRI) 
Global Reporting Initiatives (GRI) är riktlinjer/ramverk för hållbarhetsredovisning som under 

20 år växt till att bli världsledande. Sedan 1997 då den skapades har fyra uppdateringar skett 

där G4 är den senaste. Den kommer dock ersättas av den nya GRI Standard från och med 1 

juli 2018 som ska utgöra den nya etablerade standarden för hållbarhetsredovisning. Idag 

används GRI av ca 60% av världens rapporterade organisationer till deras 

hållbarhetsredovisning. De hållbarhetsredovisningar som redovisar enligt GRI:s ramverk ska 

redovisa de resultat som uppnåtts under redovisningsperioden med tanke på organisationens 

åtaganden, strategier och hållbarhetsstyrning. Redovisningen syftar till att: 

● Jämföra och bedöma hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, normer, regler, 

standarder och frivilliga initiativ. 

● Visa hur organisationen påverkar och påverkas av förväntningar som gäller frågor om 

hållbar utveckling. 

● Jämföra resultat inom en organisation och mellan olika organisationer över tiden. 

Dokumenten i GRI:s redovisningsramverk tas fram i samförstånd genom dialog som sker 

mellan olika intressenter från företag, investerare, anställda, frivilligorganisationer, 

redovisningsbranschen, den akademiska världen med flera. Dokumenten utsätts även för 

löpande prövning och förbättring. GRI:s ramverk beaktar en organisations ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan på intressenter både inom och utom företaget. 

Redovisningsramverket är till för att kunna beskriva olika typer av organisationer. Oberoende 

av storlek, bransch eller geografisk hemvist, tar det hänsyn till praktiska omständigheter som 

olika organisationer möter. Det kan gälla allt från små till stora företag med stor variation 

inom verksamheterna. För att göra GRI tillämpbart för olika sorters organisationer omfattar 

det både generella och branschspecifika innehåll som olika intressenter runt om i världen 

enats om. Innehållet är generellt tillämpbart för en organisations redovisning av 

hållbarhetsresultat. En hållbarhetsredovisning enligt GRI kan redovisas som ett eget 

dokument eller inbakat andra dokument som exempelvis företagets årsredovisning. Det finns 

dock tydliga bestämmelser om att samtliga GRI standarder som använts tydligt ska redovisas 

(Global Reporting, 2006). 

Systemet med GRI:s standarder delas upp i olika delar som tar upp olika saker inom hur ett 

företag arbetar med hållbarhetsredovisning. Standarden utgår från den så kallade 100-serien 

vilken innefattar tre olika standarder (Global reporting, 2016). 

“GRI 101: Foundation” utgör startpunkten för arbetet med GRI och tar upp de grundläggande 

redovisningsprinciper som används för att definiera redovisningens innehåll och kvalitet. Det 

inkluderar krav på hur förberedelserna för hållbarhetsredovisningen ska ske enligt GRI:s 

standarder och hur de kan användas och refereras till. GRI 101 tar även med de specifika krav 

på organisationer som utformar sin redovisning i enlighet med GRI men även för de som 

använder utvalda GRI-standarder för att rapportera specifik information (Global reporting, 

2016). 
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“GRI 102: General disclosures” 

innehåller allmänna upplysningar som 

används för den information angående 

organisationen och dess 

rapporteringsmetoder för hållbarhet. Det 

innefattar information om en 

organisations profil, strategi, etik och 

integritet, styrelseformer, 

engagemangspraxis och 

rapporteringsprocess (Global reporting, 

2016). 

“GRI 103: Management Approach” 

används för att rapportera information om 

hur en organisation hanterar ett speciellt 

ämnesområde. Den är gjord för att 

användas för varje enskilt ämnesområde i 

hållbarhetsredovisningen. Bland annat i 

GRI-standarderna serierna 200, 300 och 

400. Genom att tillämpa GRI 103 med 

varje enskilt ämne blir det möjligt för 

organisationen att ge en tydlig förklaring 

på varför ämnesområdet är relevant att ta 

med i redovisningen, på var effekterna av 

ämnesområdet inträffar samt hur företaget 

hanterar dessa effekter (Global reporting, 

Figur 3, (Global reporting, GRI Standards, 2016). 

Nästa steg av standarden är de ämnesområden som nämnts tidigare. De innefattar de delar 

som hållbarhetsmodellen bryter ner från begreppet hållbarhet. Nämligen serierna 200 som 

innefattar ekonomisk påverkan, 300 som innefattar ekologisk påverkan och 400 som 

innefattar social påverkan. Utifrån de tidigare standarderna i 100-serien och framförallt GRI 

103, går dessa serier ner mer på djupet i respektive ämnesområde för att specificera den 

påverkan som olika organisationer medför på olika ämnesområden. Varje ämnesområde 

består av olika aspekter i området. Exempelvis det ekologiska ämnesområdet som består av 

flera olika miljöaspekter där organisationen endast redovisar de delar som anses relevanta för 

deras verksamhet och bortser från de delar som inte påverkas av organisationen (Global 

Reporting, 2016). Det ska tilläggas att även om GRI följs utan undantag kan det ändå skilja 

mot vad som avses vara med i den svenska lagen om hållbarhetsredovisning. Det är därför 

viktigt för organisationen att kontrollera att det som tas med utifrån GRI också stämmer 

överens med svensk lagstiftning och korrigera det som behövs (FAR, 2016).  



18 
 

3.6 Styrning & Implementering 

3.6.1 Ekonomistyrning 

“Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 

ett visst mål” (Nationalencyklopedin) 

Ett företag arbetar med olika slags mål, dessa kan vara såväl finansiella som icke-finansiella. 

Finansiella mål fokuserar på organisationens lönsamhet, kassaflöde och finansiella resultat. 

Deicke-finansiella har ett annat fokus som riktar sig mot att få fler tillfredsställda 

medarbetare, förbättra produktkvalitet och nöjda kunder. Enligt tradition fokuserar 

ekonomistyrningen framförallt på finansiella mål, då dessa anses vara viktigast för företaget. 

Men det finns en utveckling mot att icke-finansiella mål bidrar till att förverkliga de 

finansiella målen. Styrning handlar om att involvera organisationen och att få medarbetare till 

att arbeta mot de mål som ställts upp. Ekonomistyrningen utgör ett medel för att 

implementeringen av företagets strategier, vilket innebär att att ekonomistyrningens 

utformning anpassas efter företagets strategi. För att utforma en strategiformulering används 

begrepp som vision, strategi och affärside (Kullvén m. fl. 2009). 

3.6.2 Styrning av hållbarhet 

De standarder som finns för hållbarhet tillsammans med hållbarhetsredovisning och GRI är 

ett ideal för hur hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande kan se ut. Organisationens 

ledning kan betrakta dessa standarder som system, principer eller utgångspunkter eller 

utgångspunkter för styrning. De bör dock inte enbart ses som regler, mätinstrument eller 

checklistor utan endast som en grund för hållbarhetsarbetet. Det är företagets uppgift att 

forma sina egna processer för hållbarhet och utifrån det välja lämpliga styrinstrument. 

Hållbarhetsredovisningar är ett tydligt och konkret exempel på styrinstrument. 

Hållbarhetsredovisningen ingår då som en aktivitet av flera i ett större sammanhang sett till 

hela processen i strävan mot uppfyllandet av hållbarhetsmålen. Det är viktigt att se till vad 

som faktiskt görs och sägs. Exempelvis att ansluta sig till FN: Global Compact eller GRI har 

inget egenvärde. Däremot är det en bra utgångspunkt för att komma fram till vad som ska 

göras, hur arbetet bör bedrivas och mot vilka mål man vill sträva (Nilsson & Olve, 2013). 

Intressenters engagemang och åsikter i hållbarhetsrapporteringen, leder till att företag skapar 

kreativa lösningar för att ta itu med intressenternas problem (Lawrence, 2002). 

Enligt Nilsson & Olve (2013) är en tumregel i hållbarhetsarbetet att tre grundfrågor beaktas, 

varför, hur och vad. Svaret på frågan “varför” finns i målbilden då organisationen svarar på 

varför den ska engagera sig i hållbarhetsfrågor. De mål som sätts upp ska sättas i relation med 

vad organisationens behov av att vårda sitt naturliga och sociala kapital är. De organisationer 

som tar detta seriöst är medvetna om behovet av att både kontrollera och styra organisationen 

för att ta till vara på resurser på bästa sätt. Det förutsätter en lyhördhet men även förståelse 

om omvärldens krav och förväntningar vilka både på kort och lång sikt påverkar företagets 

ställning. 

Utifrån de mål som antas sätts villkor för styrningen av arbetsprocessen kring hållbarhet upp. 

Det är inom denna ram som olika instrument används i processen. Valet av vilka instrument 

som används förutsätter goda kunskaper om hur organisationens aktivitet hänger ihop med 
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dess naturliga och sociala kapitals utveckling, men också hur instrumenten kan påverka dem. 

(Hållbarhetsmodellen, figur 1) förklarar hur de icke-finansiella perspektiven hänger ihop för 

att agera hållbart ger ytterligare en vägledning hur instrument bör utvecklas. Detta motsvaras 

av de två andra grundläggande frågorna, dels hur hållbarhetsarbetet ska genomföras, dels vad 

det ska innehålla. En standard som ISO 26000 om socialt ansvarstagande kan ge vägledning 

som innefattar hur man för socialt ansvar till en integrerad komponent av organisationens 

policyer, sociala frågors roll i organisationskulturen, strategier och aktiv hantering för 

hållbarhet, den interna och externa kommunikationens roll och den återkommande 

utvärderingen av aktiviteter och processer kopplade till socialt ansvarstagande. Det är även 

nämnvärt att styrprocesser kräver en mix av olika styrmedel för att uppnå målen. 

3.6.3 Styrmedel  

Styrmedel är de verktyg eller instrument som olika standarder och strategier kokas ner till och 

som tillämpas i praktiken för att uppnå de mål som sätts upp. Styrmedel sätts som sagt upp av 

varje enskild organisation för att leda den mot sina mål. Det gör att dessa kan skilja sig 

mycket. Frostenson (2010) delar in begreppet i tre kategorier som förklarar hur styrmedel kan 

tillämpas i arbetet med hållbarhet, nämligen formella, informella och informativa. Kullvén m. 

fl. (2009) tar upp ett fjärde styrmedel utöver de tre redan nämnda, organisationsstrukturella 

styrmedel som anser att organisationsformen fungerar som ett styrmedel.  

Formella styrmedel  

Består av regler, föreskrifter, koder, policyer eller andra formaliserade strukturer för att på vis 

kunna mäta, definiera eller reglera företagets ansvar. Exempel på detta är uppförandekoder 

eller medarbetarpolicyn. I denna grupp ingår även belöningssystem och andra strukturer som 

tydligt värnar om eller motverkar vissa beteenden eller vägval (Frostenson, 2010). Enligt 

Samuelson (2004) är formella styrmedel av metodkaraktär till exempel prestationsmätning, 

resultatplanering, benchmarking och internredovisning. Bakgrunden till dessa styrmedel är 

företagets behov av information från interna och externa miljöer. 

Informativa styrmedel 

Informativa styrmedel skulle kunna vara dialog om hållbarhetsinitiativ, informationsgivning, 

utbildning i hållbarhetsfrågor eller användning av experter. Detta styrmedel präglas av en 

tydlig kommunikativ aspekt som naturligtvis också kan finnas i de övriga formerna av 

instrument (Frostenson, 2010). 
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Informella styrmedel  

Informella styrmedel kan vara värderingar historieberättande eller föredömlighet. Styrmedel 

som dessa styr beteenden och aktiviteter mer subtilt. De är framför allt ett exempel på 

normativ styrning eller kontroll. Med det menas att medarbetarna förutsätts dela en viss anda 

eller handlingsvägledande identitet. Det som gör dem just informella i den bemärkelsen är att 

de inte förespråkar ett givet beteende i varje situation utan snarare utgör en handlingsram som 

gäller beteenden i stort (Frostenson, 2010). Mindre formaliserade styrmedel är något som 

(Samuelson, 2004) tar upp vilket stämmer överens med (Frostenson, 2010) informella 

styrmedel. Enligt (Samuelson, 2004) finns det en viss kultur i alla företag “Med en 

organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och 

vara”.  

Organisationsstrukturella styrmedel 

Organisationsstrukturella styrmedel beskriver att det finns två olika organisationsformer som 

vertikalt eller horisontellt perspektiv. Det vertikala är en mer hierarkisk styrning med 

överordnade och underordnade enheter på olika nivåer inom organisationen. Överordnade 

enheter styr de underordnade med hjälp av ekonomistyrning som utformas av överordnade 

ägarkrav. Ägarens krav är därmed utgångspunkten för utformningen av styrmedlen. I det 

horisontella perspektivet ses företagets uppbyggnad som en värdekedja. Detta är ett väldigt 

kundorienterat styre, för att snabbt kunna svara på förändringar på marknaden. För att 

överleva på sikt behöver företag var anpassningsbara mot nya framtagna policyer avseende 

miljö, etiskt agerande och socialt ansvar, ett horisontellt perspektiv underlättar för snabba 

beslut (Samuelson, 2004). 

3.7 Teorisammanfattning 
Studiens teori börjar med vad hållbarhet är och hur den delas upp i de fyra olika perspektiven 

som knyts samman i och med hållbarhetsmodellen. Som ett resultat av 

hållbarhetmedvetenheten skapas förväntningar på företag och dess samhällsansvar och leder 

in på verksamhetens påverkan på intressenter och vice versa, som har kopplingar till det 

sociala, ekologiska, tekniska och ekonomiska. Medvetenheten om hållbarhet har därefter lett 

fram till etablering av standardisering gällande hållbarhet och att det innebär större 

möjligheter för systematisk hantering av de icke-finansiella kapitalen i företagen. Detta leder 

sen ner till rapporteringsstandarden hållbarhetsredovisning där GRI är den mest etablerade 

och använda riktlinjen idag. Teorin tar sedan upp ekonomistyrning som utifrån hållbarhet och 

hållbarhetsredovisning utformar verktyg i form av olika styrningsmetoder som används för 

att implementera företagets strategier i organisationen. Teorin tar även upp olika grupper av 

dessa styrmedel 
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4. Empiri 
 

Empirisk data från respondenternas svar är indelade i tre underrubriker. Dessa är 

hållbarhet, hållbarhetsredovisning samt styrning och implementering. Intervjufrågorna är 

utformade för att besvara teorin om “Varför, Hur och Vad”, samt vilka styrmedel 

byggföretagen använder för att implementera hållbarhet i det operativa arbetet.  

 

4.1 Serneke Group 
Serneke är en entreprenadkoncern som grundades 2002 och bedriver sin verksamhet genom 

bolag inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Serneke omsatte 

5,6 miljarder kronor 2017 och är ett av Sveriges tio största entreprenadföretag. Verksamheten 

består av heltäckande tjänster inom byggnation, anläggning samt förvaltning av bostäder, 

samhällsbyggnader, kommersiella fastigheter och industrilokaler. Sernekes kunder utgörs 

främst av stat, kommun och landsting, samt statliga och kommunala fastighetsbolag, men 

även privata fastighetsbolag samt industri- och handelsbolag. Serneke fokuserar sin 

verksamhet kring Sveriges tre storstadsregioner Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region 

Öst) och Malmö (Region Syd). Antalet anställda uppgick till cirka 1000 i slutet av 2017 

(Serneke, 2017). 

KMA-Chef, Miljöstrateg och Kommunikationschef 

Den ena respondenten har titeln miljöstrateg och jobbar på strategisk nivå inom koncernen. 

Hens fokus ligger på miljöfrågor och framförallt ekologisk hållbarhet. Hen utvecklar KMA 

samt följer upp för att säkerställa att uppsatta rutiner och miljökrav fungerar och följs. Hen 

har jobbat på Serneke ett halvår. 

Den andra respondenten har titeln KMA-chef. Hen ansvarar för KMA-arbetet och har ett 

helhetsperspektiv i dessa processer. Hen arbetar med att strategiskt utveckla KMA-

avdelningen men även för att utveckla miljöarbete, hälsa och säkerhet. Hen har även ansvar 

för ledningssystem och revisioner. Arbetet präglas mycket av samverkan och samarbete med 

andra avdelningar som projektutveckling, anläggning, inköp, marknad och HR. För att på så 

vis underlätta för att synergier utnyttjas som gynnar företaget. Det är här helhetstänket 

kommer in. Hen menar att en miljöåtgärd kan påverka arbetsmiljön och vice versa. Hen har 

arbetat på Serneke i 5 år. 

Kommunikationschefen ansvarar för kommunikation- och marknadsarbetet inom koncernen. 

Kommunikationschefen har jobbat på Serneke i sex år. Fokus för hen ligger på det sociala 

perspektivet inom hållbarhet. 

4.1.1 Hållbarhet 

Respondenterna menar att hållbarhet för dem handlar om att ha en helhetssyn kring 

verksamheten för att jobba mot att kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov. 

Miljöaspekten av hållbarhet menar de ska präglas av att hela bolaget ska genomsyras av 

arbete som sker på ett ekologiskt hållbart sätt med så låg miljöpåverkan som möjligt. För att 
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få ett resurseffektivt arbetssätt jobbar de med att återvinna och återanvända så stor del som 

möjligt. Men även att planera hela förloppet redan i kalkylen. Serneke jobbar i och med detta 

med att få in ett livscykeltänkande. Där de ser över helheten i materialval vilket betyder att 

bra och rätt saker köps in som hanteras och sorteras på rätt sätt. Utöver det ska även 

återvinnings- och återanvändningsbehov vid specifika tillfällen utvärderas. Angående 

resurseffektivitet finns det enligt kommunikationschefen ett starkt engagemang i företaget. 

Utifrån deras värdeord “lösningsorienterad” arbetar Serneke med att hitta resurseffektiva 

möjligheter och lösningar när det gäller både produktion och på kontoret. 

Internt i företaget gällande den sociala aspekten är arbetet med att säkerställa en trygg 

arbetsmiljö där allas trivsel är bra viktigt. Att se till att alla bestämmelser följs, bland annat 

angående kränkande särbehandling, psykosocial arbetsmiljö och arbetssätt. Serneke har en 

vision om noll arbetsplatsolyckor. 

Externt menar kommunikationschefen att den sociala hållbarheten på Serneke delas in i två 

delar. Den första delen berör hur de jobbar med sin nära omgivning, att ta hand om 

människor i det samhälle företaget verkar. Hen menar att det i stor grad sker genom frågorna 

om hälsa och integration som Serneke är engagerade i. Det innefattar sponsorskap inom bland 

annat idrott och andra engagemang. Den andra delen berör hur Serneke agerar, vilket handlar 

om att se till att företaget längs hela kedjan arbetar med att säkerställa att allt sker på rätt sätt, 

även från leverantörer och underentreprenörer.  

4.1.2 Hållbarhetsredovisning 

Serneke följer idag inget ramverk för hållbarhetsredovisning utan riktar sig endast efter vad 

lagen säger. De använder sig inte av GRI bland annat då det är för omfattande men ser över 

möjligheterna för att göra det. Serneke utför en hållbarhetsredovisning som är integrerad i 

årsredovisningen. Respondenterna menar att det i hållbarhetsredovisningarna kan utläsas att 

hållbarhetsarbetet utvecklats. Hur hållbarhetsarbetet har utvecklats menar respondenterna 

hänger ihop med intressentkraven. De frågar sig vad det är intressenterna vill se, vad de vill 

att företaget ska hållbarhetsrapportera. Idag har rapporteringen ett fokus på arbetsplatsen, 

arbetsmiljö, miljö, ekonomi och företagets samhällsengagemang. Respondenterna menar att 

de har höga förväntningar på sig och har en del intressentkrav. Detta beror på att de är 

utmanande och nytänkande vilket gör att de får intressenternas uppmärksamhet på sig. 

Förväntningar kommer från kommun och samhället generellt som hela tiden kräver 

förbättringar. Respondenterna berättar att även de interna intressenterna sätter krav, vilka är 

koncernledning, styrelsen och alla anställda som höjer kraven på hållbarhetsarbetet. Serneke 

har tagit fram en egen modell för att få en klar bild om vad hållbarhetsarbetet betyder för 

dem. Den fungerar inte som ett ramverk mot hållbarhetsrapporteringen, men det är kärnan för 

hur Serneke ska jobba för att bli mer hållbara. KMA säger att det ska vara naturligt att 

rapportera dessa aspekter i hållbarhetsrapporten för att det ska genomsyra hela värdekedjan 

och visa vilka vi är. 

Enligt kommunikationschefen har inte hållbarhetsredovisningen påverkat Sernekes 

hållbarhetsarbete mycket. Men strukturen har blivit bättre gällande hur arbetssättet 

kommuniceras i organisationen och utåt.  
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Serneke följer Global Compact som idag är det största internationella initiativet för 

företagsansvar och hållbarhetsfrågor. Serneke följer även den internationella 

arbetsorganisationen (ILO) som fokuserar på grundläggande mänskliga rättigheter för 

anställda i arbetslivet. I byggbranschen finns gemensamma överenskommelser som Serneke 

följer, vilka syftar till att motverka korruption och mutor i den offentligt finansierade bygg- 

och fastighetssektorn. 

KMA-chefen säger att de använder sig av ISO 14001 som är en standard för Sernekes 

miljöarbete. Respondenterna menar att de jobbar mycket med kraven inom ISO 14001. ISO 

14001 ger en input till Sernekes hållbarhetsredovisning. Certifikatet hjälper arbetet mot att bli 

mer hållbara genom att de har krav på sig att sätta upp mål, mätningar och löpande 

uppföljning så att de kommer framåt i sitt hållbarhetsarbete säger KMA-chefen. 

Livscykelperspektivet är ett nytt krav inom ISO 14001 som KMA arbetar för fullt med och 

jobbar på att implementera i organisationen. 

4.1.3 Styrning & Implementering 

Respondenterna förklarar att implementeringen på Serneke skiljer sig mellan bolagen. På 

bygg och anläggning har de erfarenhetsåterföring på alla avslutade projekt för att utvärdera 

arbetet. De vill då säkerställa att miljömål och andra uppsatta mål lyckats. KMA-chefen 

förklarar att de har avfallsmål som fastställer att byggprojekt inte får överstiga 93 kg/BTA. I 

nuläget tittar KMA på hur arbetet skulle gå till för att införa en utsläppsberäkning av 

koldioxid. KMA-chefen påpekar även vikten här med att få ett applicerbart nyckeltal för 

koldioxid, annars skulle detta endast bli en siffra.  

Minst en gång var tredje månad ska en KMA-samordnare göra platsbesök på byggprojekten 

för att sprida kunskap och för att granska hur projektet ligger till. Är det till exempel några 

avfallsmängder som sticker iväg och vad beror det på. Detta ska alltid följas upp och 

återkopplas. Respondenterna menar att på vilket sätt de kommunicerar detta i organisationen 

är en utmaning. Då det finns mycket tjänstemän på byggarbetsplatserna är det viktigt att det 

finns tydliga riktlinjer och att kommunikationen fungerar för att sprida hållbarhetsmål så att 

tjänstemännen vet hur de ska arbeta. För att säkerhetsställa detta använder de företagets 

uppförandekod som fungerar som ett av Sernekes ramverk för att kommunicera från 

ledningen ut till organisationen. I den beskrivs riktlinjer för Sernekes leverantörer, partners, 

anställda och andra intressenter samt synen på mutor och gåvor. Koden ska följas av alla 

inblandade i det dagliga arbetet. Det är koncernledningen som ansvarar för att detta efterlevs. 

För att kommunikationen ska fungera genom företaget krävs att alla kan förstå det som sägs. 

Därför är enligt respondenterna ett av Sernekes värdeord enkelhet. De förklarar vikten av att 

alla i organisationen vet vad som händer, det är därför viktigt att språket anpassas utifrån 

situation. Ett exempel är att alla som jobbar på Serneke ska kunna läsa och förstå 

årsredovisningen, vilket leder till att medarbetare känner igen sig i sitt dagliga arbete. 

Respondenterna trycker även på vikten av ledningens värderingsmål och engagemang 

fungerar som ett gemensamt förhållningssätt för alla medarbetare vilket gör det lättare att 

fatta rätt beslut. För att det ska fungera återkommer vikten av enkelhet för att alla genom hela 

företaget ska förstå. Ett viktigt och effektivt styrmedel för att sprida hållbarhetstänk till 
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medarbetarna är internutbildningar. Dessa utbildningar är både övergripande i form av 

miljöutbildning som alla medarbetare ska genomföra, men även för miljöcertifiering och 

KMA-introduktion. Dessutom genomförs specifika utbildningar inför varje enskilt 

byggprojekt för att alla som arbetar med det ska vara insatta om de specifika bestämmelserna 

för projektet. På så vis erhålls en ökad kompetens bland medarbetarna vilket ökar individens 

engagemang. 

Inom företaget är policyer en viktig del i att styra organisationen åt önskade riktningar. Dessa 

policyer är uppdelade efter olika arbetsområden. I dagsläget finns ingen som täcker begreppet 

hållbarhet, däremot är arbetet igång för att ta fram en sådan. Det finns dock policyer som 

miljöpolicy, vilken beskriver deras inställning till miljöfrågor samt övergripande principer för 

styrning och uppföljning av miljöarbetet. Kommunikationschefen menar att den också bygger 

mycket på att miljömässiga aspekter som ska tas med i varje beslut. Andra policyer som lyfts 

fram är även arbetsmiljö- och HR-policy. Kommunikationschefen tar dessutom upp deras 

inköpspolicy mot medvetna köp, vilken klargör etiska ståndpunkter i organisationen men 

även utåt mot exempelvis leverantörer. I det dagliga arbetet är det däremot till stor grad 

checklistor Serneke använder. Det styr att rutiner utförs på rätt sätt och ska fungera som ett 

hjälpmedel för medarbetarna i sitt arbete. KMA tar även fram mallar för att underlätta för 

produktionen. 

KMA-chefen menar att en förbättring har skett i hållbarhetsarbetet, mycket av detta beror på 

att kunskap och medvetenhet ökar hos medarbetarna. Den yngre generationen är väldigt 

medveten om hållbarhet, de ställer frågor och ifrågasätter arbetssätt. 

Det viktigaste styrmedlet enligt KMA-chefen är kommunikation och utbildning. Men 

framförallt ledningens engagemang. Det handlar om att jobba hela vägen från ledningen till 

byggarbetsplatserna. 

4.2 Wästbygg-gruppen  
Wästbygg-gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som grundades 1981 i 

Borås. Wästbygg-gruppen är verksamma inom bostad, kommersiellt och logistik. 

Entreprenadverksamheten inom området bostad och kommersiellt bedrivs inom Wästbygg 

AB. Inom området bostad bygger Wästbygg hyresrätter och bostadsrätter åt både privata och 

kommunala beställare. År 2017 stod 832 lägenheter färdigställda och 2131 är under 

byggnation. Wästbygg-gruppen omsatte 2,8 miljarder 2017 och har ökat sin omsättning med 

22 procent sen 2016 och har idag 261 anställda. Wästbyggs huvudmarknader är idag 

Stockholm, Västsverige och Skåne. Wästbygg-gruppen utför och utvecklar byggprojekt där 

människor vill bo, arbeta och trivas i en lång tid framöver (Wästbygg, 2017). 

Hållbarhetschef 

Respondentens titel är hållbarhetschef och har arbetat på Wästbygg i tre år. Hens 

arbetsuppgifter är tvådelade. Den först delen är hållbarhet i olika nivåer i företaget, hur 

bolagets interna målsättningar inom de olika områdena ser ut. Den andra delen är kopplad till 

projekten och vad som kan göras för att byggnaderna som slutprodukt ska bli så hållbara som 

möjligt. Hen fungerar som en stöttning gällande de enskilda projekten. 
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Hens titel skiljer sig mot KMA genom att KMA är en mer traditionell titel som i praktiken 

skiljer sig genom att hen fokuserar mer på den ekologiska delen medan KMA i större grad 

fokuserar på den sociala delen.  

4.2.1 Hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar bland annat om att bli kvitt det fossila. Wästbygg satte 2017 upp 

mål om en fossilfri verksamhet till 2030 där den ekologiska hållbarheten bakas in. Det 

innefattar bland annat hur mycket och vilken energi som används, var elen kommer ifrån, hur 

torkningen av betong går till. Hur de arbetar med transporter, byggavfall, resor och 

materialval. Under detta mål finns flera delmål, kring energiförbrukning på byggarbetsplatser 

eller avfallssortering som exempel. 

Resurseffektivitet behöver förbättras då Wästbygg tidigare lämnat mycket material osorterat 

och valt enklaste vägen. Hållbarhetschefen berättar att satsningar idag görs på att utveckla 

rutiner för återvinning och återanvändning. De har även tecknat avtal med Ragnsells som är 

en stor och seriös aktör inom avfallshantering. Inför varje byggprojekt genomförs startmöten 

med platsledning samt specifik utbildning för underentreprenörer angående arbetssätt. De har 

även en beteendeguru som tittar på beslutsgrunder angående just sortering och återvinning av 

material. 

Den sociala aspekten är en stor och viktig fråga på ett byggföretag menar hållbarhetschefen, 

Det är däremot KMA-chefen som har mest hand om detta. En gång i månaden besöker en 

arbetsmiljösamordnare byggprojekten där de utför kontroller för att säkerställa nivån. De har 

mål att få in mer kvinnor i ledande roller och det innebär 30% kvinnor i ledande roller till 

2020. De har långt kvar för att nå det målet med jobbar för att lyckas med det. I hens 

ledningsgrupp är det 2 kvinnor av 8 platser. På byggsidan utgör män 100%.  

4.2.2 Hållbarhetsredovisning 

Det har tidigare funnits mål i hållbarhetsarbetet enligt hållbarhetschefen men i och med lagen 

om hållbarhetsredovisning har frågorna fått en större plats hos ledningen. På grund av att det 

hamnar i årsredovisningen och andra offentliga dokument. Det är inte längre något som bara 

sker internt. Gällande GRI har de inte tagit hela steget att tillämpa den men de har sneglat 

mycket på den. Hållbarhetschefen menar att GRI erbjuder en bra process och har flera 

intressanta delar och parametrar men att de inte används fullt ut. Istället utgår de från lagens 

bestämmelser i hur de lägger upp hållbarhetsredovisningen. Specifikt gällande delarna som 

det är krav på, samt ekologiska och sociala förhållanden med de parametrar de identifierat 

som de mest väsentliga.  

Hållbarhetschefen tycker inte att intressenterna har en direkt koppling och inverkan på deras 

hållbarhetstänk och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetschefen säger att arbetet med 

hållbarhet har blivit bättre sedan lagen kom, eftersom det utöver andra krav nu även måste 

rapporteras i nyckeltal. De kan nu genom nyckeltalen se att medarbetarna blivit mer 

medvetna och att de även har fått en bättre uppfattning om hållbarhetsarbetet. 
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4.2.3 Styrning & Implementering 

Några av Wästbyggs hållbarhetsmål är att hela organisationen ska bli fossilfri till år 2030. 

Avfallsmålet till 2018 innebär att 70 procent av avfallen ska vara sorterade. Wästbygg vill 

dessutom minska olyckorna på arbetsplatserna med 10 procent till 2018 jämfört med 2017.   

För att implementera hållbarhet i organisationen till medarbetare har hela organisationen 

genomgått miljöutbildningar. De använder löpande kurser för vissa projekt, kurser för 

miljöbyggnader. Sen använder Wästbygg även miljökrav i det operativa arbetet och 

certifieringssystem för att hållbarhetsarbetet ska gå i önskad riktning. Gällande policyer har 

de en övergripande verksamhetspolicy som beskriver företagets syn på dessa frågor. Utöver 

den finns stöddokument som beskriver mer detaljerat hur vissa frågor ska tas upp. De har 

också ett ledningssystem för det operativa arbetet med mallar och checklistor som varje 

medarbetare ska följa. Ledningssystemet förklarar vad som ska utföras innan medarbetaren 

kan gå vidare till nästa steg. För att kontrollera och implementera hållbarhetsarbetet i 

organisationen är samordnare ute på byggarbetsplatserna för att säkerhetsställa att en bra nivå 

upprätthålls. 

Hållbarhetschefen tycker att Wästbyggs affärsplan givit störst effekt på hållbarhetsarbetet. 

Affärsplanen skickas ut till alla dotterbolag, sedan får dotterbolagen anpassa sig efter 

affärsplanens miljömål och ta fram handlingsplaner för att uppnå dessa mål. 

Handlingsplanerna går sedan ner på regionnivå där arbetsledare får försöka anpassa dessa till 

det operativa arbetet. Detta rapporteras sedan tillbaka uppåt i organisationen igen.  

Hållbarhetschefen förklarar att det är svårt att försäkra sig om medarbetarna har förstått hur 

de ska jobba hållbart. Detta kan vi inte göra på individnivå då det är väldigt många anställda, 

för att försäkra oss om att hållbarhetsarbetet följs har vi kontakt med arbetschefer, ansvaret 

ligger på cheferna att informationen har gått fram. Hållbarhetschefen förklarar att det blir 

svårare att nå ut då anställningarna ökar, det var lättare för 5 år sedan, idag är det svårare. 

Inför framtiden tror hen att hållbarhetsarbetet kommer att bli ännu mer integrerat i det dagliga 

arbetet, innan har det alltid varit lite på sidan om. 

4.3 Deromegruppen 
Deromegruppen är Sveriges största familjeägda företag inom träindustri och grundades 1964. 

Deromegruppen består av två koncerner som är industri- och handelskoncernen Derome AB 

och fastighetskoncernen Derome Förvaltning AB. Deromes verksamhet består av bolag som 

kontrollerar hela kedjan från trädet i skogen till det färdiga huset. Derome AB omsatte 2016 

5,5 miljarder och har cirka 1500 anställda. Derome har som mål att 2018 omsätta 7,5 

miljarder och ha 2000 anställda. Målet för Derome är att ligga i framkant när det kommer till 

innovation och teknik, för att kunna erbjuda vad marknaden efterfrågar. 

Miljöchef 

Respondenten är miljöchef med arbetsuppgifter som att ansvara för koncernens 

hållbarhetsarbete, kommunikation gällande hållbarhet, miljömål, miljöcertifieringar, 

miljöutbildning, energikartläggning samt energieffektivisering, arbetsmiljö, lagefterlevnad, 

lagrevisioner och myndighetskontakter. Dessutom ledningsfunktionerna i miljö- och 

arbetsmiljörutiner samt arbetsmiljöfrågor i form av skyddsronder och skyddskommitténs 
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arbete. Hen har arbetat på företaget inom olika befattningar sedan 1986 men är sedan 2013 

miljöchef. De senaste 3-4 åren har begreppet om hållbarhet förekommit mer menar hen, 

innan dess diskuterades främst miljöaspekten och inte hållbarhet i stort.  

4.3.1 Hållbarhet 

Miljöchefen menar att deras engagemang inom hållbarhet tar sin utgångspunkt i den så 

kallade Deromeandan. Vilken syftar till att Derome ska vara schyssta i affärer, mot miljön 

och mot varandra, alltså långsiktig hållbarhet. Den sammanfattar deras företagsidentitet och 

kultur. Den fungerar som ett rättesnöre och ska hjälpa dem att bibehålla samma identitet 

oavsett storlek och antal anställda. Det mynnar ut i att varje anställd har ansvaret att agera på 

ett sätt som stämmer överens med Deromeandan.  

Ekologisk hållbarhet ser miljöchefen som en livsviktig faktor för framtiden. Företaget strävar 

efter att välja de alternativ som är minst miljöpåverkande. Det innefattar utsläpp till mark, luft 

och vatten. Men även miljöpåverkan från deras produkter och tjänster genom kontinuerlig 

utveckling av deras energiegenskaper, återvinningsbarhet med mera. De vill uppfylla de 

miljökrav som samhället ställer men även arbeta bredare än så med miljöförbättrande 

aktiviteter. De arbetar med materialåtervinningsmål för att bli mer resurseffektiva genom att 

kräva att 25% av den totala andelen ska återvinnas samt att vid ritbordet och under hela 

kedjan försöka undvika spill. 

Även den sociala aspekten av hållbarhet ser miljöchefen som viktig och tror att den kan vara 

avgörande för yngre människor. Människor måste må bra för att fungera på jobbet. Hen tror 

inte det anses acceptabelt med en arbetsgivare som inte tar dessa saker på allvar. Då 

byggbranschen traditionellt sett är en mansdominerad bransch har de målsättningen att 

andelen kvinnor ska öka. Idag är det 19% kvinnor i koncernen. De ser även gärna sökande 

med både utländsk härkomst och olika åldrar då diversifierad kompetens är viktigt. 

4.3.2 Hållbarhetsredovisning 

Miljöchefen menar att det är transparens, ärlighet, engagemang, ansvarstagande och 

långsiktighet som är de viktigaste aspekterna för intressenterna. De viktigaste intressenterna 

för Derome är kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och samarbetspartners. Deromes 

hållbarhetsredovisning redovisas enligt lagkravet och följer med som en bilaga till 

förvaltningsberättelsen. Enligt miljöchefen har inte redovisningskravet påverkat Derome, 

detta arbete utförs ändå.  

4.3.3 Styrning & Implementering 

Miljöchefen förklarar att de använder uppsatta mål för att sträva efter att bli mer hållbara. 

Dessa är materialåtervinningsmål, energiförbrukningsmål, soliditets-, vinst- och 

omsättningsmål, OSA-mål samt trivsel- och Lean-mål. För att implementera 

hållbarhetstänket i organisationen använder de intranät, personliga möten samt möte med 

hållbarhetsråd. Derome utbildar alla medarbetare för att utöka kompetensen och 

hållbarhetstänk. Alla medarbetares trivsel, inflytande och möjligheter att påverka är viktiga 

faktorer och utgör ett sätt för att styra organisationen. Derome använder även policyer för att 

sprida vidare budskap i organisationen för miljö, arbetsmiljö, säkerhet, med mera. För att 

förmedla ledningens strategier tillämpas olika slags styrsätt. Dessa är bland annat uppföljning 
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av Deromeandan, nyckeltal, frisknärvaro-mål på 98 procent för att mäta medarbetarnas hälsa. 

Miljöchefen säger att verksamheten kontinuerligt utvärderas i det operativa arbetet för att se 

om målen behöver korrigeras. Derome har en horisontell organisationsform då de flesta 

endast har en chef mellan sig och företagets VD. Deromeandan är det styrmedel som enligt 

miljöchefen har givit störst effekt på hållbarhetsarbetet. För framtiden tycker miljöchefen att 

det är viktigt att hållbarhet är en del av det dagliga arbetet och ansvaret för alla, än att ett fåtal 

personer förväntas sköta det. 

4.4 Veidekke 
Veidekke är ett bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag som omsätter 30,1 

miljarder NOK(2016) och har cirka 7400 anställda. Företaget grundades i Norge 1936 och 

har sedan dess varit verksamma i Norge, Sverige och Danmark. Etableringen i Sverige 

skedde 1998 i Göteborg, företaget är idag även verksamma i Stockholmsregionen och 

Skåneregionen. Veidekke Sverige omsatte första kvartalet 2018 2,1 miljarder sek, vilket är en 

ökning för det åttonde kvartalet i rad. Orderingången i marknad Sverige består av 10 procent 

bostäder, lokaler 40 procent och 50 procent anläggning. (Veidekke, 2018) 

Affärs- och verksamhetsutvecklare/ Hållbarhetsansvarig (AVH) 

Respondenten har titeln affärs- och verksamhetsutvecklare samt hållbarhetsansvarig inom 

affärsområde anläggning på Veidekke entreprenad AB. Hens arbetsuppgifter fokuserar delvis 

på strategiska frågor inom affärsområdet och delvis som projektstöd till de olika regionerna. 

Hållbarhetsengagemanget består bland annat av uppföljningen av organisationens arbete med 

hållbarhetsfrågor. Hen har arbetat i entreprenadbranschen sedan 2011 och med 

hållbarhetsfrågor sedan 1998. Då i roller som managementkonsult, projektledare och 

processteknisk chef.  

4.4.1 Hållbarhet 

AVH menar att hållbarhet kan likställas med en bärkraftig utveckling, som inte påverkar 

negativt på jordens ändliga resurser. 

När det kommer till ekologisk hållbarhet menar hen att det innebär ett arbete för att 

långsiktigt bevara jordens och ekosystemens produktionsförmåga samt att minska påverkan 

på naturen och vår hälsa som går att hantera utan negativ påverkan. Veidekke har antagit och 

beslutat om att stödja arbetet mot FN:s 2-gradersmål vilket hjälper dem att arbeta mot en 

hållbar konsumtion. I dessa miljömål utgör avfallet en stor påverkan och för att arbeta på ett 

så resurseffektivt sätt som möjligt har de satt upp mål för återvinning. De är att mindre än 25 

kg avfall/BTA ska uppstå i produktionen. Att mindre än 25 viktprocent blandat avfall slängs 

på projekten. Mindre är 7 viktprocent går till deponi. AVH menar att detta uppnås genom att 

välja byggmaterial, konstruktioner och metoder som minskar uppkomsten av avfall. Men 

även underlättar återanvändning och återvinning av de material som inte är förnybara. Genom 

god planeringen inför byggprojekten minskas uppkomsten av avfall. Hen menar att en 

allmänt bra hantering minimerar det material som behöver slängas. I de fall kunden styr 

masshanteringen finns bestämmelser om hur det ska ske. I de fall Veidekke är 

totalentreprenörer, används en programvara vid namn Dynaroad för att planera och 

visualisera masshanteringen redan i planeringsfasen. 
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Social hållbarhet är enligt AVH viktigt och är ett av deras fokusområden. Hen menar att deras 

sociala ansvar handlar om att skapa mervärde och hur deras aktiviteter påverkar människor 

och samhälle. Veidekkes företagskultur grundas i tanken om att människan står i centrum. 

Med värdeord som professionell, ärlighet, entusiastisk och gränsöverskridande ska dessa 

genomsyra alla delar i företaget. Genom att involvera alla parter i samhället skapas ett 

värdeskapande samspel. 

Deras sociala arbete tar sig uttryck i olika engagemang och projekt. Bland annat genom 

partnerskap i projekt som “drivhuset” som är ett småhuskoncept där de olika 

hållbarhetsperspektiven genomsyrar allt. Utöver detta finns praktikprogram för att få in 

nyanlända i arbete och utnyttja deras kunskaper sen innan. De jobbar aktivt med 

arbetsmiljöfrågor och engagemang ute i samhället för att värna om det samhälle de verkar i. 

4.4.2 Hållbarhetsredovisning 

Veidekke anser att de viktigaste intressenterna är kunderna, men eftersom företagets affärsidé 

bygger på involvering är det viktigt att ta hänsyn till leverantörer, underentreprenörer och 

samhälle. Förväntningarna har varit väldigt låga från intressenterna vad gäller 

hållbarhetsarbetet, men på senare tid ser den en förändring där stora kunder t.ex. Trafikverket 

ställer högre och striktare krav på klimatkalkylering, energi- och materialbesparing. 

Veidekkes hållbarhetsredovisning är fristående från årsrapporten. Veidekkes 

hållbarhetsredovisning har påverkat projekt genom att ställa högre krav på t.ex. 

klimatkalkylering, avfalls- och restproduktshantering, energikartläggning, krav på kemikalier 

och produktval. Veidekke upplever att redovisningen leder till ett tydligare sätt att mäta 

företagets hållbarhetsarbete för sin egen del men även gentemot konkurrenter och hela 

branschen. För att hållbarhetsredovisa använder Veidekke FN:s 17 hållbarhetsmål och GRI. 

Veidekke upplever att GRI är ett krav från aktiemarknaden och från branschen att nyttja dess 

riktlinjer. Veidekke tycker att det är bra med en standard, men en nackdel med GRI är att 

ramverket inte fångar upp underentreprenörer och leverantörer då det är en väldigt stor del av 

Veidekkes energiförbrukning som sker via dem. 

4.4.3 Styrning & Implementering 

För att jobba med hållbarhet använder de sig av några utvalda mål ur FN:s hållbarhetsmål. De 

har dessutom mål om att samtliga större projekt ska tillämpa klimatkalkylering, I samband 

med projekten erbjuder de även CEEQUAL hållbarhetscertifiering. Allt för att bidra till att 2-

gradersmålet uppfylls. 

I arbetet med implementering av hållbarhet i organisationen har de en hållbarhetschef på 

respektive affärsområde som ska efterfråga och tydliggöra det strategiska arbetet. De arbetar i 

nätverk i respektive region där varje verksamhetsutvecklare är ansvarig för att följa upp 

arbetet. Just gällande hållbarhetsfrågor har de ett nationellt tvärfunktionellt nätverk samt ett 

på koncernnivå. För att från början involvera medarbetarna hålls som en del i 

introduktionsprogrammet för nyanställda information- och dialogmöten kring hållbarhet. 

AVH nämner även policyn för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS), kvalitet och miljö som 

fastställer de bestämmelser och värderingar Veidekke har gällande dessa områden. Veidekke 

använder. Veidekkes verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 14001 och har erfarenhet av 
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hållbarhetscertifiering via CEEQUAL. Veidekke tillämpar till stor del värderingar för att 

implementera hållbarhetsarbetet i organisation. För att mäta och kontrollera arbetet används 

rutiner och checklistor men även uppföljning av nyckeltal för till exempel energiförbrukning 

och CO2-avtryck. Utöver detta sker även oberoende certifiering i form av CEEQUAL samt 

klimatkalkylering. AVH säger att Veidekke som organisation är relativt vertikal trots 

storleken på företaget, med en väldigt stark involveringskultur. De styrmedel som har givit 

störst effekt på Veidekkes hållbarhetsarbete är att utöka medarbetarnas förståelse om varför 

de arbetar med hållbarhetsfrågor som sedan i sin tur skapar ett driv. AVH trycker även på 

vikten av att ledarna är utbildade i hållbarhetsfrågorna samt att de ställer frågor och följer upp 

kontinuerligt är stor. AVH ser väldigt ljust på framtiden då det äntligen finns en kraftig 

efterfrågan både intern och externt, samt att ett bra hållbarhetsarbete skapar nya affärer och 

leder till en minskad påverkan på jordens ändliga resurser. AVH upplever även att den nya 

tekniken i form av digitalisering och visualisering skapar goda förutsättningar för arbetet. 

  



31 
 

5. Analys 
 

För att strukturera upp analysen har den delats upp i delarna hållbarhet, 

hållbarhetsredovisning, styrning och implementering. Styrning och implementering har i sin 

tur delats in i tre kategorier vilka förklarar hur styrmedel kan tillämpas i arbetet med 

hållbarhet, nämligen formella, informella och informativa Frostenson (2010). Detta för att få 

en översikt och förenkla. 

 

5.1 Hållbarhet 
Studiens företag är verksamma inom en bransch där materialval och dess hantering har en 

stor påverkan på slutproduktens kvalitet, miljöpåverkan och kostnad. Ett kontinuerligt arbete 

ur ett livscykelperspektiv kan medföra bättre resurseffektivitet genom bättre utnyttjande av 

materialen med hjälp av både återvinning och återanvändning. Detta är gemensamma 

nämnare för de fyra byggföretagen som ska driva på utvecklingen enligt 

Brundtlandsrapportens definition: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland & 

Hägerhäll, 1988) 

Som Elkington (1994) i teorin om triple-bottom-line menar är även den sociala aspekten av 

hållbarhet likvärdig att prioritera. Det sociala perspektivet tar upp individens behov och 

individens mål och drömmar. Specifikt för byggföretag är att extra fokus behöver ligga på 

arbetsmiljö och säkerhet. Vilket blir tydligt då alla företagen i studien aktivt strävar mot en 

nollvision av arbetsplatsolyckor. Det är inte bara internt i företagen de sociala aspekterna är 

viktiga. Då företagen är samhällsbyggare vill de även engagera sig i de samhällen de verkar.  

Företagens försök att integrera de ekologiska och sociala perspektiven kan leda till 

ekonomiska vinster enligt hållbarhetsmodellen (Figur 1). Är detta varför byggföretagen 

arbetar med de icke-finansiella kapitalen, eller beror det på att intressenterna sätter press på 

byggföretagen att dessa frågor ska prioriteras? 

5.2 Hållbarhetsredovisning  
Studiens empiriska fakta visar att byggföretagen har blivit påverkade av 

hållbarhetsredovisningen på olika sätt. Där Derome menar att hållbarhetsarbetet skulle ha 

utförts i vilket fall. Serneke förklarar att lagen inte har påverkat deras sätt att arbeta men att 

kommunikationen i deras arbete internt och externt blivit mer strukturerat. På Wästbygg har 

hållbarhetsfrågorna fått större utrymme hos ledningen, eftersom hållbarhetsredovisningen blir 

offentlig. Veidekke upplever att redovisningen leder till att tydligare mätningar och 

jämförelser med konkurrenter, medan Serneke anser att den är minst lika viktig för dem 

själva för att veta vilka de är. Byggföretagen i studien utgår samtliga från vad som krävs 

enligt lagen. Sedan är det upp till var och en att utvärdera och ta ställning till sitt 

samhällsansvar och göra mer än vad lagen kräver. Om de i större utsträckning tar hänsyn till 

de sociala och miljömässiga aspekter som berörs i den dagliga verksamheten i enlighet med 
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tanken om CSR. Det finns inte någon enhetlig metod för att definiera ett företags 

samhällsansvar, och dessutom skiljer sig företagens syn på CSR (Dahlsrud, 2008).  

Som grunder till de ytterligare engagemang företagen gör finns etablerade standarder och 

certifieringar som utgör ramverk för hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete i allmänhet. 

Dessa ramverk fungerar både som grunder till själva hållbarhetsredovisningen men även för 

att tydliggöra viktiga synpunkter för företagen själva så att det finns en tydlig värdegrund att 

stå på. Serneke använder ISO 14001 som hjälper arbetet mot att bli mer hållbart, detta ger 

även en input i Sernekes hållbarhetsredovisning. Veidekke använder också ISO14001 men 

även FN:s 17 hållbarhetsmål och GRI. Wästbygg använder endast 5 av hållbarhetsmålen. 

Veidekke är det enda företaget i studien som tillämpar GRI som ramverk, Veidekke menar på 

att det är ett krav från aktiemarknaden. Serneke menar på att GRI är väldigt administrativt 

tungt men går i tankarna om att börja titta på GRI vilket även Wästbygg gör. Veidekke är det 

enda byggföretag i studien som använder GRI, vilket kan bero på att de är större än de andra 

samt att de verkar på en internationell marknad. 

5.3 Styrning & Implementering 
Studiens empiri visar tydligt att byggföretagen har väldigt många mål som är både finansiella 

och icke-finansiella. Kullvén m. fl. (2009) menar att de icke-finansiella målen riktar sig mot 

att tillfredsställa intressenter samt förbättra produktkvalitet. Detta stämmer väl överens med 

studiens empiri där byggföretagen nämner att de har styrmedel som fokuserar på att förbättra 

de interna och externa intressenternas förhållande med dessa byggföretag. Byggföretagen i 

studien har bra förståelse på vilka krav som ställs på dem angående hållbarhet. Exempelvis 

frågar Serneke sig själva vad det är intressenterna vill se, medan Derome tycker att en ökad 

transparens och långsiktighet är de viktigaste aspekterna för intressenterna. 

Beroendeförhållanden finns mellan företaget och dess intressenter. Företagen behöver således 

ta hänsyn till intressenternas behov för att etablera närmare förbindelser vilket leder till att 

kreativa lösningar skapas (Lawrence, 2002). Det är enligt Nilsson & Olve (2013) en viktig 

del i att identifiera väsentliga frågor att arbeta med, för att på så vis öka sina chanser att 

lyckas med styrningen mot hållbarhet.  

5.3.1 Informativa styrmedel 

Detta styrmedel präglas av en tydlig kommunikation där utbildning, informationsgivning 

eller en dialog om hållbarhetsinitiativ står i fokus (Frostenson, 2010). I studiens empiri kan 

exempelvis utläsas att Sernekes värdeord är enkelhet vilket framförallt ska underlätta 

kommunikationen i företaget. Alla byggföretag i studien använder utbildningar för att öka 

medarbetarnas kompetens och engagemang i det operativa arbetet kring hållbarhet. Enligt 

Nilsson & Olve (2013) kan relevanta målsättningar för att införliva det sociala perspektivet i 

företaget vara just utbildning, som ökar jämställdheten och utvecklar arbetssätt. För 

Veidekkes del har ökningen av medarbetarnas kompetens kring hållbarhetsarbetet resulterat i 

störst effekt på hållbarhetsarbetet. Wästbygg antyder dock att det inte går att försäkra sig om 

att medarbetarna förstått hur de ska jobba hållbart, då det är många anställda läggs ansvaret 

på arbetschefer att informationen gått fram. 
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5.3.2 Formella styrmedel 

Enligt Samuelson (2004) har företag ett behov av information från interna och externa 

miljöer vilket leder till att dessa styrmedel används. I studiens empiri visade det sig att 

formella styrmedel är mest förekommande då alla företag använder platsbesök, 

uppförandekod, checklistor, policy och nyckeltal. Enligt Wästbygg sprider affärsplanen 

hållbarhetsarbetet väldigt bra i organisationen vilket överensstämmer med (Frostenson, 2010) 

att föreskrifter, koder och ledningssystem tydligt värnar om eller motverkar vissa beteenden 

eller vägval. 

5.3.3 Informella styrmedel 

För att ett företags medarbetare och organisationen som helhet ska veta vad dess identitet och 

värderingar är behövs de informella styrmedlen som klargör företagets ståndpunkter 

angående olika aspekter kring dess verksamhet. Samtliga byggföretag i studien tillämpar 

tillvägagångssätt som visar vilka värderingar som är viktiga för ledningen. Där exempelvis 

Serneke menar att deras viktigaste styrmedel utgörs av de värderingar och engagemang som 

sprids ut i organisationen från ledning. Både för att spridas till medarbetarna men även för att 

hela organisationen ska ha en tydlig självbild. Deras tillvägagångssätt skiljer sig dock från 

Derome som med sin “Deromeanda” fastställer en handlingsram för hur medarbetarna ska 

bete sig. Vilket Frostenson (2010) definierar som informella styrmedel i och med att ett detta 

förutsätter att medarbetare ska dela just “Deromeandan” och följa dess principer även om den 

inte förespråkar ett givet beteende varje enskild situation.  

6. Resultat 
 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser studien har kommit fram till utifrån syfte och 

empiri. Frågeställningarna och teorin “Varför, Hur och Vad” kommer besvaras. Kapitlet 

avslutas med en diskussion där skribenterna förmedlar tankar kring arbetet och vidare 

forskning.  

 

6.1 Slutsats 
 

Varför engagerar sig byggföretag i hållbarhet? 

Eftersom både interna och externa intressenter idag är väldigt medvetna om byggföretagens 

miljöpåverkan är det viktigt för byggföretagen att fokusera på hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsredovisningen ökar företagens transparens, vilket leder till att byggföretag satsar 

mer på att utveckla hållbarhetsarbetet för att skapa konkurrensfördelar och nya affärer. 

Lyckas byggföretagen införliva de ekologiska och sociala delarna i verksamhetens dagliga 

arbete kommer ekonomiska vinster genereras. Satsningar på sociala och ekologiska delar är 

en konsekvens av intressentkraven. 
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Vilka styrmedel utformar och använder byggföretag för att förbättra den ekologiska, 

sociala och ekonomiska hållbarheten? 

Styrmedel sätts upp av varje enskild organisation för att leda den mot sina mål. Eftersom de 

olika byggföretagen utgår ifrån olika ramverk och certifieringar leder det till olika 

målsättningar och riktlinjer. Detta leder till skillnader i hur byggföretagen utformar styrmedel 

för hållbarhet. Gemensamt för företagen i studien är att de styrmedel som används i den 

dagliga verksamheten är platsbesök, uppförandekoder, checklistor, policys och nyckeltal. 

Hur implementeras styrmedlen i de operativa processerna? 

Men tydliga samband som kan göras är att samtliga byggföretag i studien vill investera i 

medarbetarna genom utbildning på olika sätt. Att skapa en sammanhållen självbild inom 

företaget genom olika former av värderingar. Dessa är de viktigaste styrmedlen och grunden 

för att implementera hållbarhetsarbetet. Det är dessutom mycket så byggföretagens 

hållbarhetsredovisningar fungerar, att ge en tydlig självbild om “vilka är vi, vad står vi för?”. 

6.2 Diskussion 
För att ge ett bredare och bättre svar på studiens tredje frågeställning hade det krävts att 

respondenterna hade kompetens i det operativa arbetet. Tanken med studien var från början 

att endast studera två byggföretag och gå in mer på djupet. För att på så vis kunna skilja 

verkligheten från hållbarhetsredovisningen genom att intervjua personerna som faktiskt ska 

följa styrmedlen i det operativa arbetet. En nackdel är dock sättet som intervjuerna 

genomfördes på. Eftersom det var svårt att få tag på respondenter tvingades olika företag 

intervjuas på olika sätt vilket kan ge annorlunda svar samt mängd information. Exempelvis 

fick vi mycket mer information från Serneke än Derome.  Det som var intressant med studien 

var däremot att hållbarhetsredovisning hade ett syfte att visa byggföretagen själva vilka de är 

och vad de står för. Något vi blev förvånade över då vi först tänkte att den endast var till för 

att visa externa intressenter hur arbetet går. Alla respondenter i byggföretagen tryckte på 

vikten av att ledningen är engagerad i dessa frågor för att resultera i ett positivt 

hållbarhetsarbete. Detta beror enligt studiens slutsats på att hållbarhetsredovisningen blivit ett 

sätt för byggföretagen att konkurrera med varandra. Som AVH säger på Veidekke att det 

leder till mer affärer om företag kan uppvisa en bra hållbarhetsredovisning. Detta tycker vi är 

väldigt positiva framsteg för Sveriges arbete med hållbarhet.  

6.3 Fortsatta studier 
Utförandet av denna studie har lett till en del förslag på fortsatta studier, dessa innefattar 

bland annat en mer djupgående inriktning i företagen där fokus kan ligga på hur väl 

styrmedlen kommuniceras och implementeras i organisationerna. Det hade då gått att göra en 

fallstudie på ett eller två företag för att få en tydligare bild. Detta genom att medarbetare på 

olika nivåer i företaget intervjuas. Vi tycker dessutom att det vore intressant att jämföra 

mindre byggföretag som inte är kravbelagda att hållbarhetsredovisa, med stora byggföretag. 

Fortsatta studier hade även kunnat vara att endast studera byggföretags 

hållbarhetsredovisningar för att sedan göra en kvantitativ enkätstudie som är ämnad för 
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medarbetare om hur de uppfattar styrmedlen. En jämförelse mellan byggföretag i olika länder 

hade kunnat göras för att ta fram skillnader i hållbarhetsarbetet.  
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8. Intervjufrågor 
Allmänt  

1. Vad heter du och vad har du för roll/position i företaget? 

2. Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du arbetat inom denna bransch/ detta företag?  

Hållbarhet 

4. Vad är hållbarhet för dig? 

5. Hur ser du på Ekologisk hållbarhet?  

6. Har ni utformat någon policy för att agera mer hållbart?  

7. På vilket sätt försöker ni arbeta mer resurseffektivt på arbetsplatser?  

8. Hur ser du på social hållbarhet? 

9. Hur jobbar ni med de sociala frågorna i företaget?  

Intressenter 

10. Vilka förväntningar upplever du att era intressenter har på er gällande hållbarhet? 

Vilka intressenter anser ni är viktigast?  

Hållbarhetsredovisning 

11. Hur har ni arbetat med hållbarhetsredovisningen?  

12. Hur har hållbarhetsredovisning påverkat er? 

13. Använder ni något ramverk som grund i er hållbarhetsredovisning? 

14. Använder ni GRI? 

Varför använder ni er av GRI:s riktlinjer?  

Vilka för- och nackdelar ser ni med GRI:s riktlinjer? 

Styrmedel 

15. Har ni några uppsatta mål för hållbarhetsarbetet? 

16. Hur försöker ni implementera hållbarhetsarbetet i organisationen? 

17. Vilka styrmedel/styrsätt använder ni er utav för att bli mer hållbara? 

18: Hur mäter ni om hållbarheten har förbättrats eller inte i det operativa arbetet?  

19. Skulle du säga att ni har en vertikal eller horisontell organisationsform? 

20. Vilka styrmedel/styrsätt har givit störst effekt på hållbarhetsarbetet?  

21. Hur ser ni på framtiden i ert hållbarhetsarbete? 
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