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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel: Hållbarhetsarbete och försäljningstillväxt i stora internationella 

byggföretag 

Slutseminariedatum: 2016-05-31 

Ämne/Kurs: Kandidatuppsats, 15 poäng 

Författare: Aspeflo, Amanda; Chan, Helen 

Examinator: Gabrielsson, Jonas 

Handledare: Sahlgren, Kent 

Nyckelord: CSR, försäljningstillväxt, hållbarhet, byggföretag, Uppförandekod  

Problemdiskussion: Studier på stora internationella svenska byggföretags satsningar på CSR 

(Corporate Social Responsibility) och dess påverkan på företagens försäljningstillväxt har 

gjorts i mindre utsträckning. Det är dock många företag som numer beskriver deras satsningar 

inom CSR, men tidigare forskning finns inte kring hur dessa rapporter kan leda till 

exempelvis ökad försäljningstillväxt.  

Problemformulering: Hur ser stora internationella svenska byggföretags hållbarhetsarbete 

ut och leder det till ökad försäljningstillväxt?  

Syfte/Beskrivning: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur 

hållbarhetsarbetet ser ut inom stora internationella svenska byggföretag som även verkar 

utanför Nordens gränser, för att vidare se om det leder till ökad försäljningstillväxt. 

Metod: För att uppnå syftet har uppsatsen antagit en deduktiv ansats med ett kvalitativt 

förhållningssätt. Den empiriska data som samlats är i huvudsak från telefonintervjuer med 

företag, men även genom dokumentstudier av företagens årsredovisningar och rapporter.       

Slutsatser: Uppsatsen har kommit fram till att stora internationella svenska byggföretag som 

verkar utanför Nordens gränser tydligt följer den teoretiska utformningen med de tre 

teoretiska fokusområdena; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa satsningar 

har enligt vår analys gjort att företagen kunnat växa i den takt de gjort.  

Förslag till fortsatt forskning: En intressant infallsvinkel kan vara att fokusera på den kritik 

som finns mot CSR och utifrån detta undersöka om CSR verkligen är bra för företag att 

arbeta utifrån eller om det endast är en marknadsföringsstrategi.  
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Abstract 
 

Title of the thesis: Sustainability and sales growth in major international construction 

companies. 

Date of final seminar: 2016-05-31 

Subject/Course: Bachelor Thesis, 15 points 

Authors: Aspeflo, Amanda; Chan, Helen 

Examiner: Gabrielsson, Jonas 

Supervisor: Sahlgren, Kent 

Keywords: CSR, sales growth, sustainability, construction companies, Code of Conduct 

Problem description: Studies in major international Swedish construction company's 

investments in CSR (Corporate Social Responsibility) and its impact on companies' sales 

growth has been made to a minor extent. However, many companies nowadays are describing 

their investments in CSR, but previous research has not processed how these reports can lead 

to, for example, increased sales growth. This leads to the research question that this paper 

wants to give an answer to. 

Research question: How does major international Swedish construction companies work in 

sustainability look like and does it leads to increased sales growth? 

Objective/Description: The objectives of this study is to describe and explain how 

sustainability looks like in major international Swedish construction companies operating 

outside the Nordic Countries, to further see if it leads to increased sales growth. The study 

will answer if CSR and sustainability in itself can be a factor in companies’ sales growth. 

Method: In order to achieve the purpose this thesis has adopted a deductive onset with a 

qualitative approach. The empirical data has been collected mainly from telephone interviews 

with companies, but also through document studies of companies’ financial statements and 

reports. 

Conclusion: This thesis has concluded that large international Swedish construction 

companies operating outside the Nordic Countries clearly follows the theoretical design with 

three focus areas; economic, social and environmental sustainability. These efforts have, 

according to our analysis meant that companies have been able to grow at the rate they did.  

Suggestions for future research: An interesting approach might be to focus on the 

criticisms against CSR and from this determine if CSR really is good for business or if it’s 

only a marketing strategy.  
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Förord  
 

Vi har under processen att författa denna uppsats fått många nya kunskaper som vi kommer 

ta med oss när vi vidare utvecklas i arbetslivet. Vi vill tacka företagen JM, NCC, och Skanska 

för dess medverkande vår studie och dess respektive respondenter som delat med sig av sin 

tid och kunskap. Utan företagens medverkande hade inte denna uppsats kunnat verkställas 

och inte bidragit med den kunskap som vi fått genom medverkandet. Vi vill även tacka 

opponentgruppen för dess kritiska tänkande som lett till förbättringar i uppsatsen och 

slutligen vill vi tacka vår handledare och vår examinator för den tid som de lagt på vårt 

arbete.  

 

Denna kunskapsresa kommer vi ta vara på och hoppas på att vidare kunna utveckla våra 

nyvunna kunskaper i arbetslivet. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete och att vi 

lyckats driva detta arbete i mål.  

 

 

 

Halmstad 2016-05-24 

 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Amanda Aspeflo         Helen Chan 
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1. Inledning 
 

Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till arbetet och en kortare beskrivning av 

byggindustrin i Sverige och innebörden av CSR (Corporate Social Responsibility) och 

hållbarhet. Här presenteras även den problemformulering uppsatsen utgår från och dess 

syfte. Slutligen i kapitlet finns även ett avsnitt om hur dispositionen ser ut i uppsatsen för att 

ge läsaren möjlighet till en snabb överblick över uppsatsens uppbyggnad. 

1.1 Bakgrund  
Arbetet med hållbarhet har idag tagit fart och ligger högt upp på många stora företags 

agendor. Inom den svenska byggindustrin har detta även utvecklats till en huvudfråga i 

många av de större byggföretagen, där de är mycket noga med att visa hur deras 

hållbarhetsarbete ser ut. Hur kommer detta sig egentligen? Vill företag verkligen bara göra 

väl för miljön och samhället bara för att det är bra för jordens utveckling eller ser de 

affärsmöjligheter i detta arbete?  

 

Byggnadsindustrin i Sverige står för cirka åtta procent av landets BNP och har mer än 93 

tusen registrerade företag, vilket innebär att denna bransch har stor betydelse för det svenska 

samhället, både för enstaka individer och hela landet i stort. Branschen står även för cirka tio 

procent av Sveriges skatteintäkter och är väsentlig för landets tillväxt, utveckling och välfärd. 

Det är därför av största betydelse att det är en fungerande bransch med hållbar kvalitet och 

säkra arbetsplatser (Sveriges Byggindustrier, 2014). En av Nordens ledande experter inom 

CSR (Corporate Social Responsibility), Parul Sharma, beskriver även att CSR är affärsnytta 

och att frågorna kring detta måste ligga på högsta nivå hos byggföretagens företagsledningar 

(Sveriges byggindustrier, 2016).    

 

Det har tidigare genomförts studier på den Brittiska byggnadsindustrin och dess insatser inom 

CSR. Resultatet visade på att företagen gärna stoltserar i bland annat deras årsredovisningar 

med att de gör satsningar inom CSR. Dock visar deras siffermässiga data endast att en relativt 

liten andel av dess investeringar går till just CSR (Jones, Comfort & Hillier, 2006). 

CSR kan vara resultatet av ett företags strategi men även källan till ekonomisk tillväxt. En 

studie inom världsekonomin visade att den ökade rollen av CSR (Blowfield & Murray, 2011) 

inom hållbar tillväxt, har gett upphov till nya politiska bestämmelser världen över (Carrasco 

& Buendia-Martinez, 2016). CSR har även i en kvantitativ studie bestående av börsnoterade 
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företag i USA (Flammer, 2015) och privata företag i Kina (Cui, Liang & Lu, 2013) visat på 

ett positivt resultat på arbetsproduktivitet och försäljningstillväxt då företag har över tusen 

anställda. 

 

CSR är dock ett stort begrepp som är öppet för många olika tolkningar (Jones, Comfort & 

Hillier, 2006), EU kommissionen har definierat CSR som “företagens ansvar för den egna 

verksamhetens konsekvenser för samhället” (Europeiska kommissionen, 2011). Utifrån detta 

går det att finna tre utgångspunkter att arbeta från, ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande (Grankvist, 2009; Europeiska kommissionen, 2011; Cavacoa, & Crifob, 

2014).  

 

Om alla företag hade utvecklade planer för hur de ska arbeta med CSR och hållbarhet hade 

det sammanlagda arbetet kunnat leda till ett samhälle som tänker mer långsiktigt, där fler bryr 

sig om de kommande generationernas trivsel och existens. Detta ska dock gå ihop med 

företags huvudsakliga ansvar, nämligen att skapa vinst och en lönsam verksamhet med nöjda 

aktieägare, vilket även är en förutsättning för ett företags existens (Grankvist, 2009).  

 

Det är debatterat vilka fördelar CSR faktiskt ger ett företag, men frågan om CSR verkligen är 

ekonomiskt lönsamt är diffust förklarat i tidigare forskning. Eftersom CSR är ett frivilligt 

samhällsansvar som företag kan välja att ta eller inte (Grankvist, 2009; Cavacoa, & Crifob, 

2014; Hopkins 2003) utöver de lagkrav som ställs måste det finnas ekonomiska incitament 

för att företag ska implementera CSR i verksamheten. Större företag utvecklar ändå idag ofta 

en plan för CSR och hållbarhet och beskriver hur de arbetar med detta (Grankvist, 2009), 

vilket måste innebära att företag ser en möjlighet att skapa ekonomiska fördelar i och med 

arbetet.  

 

Denna kunskap bygger uppsatsen vidare på och undersöker stora internationella svenska 

byggföretags investeringar inom CSR och hållbarhet och hur försäljningstillväxten ser ut för 

företagen. Uppsatsen fokuserar på i vilken utsträckning byggföretaget arbetar med begreppen 

CSR och hållbarhet, där både miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar behandlas och hur 

försäljningstillväxten ser ut för dessa företag. 
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1.2 Problemdiskussion  
Inom forskningsområdet för CSR och dess inverkan på olika slags företagsprestationer har ett 

antal undersökningar genomförts på både den svenska marknaden och den internationella 

marknaden (Wang, 2014; Wilson, 2015; González-Rodríguez, Díaz-Fernández, & Simonetti, 

2015; Cui, Liang & Lu, 2013; Carrasco & Buendia-Martinez, 2016; Blowfield & Murray, 

2011; Blomé, 2012; Lind & Lundström, 2008). Vad gäller stora internationella svenska 

byggföretags satsningar på CSR och dess påverkan på företagens försäljningstillväxt finns en 

mindre mängd forskning och den forskning som finns har inte undersökt detta för stora 

internationella svenska byggföretag, utan på byggnadsbranscher och stora företag i andra 

länder (Jones, Comfort & Hillier, 2006; Myers, 2005; Swaffield & Johnsson, 2011). Den 

tidigare forskning som finns på svenska förhållanden har fokuserat på fastighetsbranschen 

och hur arbetet med CSR lett till deras minskade kostnader för fastighetsbolagen (Blomé, 

2012; Lind & Lundström, 2008).  

 

Varför det inte förekommer mycket tidigare forskning på området, huruvida CRS-arbete leder 

till försäljningstillväxt, kan bland annat bero på att näringslivet och samhället inte tidigare 

sett meningen (Grankvist, 2009) med dessa investeringar eftersom det förekommer 

svårigheter med att implementera arbetet med CSR i företagens verksamhet (Singh, 2008; 

Grankvist, 2009). En anledning är att det är svårt att finna kvantifierbara mått på exempelvis 

mängden utsläpp från företag (Cerin, 2002). Det är dock många företag som numera 

rapporterar om dess satsningar inom CSR, men tidigare forskning finns inte kring hur dessa 

rapporter kan leda till exempelvis ökad försäljningstillväxt (Cerin, 2002).  

 

Utifrån detta har vi funnit ett kunskapsgap som vi kommer att utveckla och bygga vidare på 

för att finna hur CSR kan bidra till ökad försäljningstillväxt inom stora internationella 

svenska byggföretag. 

  



10 
 

1.3 Problemformulering  
Hur ser stora internationella svenska byggföretags hållbarhetsarbete ut och leder det till 

ökad försäljningstillväxt? 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur hållbarhetsarbetet ser ut inom stora 

internationella svenska byggföretag som även verkar utanför Nordens gränser, för att 

analysera om detta leder till förutsättningar för ökad försäljningstillväxt. Studien vill med 

detta bidra med kunskap om CSR och hållbarhetsarbete kan vara en faktor som driver på 

företagens försäljningstillväxt. 
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1.6 Disposition 
Metod 

 
Figur 1: Dispositionsmodell 
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2. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med en förklaring av hur hållbarhetsarbetet ser ut inom den svenska 

byggbranschen. Sedan fortsätter kapitlet med en mer djupgående beskrivning av vad CSR 

och hållbarhet är, där olika delar beskrivs inom området. Detta utgör tillsammans med 

teorier kring försäljningstillväxt och legitimitetsteorin vad det är som undersöks och hur det 

ska analyseras. 

2.1 CSR och hållbarhet i Byggbranschen 
Under 1950- och 1960-talen tillhörde byggbranschen samhällets mest expanderande sektorer 

och bygginvesteringarna bestod 1966 som mest av 16 procent av Sveriges BNP. Denna siffra 

sjönk sedan mot sekelskiftet ner till fem procent, vilket var en mycket låg siffra jämfört med 

andra länder i västra Europa (Nordstrand, 2008). Idag har den ökat till att ligga på runt åtta 

procent av landets BNP. Byggnadsindustrin har mer än 93 000 registrerade företag där en stor 

del är små företag. Inte mindre än 88 procent av byggföretagen har mindre än fyra anställda, 

vilket innebär att de stora byggföretagen är få (Sveriges Byggindustrier, 2015). Definitionen 

av vad ett stort företag är återfinns i lagen och innebär att företagets andelar, 

teckningsoptioner1 eller skuldebrev2 är upptagna på en reglerad marknad, eller att företaget 

uppfyller mer än ett av följande villkor: medelantalet anställda i företaget har under de 

respektive två senaste åren uppgått till mer än 50 personer, företaget har en balansomslutning 

(summan av alla tillgångar) för de respektive två senaste åren uppgått till mer än 40 miljoner 

kronor, företagets redovisade nettoomsättning har även för de respektive två senaste åren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor (Aktiebolagstjänst, 2016).  

 

Inom det svenska näringslivet finns det mer än en miljon registrerade företag och av dessa 

hade åtta procent sin verksamhet inom byggindustrin (Sveriges Byggindustrier, 2015). Detta 

gör att byggbranschen har stor betydelse för alla, från enstaka arbetare till hela landet i stort. 

Branschen står även för cirka tio procent av Sveriges skatteintäkter och är därför väsentlig för 

landets tillväxt, utveckling och välfärd. Det är därför av stor betydelse att det är en 

fungerande bransch med hållbar kvalitet och säkra arbetsplatser (Sveriges Byggindustrier, 

2014). Detta bekräftas även av en av Nordens ledande CSR-experter, Parul Sharma, som 

                                                
1 Teckningsoption: ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. 
2 Skuldebrev: En skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp i pengar.  
Källa: https://lagen.nu/begrepp/Skuldebrev  
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beskriver att CSR är affärsnytta och att frågorna kring detta måste ligga på högsta nivå hos 

byggföretagens företagsledningar (Sveriges byggindustrier, 2016).   

 

Hållbart byggande har utvecklats över hela Europa under en lång tid. Anledningen till 

företags satsningar inom CSR beror till största delen på att byggbranschen har stor inverkan 

på miljön och de sociala förhållanden som skapas av företagen, men även för att den alltid 

ligger efter andra branscher. Det återkommande temat för dessa initiativ är att byggindustrin 

måste ändras från sina traditionella processer mot en mer kundorienterad affärsstrategi. Med 

detta som bakgrund uppmanas hela branschen att moderniseras genom samarbete och 

hållbara strategier. Några av de problemområden som bör ändras är bland annat att minska 

antalet arbetsplatsolyckor, minimera avfallet och minska antalet föroreningsolyckor. 

Utmaningen är att finna en ny vision där implementeringen av CSR går hand i hand med 

minskade kostnader och högre vinster (Myers, 2005).  

 

Inom den svenska byggsektorn innebär CSR till stor del att företag ska ha kunskap om 

intressenterna och kunna hantera dessa. Eftersom denna sektor är mycket stor i Sverige och 

därmed en stor arbetsgivare, med ofta riskfyllda arbetsuppgifter är det av stor betydelse att 

företag förstår projektens påverkan på exempelvis yrkesarbetares hälsa och säkerhet under 

byggtiden. Därför är det viktigt att byggföretag hanterar frågorna kring CSR både på 

företagsnivå och projektnivå (Hansson, Granberg & Olander, 2014). Det ställs fler krav på 

byggföretag att både ta socialt och miljömässigt ansvar. Dessa krav kommer från olika håll 

men till stor del från viktiga beställargrupper som exempelvis kommunerna, vilka ställer allt 

större krav på ett hållbart arbete (Kellner, 2014). Även stora klienter till byggföretag i 

Storbritannien tar in företagens CSR-arbete när de utvärderar om de ska anlita företagen eller 

inte (Jones, Comfort & Hillier, 2006). Därför måste företagens engagemang inom miljö, 

hållbarhet och sociala områden utvecklas för att på lång sikt garantera en bibehållen 

konkurrenskraft (Kellner, 2014) och legitimitet (Thomas & Lamm, 2012). Att inte ha ett 

långsiktigt miljötänk kan istället undergräva förtroendet för bolagens trovärdighet (Kellner, 

2014).  
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2.2 CSR  
CSR är ett begrepp som blivit mycket populärt de senaste åren och många företag och 

regeringar har börjat applicera idéerna om hållbarhet och socialt ansvarstagande i deras 

verksamheter, även i samhället har detta arbete fått en framträdande roll (González-

Rodríguez, Díaz-Fernández, & Simonetti, 2015). CSR är ett abstrakt begrepp som kan 

innehålla många olika tolkningar och kan sägas innehålla tre olika kategorier: ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvarstagande (Grankvist, 2009; Cavacoa, & Crifob, 2014; 

Rexhepia, Kurtishib & Bexhetic, 2013; Europeiska kommissionen, 2011), även kallat the 

triple bottom line (González-Rodríguez et al., 2015). Detta innebär att företag inte bara 

redovisar sitt ekonomiska resultat utan även visar hänsyn för människorna och planeten 

(Wilson, 2015). Dessa tre begrepp ramas även in av en etisk dimension som styr hur vi 

människor agerar. Det etiska ansvarstagande vi känner som individer och därmed även 

företagen, då de består av människor, kommer från vår moral. Det är vår moral som hjälper 

oss att väga ett initiativ mot ett annat, till exempel det företagsekonomiskt nödvändiga mot 

det samhälleligt önskvärda (Grankvist, 2009). Detta innebär att CSR är en process för att 

integrera mänskliga rättigheter, miljö och socialt ansvar men även att motverka korruption, 

som ska implementeras i företagets strategi och verksamhet (CSR Sweden, 2016).   

 

Carroll (1991) utvecklade tidigt en modell (figur 3) som beskriver de delar som ingår i CSR 

modellen. Den beskriver 4 delar där basen består av det ekonomiska ansvarstagandet, vilket 

är ett företags yttersta syfte eftersom de andra ansvarsområdena bygger på detta. Företags 

yttersta roll är att skapa produkter och tjänster som konsumenterna behöver och att tjäna 

pengar på det. Efter det ekonomiska ansvaret kommer det legala ansvarstagandet vilket 

innebär att företag ska hålla sig till de lagar och regler som finns eftersom detta är samhällets 

sätt att tala om vad som är rätt och fel. Sedan kommer det etiska ansvarstagandet, vilken 

säger att företag ska göra det rätta och undvika att skada dess intressenter, exempelvis 

kunder, miljön och anställda. Detta ansvarstagande ska motsvara de normer och 

förväntningar intressenterna har på företaget och går utöver det legala ansvarstagandet. Dessa 

förväntningar pressar hela tiden lagarna att utvecklas, medan förväntningarna på företag att 

verka på en högre nivå än den lagliga nivån ständigt ökar. På toppen av pyramiden ligger det 

filantropiska ansvaret vilket innebär att företaget ska vara en god samhällsmedborgare som 

bidrar finansiellt men även med humana tillgångar för att förbättra livskvaliteten i samhället. 

Skillnaden mellan detta och det etiska ansvaret är att det filantropiska inte ses utifrån ett 
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etiskt eller moraliskt perspektiv. Exempelvis önskar samhället se en viss mängd bidrag till 

humanitära program, men de ser inte företag som oetiska om de inte uppnår den önskade 

nivån. Därför är det filantropiska ansvaret mer frivilligt för företag än det etiska. 

Figur 2: Carrolls CSR- pyramid (Carroll, 1991) 

 

Inom området för CSR finns mycket tidigare forskning med olika definitioner av vad som 

ingår i begreppet och hur det ska användas. Nyckelordet inom området kan ändå definieras 

som hållbarhet, detta begrepp tar även in den långsiktiga tidsaspekten (Grankvist, 2009), där 

företaget tar ansvar för relevanta frågor som rör organisationens viktigaste intressenter 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009).  

2.2.1 Ekonomiskt ansvarstagande  
Grundförutsättningen för ett företags existens är att det tjänar pengar (Carroll, 1991), ett 

företag kan vara hur välmenande som helst men det blir inte långsiktigt hållbart om det inte 

tjänar pengar. Företag måste därför inse att arbetet med CSR och hållbarhet inte är en separat 

del av verksamheten utan att det bör göras tillsammans med övriga verksamheten. Utifrån 

detta kan företag inse att CSR är mer än bara en kostnad, begränsning eller välgörenhet, det 
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kan faktiskt innebära en källa till affärsmöjligheter, innovation och konkurrensfördelar. 

Hållbarhet och CSR handlar om att hitta en balans mellan individer, grupper och företagets 

intressen, för att kunna utveckla framgångsrika samhällen. Utan framgångsrika samhällen 

finns inga framgångsrika företag (Grankvist, 2009). Därför är det viktigt med miljöer som 

förespråkar att affärer genomförs och att företag levererar produkter och tjänster som 

människor behöver och vill ha (Carroll, 1991). 

2.2.2 Miljömässigt ansvarstagande  
Oavsett om företag väljer att fokusera sin minskade förbrukning utifrån ekonomiska eller 

miljömässiga drivkrafter blir effekterna likadana. Exempelvis leder minskad 

bränsleförbrukning till både mindre utsläpp men även minskade kostnader för företaget 

(Grankvist, 2009). Det första steget till en miljövänligare verksamhet är att fastställa på vilka 

sätt verksamheten påverkar miljön men även vilka krav som ställs från samhället, kunderna 

och andra intressenter. Syftet med ett sådant arbete ska vara att uppnå ständiga förbättringar 

och fokusera på det som är viktigt. Därför utvecklades på 1970-talet begreppet the triple 

bottom line som innebär att tänka och agera utifrån vad som är ekonomiskt realistiskt, 

miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt (Wilson, 2015). När företag integrerar detta tänk 

breddas konceptet till det som vi idag kallar för hållbar utveckling (Almgren, Brorson & 

Enell, 2008). Inom miljömässigt ansvarstagande finns även en internationell standard som 

företag kan certifiera sig mot, ISO 14001. Denna standards syfte är att företag ständigt ska 

minska sina totala miljöbelastningar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.2.3 Socialt ansvarstagande 
Socialt ansvarstagande handlar om att driva sin verksamhet som en god samhällsmedborgare 

och ta hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande (Carroll, 1991). Det sociala 

ansvaret innehåller både delar inom och utanför företaget, dessa kan exempelvis vara nöjda 

medarbetare, att bidra till att lösa samhällsproblem eller att bidra med katastrofhjälp 

(Grankvist, 2009). Det sociala ansvaret består av att finna de frågor som företaget ansvarar 

för och de intressenter som berörs och sedan agera utifrån detta. Det kan exempelvis innebära 

förbättrade arbetsvillkor, säkrare produkter och sänkta utsläpp. Arbetet bör uppfattas som en 

naturlig del utifrån företagets verksamhet för att leda till ökat förtroende för företaget 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009).  

 

Inom det sociala ansvarstagandet skulle Carrolls (1991) beskringning av filantropiskt ansvar 
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komma in. Filantropi kommer från det grekiska ordet philanthropi’a och står för 

människokärlek (Nationalencyklopedin, 2016). I detta kan företag både bidra finansiellt med 

pengar eller med att dela med sig av sin arbetskraft och deras tid, detta kan exempelvis vara 

att bidra till utbildning (Carroll, 1991) eller att låta anställda utföra volontärarbete på arbetstid 

(Grankvist, 2009).  

2.3 Code of Conduct 
Code of Conduct är en uppförandekod där företag specificerar deras ansvarstagande inom 

hållbart arbete. Code of Conduct är en dokumentation som företag antingen självständigt 

utvecklar och publicerar eller anslutar sig till organisationer som har utvecklade standarder 

för hur de ingående företagens ansvarstagande ska se ut.  Exempel på organisationer är Ceres, 

ETI och BSCI. De punkter som tas upp är bland annat hållbar användning av naturliga 

resurser, återvinning och korrekt avfallshantering, energibesparing, återställande av miljön 

samt att företag visar hur de påverkar den omgivande fysiska miljön (Laczniak & Kennedy, 

2011). 

2.4 CSR och försäljningstillväxt 
Försäljningstillväxt (el. omsättningstillväxt) mäts som skillnaden i omsättning mellan två 

tidpunkter dividerat med omsättningen under den första tidpunkten: 

 

 
Figur 3: Uträkning av försäljningstillväxt 

 

Försäljningstillväxt visar på hur ett företag eller en affärsenhet har expanderat och växt när 

det gäller försäljning (Bokföringstips, 2007). 

 

I en företagsmiljö under förändring är det alltid viktigt att arbeta för att företaget överlever 

och fortsätter växa (Choi, 2015). En studie gjord i Kina, där sambandet mellan CSR och 

företagsprestation undersökts, fann att CSR har en negativ relation till försäljningstillväxt och 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  2 − 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  1
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  1
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arbetsproduktivitet i små privata företag med färre antal anställda. Detta gällde däremot inte 

stora privata företag som har över 1000 anställda, dessa företag visar istället en positiv 

relation. Försäljningstillväxten räknades ut genom att ta den genomsnittliga tillväxten under 

en treårsperiod (Cui, Liang, & Lu, 2013). En kvantitativ studie i USA har även beskrivit att 

företag som implementerar CSR-satsningar i sin verksamhet har visat på ett ökat aktievärde 

(Flammer, 2015).  

 

Tidigare studier har även gjorts på den Brittiska byggnadsindustrin och dess insatser inom 

CSR. Resultatet visade på att företagen gärna stoltserar i bland annat deras årsredovisningar 

med att de gör satsningar inom CSR och hållbarhet. Dock visar deras siffermässiga data 

endast att en relativt liten andel av dess investeringar går till ändamålet (Jones, Comfort & 

Hillier, 2006). Även om satsningen inom CSR är låg i relation till de totala investeringarna 

finns det undersökningar som visar på att implementering av miljöcertifikatet ISO 14001 hos 

byggföretag leder till direkta och indirekta prestationsfördelar inom alla nivåer i 

organisationen (Swaffield & Johnson, 2005). CSR kan vara resultatet av ett företags strategi 

men även källan till ekonomiskt tillväxt. En studie av världsekonomin visade på att den 

ökade rollen som CSR (Blowfield & Murray, 2011) spelar, inom bland annat hållbar tillväxt, 

har gett upphov till politiska bestämmelser världen över (Carrasco & Buendia-Martinez, 

2016).  

 

Haanaes, Reeves, Strengvelken, Audretch, Kiron & Kruschwitz (2012) skriver i sin artikel 

exempel på framgångsrika företag som Nike att deras nyckel till tillväxt är hållbarhet. Detta 

har även Nikes VD, Mark Parker, uttryckt, “Sustainability is key to Nike’s growth and 

innovation” “Making our business more sustainable benefits our consumers who expect 

products and experiences with low environmental impact, contract factory workers who will 

gain from more sustainable manufacturing and our employees and shareholders who will be 

rewarded by a company that is prepared for the future.” (Haanaes et.al, 2012, s. 6). Uppsatsen 

beskriver en undersökning de gjort med svar från 4000 chefer i 113 länder där det har 

undersökts om hållbart arbete endast är en lyxaktivitet som tillämpas under bra tider för 

företag. Resultaten visade dock att företag gör åtaganden för hållbart företagande genom att 

investera både tid och pengar i hållbara strategier. Organisationer med mindre än två års 

erfarenhet är 50 procent mindre benägna att säga att hållbarhetsarbetet ökar deras lönsamhet, 

än de med mer än tolv års erfarenhet av hållbarhetsarbete (Haanaes et.al, 2012). 
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2.5 Legitimitetsteorin 
Forskning på organisationell legitimitet ger en teoretisk grund för att undersöka företags 

hållbarhetsarbete och CSR. Forskare har definierat organisationslegitimitet som acceptansen 

av organisationen i den miljö de verkar. Denna acceptans spelar en betydande roll för 

organisationens överlevnad och framgång (Kostova & Zaheer, 1999). Fler företag integrerar 

hållbarhetsfrågor i sina beslutsprocesser vid sidan av de mer traditionella affärsmåtten, som 

exempelvis försäljningstillväxt. Detta kan vara en reaktiv strategi som syftar till att behålla 

organisatorisk legitimitet eller avleda samhälleliga krav på större ansvarsskyldighet (Thomas 

& Lamm, 2012). För att garantera en långsiktig konkurrenskraft måste företag engagera sig 

inom hållbarhet, att inte ha ett långsiktigt hållbarhetsarbete kan undergräva förtroendet för 

företaget (Kellner, 2014). Försäljningstillväxt utgör därför ett legitimitetsmått för hur legitimt 

arbetet med CSR och hållbarhet är för det specifika företaget.    

 

Teorin handlar om att organisationer försöker finna kongruens mellan sociala värden 

associerade med företags aktiviteter och de normer som finns för acceptabelt uppträdande i 

det sociala systemet där de verkar. När dessa två system kopplas ihop är det fråga om 

organisationslegitimitet. Då det inte är kongruens mellan dessa kan organisationens 

legitimitet hotas i form av legala, ekonomiska och sociala sanktioner. 

Organisationslegitimitet är utfallet av dels, legitimitetsprocessen som antas av 

huvudorganisationen och dels aktiviteterna som påverkar relevanta normer och värden som 

antas av andra grupper eller organisationer i samhället. Eftersom samhällets normer är 

föränderliga (Dowling & Pfeffer, 1975) anpassar sig företag och organisationer efter de 

etablerade normer som finns i de miljöer där de är verksamma (Suchman, 1995; Dowling & 

Pfeffer, 1975). I generella sociala kontexter förklarar Hannan och Freeman (1992) två 

generella sociologiska former och ett av dem är legitimitet. Nya organisationer måste 

överkomma legitimitetshinder och förtjäna social acceptans om de vill etablera sig. Dessa 

teorier kan liknas vid det Borglund et. al (2009) skriver om att hållbart arbete ska vara en 

naturlig del utifrån företagets verksamhet för att leda till ökat förtroende för företaget. 

 

Legitimitet är en generaliserad syn eller ett generaliserat antagande där företag handlar på ett 

önskvärt, ordentligt eller passande sätt inom ett socialt konstruerat system av normer och 

värden (Suchman, 1995). Legitimiteten bestäms av organisationers handlingar, resultatet av 

dem eller målet med handlingarna (Dowling & Pfeffer, 1975). 
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3. Metod  
 

I metodavsnittet presenteras den metod och forskningsansats som används i uppsatsen för att 

beskriva de olika fenomen som finns inom undersökningsområdet. Här presenteras även den 

fallstudiemetodik som använts i vår empiriska fallstudie. Läsaren får även en förståelse för 

uppsatsens insamlingsätt av data och arbetets tillförlitlighet och väsentlighet. Kapitlet är 

även till för att läsaren lättare ska få en uppfattning av uppsatsens arbetssätt genom de 

metoder som valts för upplägg och kopplingar mellan teori och empiriskt material. 

3.1 Kvalitativ metod  
Uppsatsen utgick från den kvalitativa metoden och det innebär att det är en tolkande 

undersökning som fokuserar på att analysera ord för att finna förståelse för ämnet som 

undersökts (Bryman & Bell, 2011). Den kvalitativa ansatsen sätter även få begränsningar på 

de svar en uppgiftslämnare kan ge. Den lägger fokus på detaljer, nyanser och det unika hos 

varje intervjuad individ, och tvingar därmed inte på uppgiftslämnaren fasta frågor med givna 

svarsalternativ. Det går därför att säga att den kvalitativa ansatsen har hög intern giltighet 

(Jacobsen, 2002).  

 

Den kvalitativa metoden passade uppsatsens arbetssätt då den fokuserar på en mindre mängd 

företag. Uppsatsen syftar till att ge djup snarare än bredd på hur det 

verkliga hållbarhetsarbetet ser ut och visar vad som görs på en mer detaljerad nivå. 

3.2 Forskningens ansats 
Uppsatsen antar en deduktiv ansats för att analysera det empiriska materialet mot den 

teoretiska referensram som byggts upp. Denna ansats förklarar förhållandet mellan teori och 

praktik genom att utgå från kunskapen i teorin som finns inom ett visst område och av det 

härleda en utgångspunkt som sedan empiriskt granskas (Bryman & Bell, 2011). Detta 

arbetssätt kännetecknas av att den utgår från allmänna principer och befintliga teorier och för 

att dra slutsatser om enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2011).  

 

Denna ansats passade uppsatsens arbetssätt bra då etablerade teorier utgör grunden för 

uppsatsens fokusområde. Utifrån detta letades sedan data i företags årsredovisningar och 
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intervjuer genomfördes. Uppsatsen ville först skapa en förståelse för ämnet för att sedan 

genomföra intervjuer och empiriska undersökningar. 

3.3 Fallstudiemetodik 
Inom fallstudiemetodiken har forskningens utformning en stor vikt för hur studien genomförs 

(Bryman & Bell, 2011; Yin, 2014), detta kan variera beroende på studiens syfte. 

Fallstudiebaserad forskning anses ofta vara lämpad för en kvalitativ metod med en induktiv 

ansats (Bryman & Bell, 2011; Merriam, 2004; Stake, 1995), trots detta går den nuvarande 

trenden mot att en fallstudie även kan kombineras med en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 

2011). Då uppsatsen har i syfte att gå på djupet i färre antal studieobjekt, i form av företag, 

lämpar sig användande av fallstudiemetodik som forskningsmetod.  

 

Merriam (2004) och Yin (2014) beskriver fallstudien som en design för insamling av 

information. Fallstudien fokuserar på att undersöka till exempel en specifik händelse 

(Merriam, 2004), något som uppsatsen bedömer att satsningarna varje år inom hållbarhet är 

att liknas vid. Denna metod gav uppsatsen möjlighet att undersöka de speciella 

omständigheter som studieobjekten ställs inför och genom detta gå djupare in i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2011; Merriam, 2004). Detta tillvägagångssätt tillämpas i 

denna uppsats då information samlats in från studieobjektens officiella publikationer som 

följts av intervjuer och vidare forskning utifrån intervjuerna.  

 

Uppsatsen har för avsikt att gå djupt in på varje studieobjekt och dess specifika satsningar 

inom hållbarhet och därmed bedöma om det har en inverkan på studieobjektens 

försäljningstillväxt. Detta innebär att fallstudiemetodik som forskningsmetod bedöms passa 

uppsatsens karaktär.  
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Figur 4: Fallstudiemodell (Yin, 2015) 

 
Modellen Yin (2014) tagit fram utgår från en plan där olika forskningsmetoder testas för att 

se dess lämplighet i den aktuella studien. Efter det väljs studiens design som ska på ett tydligt 

sätt visa hur utfallet ser ut. Nedan är den design som valts att utgå ifrån i analysen. Sedan 

designvalet är gjort förbereds arbetet för datainsamlingen och studieobjekten bestäms och 

presenteras. Insamlingen sker genom intervjuer och genom studieobjektens publika 

dokumentationer som omnämnts tidigare i stycket. Dessa förs sedan in i den valda designen, 

analyseras och presenteras. Vid analysstadiet upptäcks eventuella luckor som ger upphov till 

ytterligare datainsamling som görs för att studien ska ha väsentlig tillförlitlighet (Yin, 2014). 
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Figur 5: Fallstudiedesign (Yin, 2015) 
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3.4 Urval och avgränsningar  
Utifrån uppsatsens frågeställning diskuterades och valdes teorier. Teorierna samlades in 

genom sökningar på etablerade databaser som Web of Science och Scopus. Via Högskolan i 

Halmstads biblioteksdatabas hittades även böcker av professorer och andra etablerade 

tillförlitliga författare.  

 

Uppsatsen har tagit fokus kring CSR, relationen mellan CSR och försäljningstillväxt samt 

legitimitetsteorin. Anledning till valen av teorier är att skänka förståelse för begreppet CSR, 

för att beskriva relationen mellan CSR och försäljningstillväxt och legitimitetsteorin 

användes för att på ytterligare ett sätt beskriva relationen mellan dessa parametrar.  

 

Vidare koncentreras uppsatsen till att undersöka hållbarhetsarbetet inom stora internationella 

byggföretag i Sverige och huruvida dessa företags satsningar inom hållbarhet resulterar i 

företagens ökade försäljningstillväxt. Kvalitativa intervjuer med företagen genomförs för att 

få en djupare kunskap för vad hållbart arbete är för företaget och hur det påverkar dess 

försäljningstillväxt.  

 

Enligt Sveriges byggindustriers senaste undersökning finns det tre stora internationella 

svenska byggföretag som även verkar utanför Nordens gränser nämligen Skanska, NCC och 

JM (Sveriges Byggindustrier, 30 största byggföretagen efter omsättning i Sverige). Dessa 

företag valdes för kvalitativa intervjuer med företagens representanter för hållbart arbete. En 

till tre representanter från varje företag deltog, detta för att ge en nyanserad men personlig 

bild av företagens hållbarhetsarbete. Från Skanska deltog tre representanter som ansvarar för 

olika delar av deras hållbarhetsarbete, Roba Ghadban för social hållbarhet, Johanna 

Nordström för Gröna affärer och Johan Gerklev som är chef för Skanskas hållbarhetsarbeten, 

Hållbar affärsutveckling. Från JM deltog en representant, Per Löfgren, som är hållbarhetschef 

och ordförande för JM:s hållbarhetsråd. Från NCC deltog hållbarhetsstyrgruppsmedlem, 

Emma Nolte. 

 

För företaget Skanska deltog tre representanter i undersökningen och detta beror på företagets 

tillgänglighet. Detta bedöms inte som missvisande eller vinklande då Skanska har en större 

omsättning än de andra företagen. 
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Anledningen till att avgränsa uppsatsen till dessa stora internationella byggföretag beror på 

ett antagande om att stora företag har väl utvecklade planer för hur deras hållbarhetsarbete 

ska se ut och utvecklas i framtiden i takt med övriga världen och dess krav. Genom detta 

skapas ett djup i uppsatsen och på så sätt går det att analysera hur faktorerna inom området 

för hållbarhet och försäljningstillväxt kan påverka varandra och skapa legitimitet enligt 

legitimitetsteorin.  

3.5 Insamling av data 
Det finns flera olika metoder att samla in kvalitativ information. Den vanligaste metoden för 

att samla in kvalitativ primärdata är individuella öppna intervjuer. Detta är ett vanligt samtal 

mellan undersökare och uppgiftslämnare där data insamlas i form av ord, meningar och 

berättelser. Denna kan göras ansikte mot ansikte eller per telefon. Det går även att samla 

sekundärdata det vill säga ord, meningar och berättelser som samlats in och nedtecknats av 

andra, genom dokumentundersökningar. Detta kan ske genom exempelvis offentliga 

dokument, företags årsredovisningar och brev (Jacobsen, 2002). 

 

Primärdata samlades in genom telefonintervjuer med personer som har en nyckelroll för 

respektive företags hållbarhetsarbete. Intervjuerna utfördes per telefon av praktiska skäl då 

intervjupersonerna var baserade på annan ort än lärosätet. Att använda intervjumetoden 

telefonintervju bedöms vara passande då företagen har möjlighet att på ett personligt och 

direkt men ärligt sätt besvara de frågor som ställs. Dock finns medvetenhet om nackdelar 

med denna intervjumetod, då den inte tillåter uppsatsen att observera uppgiftslämnaren och 

avläsa dennes känslor. Telefonintervjuer kan även leda till att företagen lämnar en mer 

önskvärd bild av sig själv. I den empiriska datainsamlingen av primärdata är 

intervjupersonernas lämplighet och inflytande av största vikt, detta för att ge den mest 

rättvisande bilden av företagets hållbarhetsarbete och för analysens tillförlitlighet och 

väsentlighet.  

 

Sekundärdata samlades in genom dokumentstudier av företagens årsredovisningar, hemsidor, 

rapporter, uppförandekoder (Code of Conduct) och pressmeddelanden. 

 

För att samla in data har teorier som behandlar CSR och hållbarhet undersökts. Genom 
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studier av både litteratur och vetenskapliga artiklar på ämnet har en grund för vad CSR och 

hållbarhet är bildats. Vid ett senare skede togs även legitimitetsteorin in i uppsatsen, detta för 

att skapa ännu en infallsvinkel i studien. När dessa grundteorier skapats söktes även 

information om den svenska byggbranschen och om hur CSR och försäljningstillväxt hänger 

ihop. 

3.5.1 Etiska överväganden 
Enligt Jacobsen (2002) är det svårt att vara värderingsfri och neutral i forskning, därför 

föreslås att forskare bör sträva efter öppenhet. För att åstadkomma öppenhet och transparens i 

uppsatsen presenteras därför samtliga intervjuguider i bilaga 1- 5. Svaren dokumenterades 

och sammanfattningar författades under respektive företags rubrik i avsnittet empiri.  

 

Jacobsen (2002) ställer även upp tre grundkrav på de etiska aspekter som bör behandlas i 

förhållande till respondenterna. Dessa är; informerat samtycke, krav på privatliv och krav på 

att bli korrekt återgiven. Detta innebär att respondenterna som deltagit i denna uppsats ställt 

upp frivilligt och att de som medverkat även har rätt till ett privat liv. Respondenterna har vid 

intervjutillfällena blivit informerade om att de får vara anonyma i uppsatsen. 

3.6 Tillförlitlighet och validitet 
Enligt Jacobsen (2002) är en undersökning tillförlitlig och trovärdig om den ger samma 

resultat när en likadan undersökning genomförs igen vid annat tillfälle.  

 

Tillförlitligheten i arbetet bedöms som pålitlig då den bygger på etablerade teorier och 

intervjuer med verksamma personer med lång erfarenhet inom byggbranschen samt har goda 

kunskaper om företagens hållbarhetsarbete. Detta innebär att om en liknande undersökning 

som utgår från samma teorier vi har gjort med stor sannolikhet kommer komma fram till 

samma resultat. Intervjuerna dokumenteras på ett noggrant sätt för att underlätta analys samt 

återge korrekt fakta. För att åstadkomma hög tillförlitlighet skickas även det empiriska 

materialet för varje företag till de intervjuade personerna för att få godkännande av 

innehållets riktighet.  

 

Validitet är enligt Jacobsen (2002) att resultatet som åstadkoms i en undersökning av en 

organisation även ska vara tillämplig i en annan liknande organisation med samma 

förutsättningar.   
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Validiteten i denna studie bedöms som hög då teori och empiri bygger på många olika källor, 

i den mån det är möjligt för en kvalitativ studie. Dessutom används samma frågor vid alla 

intervjuer för att öka replikerbarheten. Det bedöms att urvalet av företag är en tillräcklig källa 

för att kunna dra de slutsatser som uppsatsen vill åstadkomma. Detta eftersom de fakta som 

hämtats från företagen har gett en bred kunskapsbas.  

 

Det som framarbetats ska tillsammans utgöra bas för analys och resultat som ger hög 

tillförlitlighet och hög validitet. 

 
Figur 6: Tillförlitlighet- och validitetsmodell 

3.7 Implementering 
Uppsatsen påbörjades med undersökningar av stora internationella svenska byggföretags 

arbete inom hållbarhet. Svaren vi fått från intervjuerna och företagens årsredovisningar, 

rapporter, hemsidor och annat publikt material analyserades. Efter det analyserades 

företagens genomsnittliga förändring i tillväxt avseende försäljning fem år tillbaka i tiden. 

Anledningen till tidsintervallet är att de företag som analyserades under dessa år har en 

utvecklad plan för deras respektive hållbarhetsarbete. En annan anledning till att vi valt att 

analysera åren 2011-2015 är att vi bedömer att dessa år är mindre påverkade av den 

finanskris som pågick 2008-2009. 
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4. Empiri  
 

Här presenteras de företag som studerats och hur deras hållbarhetsarbete ser ut. Kapitlet är 

uppdelat i tre huvudavsnitt, ett avsnitt per företag. I varje avsnitt presenteras företagen och 

deras verksamheter för att sedan gå in på hur respektive företags hållbarhetsarbete är 

utformat, i detta presenteras även deras Code of Conduct/uppförandekod. Varje företags 

avsnitt avslutas med en beskrivning av deras försäljningstillväxt de senaste 5 åren. 

4.1 Skanska  

4.1.1 Om Skanska 
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med 42 193 anställda år 2015 i Sverige, 

Danmark, Norge, Finland, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Storbritannien och 

USA. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar nämligen bygg och 

anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiellutveckling och 

infrastrukturutveckling (Skanska, 2015). Bolaget startades 1887 under namnet Skånska 

cementgjuteriet och tillverkade då betongprodukter. Under 1900-talet utvecklasdes 

byggverksamheten och företaget bidrog mycket under denna tid till Sveriges 

infrastrukturutveckling. Sedan dess har bolaget ändrats och deras nuvarande framtidsvision är 

att Skanska-Sverige ska vara klimatneutralt 2050. Företaget beskriver att detta ligger i linje 

med de nya klimatmålen som EU fastställde i november 2015 och ser det som en strategisk 

affärsfråga att utveckla den nya visionen. Företaget ser att de kan få lönsamhet i klimatarbetet 

och på längre sikt är det en överlevnadsfråga, eftersom kundernas efterfrågan på klimatsmarta 

lösningar ökar. Ett exempel de tar upp är att trafikverket börjat ställa krav på klimatkalkyler 

med villkor att minska klimatutsläppen i projekten. De beskriver även att på lång sikt minskar 

även företagets kostnader och risker. Detta eftersom mindre klimatutsläpp är resultatet av mer 

effektiv resursanvändning som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna (Skanska, 

2016c). 

4.1.2 Skanska - Hållbarhetsarbete  
Skanskas hållbarhetsarbete består av fyra delar, Gröna Affärer, Social Hållbarhet, 

Miljöcertifiering och Utveckling och Miljöledning. Nordström, som arbetar inom sektionen 

gröna affärer, berättar att det tillträdde en ny VD för Skanska 2008, Johan Karlström. En av 

de första sakerna han tog upp var att Skanska skulle bli ledande inom grönt byggande. Detta 
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ledde senare till en omorganisering i företaget där det blev tydligare att avdelningen för gröna 

affärer även jobbar med tidiga skeden i byggprocessen och affärsutveckling. Detta eftersom 

miljöavdelningen flyttade från support till affärsutveckling, vilket betyder att företaget ser 

avdelningen mer som en investering än en kostnad. Genom detta kommuniceras även att 

företaget ser hållbarhet som en affärsmöjlighet och en investering snarare än en controller-

funktion. Den nya hållbarhetsavdelningen är därför en omorganisering av det tidigare 

hållbarhetsarbetet som inte var lika fokuserat som det är idag, Skanska har haft en miljöchef 

sedan 1995.  

 

Innan omorganiseringen och uppdelningen av det hållbara arbetet sågs miljöavdelningen mer 

som en controller-funktion. Avdelningen har idag vuxit och är nu en grupp på sex personer, 

som fokuserar mer på strategisk utveckling och tidiga skeden än controlling. Controller-

funktionen måste dock fortfarande finnas kvar för att se till att företaget inte gör olämpliga 

saker. Omorganiseringen gör det däremot lättare för avdelningen att vara med i projekten och 

funktionen ses mer positivt inom projektgruppen. Funktionen ses som en möjlighet att skapa 

mer affärer och merförsäljning. Omorganiseringen gör det även lättare att förklara vad 

funktionen gör externt när arbetet stämmer organisatoriskt överens med hur företaget vill 

jobba. Nordström beskiver att i möten med kunder blir det ofta en positiv reaktion när 

hållbarhet beskrivs som affärsutveckling.  

 

Nordström berättar att det inte enskilt går att säga om hållbarhetsarbetet lett till att företaget 

fått fler kunder och tagit fler arbeten. Men på grund av att VD:n, Johan Karlström, lagt stor 

vikt vid hållbarhet har det gett effekter genom att Skanska tagit andra typer av affärer och 

även nya affärer. Ett exempel på detta är projektet Skärvet i Växjö där Skanska vann en 

markanvisningstävling med ett mycket grönt och socialt hållbart förslag. Även om Skanska 

betalade mindre för marken än konkurrenterna vann de arbetet. Förslaget Skanska 

presenterade var ett mer hållbart koncept än vad kommunen beskrivit. Kommunen antog 

förslaget eftersom de ansåg att det vore mer värt att satsa på hållbarhet än att få in mer pengar 

för marken. Enligt Ghadban ligger hållbarhetsfrågor i Skanskas DNA, det blir naturligt för 

företaget att utveckla detta i takt med att ämnet i samhället breddas. Medarbetarna ser även 

hållbarhet som en stor attraktionskraft, kunder efterfrågar det i större utsträckning samtidigt 

som företaget förbereder sig inför kommande lagstiftningar som ska gälla i alla EU-länder. 

Nordström påpekar att Skanska har en ny vision till 2050 att företaget, inklusive hela 

leverantörskedjan, ska vara klimatneutralt. Detta berättar hon är ett måste eftersom Sverige 
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som land även satt klimatneutralitet till 2050 som ett mål. Detta är ett framtidsinvesterande 

arbete där företaget tvingas tänka långsiktigt och rätt genom att inte bara syfta på företagets 

egen påverkan utan även genom hela ledet med alla leverantörer och producenter. Det finns 

många delar inom hållbarhet, men Nordström tror att arbetet i framtiden kommer röra sig mer 

mot klimat och social hållbarhet. 

 

När Johan Karlström tillträdde och uttryckte att Skanska skulle blir ledande inom grönt arbete 

såg han en marknad som var underanvänd och att det fanns en framtid inom hållbarhet vilket 

skulle leda till marknadsfördelar. Arbetet utvecklas även för att Skanska är ett av Sveriges 

största byggföretag. Företaget har därför stor inverkan på hur samhället ser ut och påverkar 

det framtida samhällets utformning och detta vill de göra på ett bra sätt. Anledningen till att 

utveckla hållbarhetsarbetet är både ett samhällsansvar och en affärsmöjlighet (Nordström; 

Gerklev). 

 

Avdelningen för social hållbarhet, med Ghadban i spetsen, bildades för ungefär två år sedan. 

Hon fick då i uppdrag att starta ett arbete för att utveckla den sociala hållbarheten i Skanskas 

hållbarhetsarbete. Detta eftersom kommunerna numer gör ett stort arbete för att kartlägga hur 

staden och människorna ska utvecklas och kallar detta social hållbarhet. Med social 

hållbarhet menar Skanska hur de designar för hållbara städer i framtiden, vilket kan betyda 

olika saker för olika städer, men handlar mycket om processen och dialogen. Genom att 

exempelvis engagera skolor eller erbjuda meningsfulla praktiker till lokalområdet kan 

företaget få in människoperspektivet när de utformar en byggnad eller infrastruktur. 

Exempelvis har områdena Rosengården och Västra hamnen i Malmö olika socioekonomiska 

förutsättningar och detta leder till att olika projekt i olika områden inte kan ha samma 

målsättning, det vill säga olika satsningar inom social hållbarhet (Ghadban; Nordström). 

Genom att göra en process av arbetet och identifiera; vad är nuläget, vad är utmaningarna och 

vad är de prioriterade utmaningarna som är realistiska att genomföra under det specifika 

projektet, går det att identifiera hur det sociala arbetet ska utformas för projektet. Beroende på 

byggprojektets längd och storlek kan är det även olika möjligt att genomföra det sociala 

arbetet i mindre och större utsträckning. Däremot pågår ofta byggprojekt under en längre tid 

och då är byggföretaget en stor aktör i det området under byggtiden. Ghadban berättar att 

social hållbarhet är “vad kan vi göra mer, förutom att bygga en byggnad” (Ghadban).   
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4.1.2.1 Gröna Kartan 
För att kunna avgöra olika projekts hållbarhetsgrad utvecklade Skanska den så kallade Gröna 

kartan. Beige symboliserar inga insatser utöver det som lagen kräver och kartan går vidare in 

på ljusgrönt till mörkgrönt, där mörkgrönt är nära noll miljöpåverkan (Nordström). 
 
 

Beige 
Följer lagar och 
normer 

Grönt 
Högre miljöprestanda 

Mörkgrönt 
Nära noll miljöpåverkan 

Energi 
  

Netto noll primärenergi 
 

Klimat 
  

Nära noll klimatpåverkan 
 

Material 
  

Noll icke hållbara 
material 
 
Noll farliga material 
 
Noll byggavfall 
 

Vatten 
  

Netto noll vatten 
 
 
 

Figur 7: Skanska - Gröna Kartan (Skanska, 2016b) 

Nordström berättar att det är fyra stora miljöpåverkande faktorer, energi, klimat, vatten och 

material, inom byggbranschen och det är dessa parametrar Skanska utgår från. Vatten är inte 

en stor fråga i Sverige men internationellt sett är vatten en mycket stor fråga. I Sverige är de 

andra faktorerna stora parametrar där det exempelvis finns indikatorer på hur energieffektiva 

projekten är. Dessa reglerar hur stora mängder koldioxid som får släppas ut, hur mycket 

deponi företaget ska ha eller hur stora mängder miljöfarliga ämnen och kemikalier som får 

släppas ut. Utifrån dessa olika utgångspunkter bedöms och klassificeras varje projekt i 

klasserna Grönt 1, Grönt 2, Grönt 3 eller mörkgrönt. Därmed prickas projekten ut vart de 

befinner sig inom den Gröna Kartan i samband med projektanmälningen. Detta för att 

Skanska ständigt ska kunna hålla koll på hur stora deras gröna orderingångar och omsättning 

är. En annan anledning är att kunna ställa upp mål på Skanska-Sverigenivå och där veta hur 

stor denna omsättning ska vara för att Skanska ska röra sig framåt och ständigt bli mer 

hållbart (Nordström).  
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4.1.2.2 Volontärarbete  
Under hösten 2015 kom det mycket flyktingar till Sverige i och med flyktingkrisen, vilket 

fick stort media pådrag. I och med detta kom det idéer från Skanskas medarbetare om att 

införa volontärsarbete på arbetstid. Detta har nu satts i verket och företaget skrev på sin 

hemsida den 24 mars 2016 att alla medarbetare kommer få chansen att lägga en dag om året 

på volontärarbete (Skanska, 2016a). Skanska vill stå för ett inkluderande och öppet samhälle 

och de tror att volontärprogrammet kan bidra med detta samtidigt som de visar sitt stöd för 

dess medarbetare (Skanska, 2016a; Ghadban, 2016). Programmet är i nuläge än inte helt 

utarbetat men ett samarbete med det statliga volontärsprogrammet Mentor är klart. Mentor är 

ett program som har olika fokusområden och ett av dem är Jobbmentor, där får den 

volontärengagerade träffa ungdomar mellan 15-16 år och samtala med dessa om sina jobb för 

att inspirera och peppa dem (Skanska, 2016a). Ghadban (2016) uttrycker att 

volontärprogrammet ska påbörjas under våren 2016 och detta ska ske under betald arbetstid 

av Skanska det vill säga att volontärsprogrammet ingår i Skanskas affärsmål. Programmet ska 

göra medarbetarna mer nöjda och kompetenta i att hantera social hållbarhet i ett projekt. En 

annan anledning till att volontärsprogrammet ska gynna Skanska är att de får möjligheten att 

träffa andra målgrupper som Skanska behöver ta mer hänsyn till i sina projekt på olika sätt. 

Detta tror Ghadban (2016) att volontärsprogrammet tillsammans med deras grupp kan bidra 

med. 

4.1.2.3 Skanska Code of Conduct 
“Den viktigaste uppgiften för alla bolag i Skanska-koncernen, nedan kallade Skanska, är att 

utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik verksamhet. Skanska tar sitt 

ansvar där vi har effektiv kontroll. Vårt ansvar gäller i de samhällen och miljöer där vi är 

verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i allmänhet.” 

(Skanska, Code of Conduct, 2008) 

 

Skanska bedriver sin verksamhet med hög integritet och moral och de följer de lagar för de 

länder de är verksamma inom. De respekterar mänskliga rättigheter och ser till en stark och 

varaktig relation till dess anställda. Säker och sund arbetsmiljö med ständiga förbättringar ges 

till de anställda samtidigt som möjligheter inte begränsas på grund av ras, hudfärg, kön, 

nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. De ser allvarligt 

på diskriminering och trakasserier och de erbjuder personer som blivit utsatta för 

missförhållanden. Arbetstagarna ska ha rätt att ansluta sig till fackförbund och de erbjuder de 



32 
 

anställda utbildningsmöjligheter. Åldersgränsen är satt till 15 år för att få arbeta inom 

Skanska om inte högre lagstadgad minimiålder råder. Skanska tillämpar inte tvångsarbete, 

slavarbete eller andra ofrivilliga arbeten. 

 

Skanska agerar ansvarsfullt på marknaden på det sättet att de inte tolererar korruption, mutor 

illojala konkurrensbegränsade åtgärder som snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, 

social och demografisk utveckling. De redovisar även alla sina finansiella transaktioner enligt 

lokal redovisningssed och följer International Financial Reporting Standard (IFRS) och de 

hanterar sina kunders information på databaserna på ett IT-tekniskt säkert sätt.  

 

För miljöfrågor har Skanska organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och 

utbildningsplaner för att se till att alla relevanta lagar, förordningar och normer följs. Skanska 

använder sig av miljöledningssystemet ISO14001-certifikatet och för att uppnå förbättringar 

involveras olika delar av Skanskas arbetskraft som inkluderar underentreprenörer, partners 

och andra berörda parter i miljöledningsarbetet. Skanskas ambition är att förbättra 

miljöbetyget för sina projekt, produkter och tjänster genom att minska de negativa effekterna. 
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4.1.3 Skanska – Försäljningstillväxt 
 
Skanska               

ÅR 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Genomsnittlig 
försäljnings-
tillväxt 

Intäkter (MSEK) 153 049  143 325  136 488  129 350  118 734 122 224   

Försäljnings-
tillväxt  

6,78% 5,01% 5,52% 8,94% -2,86%   4,6796% 

Figur 8: Skanska - Försäljningstillväxt 

 

Ghadban berättar att det inte finns några direkta siffror på hur stora investeringarna är inom 

hållbarhet men tillägger att en ledning inte tar beslut om något som inte är kopplat till affärer. 

De ser ett värde och därför höjer de kraven för dessa satsningar. Ghadban beskriver även att 

hållbarhetsarbetet har gjort företaget starkare och mer attraktivt gentemot kunderna och 

menar att det är en myt att hållbarhet kostar. Om företaget inte gjort dessa investeringar hade 

inte heller företaget vuxit i samma takt enligt Ghadban. Enligt Nordström kostar 

miljöcertifieringar i form av kostnad för själva certifikatet och kostnad för personal som 

fyller i dokumenten. Nordström tillägger dock att företaget samtidigt sparar pengar. 

Effektivare avfallshantering, förbättrade säkerhetsarbeten, samarbete med bränsleleverantörer 

samt marknadsföring för Skanskas ledande position inom grönt är parametrar som Skanska 

istället vinner på genom satsningar inom hållbarhetsarbeten (Nordström, 2016). 

 

Enligt Ghadban finns det inte direkta siffror Skanska tagit fram på hur mycket det investerats 

inom hållbarhetsarbeten men i personalkostnader går det att härleda till grovt uträknade 

siffror. Ett exempel är att Skanska erbjuder alla sina 11 000 medarbetare i Sverige en betald 

arbetsdag att utföra volontärsarbete, detta innebär lönekostnader på mellan 700 kronor i 

timmen till flera tusen kronor i timmen. Görs det beräkningar på 8 timmar per arbetsdag och 

att det går att anta att medarbetarna genomsnittligt tjänar 1000 kronor i timmen kommer 

summan av investerade medel för volontärsinsatser upp till en summa på 88 miljoner kronor 

(Ghadban, 2016). Denna summa är då förutsatt att alla medarbetare engagerar sig i någon 

form av volontärsarbete.  

 

Företaget har totalt 30-35 medarbetare som arbetar inom Hållbar affärsutveckling (Gerklev) 

och varje medarbetare motsvarar i en helsiffra cirka 1,2 miljoner per person och år. Detta sätt 

tror dock Ghadban är ett mindre korrekt sätt att beräkna hur mycket satsningsar som gjorts 
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inom hållbarhetsarbeten eftersom det varierar från projekt till projekt i hur mycket som 

investerats. Den största kostnaden för investeringar inom hållbarhetsarbeten är dock 

personalkostnader i form av arbetstid för personalen. 

 

Ghadban berättar att de gärna använder sig av lönsamhetsmått för att mäta hållbarhetsarbete 

men att de inte gör det i dagsläget av den anledningen att de väntar på ett enhetligt mått 

utformat av samhället. Enligt Gerklev går det att se förbättrad lönsamhet samtidigt som 

förbättrad omsättning efter införande av hålbarhetsarbete även om Skanska inte använder sig 

av lönsamhetsmått som är direkt kopplade till arbetet. Gerklev berättar dock att det inte direkt 

kan härledas till hållbarhetsarbete, men att det inte heller går att bevisa det motsatta vilket 

tyder på att dessa gått hand i hand i utvecklingen. 

4.2 NCC 

4.2.1 Om NCC 
NCC (Nordic Construction Company) är ett av de ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretag i den norra delen av Europa. Företaget har en omsättning på 62 

miljoner kronor med 18 tusen anställda och har Norden som hemmamarknad, men har även 

verksamhet i Tyskland, Ryssland, Estland och Lettland (NCC, 2016a). De utgår från fyra 

affärsområden, NCC Building. NCC Infrastructure, NCC Industry och NCC Property 

Development, som sedan är uppdelade i divisioner (Nolte). Företaget erbjuder även 

insatsvaror för byggproduktion och ansvarar för beläggning och vägservice (NCC, 2016a). 

NCC i sin nuvarande utformning är resultatet av sammanslagningen mellan företagen JCC 

(Johnsson Construction Company) och ABV (Armerad Betong Vägförbättringar) (NCC, 

2016b).  

 

Sedan 2012 har företaget jobbat med en strategi som fokuserat på att växa med ökad 

lönsamhet och att bli en ledande aktör på de marknader de verkar. Med denna uppnådde de 

högre försäljning och stärkte positionen på den nordiska marknaden. I Sverige har arbetet lett 

till en ökad orderingång och ökad omsättning, men där lönsamheten behöver förbättras. 

Arbetet har även resulterat i höga försäljningsnivåer och företaget hade vid årsskiftet 8 778 

bostäder i produktion vilket är över målet om sju tusen bostäder. Efter avslutandet av denna 

strategi antogs en ny strategi 2015 med fokus på lönsam tillväxt. Eftersom NCC ansåg att 

tillväxten varit för låg under den tidigare strategiperioden förändras inriktningen för den nya 
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strategin och även organisatoriskt sker förändringar. Förändringarna ligger i att 

bostadsutvecklingsaffären delas ut och skapar nya separata bolag. Detta eftersom 

undersökningar har visat att tillväxtmöjligheterna är större för verksamheterna som separat 

bolag. Det leder till att NCC får möjlighet att använda det kassaflöde som generaras inom 

bygg och anläggningsverksamheten till satsningar inom tillväxtsegment samt att se 

möjligheten till kompletterande förvärv. Den nya strategin ska skapa resurser för att öka 

försäljningen, och därför skapas en ny organisation med fyra specialiserade nordiska 

affärsområden inom bygg, infrastruktur, industri och kommersiell fastighetsutveckling (NCC, 

2015).     

4.2.2 NCC – Hållbarhetsarbete 
NCC:s hållbarhetsarbete grundar sig i ett ramverk som omfattar ekonomisk, miljömässig och 

social hållbarhet. Ramverket är sedan uppdelat i sex olika delar vilka är social integration, 

material och avfall, klimat och energi, etik och compliance, produktportfölj samt hälsa och 

säkerhet (Nolte). Denna ska öka värdet för aktieägare och kunder men även för koncernen, 

samtidigt som den negativa påverkan på samhället och miljön ska minskas (NCC, 2015). 

 

 
Figur 9: NCC:s Hållbarhetsramverk 

 

NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som integrerar hållbara lösningar och 

enligt företaget upptäcks de bästa hållbara lösningarna genom innovation. Företaget har bland 

annat i detta arbete utvecklat lösningar för miljöanpassad asfaltsproduktion och lanserat 

koncept för mer socialt hållbara förorter (NCC, 2016a). Det finns personer med 
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hållbarhetsansvar i alla delar av organisationen och personer med detta ansvar finns i varje 

projekt. Då hållbarhet rymmer många aspekter är det inte en person som ansvarar för alla 

bitar. Det finns KMA:er (Kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöansvariga), specialister och 

personal i produktionen som alla har och kan ha ett hållbarhetsansvar (Nolte). Företaget 

arbetar inte bara med att minska sina egna utsläpp utan även med att minska leverantörernas 

och kundernas miljöpåverkan. Genom kontinuerlig utveckling av fler energisnåla, 

klimatanpassade och resurseffektiva produkter och tjänster, både inom företaget och 

tillsammans med kunderna, minimeras påfrestningen på miljön och ett mer hållbart samhälle 

utvecklas (NCC, 2016a). NCC har därför bland annat som mål att minska sina 

koldioxidutsläpp med 50 procent (Nolte; NCC. 2015).  

NCC behöver möta de ökade kraven på bostadsbyggande. På grund av detta har företaget 

exempelvis utvecklat nya affärsmodeller för att renovera miljonprogrammen3 med förbättrade 

metoder för social och ekonomisk integration som kallas hållbar renovering (NCC, 2015). 

Vilket innebär att NCC hittar besparingar i samverkan mellan renovering, 

energieffektivisering och underhåll. Detta hjälper fastighetsägaren att se renoveringen som ett 

aktivt samhällsbyggande. Arbetet åstadkoms genom att kommunen, skolorna och 

arbetsförmedlingen tas in i ett samarbete och detta ger fastighetsägaren en ekonomisk kalkyl 

som går ihop och en långsiktig lönsam förvaltningsplan (Köhler, 2014).     

 

NCC arbetar även aktivt med verktyg som bidrar till att förebygga risker för diskriminering, 

mutor och korruption (Nolte). För detta arbete har de skapat ett verktyg som kallas NCC 

Compass som innehåller riktlinjer och allmänna råd till medarbetarna och ingår i compliance 

delen av hållbarhetsramverket. NCC Compass ska hjälpa till att vägleda i frågor kring gåvor, 

representation, intressekonflikter och konkurrensrätt. Vidare har cirka 17 100 anställda 

utbildats i NCC Compass. Verktyget innehåller även en ask-me-funktion, en helpdesk, som 

ska hjälpa medarbetarna att göra rätt. Det finns även en tell-me-funktion där medarbetarna 

kan anmäla misstankar om oönskat beteende utifrån NCC:s värderingar och uppförandekod 

(NCC, 2015). 

 

Nolte berättar att NCC har ett helhetsgrepp inom hållbarhet och i framtiden kommer det 

utvecklas mer inom den sociala hållbarheten. Tidigare har fokus varit mer på miljömässig 
                                                
3 Miljonprogrammen: Flerbostadshus byggda mellan 1965 och 1974. Under denna tid byggdes 1 005 578 
bostäder i Sverige för att höja takten i bostadsproduktionen. Metoder som användes var på rationella och 
industriella sätt.  
Källa: http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/ 
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hållbarhet och därför behöver den sociala delen utvecklas mer i framtiden. Nolte berättar att 

det krävs att beställarna och marknaden vågar ställa de krav som behövs för att företaget ska 

kunna utvecklas i den takt företaget önskar. Dessa krav grundar sig på bland annat Agenda 

2030 och andra riktlinjer.            

4.2.2.1 NCC Code of Conduct/Uppförandekod 
Eftersom NCC är verksamma inom hela värdekedjan ställer de höga krav på ansvarsfullt 

företagande och ansvarstagande medarbetare. Det är ett värderingsstyrt företag vilket innebär 

att alla anställda ska agera utifrån företagets gemensamma värderingar. Dessa värderingar är: 

 

Ärlighet 
• Vi är ärliga mot oss själva och våra 
intressenter. 
• Vi gör affärer på ett korrekt och 
ansvarsfullt sätt. 
• Vi säkerställer att våra intressenter alltid 
kan lita på NCC. 
 

Respekt 
• Vi värdesätter mångfald och behandlar 
andra respektfullt. 
• Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter 
och står bakom fattade beslut. 
• Vi använder alla resurser med omsorg. 
 

Tillit 
• Vi litar på varandra, säger vad vi menar 
och gör vad vi säger. 
• Vi har mod att vara rättframma och 
tydliga. 
• Vi står bakom våra åtaganden och strävar 
efter en hög standard på kvalitet, etik och 
hållbarhet. 
 

Framåtanda 
• Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med 
energi. 
• Vi har mod att prova nya idéer och 
arbetssätt. 
• Vi driver utvecklingen tillsammans med 
våra intressenter. 

Figur 10: NCC:s värderingar 

 

För att intressenterna ska se NCC som ett hederligt och pålitligt företag har de även 

affärsprinciper. Detta innebär att följa lagar, föreskrifter och internationella konventioner som 

sätter ramen för verksamheten. Men även att företaget har en öppenhet och ärlighet i de avtal 

som sluts, att de hålls och att de lever upp till de åtaganden som finns. NCC stöder i hela sin 

verksamhet en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.  

NCC stöder och respekterar mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Genom 

detta verkar företaget för mångfald och jämställdhet, lika behandling och möjligheter ska 

gälla för alla. Ingen form av mobbning eller trakasserier accepteras, inte heller barnarbete. 

NCC arbetar även för säkra, hälsosamma och hygieniska arbetsmiljöer och arbetar efter en 

nollvision för arbetsplatsrelaterade olyckor och skador.  
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Uppförandekoden behandlar även miljön runt de ofta stora och mycket omfattande 

byggprojekten. De arbetar tillsammans med kunden för att balansera hänsynen till individen, 

samhällsintresset, miljöaspekterna och kommersiella intressen. Detta för att objekten ska ha 

en minimerad miljöpåverkan under hela dess livscykel men även för att skapa hälsosamma 

bebyggda miljöer för de individer som vistas i dessa områden. Genom detta strävar företaget 

efter att minska klimatpåverkan och säkerställa en korrekt och säker hantering av avfall och 

bidra till återvinning. 

 

Uppförandekoden ska följas av alla och det är chefernas ansvar att informera om innehållet i 

uppförandekoden till medarbetare och affärspartners. Cheferna ska även själva föregå med 

gott exempel. Arbetet med uppförandekoden följs även löpande upp i verksamheten där NCC 

Compass är en del av detta arbete. Verktyget hjälper medarbetarna att följa de regler som 

finns kring uppförandekoden och upprepade och allvarliga avvikelser leder till korrigerande 

åtgärder (NCC, Uppförandekod).  

4.2.3 NCC – Försäljningstillväxt 
 
NCC               
ÅR 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Genomsnittlig 

försäljnings-
tillväxt 

Nettoomsättning 
(MSEK) 

62 495  56 867  57 823  57 227  52 535  49 420    

Försäljnings- 
tillväxt 

9,90% -1,65% 1,04% 8,93% 6,30%   4,9038% 

Figur 11: NCC - Försäljningstillväxt 

 

På koncernnivå arbetar fem personer på heltid med hållbarhetsfrågor dessutom kompletteras 

arbetet med hållbarhetschefer med egna hållbarhetsorganisationer i varje affärsområde. Nolte 

berättar att företaget ser att antalet kunder har ökat på grund av hållbarhetsarbetet. För 

företaget är det inte ett alternativ att inte arbeta med hållbarhet då företaget har en möjlighet 

att bidra till lösningar på flera av de hållbarhetsutmaningar samhället ställs och kommer att 

ställas inför. Dessutom efterfrågar marknaden hållbarhet i allt större utsträckning (Nolte).  
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Nolte berättar att det är svårare att utveckla ett mer hållbart arbete om inte intressenterna 

efterfrågar det, därför måste intressenterna inse att i ett långsiktigt perspektiv blir det billigare 

även om det på kort sikt kanske är dyrare. Nolte berättar att projektens effektivitet även 

påverkas positivt av hållbarhetsarbetet. Att exempelvis jobba med logistiken är en stor vinst 

hållbarhetsmässigt men även ekonomiskt och arbetsflödesmässigt, att jobba på rätt sätt gör att 

arbetet flyter på bättre.  

 

NCC arbetar även med att exempelvis minska sina koldioxidutsläpp, vilka ska minskas till 50 

procent. Detta kräver investeringar för att skifta teknik när exempelvis byte av energityper 

sker till förnybar energi eller byte av bränsletyper till förnybart bränsle. I detta arbete ser ändå 

företaget att hållbarhet är lönsamt och att det kommer mer kundkrav i framtiden och därför är 

det en fördel om företaget lyckats integrera hållbarhetsarbetet tidigare.    

4.3 JM 

4.3.1 Om JM 
JM är ett av de ledande projektutvecklande företagen av bostäder och bostadsområden i 

Norden och dess verksamhet fokuseras kring nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen. 

Dessa attraktiva lägen bedömer de finns i expansiva storstadsområden och universitetsorter i 

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. I Storstockholmsområdet arbetar de även 

med kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet.  

 

JM är ett börsnoterat bolag med en omsättning på ca 14 miljarder kronor, har ca 2300 

medarbetare totalt och har som mål att främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. De ser 

till värdeskapande för kunden som en central del i utformningen av deras strategi. De strävar 

efter att förstå kunden och samhällets trender för att kunna möta de olika behov på 

bostadsmarknaden och till viss mån den kommersiella marknaden. Detta för att uppnå ett 

tydligt hållbarhetsperspektiv som grund för framtida värdeskapande (JM, 2015).  

Bolaget har funnits sedan 1945 och bilades av byggmästare John Mattson. John Mattson 

Byggnads AB som idag är JM AB (vidare benämnt JM) växte under 1965 genom en lång rad 

företagsköp där även etablering i Belgien ägde rum. Med stadig årlig tillväxt satsade JM på 

att införa lågenergihus som standard i all bostadsproduktion i Sverige (JM, 2015).  
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4.3.2 JM - Hållbarhetsarbete  
Löfgren beskriver JM:s hållbarhetsarbete som en trappa och vad för slags hållbarhetsarbete 

som görs beror på vilken intressent arbetet riktar sig mot. Trappans nedersta steg är de krav 

myndigheter kräver, som sanering av markanläggning och arbetsmiljöfrågor. Nästa steg är för 

företagets vinning i form av effektiviserat arbete, minskade avfallsmängder och effektiviserad 

energianvändning. Steget efter handlar mer om ägarnas och investerarnas riskbedömningar, 

då det finns mycket skrivet inom hållbarhetsområdet, det handlar om etikfrågor, 

klimatförändring med mera. Sista steget är kundernas krav vilket även bygger på de 

samhällsnormer som råder.  

 

Löfgren berättar att JM har för 2030 satt upp mål för hållbarhet där det bland annat ingår mål 

som; inga arbetsplatsolyckor, klimatpåverkande utsläpp när noll och jämn könsfördelning 

mellan deras medarbetare. Dessa är kopplade till deras väsentliga hållbarhetsaspekter och är i 

linje med FN:s nya hållbarhetsmål (JM, 2015). I denna väsentlighetsanalys har företaget 

kommit fram till åtta fokusområden; energi och klimat, resurseffektivitet, mångfald och 

jämställdhet, arbetsmiljö, kompetens och kompetensutveckling, hållbara leverantörskedjor, 

etik och värdeskapande och produktansvar (Löfgren). Målen styrs genom JM:s 

ledningssystem och genom hela verksamheten. JM stödjer FN:s Global Compact och dess 

principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Under år 2015 

inrättade JM ett hållbarhetsråd där koncernchefen, koncernstabschefer och deras 

hållbarhetschef sitter med (JM, 2015). Tillsammans i rådet är det sju personer och är det 

högsta beslutande organet kring hållbarhetsfrågor. Hållbarhetschefen har ansvaret att driva de 

beslutade frågorna och koncernstaberna har ansvaret för de specifika sakfrågorna (Löfgren). 

 

Förutom ovan har JM under 2015 bland annat även inrättat strategiskt avfallsråd, upprättat en 

ny målstruktur för hållbarhetsarbete, påbörjat implementering av JM:s uppförandekod (Code 

of Conduct), genomför miljövärderingar av byggmaterial och byggvaror i norska 

verksamheten för att det ska överensstämma med verksamheten i Sverige, implementerat 

hållbara leverantörskedjor i den norska verksamheten, upprättat rutiner för att hantera 

resurseffektivitet, materialspill och emballage, beslutat att 10 procent av JM:s 

parkeringsplatser ska vara utrustade med uttag för elladdning och förbättrad styrning av 

deponier för förorenat material (JM, 2015). JM planerar även för de områden de utför 

byggarbeten genom att exempelvis minska på parkeringsplatserna och istället bygga 
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bilpooler. Detta för att de boende på området ska kunna köra mindre bil och dela på bilarna 

istället för att ha varsin bil. Genom att parkeringsplatserna minskar kan det istället byggas fler 

bostäder eller mer grönytor (Löfgren). Detta berättar även Löfgren är något som kommunerna 

efterfrågar, eftersom de har planmonopol och genom det bestämmer mycket av markens 

användning och utformning. Det är kommunen som sätter kraven och villkoren för att bygga 

och politikerna är mycket drivande i att ställa hållbarhetskrav för den marken som upplåts.  

 

Som effektiviseringsteori använder sig Löfgren av begreppet cirkulär ekonomi, vilket innebär 

att resurser återanvänds och återvinns istället för att resurserna används i ett linjärt flöde där 

resurser som inte förbrukats slängs. Som ett ytterligare exempel berättar han om 

användningen av en personbil, varje personbil används endast i snitt en procent av dess tid på 

ett dygn och att den resterande av tiden är den stillastående. Detta är stora resursslöserier och 

skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt och med detta syftar Löfgren på det tänk JM 

har vid byggande i varje projekt, ett tänk om att resurser inte ska slösas på mer än nödvändigt 

(Löfgren).  

 

Företaget ser engagemang hos medarbetarna som en viktig del och tar hjälp av 

inspirationsseminarier på teman som Gröna utemiljöer och projektens närmiljö och 

Personbilens plats i framtidens bostadsområde (JM, 2015). Hållbarhetsarbetet är även viktigt 

för att locka medarbetare. Löfgren beskriver att den nya generationen som är på 

arbetsmarknaden lägger stor vikt vid detta och därför är det viktigt för att de ska vilja jobba 

på företaget. För att kunna locka nya medarbetare i framtiden berättar Löfgren att de måste 

jobba med hållbarhetsfrågor.  

 

Med hållbart samhällsbyggande avser JM ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande, det vill säga CSR. Den tydliga fokusen har gett JM en ledande position på 

marknaden. Det har även gett företaget god lönsamhet där försiktighetsprincipen, vilket 

innebär att JM väljer bort produkter som de misstänker har negativ miljöpåverkan, spelat en 

central roll i deras projektutveckling (JM, 2015). Löfgren tror inte att företag kommer prata 

om hållbarhetsarbete i framtiden, utan att det kommer bli integrerat i allt arbete, idag belyser 

företag hållbarhet som en nyhet. Företagen är inne i ett epokskifte för att vidga synen på vad 

för arbete de gör och tänka mer långsiktigt. Företagen befinner sig mellan den gamla 

ekonomin, som endast tänker på företagens vinst, och framtiden, som ser mer på företagens 

syfte, vilket är att överleva, men även att skapa något positivt som bidrar till samhället. Då 
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det skrivs mycket inom hållbarhetsområdet ser Löfgren positivt på möjligheterna att utveckla 

JM:s affär och därmed hitta nya affärsområden. 

 

Förutom målsättningar inom organisationen sätts även krav på dess leverantörer. 

Leverantörerna är tillverkare, grossister, entreprenörer och konsulter och majoriteten av dessa 

har sitt säte i Sverige men andelen utländska leverantörer ökar. Idag har JM ramavtal med 

500 leverantörer och det är med dessa leverantörer de handlar. De bedömer leverantörerna 

enligt NBI, Nöjd Beställare Index, detta ligger sedan till grund för val av leverantör och vid 

lågt NBI-värde kan det leda till åtgärdsplaner. JM väljer sina leverantörer med en ytterst 

noggrann process enligt nedan (JM, 2015). 

 

 
Figur 12: JM:s process för hållbara leverantörskedjor 

4.3.2.1 Hållbarhetsredovisning 

JM:s hållbarhetsredovisning är upprättad enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer; 

GRI G4 Core-nivå, där JM redogör för uppnådda resultat under redovisningsperioden 

beroende på vilka åtaganden, strategier och hållbarhetstyrning som gjorts under perioden. 

JM:s ambition är att ge en heltäckande hållbarhetsredovisning som visar både positiv och 

negativ utveckling. JM har uppställda policys och riktlinjer men även andra åtaganden utifrån 

den internationella hållbarhetsorganisationen, Global Compact. JM använder sig av en så 

kallad väsentlighetsanalys för att utveckla riktlinjer och policys. Detta är en metod som 

innebär att företaget identifierar vilka frågor inom hållbarhetsområdet som är väsentliga att 
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koncentrera sig på. Detta avgör i sin tur vad JM väljer att redovisa i sin 

hållbarhetsredovisning. 

 
Figur 13: JM - Väsentlighetsmodell 

4.3.2.1 JM Code of Conduct/Uppförandekod 
JM:s uppförandekod gäller såväl den egna organisationen som dess leverantörer. Den är 

orienterad främst kring frågor rörande mänskliga rättigheter hos medarbetarna, både för JM 

och för dess intressenter. JM förbinder sig att följa de lagar som finns i de land där de verkar 

och förbinder sig att följa mänskliga rättigheter och ställer även dessa krav gentemot sina 

intressenter. De ser att varje medarbetare behandlas med värdighet och respekt där kollektiv 

bestraffning samt trakasserier i alla mening förbjuds. Behandling av personuppgifter regleras 

och medarbetarnas frihet att byta arbete ges. Allt arbete för organisationen ska vara 

kontraktsbundet och lönen till arbetarna ska vara i linje med nationella lagar och enligt 

branschstandarder. Den normala arbetstiden får inte överstiga 48 timmar i veckan och övertid 

får inte överstiga 12 timmar utöver den normala arbetstiden. Diskriminering får inte ske och 

möjlighet för föräldraledighet ska ges. Åldersgränsen är 15 år för att få arbeta för JM och 

personer under 18 år får inte arbeta under nattetid, eftersom detta anses som ett 
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högriskmoment. Hygien och säkerhetsprocesser är reglerade enligt lag samt hantering av 

kemikalier med mera ska hållas inom laglig mängd (JM’s Suppliers Code of Conduct, 2009). 

4.2.3 JM – Försäljningstillväxt 
 
JM               
ÅR 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Genomsnittlig 

försäljnings-
tillväxt 

Intäkter 
(MSEK) 

13 939  14 216  12 603  12 480  12 001  9 136    

Försäljnings-
tillväxt  

-1,95% 12,80% 0,99% 3,99% 31,36%   9,4373% 

Figur 14: JM - Försäljningstillväxt 

 

Hur mycket som satsats inom hållbarhetsarbete är enligt Löfgren inte något de har räknat på i 

siffror. Han berättar att det arbete som lagts ner i hållbarhetsarbete är mer än satsade pengar. 

“Man skulle kunna säga att den tid som läggs ner i hållbarhetsarbete inte återspeglar i det 

man gör utan det är även hur mycket kompetens i området man lägger ner och styr på 

hållbart sätt” (Löfgren). Det är svårt att särskilja vad som är satsningar inom hållbarhet och 

vad som inte är det eftersom det är integrerat i företagets olika affärsområden på olika sätt. 

Hållbarhetsarbetet inom företaget är orienterad på ett mer långsiktigt perspektiv och som 

sträcker sig över långa byggprocesser samt en stor byggportfölj. Från köp av mark till 

färdigställande av hus tar upp till cirka tio till femton år, berättar Löfgren. 

 

Löfgren kan inte se att försäljningstillväxten på JM ha berott på satsningar inom CSR eller 

hållbart arbete utan att detta istället berott på deras strategiska val av satsningar på lägen. 

Löfgren berättar att de säljer mer om de satsar på lägen inom centrala storstäder och att 

marknaden i dagsläge är så stark att det som läggs ut på marknaden i princip på blir sålda 

oavsett satsningar inom hållbarhetsarbeten. Löfgren berättar även att deras kunder snarare 

tittar på bostadens ekonomi än dess satsningar inom hållbarhet. 

 

För att illustrera hur mycket som satsats inom CSR och hållbart arbete berättar Löfgren om 

att det är svårt att göra en sådan beräkning och att en sådan beräkning då skulle kunna vara 

hur mycket det kostar företaget för tjänsten Löfgren innehar. Detta illustrerar dock inte allt 

som satsats inom området som omnämnts tidigare, då arbete inom området är integrerad i de 
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olika affärsområdena på ett svårskiljaktigt sätt. En anställd kostar, med alla skatter och 

sociala avgifter medräknade, företaget ungefär en miljon kronor per år. Hållbarhetsrådet 

tillsammans med Löfgren består av sju personer och under dessa personer finns stabsanställda 

som tillsammans utgör cirka 100 personer. Löfgren gjorde en grov uppskattning om att JM 

möjligen sysselsatte 50 av dessa personer inom hållbart arbete. Detta innebär en summa på 50 

miljoner kronor och är en mycket grovt uppskattad siffra som Löfgren inte kan validera men 

att det illustrerar företagets satsningar i grova drag. 

   



46 
 

5. Analys och resultat 
 

I detta avsnitt kopplas de teorier som uppsatsen utgår från ihop med den empiri som 

insamlats från företagen som ingår i studien. De praktiska exemplen från företagen och den 

teoretiska bakgrunden utgör tillsammans analysen som sedan ligger till grund för 

slutsatserna som uppsatsen kommer fram till. 

 

Sveriges byggindustrier (2016) påpekar vikten av byggföretagens ansvar i samhället och detta 

är något som måste ligga högt upp på företagens agendor, då byggbranschen har stor 

inverkan på samhällsbyggnaden men även på de anställdas välmående. Detta påpekar även de 

tre undersökta företagen, Skanska, NCC och JM. De anser att det är viktigt att företag tar 

ansvar både ekonomiskt, socialt och för miljön. Därför har företagen utvecklat tydliga 

riktlinjer för hur deras hållbarhetsarbete ska se ut. Exempelvis tillsatte Skanska under 2008 en 

ny VD som direkt påpekade att företaget skulle bli ledande inom grönt arbete (Nordström), 

för att hela företaget ska ta till sig hur viktigt arbetet är. Detta betyder att företaget satt 

hållbarhetsmålen högt upp på sin agenda. Myers (2005) har en vision som beskriver att 

företag ska hitta ett sätt att få implementeringen av hållbarhet och CSR att gå hand i hand 

med minskade kostnader och ökade vinster. Detta är något som företagen har funnit och 

implementerat i sina verksamheter. 

 

Myers (2005) beskriver även att de problemområden som bör fokuseras på i byggföretag är 

bland annat att minska antalet arbetsplatsolyckor, minimera avfallet och minska 

föroreningsolyckor. För att åstadkomma detta beskriver Hansson, Granberg och Olander 

(2014) att det är viktigt att frågorna kring CSR och hållbarhet hanteras både på företagsnivå 

och på projektnivå. Detta är även något som de undersökta företagen uppmärksammar och tar 

upp i sina planer för hållbarhetsarbeten på företagsnivå. På projektnivå anpassas exempelvis 

för Skanska graden av hållbarhetsarbete beroende på yttre påverkande faktorer, som olika 

områdens socioekonomiska förutsättningar (Ghadban). 

 

Jones et al., (2006) som undersökt byggbranschen i Storbritannien beskriver att anledningen 

till byggföretagens utveckling av hållbarhetsarbetet är att deras kunder i större utsträckning 

efterfrågar detta innan de väljer vilket företag som ska få bygguppdraget. Kellner (2014) 

beskriver även att det ställs högre krav. Dessa kommer till stor del från viktiga 

beställargrupper exempelvis kommunerna. Byggföretag måste utveckla sina planer för att 
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garantera en bibehållen konkurrenskraft (Ibid) och legitimitet (Thomas & Lamm, 2012). Att 

inte ha ett långsiktigt miljötänk kan istället undergräva förtroendet för företaget (Kellner, 

2014). Detta berättar även Ghadban och Nordström då de påpekar att Skanska har tagit flera 

nya arbeten just på grund av att företaget haft en väl utvecklad plan för hur de arbetar med 

hållbarhet. Exempelvis fick företaget ett byggprojekt där de erbjöd mindre pengar för marken 

som skulle bebyggas, men hade ett mycket hållbart anbud som gjorde att kommunen valde 

hållbarhet framför att få mer pengar. Löfgren berättar att kommunerna är mycket drivande i 

hållbarhetsarbetet och ställer höga krav på hållbarhet vid upplåtelse av mark där politikerna 

är mycket drivande i arbetet med hållbarhet. Nolte berättar även att NCC står inför 

samhällsutmaningar och marknaden efterfrågar hållbarhet i större utsträckning. Därför måste 

de utveckla sitt hållbarhetsarbete för att kunna få nya kunder.         

 

González-Rodríguez et. al, 2015 beskriver att begreppet CSR blivit ett populärt begrepp de 

senaste åren samtidigt som dessa värderingar vuxit i samhället. Grankvist, 2009, Cavacoa, 

och Crifob, 2014, Rexhepia et. al, 2013, Europeiska kommissionen, 2011 delar in CSR-

arbeten i tre fokusområden och dessa är ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. Carroll (1991) utvecklade tidigt en modell för detta arbete som beskriver hur 

företag bör ansvara med grunden i det ekonomiska ansvaret, för att sedan ta ansvar för det 

som är lagstiftat och det etiska och även det filantropiska ansvaret, att vara en god 

samhällsmedborgare. Det innebär att CSR är en process för att integrera mänskliga 

rättigheter, miljö och socialt ansvar, men även att motverka korruption och detta ska 

implementeras i företagets strategi och verksamhet (CSR Sweden, 2016). Det går att se en 

tydlig koppling mellan denna teoretiska beskrivning av hur hållbart arbete ser ut och den 

empiriska analysen av Skanska, NCC och JM. Alla de analyserade företagen utgår tydligt 

från dessa tre utgångspunkter med ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbarhet. Detta är 

något som de beskriver i sina årsredovisningar och även vid intervjuerna är det dessa tre 

utgångspunkter som nämns. Löfgren tror inte att företag kommer prata om hållbarhetsarbete i 

framtiden, utan att det kommer bli integrerat i allt arbete, idag belyser företag hållbarhet som 

en nyhet. Företagen är inne i ett epokskifte för att vidga synen på vad för arbete de gör och 

tänka mer långsiktigt. Företagen befinner sig mellan den gamla ekonomin, som endast tänker 

på företagens vinst, och framtiden, som ser mer på företagens syfte, vilket är att överleva, 

men även att skapa något positivt som bidrar till samhället. Utifrån detta går det även att se en 

parallell till det González-Rodríguez et al., (2015) kallar the triple bottom line, vilket är att 
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företag inte bara redovisar sitt ekonomiska resultat utan även visar hänsyn för människorna 

och planeten (Wilson, 2015).  

 

Företag måste därför inse att CSR och hållbarhet inte är en separat del utan bör 

implementeras i verksamheten vilket kan leda till nya affärsmöjligheter och 

konkurrensfördelar (Grankvist, 2009). Nolte beskriver NCC:s hållbarhetsarbete som 

integrerat i företagets alla affärsområden och därför ses det inte som en separat del i företaget. 

Det kan även liknas vid vad Löfgren berättar med att det även skrivs mycket inom 

hållbarhetsområdet och därför ser han positivt på möjligheterna att utveckla JM:s affärer och 

därmed hitta nya affärsområden.  

 

Enligt Wilson (2015) är det första steget till en miljövänligare verksamhet att fastställa på 

vilka sätt verksamheten påverkar miljön men även vilka krav som ställs från samhället, 

kunderna och andra intressenter. Syftet med ett sådant arbete ska vara att uppnå ständiga 

förbättringar och fokusera på det som är viktigt. Detta är något som går att hitta hos samtliga 

undersökta företag då de har långsiktiga planer för minskningar av utsläpp med mera för att 

verksamheten ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Löfgren berättar om JM:s satsningar i 

att utbilda medarbetarna inom diverse miljöfrågor och att de väljer sina leverantörer utifrån 

NBI, nöjd beställare index. Inom miljöområdet värderar Skanska varje projekt utifrån den så 

kallade Gröna Kartan som sedan sätter grund för att Skanska ständigt ska kunna hålla koll på 

hur stora deras gröna orderingångar och omsättning är. En annan anledning är att kunna ställa 

upp mål på Skanska-Sverigenivå och där veta hur stor denna omsättning ska vara för att 

Skanska ska röra sig framåt och ständigt bli mer hållbart (Nordström). NCC arbetar 

tillsammans med sina kunder och leverantörer för att minska miljöpåverkan, genom 

kontinuerlig utveckling av energisnåla klimatanpassade och resurseffektiva produkter och 

tjänster (NCC, 2016a). Nolte tillägger att NCC har som mål att minska sina koldioxidutsläpp 

med 50 procent. 

 

Det sociala ansvaret innehåller både delar inom och utanför företaget, dessa kan exempelvis 

vara nöjda medarbetare, att bidra till att lösa samhällsproblem eller att bidra med 

katastrofhjälp (Grankvist, 2009). I detta kan företag både bidra finansiellt med pengar eller 

med att dela med sig av sin arbetskraft och deras tid, detta kan exempelvis vara att bidra till 

utbildning (Carroll, 1991) eller att låta anställda utföra volontärarbete på arbetstid (Grankvist, 

2009). Dessutom bör arbetet uppfattas som en naturlig del utifrån företagets verksamhet för 
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att leda till ökat förtroende för företaget (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Det 

sociala ansvaret betonas tydligt i samtliga analyserade företag. Ghadban berättar att Skanska 

startat ett volontärprogram under 2016 där alla 11 000 anställda får chansen att under en 

arbetsdag om året arbeta tillsammans med en volontärorganisation. JM har en vilja att skapa 

en arbetsplats som har ett socialt hållbart förhållningssätt där de nuvarande anställda och 

kommande medarbetare ska känna att de vill arbeta där (Löfgren). NCC arbetar även med en 

metod de kallar Hållbar renovering som tar sikte på att renovera miljonprogramsområdena 

med förbättrade metoder för social och ekonomiska integration (NCC, 2015).   

 

I hållbarhetsarbetet är det vanligt att företag, enligt Laczniak och Kennedy (2011), antingen 

utvecklar en egen eller ansluter sig till en befintlig Code of Conduct. De befintliga utformas 

av organisationer, exempelvis Global Compact, och som har utvecklade standarder för hur 

ansvarstagandet ska se ut. Code of Conduct är en dokumenterad uppförandekod där företag 

specificerar deras ansvarstagande inom hållbart arbete. Detta är något som alla de 

analyserade företagen använder sig av. Skanska och NCC har utvecklat egna 

uppförnadekoder medan JM har anslutit sig till organisationen Global Compact och deras 

standarder. NCC har i sin uppförandekod även starkt påvisat företagets värderingar; ärlighet, 

respekt, tillit och framåtanda, och att det är dessa värderingar som ska styra företaget. Detta 

är något som de andra företagens uppförandekoder inte betonar lika starkt, utan betonar mer 

att de följer lagar och regler, mänskliga rättigheter och så vidare.     

 

Legitimitetsteorin påpekar vikten för organisationer att få acceptans i den miljö de verkar, 

vilken har en stor roll i organisationens framgång och överlevnad (Kostova & Zaheer, 1999). 

Legitimitet är enligt Suchman (1995) även en generaliserad syn från ett socialt konstruerat 

system av normer och värden som företag måste handla på. Legitimiteten för företaget 

bestäms av dess handlingar, resultatet av dessa samt målet med handlingarna (Dowling & 

Pfeffer, 1975). Eftersom samhällets normer är föränderliga måste även företag vara beredda 

på att ändra och förnya sig. Detta var med stor sannolikhet något som Skanskas VD såg när 

han tillträdde 2008 och uttryckte att Skanska skulle bli ledande inom grönt, marknaden 

efterfrågar hållbara tjänster och dessutom finns det ett hål i marknaden som gör att företaget 

kan anta denna riktning. Samtliga analyserade företag utvecklar verksamheten åt det håll som 

samhället och marknaden strävar. Detta innebär att det skapar legitimitet för företagen vilket i 

sin tur skapar grund för att företaget ska kunna fortsätta utvecklas och överleva inom 

branschen.  
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De presenterade hållbarhetssatsningar ovan är kopplade till förbättrade företagsprestationer 

på ett antal olika sätt. Choi (2015) har i en studie gjord i Kina påvisat ett positivt samband 

mellan CSR och försäljningstillväxt i stora privata företag. Även en studie av Flammer 

(2015) beskriver liknande fenomen i USA. Det finns en studie som visar att företag som 

implementerar miljöcertifikatet ISO 14001 får både direkta och indirekta prestationsfördelar 

inom företaget (Swaffield & Johnson, 2005). Även Haanaes et al., (2012) beskriver att 

organisationer med mer än tolv års erfarenhet av hållbarhetsarbete säger att deras lönsamhet 

ökat. När vi analyserat företagen Skanska, NCC och JM har samtliga berättat att de under de 

senaste åren utvecklat tydligare planer för hållbarhet och lagt mer fokus på detta. Nolte 

berättar att intressenterna bör inse att i ett långsiktigt perspektiv blir investeringar inom 

hållbarhet billigare även om det på kort sikt är dyrare. Företagen har arbetat med hållbarhet 

en längre tid, dock har inte detta tidigare varit en fokusfråga, utan mer setts som en 

nödvändig funktion. De senaste åren har dock företagen tagit ett nytt grepp om 

hållbarhetsfrågorna och utvecklat mer detaljerade planer för sina hållbarhetsarbeten och 

formulerat visioner för framtiden med hållbarhet som ett av deras huvudmål. Detta kan inte 

minst ses i Skanska som genomförde en omorganisering och genom detta omplacerade 

hållbarhetsfunktionen från support till affärsutveckling. Det ledde till att företaget tydligare 

framhävde att funktionen är en tillgång som skapar mervärde (Nordström). Nolte berättar 

även att projektens effektivitet påverkas positivt av hållbarhetsarbetet. Att exempelvis jobba 

med logistiken är en stor vinst hållbarhetsmässigt men även ekonomiskt och 

arbetsflödesmässigt, att jobba på rätt sätt gör att arbetet flyter på bättre.  

 

I takt med att samtliga analyserade företags hållbarhetsarbete utvecklats har även 

försäljningstillväxten i genomsnitt ökat för företagen de senaste fem åren (se figur 9, 12 och 

15). Utifrån företagens uttalanden och den ökade försäljningstillväxten för dessa, kan en av 

anledningarna till företagens tillväxt vara deras satsningar inom hållbart arbete. Ghadban, 

Nordström, Löfgren och Nolte kan inte se siffermässigt att Skanskas, JM:s respektive NCC:s 

försäljningstillväxt ökat på grund av hållbarhetsarbetet, men berättar att om företagen inte 

satsat på detta skulle inte företagen fortsätta växa eller överleva inom branschen. 

 Skanska NCC JM 

Antal år med 
hållbarhetsarbete  ~ 15 år ~ 6 år ~ 6 år 

Hållbarhetsmål Klimatneutralt 2050 i linje 
med EU:s klimatmål 

Agenda 2030 i linje med 
FN:s hållbarhetsmål 

Hållbarhetsmål 2030 i 
linje med FN:s 
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hållbarhetsmål  

Hållbarhetverksamhet 

Hållbar affärsutveckling; 
• Gröna Affärer,  
• Social Hållbarhet, 

Miljöcertifiering,   
• Utveckling och 

Miljöledning 

Hållbarhetsramverk med 
tre utgångspunkter 

Hållbarhetsråd som 
behandlar åtta områden: 
energi och klimat, 
resurseffektivitet,  
mångfald och 
jämställdhet, arbetsmiljö,  
kompetens och 
kompetensutveckling, 
hållbara 
leverantörskedjor, etik 
och värdeskapande, 
produktansvar  

Personal som endast 
arbetar med 
hållbarhetsarbete på 
koncernnivå 

35 personer 5 personer  7 personer 

Ekonomiska satsningar 

Nolltolerans mot 
korruption, mutor och 
illojala konkurrens-
begränsande åtgärder 

Öppenhet och ärlighet i 
avtal, stöder korrekt och 
allsidig konkurrens, NCC 
Compass 

FN:s Global Compact om 
antikorruption   

Miljösatsningar Gröna Kartan    

Minskad energi 
användning, minskade 
utsläpp, 
klimatanpassning, 
Biodiversitet, hållbara 
materialval, cirkulära 
flöden, minimering av 
avfall  

Cirkulära flöden, 
Bedömer leverantörer 
enligt NBI (Nöjd 
Beställare Index) 

Sociala satsningar Avdelning för social 
hållbarhet 

Telefon-app för anställda 
att göra rätt (NCC 
Compass) 

Bedömer leverantörer 
enligt NBI (Nöjd 
Beställare Index) 

Code of Conduct Egen Egen FN:s Global Compact 

Legitimitet 

Utvecklar verksamheten 
utifrån kundernas och 
samhållets krav och 
önskemål 

Utvecklar verksamheten 
utifrån kundernas och 
samhållets krav och 
önskemål 

Utvecklar verksamheten 
utifrån kundernas och 
samhållets krav och 
önskemål 

Försäljningstillväxt 
(Genomsnittsökning) 4,70 %  4,90 % 9,44 % 

Figur 15: Applicerad fallstudiedesign (Yin, 2015) 
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6. Slutsats 
 

Kapitlet presenterar de slutsatser som vi kommit fram till utifrån analysen. Här presenteras 

även om vår frågeställning blivit besvarad och ett svar på denna formuleras på ett 

sammanfattande sätt. Här presenteras även uppsatsens kunskapsbidrag och vilka som kan 

tänkas ha nytta av uppstasens bidrag.   

 

Hur ser stora internationella svenska byggföretags hållbarhetsarbete ut och leder det till 

ökad försäljningstillväxt? 

 

Utifrån problemformuleringen har uppsatsen kommit fram till att stora internationella 

svenska byggföretag som verkar utanför Nordens gränser tydligt följer den teoretiska 

utformningen av hållbarhets- och CSR-arbete (Hansson et al., 2014). Företagen utgår från de 

tre fokusområdena som teorin presenterar; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 

(Grankvist, 2009; Cavacoa, & Crifob, 2014; Rexhepia, Kurtishib & Bexhetic, 2013; 

Europeiska kommissionen, 2011; Carroll, 1991), i sina hållbarhetsarbeten (Almgren et.al., 

2008). De har funnit ett sätt att arbeta för att implementera hållbarhetsarbete och samtidigt 

bedriva en lönsam verksamhet (Flammer, 2015; Swaffield & Johnson, 2005). Detta arbete har 

enligt vår analys gjort att företagen kunnat växa i den takt de gjort. Eftersom företagen 

ständigt får ökade krav från kunder och samhället (Kellner, 2014; Jones et. al, 2006) måste de 

utveckla sitt hållbara arbete för att de ska kunna växa, få nya kunder, projekt och på sikt 

garantera en bibehållen konkurrenskraft (Kellner, 2014) och legitimitet (Thomas & Lamm, 

2012; Dowling & Pfeffer, 1975; Kostova & Zaheer, 1999; Suchman, 1995). Det går tydligt 

att se att företagen numer ser det hållbara arbetet som en stor tillgång (González-Rodríguez, 

et al., 2015; Blowfield & Murray, 2011) då de ökar antalet anställda i dessa arbetsgrupper, 

men även att de tillsätter nya styrande organ eller omorganiserar för att betona vikten av det 

hållbara arbetet i hela företaget.  

 

Det går dock inte att siffermässigt visa att det är specifikt satsningarna inom hållbarhet och 

CSR som lett till ökad försäljningstillväxt, då dessa satsningar är djupt integrerade i de 

undersökta företagens alla affärsområden. Däremot går det att utifrån de uttalanden som 

framkommit i undersökningen att se ett samband mellan hållbarhet och försäljningstillväxt. 

Detta gör det möjligt att dra slutsatsen och besvara frågeställningen att hållbarhetsarbete 

tenderar att leda till försäljningstillväxt i de undersökta företagen.  
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Nyckelordet inom CSR är hållbarhet, detta begrepp tar även in den långsiktiga tidsaspekten 

(Grankvist, 2009), där företaget tar ansvar för relevanta frågor som rör organisationens 

viktigaste intressenter (Borglund et al., 2009). Det är inte bara intressenter i form av kunder 

och samhället som ställer högre krav. Flera av företagen påpekar även att det är en 

rekryteringsfråga. De som är nya på arbetsmarknaden idag är mer medvetna om hur viktigt 

det är med hållbarhet. Dessa personer ställer därför krav på att företagen de väljer att jobba 

för har ett utvecklat hållbarhetsarbete. Vilket innebär att om företagen ska kunna finna de 

spetskompetenser de efterfrågar på marknaden bör de integrera hållbarhetsarbete i företagets 

alla affärsområden. 

 

Uppsatsen bidrar med vetenskapliga belägg för att stora internationella svenska byggföretag 

har nytta av att implementera hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbete är en nödvändighet snarare 

än frivilliga åtaganden. Till synes har de undersökta företagen visat på stabilt ökande 

genomsnittlig försäljningstillväxt tillsammans med ett utvecklat hållbarhetsarbete. Detta 

innebär att företag med liknande förutsättningar även kan implementera hållbarhetsarbete i 

verksamheten för att växa och bli framgångsrika.         
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 

I detta kapitel behandlas de forskningsområde som vi funnit intressant under vår arbetsgång, 

men som inte är inom ramen för denna uppsats. Därför presenteras här hur den framtida 

forskningen kan se ut med utgångspunkt från detta arbete.   

 

Vi har i denna uppsats behandlat hur stora internationella svenska byggföretags 

hållbarhetsarbete ser ut och om det leder till försäljningstillväxt i företagen. Uppsatsen 

fokuserat på att finna de positiva utfallen för företagen när de har planer för CSR och 

hållbarhetsarbete. Detta innebär att det finns vissa brister i att uppsatsen inte kunnat 

undersöka CSR:s och hållbarhetsarbetenas baksida inom företagen. Därför hade det varit 

intressant att i framtida forskning undersöka om CSR verkligen är bra för alla företag att 

arbeta utifrån eller om det till och med kan missgynna vissa sorters företag. En annan vinkel 

på arbetet kan vara att undersöka om företagens hållbarhetsarbete verkligen är uppriktiga 

eller om det endast har som funktion att rättfärdiga ett visst handlande och om CSR–arbete 

endast är en marknadsföringsstrategi som ökar företagens legitimitet.  

 

Till den framtida forskningen kan exempelvis nationalekonomen Milton Friedman och hans 

uttalanden undersökas, om att ett företags enda sociala ansvar är att använda dess resurser 

och engagera sig i aktiviteter som ökar företagets vinst. Den engelska ekonomen David 

Henderson (Henderson, 2009) kan även undersökas då han beskriver att världen skulle bli en 

sämre och inte en bättre plats om företagen hade CSR som huvudsyfte.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide Skanska 3 mars, 2016 
Respondent: Roba Ghadban, chef Social Hållbarhet, Skanska 
 

1. Var det när teamet för social hållbarhet bildades som Skanska gjorde sina första 

satsningar inom CSR? Eller har det gjorts satsningar inom CSR tidigare?  

2. Hur skulle du säga att CSR-arbetet ser ut för er, vilka delar skulle ingå i begreppet för 

er på Skanska?  

3. Det uppstod en fråga i och med att vi vill kolla på tillväxt innan och efter Skanska 

började jobba med social hållbarhet och om det påverkat tillväxten. Vet du när 

Skanska började satsa lite mer på dessa delar?  

4. Vad har ert team gjort inom social hållbarhet sedan teamet bildades? 

5. Skulle du säga att det sociala hållbarhetsteamet har lett till mervärde för Skanska?  

a. Så du skulle säga att det leder till att ni får mer kunder och att ni även får in 

mer arbeten på grund av detta?   

6. Finns det projekt som genomförts som har mer eller mindre inblandning av social 

hållbarhet?  

a. Så ni sätter individuella sociala mål för varje projekt eller? 

7. Varför vill Skanska jobba med social hållbarhet och vilka fördelar ser Skanska med 

social hållbarhet? 

8. Ställer ni några direkta krav på era leverantörer? Gällande miljöansvar, 

arbetsförhållanden osv? 

a. Är det utöver det som lagen kräver som Skanska har egna direktiv ni går efter? 

9. Skulle du säga att det sociala hållbarhetsarbetet har påverkat projektens effektivitet? 

Att det går snabbare eller långsammare? 

10. Använder ni er av ISO- standarder eller liknande? 

11. Hur mycket investerar Skanska idag inom social hållbarhet? 

a. Om man skulle sätta det i en siffra, vet du om det är någon på Skanska vi kan 

prata med om investerade pengar i social hållbarhet? 

12. Har ni märkt någonting om antalet sjukskrivna medarbetare, om det har förändrats 

någonting? 

a. Då ser du inte någon förändring på arbetsplatsolyckor heller? 

13. Har ert team några framtidsmål eller någon vision uppställd? 
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a. Ni nämnde att en viss andel av investeringarna i ett projekt gick till hållbarhet, 

vet ni ungefär hur stor den andelen är? 

14. Skulle ni vara intresserade av att ha fortsatt kontakt framöver om vi har fler frågor? 

15. Tycker ni att vi ska använda annat begrepp än CSR? 

16. Är det ok om vi använder denna intervju i vårt arbete? 

17. Går det bra att vi anger ert namn i arbetet eller vill ni vara anonym?   
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Bilaga 2: Intervjuguide Skanska 31 mars, 2016 
Respondent: Johanna Nordström, chef Gröna Affärer, Skanska 
 

1. Hur stor är gruppen som arbetar inom Gröna affärer och hur arbetar ni? Vad gör 

Gröna Affärer mer specifikt? 

a. Gröna Affärer är då 6 personer och ni består av konsulter och jobbar med 

husbyggande? 

2. Hur länge har teamet Gröna Affärer funnits på Skanska? 

3. Vad för hållbarhetsarbete gjorde Skanska innan gröna affärer bildades? 

a. Så Skanska jobbade lite mer med controlling innan Gröna Affärer bildades 

och nu jobbar ni mer mot att inte vara lika mycket controlling? 

4. Har ni sett någon skillnad, att det exempelvis har gett positiva effekter att jobba på det 

nya sättet? 

5. Kan ni se någon skillnad i företagets försäljningstillväxt efter att detta hållbarhetsteam 

tillsattes? 

a. Vilket projekt är det du syftar på som har valt Skanska på grund av era gröna 

insatser? 

6. Finns det något material där vi kan läsa lite mer om Skärvet? Så vi blir mer insatta i 

vad som skiljer sig mot mindre gröna projekt? 

7. Vad har ni för krav gentemot era leverantörer gällande miljöansvar och 

arbetsförhållande och så? 

8. Varför vill Skanska arbeta med hållbarhet och gröna affärer? 

a. Vilka är fördelarna med hållbarhetsarbetet? 

9. Har arbetet med hållbarhet påverkar projektens effektivitet? 

10. Om du skulle försöka räkna på det, kostar detta hållbarhetsarbete mer än om man inte 

skulle göra det alls? Exempelvis de ökade säkerhetsåtgärderna samt 

miljöcertifieringarna. 

a. Ni säger att ni möjligtvis får lite mer betalt för miljöcertifierade projekt. Finns 

det projekt med miljöcertifiering och projekt utan som vi kan få ta del av och 

jämföra? Vi maskerar dessa projekts namn med mera. 

b. Ni säger att ni kunde se siffror på hur mycket ni har satsat på 

hållbarhetsinsatser? 

c. Finns där några projekt och så ni skulle kunna skicka till oss? 

11. Vet du hur stor andel av Skanskas totala investeringar som går till hållbart arbete? 
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12. Skulle ni kunna berätta lite mer om den här gröna kartan? Vad är det? 

a. Så det är som en mall ni utgår ifrån och betygsätter varje projekt? 

13. Hur ser ert hållbarhetsarbete ut i framtiden? 

a. Om vi skulle försöka förklara klimatneutral, hur skulle du definiera det? 

14. Om vi skulle ha lite fler frågor framöver, är det okej att kontakta er igen? 

15. Går det bra att uppge ert namn i intervjun och i arbete? 
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Bilaga 3: Intervjuguide Skanska 31 mars, 2016 
Respondent: Johan Gerklev, chef Hållbar Affärsutveckling, Skanska 
 

1. Sett till hållbarhetsarbete hur ser organisationen ut på Skanska och hur många 

anställda finns under avdelningen? 

a. Har den funnits länge eller har den nyligen tillsats? 

2.  Kan ni se till någon skillnad i företagets försäljningstillväxt efter att de här 

hållbarhetsteamen tillsattes? 

a. Finns det konkreta siffror vi skulle kunna få ta del av? Vi kan ju se till 

procentuellt och maskera eventuella namn med mera. 

3. Vad har ni för tillgångar mer specifikt siffermässigt? 

4. Har ert arbete lett till att ni fått fler kunder och att ni fått in fler arbeten? 

5. Finns det projekt som har mer eller mindre inblandning av hållbarhet, eller gäller 

samma mängd hållbarhet i alla projekt? 

6. Finns det något utmärkande projekt som du skulle säga är väldigt präglat av grönt 

arbete? 

a. Hittar vi dessa projekt på nätet? 

7. Vad har ni för krav gentemot era leverantörer i fråga om miljöansvar, 

arbetsförhållande och så vidare? 

a. Ni nämnde Code of conduct, är det något vi hittar eller är det något ni skulle 

kunna skicka till oss? 

8. Varför vill Skanska arbeta med hållbarhet och sådana frågor? 

9. Fördelarna för Skanska är då? 

10. Har arbete med hållbarhet påverkat projektens effektivitet? 

11. Utgår ni ifrån några standarder? (ISO 26000, ISO 14001) 

a. Ni nämner arbetsstandard och kvalitetstandard, vilka är dessa? 

12. Hur mycket investerar Skanska idag i hållbarhetsarbete? Exempelvis andelen av totala 

investeringar per år. 

13. Avdelningen berättar ni att den är på 35 personer. Hur stor är personomkostanden? 

14. Hur ser ert hållbarhetsarbete ut i framtiden? Vision och mål? 

15. Skulle vi kunna kontakta er ifall det dyker upp fler frågor? 

16. Går det bra att skriva ert namn i arbetet?  
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Bilaga 4: Intervjuguide JM 28 april 2016 
Respondent: Per Löfgren, hållbarhetschef, JM 
 

1. Hur stor är gruppen som arbetar med hållbarhetsarbete på JM och hur arbetar ni?  

2.  Det är bara du som är anställd och bara jobbar med hållbarhet och dem andra i de 

olika aktivitetsstaberna jobbar vid sidan av deras ordinarie arbetsuppgifter då?  

3. Hur många är det som sitter i hållbarhetsrådet?  

a. 7 stycken inklusive dig då?  

b. Hur länge har rådet funnits?  

4. Har JM inte jobbat med hållbarhetsarbete innan rådet eller är det bara att det är mer 

utpräglat nu? 

5. Vad är hållbarhetsarbete för JM?  

6. Finns det delar som JM tycker är mer viktig att fokusera på?  

7. Vet du när JM började jobba med hållbarhetsfrågorna? Jag har läst att ni nämner CSR 

litegrann i årsredovisningen.  

a. Så ni åker dit till leverantörernas säte och gör revisioner och ser så allting 

stämmer innan ni gör affärer med dem då?  

8. Kan ni se om hållbarhetarbete lett till ökad försäljningstillväxt?  

9. Hur stor del av beställarna är kommuner?  

a. Hur stor del av era totala kunder utgör kommuner, för du nämnde innan att 

kommuner är en av era större kunder?  

10. Ser ni att detta hållbarhetsarbete har lett till att ni fått fler kunder eller att ni får in fler 

arbeten? 

11. Om man sammanfattar det lite: Varför vill JM arbeta med hållbarhet? 

12. Vi har skrivit hållbarhet men det är egentligen CSR och utöver det som samhället 

kräver. Finns det någon anledning till att JM arbetar med detta? 

13. Vad innebär cirkulärekonomi? 

a. Är detta något ni på JM arbetar med? 

14. Har arbetet med hållbarhet påverkat projektens effektivitet? 

15. Hur ser ert hållbarhetsarbete ut i framtiden? 

16. Har ni några direkta mål ni vill uppnå? 

17. Hur stor andel av de totala investeringarna utgörs av investeringar inom hållbarhet? 

a. Vi kanske kan titta på hur många timmar som läggs ner inom 

hållbarhetsarbete? 



68 
 

b. Vad skulle det i så fall innebära i siffror? 

18. Har försäljningen påverkats efter införandet av hållbarhetsarbete? 

19. Det är alltså inte så att kunder tittar på om ni jobbar med dessa frågor? 

20. Finns det möjlighet att vi skulle kunna kontakta er igen om det skulle dyka upp några 

frågor? 

21. Går det bra att referera till er? 
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Bilaga 5: Intervjuguide NCC 13 maj 2016 
Respondent: Emma Nolte, Group Sustainability Governance, NCC 
 

1. Hur stor är gruppen som arbetar med hållbarhet på NCC och hur arbetar ni? 

a. Du sa att det var uppdelat i 4 stycken affärsområden, vilka områden är det? 

b.  Och i varje sådan har man sitt eget hållbarhetsarbete? 

c. KMA, vad står det för? 

2. Hur många är ni på koncernnivå? 

3. Hur länge har ni hållit på med hållbarhet på NCC? 

4. Vad är hållbarhetsarbete för NCC? 

a. Vad går er hållbarhetsvision ut på? 

b. När tog ni fram ramverket? 

c. Varför beslutade man om det då? Någon speciell anledning? 

5. Kan ni se om hållbarhetsarbetet lett till ökad försäljningstillväxt? 

6. Vad för mervärde ger företaget att arbeta med hållbarhet? 

7. Har ert arbete lett till att ni fått fler kunder och att ni får in mer arbeten? 

8. Varför vill NCC arbeta med hållbarhet? 

9. Är NCC Compass en del av ert sociala hållbarhetsarbete? Vad är meningen med 

denna funktion? 

10. Hur länge har den funnits? 

11. Har arbetet med hållbarhet påverkat projektens effektivitet på något sätt? 

12. Hur ser NCC:s hållbarhetsarbete ut i framtiden? 

13. Hur stor andel av totala investeringar utgörs av investeringar inom hållbart arbete? 

a. Ser ni någon form av lönsamhet i detta? 

14. Har försäljningen påverkats efter införandet av hållbarhetsarbete? 

15. Skulle vi kunna kontakta dig vidare om vi skulle ha fler frågor framöver samt skicka 

över informationen så att vi återgett informationen på rätt sätt? 

16. Kan vi skriva ut ditt namn i vår uppsats? 
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