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Abstract 

Title – Sustainability within the construction industry – an understanding of the 

implementation and translation process 

Topic – Business Studies C, specialization in Management  

Problem – The construction industry has an enormous impact on today’s society, likewise are 

the requirements and expectations of the latter enormous. The outside world expects 

companies to take responsibility in terms of sustainable development. Companies that are 

misaligned, mainly in the media with diverse scandals may go under, and the market 

economy’s response to this is by engaging in sustainability efforts. What differences do 

emerge between companies and how does the latter relate to sustainability? Do the companies 

amount of resources matter in the question?  

Aim – The purpose of this study is to create an understanding of how construction companies 

translate and implement sustainability, and identify any differences. 

Method – The study is based on a qualitative hermeneutics method to help us create an 

understanding concerning our problem. This is done based on sustainability reports.  

Result & Conclusions – The differences are relatively small when sustainability reports are 

standardized due to the fact that all companies report the same things. 

 

 

 

 

Key words – Sustainability, sustainability reporting, construction, CSR 
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Sammanfattning 

Titel – Hållbarhet i byggbranschen – en förståelse av implementeringen och översättningen 

Ämne - Företagsekonomi C, inriktning organisation 

 

Problem – Byggföretagens påverkan på samhället är stort, likaså kraven och förväntningarna. 

Omvärlden förväntar sig att företagen tar ett ansvar vad gäller den hållbara utvecklingen. 

Företag som hamnar snett, främst i media med olikartade skandaler kan gå under, och 

marknadsekonomins svar på detta är hållbarhetsarbete. Vad blir det för skillnader mellan 

företagen och hur förhåller dem sig till hållbarhetsarbete? Spelar deras resurser någon roll? 

Syfte – Syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring hur byggföretag översätter och 

implementerar hållbarhet, samt påvisa eventuella skillnader. 

Metod – Studien utgår från en kvalitativ hermeutisk metod för att skapa en förståelse, detta 

görs med underlag från hållbarhetsredovisningar. 

 

Slutsatser – Skillnaderna är relativt små då hållbarhetsredovisningarna är standardiserade i 

den mån att samtliga företag redovisar samma saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord – Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, byggbranschen, CSR.
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1.0 Inledning 

Byggsektorn är en av Sveriges största och viktigaste branscher idag. Hållbarhetsfrågan har på 

senaste tid fått ett allt större fäste inom byggindustrin då denna karaktäriseras av både en 

signifikant miljöpåverkan och en nära relation till individen. Likaså engagerar idag hållbarhet 

alla skikt inom ett modernt samhälle. Byggverksamheten är en motor för tillväxt i samhället 

med tydliga kopplingar till arbetsmarknad, utbildning, miljö och infrastruktur. För att 

möjliggöra ett utökat hållbart värdeskapande och därigenom säkerhetsställa dess egen 

konkurrenskraft över tid är det väsentligt för byggföretagen att nå framgång med ens 

hållbarhetsarbete i praktiken menar Sveriges Byggindustrier (Sveriges Byggindustrier (BI), 

2015a). 

 

1.1 Svensk Byggsektor 

Den svenska byggsektorn har under de senaste åren stadigt varit på uppgång. 

Bygginvesteringarnas pik var under 1960 talet, då andelen av bruttonationalprodukten (BNP) 

uppmättes till 16 procent. Därefter sjönk den trendmässigt fram till början på 2000-talet då 

den återigen började återhämtas och har stigit stadigt fram till idag (BI, 2015b). År 2011 hade 

antalet anställda inom byggindustrin ökat med 11,2 procent jämfört med året dessförinnan 

(BI, 2012). Året därpå sysselsatte byggindustrin 312 000 personer vilket motsvarade vid den 

tidpunkten 6,8 procent av samtliga förvärvsarbetare i Sverige. Bygginvesteringarna inom 

branschen uppgick till 9 procent av Sveriges totala BNP och utgjorde en årlig omsättning på 

ungefär 500 miljarder kronor (BI, 2015b). 

 

Byggverksamheten ger ett väsentligt bidrag till landets ekonomiska utveckling sett till den 

aggregerade efterfrågan men även inom andra delar av samhällssfären så som 

sysselsättningen, infrastrukturen samt välfärden (ibid.). 

 

År 2014 var byggindustrin lika stadig som året dessförinnan sett till omsättningen som var 

över 500 miljarder kronor och sysselsatt över 300 000 arbetare, vilket vid den tidpunkten 

motsvarade 8 procent av landets totala BNP.  
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Byggindustrins verksamhet har en stor betydelse för landet då 10 procent av skatteintäkterna 

kommer just från branschen och möjliggör satsningar inom dels den offentliga sektorn så som 

vård, barnomsorg och skolväsendet men även inom den privata sektorn (ibid). 

År 2014 utgjordes sektorn utav 93 000 företag med 20 anställda eller färre. Detta motsvarade 

94 procent av totalt alla verksamma företag inom branschen (BI, 2014a). Resterande andel är 

företag med 20 eller fler anställda, varav tre byggföretag har en omsättning på över 30 

miljarder kronor vardera samt drygt 31 000 anställda tillsammans (ibid.). 

Enligt en sammanställd lista som Svenska Byggindustrier publicerar årligen på Sveriges 30 

största byggföretag baserad på totala omsättningen ligger företagen PEAB högst på listan för 

sjätte året i rad tätt följt utav Skanska och NCC. Därefter återfinns JM, Svevia, och Veidekke. 

(BI, 2014b).  

 

De sistnämnda företagen kommer att vara högaktuella för denna forskning. 

 

1.2 Hållbarhet 

Hållbarhet fick ett större fäste i samband med publikationen av FN rapporten Our Common 

Future 1987. Kommissionens uppgift var att utarbeta förslag på möjliga långsiktiga 

miljöstrategier för en hållbar utveckling (Miljömål, 2016). Det var i detta dokument som 

hållbarhetutvecklingens definition lades som grund i uttrycket;  

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of the future generations to meet their own needs (United Nations, 

1987, p 41). 

Idag kan hållbarhet förstås utifrån tre dominerande dimensioner; miljömässig-, ekonomisk- 

samt social hållbarhet (Lehtonen, 2004).  
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1.3 Problemdiskussion 

Tanken med näringslivet är att det skall skapa finansiella incitament och förbättra människors 

vardag, att arbeta hållbart stödjer detta tänkande (Borglund, 2009).  

I media har man, genom åren kunnat läsa om flera stora skandaler, till exempel: att det har 

förekommit hästkött i Findus färdiga maträtter, att klädbutikskedjan H&M har haft väldigt 

dåliga arbetsvillkor och låga löner på sina textilfabriker i länder som Etiopien och Bangladesh 

samt att mega företagets Apple anställda i Kina arbetar cirka sextio timmar i veckan och kan 

bli dödshotade om de skulle somna under ett arbetspass (Berntsson, 2014). Borglund (2009) 

tycks mena att företag som exponeras negativt i media kan hamna i kris och ibland även gå 

under, marknadsekonomins svar på detta missförtroende för storföretagen är att arbeta med 

hållbar utveckling. 

 

Startskottet för hållbarhetsarbetet i byggbranschen tillkom efter tunnelbygget genom 

Hallandsåsen som stoppades 1997 på grund av en giftskandal med tätningsmedlet Roca-Gil. 

Företaget Skanska låg bakom bygget som mynnade ut i en rad alarmerande efterverkningar, 

bland annat nervskador på tunnelbyggarna, sinande brunnar och förgiftade kor. Detta skadade 

Skanskas aktier och värdet föll med 30-50% (Hedlund, 2015). Robert Struk som var teknisk 

chef på Skanska under denna tidpunkt säger i en intervju med SVT att det finns ett före och 

ett efter Roca-Gil. Skandalen förändrade hela byggbranschen när det gäller att hantera 

miljöfrågor men även kommunikationen utåt (Magnusson, 2015). Skanskas dåvarande 

koncernledning tog beslutet om att hela koncernen skulle certifieras enligt ISO 14001, en för 

den tiden, ny miljöstandard (Hedlund, 2015). 

 

Det krav samhället och media ställer på företagen varierar från bransch till bransch. 

Byggföretagen har främst en oerhört stor effekt på miljön där man tillsammans med 

fastighetssektorn står för upp till 40 procent av Sveriges totala miljöpåverkan (Toller, 

Finnveden, Wadeskog, 2009). Man uppvisar dessutom en stor inverkan på ekonomin och 

samhället i stort som redovisat tidigare i inledningen. Johan Rockström, menar att bygge kan 

vara så mycket som halva lösningen på miljöfrågan i ett reportage med Byggindustrin 

(Bennewitz, 2012). 

Grankvist (2009) anser att hållbarhetsarbete är helt frivilligt från företagens sida men att detta 

även hjälper företagen på många sätt. Ett omfattande antal företag väljer att 
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hållbarhetsredovisa och i en tidigare forskning drar man slutsatsen att 

hållbarhetsredovisningen fungerar som en konkurrensfördel som i vissa avseenden bygger 

varumärken (Cristea, Danielsen, Nilsson, 2010). År 2014 antogs ett EU-direktiv om att 

storföretag måste hållbarhetsredovisa från och med sommaren 2016 (Goodpoint, 2015). Hur 

förhåller sig då byggföretagen till hållbarhetsarbete?  

Tidigare forskning från Folksam (2010) visar att byggföretagen är relativt dåliga i vissa 

hållbarhetsfrågor.  I vilken mån arbetar företagen med hållbar utveckling? Hållbarhetsarbete 

medför extra kostnader, för detta krävs resurser, stora som små. Företagen varierar sett till 

derasekonomiska resurser, detta medförincitament för olika förutsättningar beroende på hur 

extensiv ett företagets ekonomiska tillgångar är (Grankvist, 2009).En annan aspekt som är 

viktig att ta hänsyn till i detta avseende är översättningen av riktlinjerna till hållbarhetsarbetet. 

Denna översättningsfråga (Rövik, 2000) inrymmer vilka skillnader som eventuellt kan uppstå 

mellan företagen då både resurser och översättningar kan skilja sig åt.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att se hur företagen i byggbranschen implementerar och översätter 

hållbarhetsarbete. Detta för att skapa en förståelse och eventuellt se skillnader mellan 

företagen. 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie har avgränsats till ledande storföretag, sett till omsättningen, inom 

byggbranschen verksamma i Sverige (BI, 2014b). Kraven är att företagen har bostadsbygge i 

sin verksamhet och arbetar med offentliga upphandlingar. 
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2.0 Teori 

I detta avsnitt kommer hållbarhet samt tilltänkta teorier som skall användas vid analysen 

redovisas. Därutöver tillkommer en kort beskrivning av standarder som används i 

byggbranschen. 

 

2.1 “Kärt barn har många namn” 

“Kärt barn har många namn” (Grankvist, 2009, s19). 

Grankvist (2009) menar att nyckelordet är hållbarhet men att Corporate Social Responsibility 

(CSR) är det mest expanderade namnet som kan förstås över hela världen. Problematiken i 

begreppet CSR är ordet social då Grankvist (2009) hävdar att det kan missuppfattas i tron om 

att det enbart handlar om företagens sociala ansvar.  

Det engelska uttrycket hållbarhet (Sustainability) är inte ett lika utbrett begrepp men enligt 

Grankvist (2009) ett bättre sådant. I begreppet hållbarhet inkluderas det en tidsdimension som 

innebär att det arbetet företagen gör sträcker sig över ett längre tidsspann och inte enbart den 

närmsta framtiden. 

 

Vid början av denna studie användes ordet CSR för att beskriva och förklara vad ett 

hållbarhetsarbete är för något. Senare har begreppet reviderats från CSR till hållbarhet av 

diverse anledningar, där den främsta varit att de undersökta företagen använder sig oftast utav 

begreppet hållbarhet i sina hållbarhetsredovisningar och hemsidor. Begreppet CSR kan dock 

komma att nämnas under studiens gång. Detta då det ofta förekommer i diverse kurslitteratur, 

tidningsartiklar, hållbarhetsredovisningar samt andra forskningar men som i detta avseende 

syftar till hållbarhet. 

 

2.2 Hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsarbete är ett åtagande av företag till en hållbar ekonomisk utveckling. Tommy 

Borglund (2009), Fil.dr. från Handelshögskolan i Stockholm beskriver hållbarhet i ett kort 

förenklat uttryck;  
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“... ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör organisationens viktigaste intressenter, 

exempelvis anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen och huvudmän”. 

 

Ansvaret, menar han, ligger i att man identifierar de frågor den egna organisationen har 

ansvar för och de intressenter som berörs, därefter handlar man utefter detta.  

Ett sådant agerande leder exempelvis till förbättrade arbetsvillkor, säkrare produkter, sänkt 

utsläpp, ökad mångfald och jämställdhet. 

Detta ansvarstagande kan i grunden delas upp till tre huvudområden; det ekonomiska 

ansvaret, det miljömässiga ansvaret och det sociala ansvaret (Lehtonen, 2004). Grankvist 

(2009) menar att dessa tre nämnda är en självklarhet men att man även bör dryfta det etiska 

ansvaret. Archie Carroll, som har specialiserat sig under årtionden inom CSR (The 

Conference Board, 2015) delar upp CSR i en, vad han kallar “fyrpartsmodell”. De fyra 

nivåerna består av ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvarstagande (Carroll, 

1991). Alla dessa delar är sammankopplade och man kan inte välja att enbart ägna sig åt ett 

ansvarsområde (Grankvist, 2009). Det forskarna är överens om dock är att arbeta med 

hållbarhet är helt frivilligt från företagen. Detta eftersom man menar att hållbarhetsarbete 

behandlar sådant som ligger utöver ens lagreglerade ansvarsområde (CSR Guiden, 2015a). 

 

2.2.1 Hållbarhetsarbetets utveckling 

Hållbarhet eller CSR, som det ofta kommit att kallas för i svensk media, växer allt snabbare 

idag (Rimpi, 2015). Allt fler företag väljer att arbeta hållbart och slopar tanken kring att 

företag enbart är vinstdrivande mekanismer. Ett enkelt sätt för företagen är att donera pengar 

till välgörenhet för att påvisa att man är ett hållbart företag och därmed inte enbart ute efter 

pengar (Gunnarsson, 2015). Hållbarhetsarbete kan av vissa anses vara nytt fenomen men 

tvärtom talar mycket för att företagens roll i samhället har diskuterats i decennier (Grafström, 

Göthberg, Windell, 2008). 

 

2.2.2 1900-talet 

Grafström, Göthberg & Windell (2008), använder sig av olika företag som exempel där LM 

Ericsson är ett av dem. Under 1940-talet flyttade man företaget till Midsommarkransen i 

Stockholm och startade ett daghem för de anställdas barn. Daghemmet var ett av många 
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väldfärdsaktiveter som LM Ericsson erbjöd sina anställda. LM Ericsson erbjöd även 

fritidsaktiviteter, företagshälsovård och sjukgymnastik med en egen sjukhusavdelning på 

huvudfabriken. I boken (Grafström, Göthberg & Windell 2008) ges även fler konkreta 

exempel på att andra företag har använt sig av samma förfaringssätt.  

Sandvikens Jernverk och Åtvidabergs industrier hade under samma period folkbibliotek, 

badhus och sjukstugor för sina anställda. Sådana förmåner som erhålls av företagen idag har 

fått benämningen; socialt ansvar, men under den tiden betraktades det inte som något särskilt 

(Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

 

2.2.3 Hållbarhetsarbetets utveckling i USA 

Enligt Grafström, Göthberg & Windell (2008) blev den amerikanska ekonomen Howard R. 

Bowens publicering av boken Social responsibilites of the businessman år 1953 startskottet 

för en diskussion kring det sociala ansvar som låg på företagens axlar. Debatten blossade upp 

stort kring ämnet och kritiken ännu större kring konceptet om att ett företags sociala ansvar 

kostade pengar. Detta gick emot konceptet om att maximera avkastningen för aktieägarna. 

Den hetlevrade debatten under 1954 i USA ledde till att en aktieägare i Standars Oil of New 

Jersey stämde företaget. Företaget hade skänkt pengar till Princeton University. Aktieägaren 

hävdade att företaget misskött sina finanser och därmed inte levt upp till idén som styrde 

dåtidens företag "maximera aktievärden". 

Domstolens beslut gick emot aktieägaren och ansåg att; det sociala ansvaret som företaget 

Standars Oil of New Jersey tog när de donerade pengar som välgörenhet till Princeton 

University hade en stark koppling till deras ekonomiska vinning. Företaget försäkrade 

tillgången till kvalificerad arbetskraft i framtiden (Grafström, Göthberg & Windell 2008). 
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2.3 Hållbarhets ansvarsområden 

Alla ansvarsområden är sammankopplade menar Grankvist (2009). Därför bör man förstå sig 

på vad de olika ansvarsområdena innefattar. 

 

2.3.1 Juridiskt ansvar 

Det juridiska ansvaret som Carroll (1991)nämner är en del av CSR, oavsett om det är reglerat 

och betvingat. Carroll (1991) skriver att ett företag skall drivas på ett sätt som är förenligt med 

lagar och förväntningar av staten.  

Företagen skall följa statliga och kommunala förordningar och man skall agera som ett 

laglydigt företag. Vidare menar författaren att det är viktigt för framgångsrika företag att 

fullfölja sina rättsliga skyldigheter samt att producera produkter som åtminstone motsvarar det 

lägsta lagliga kravet (ibid.). 

 

2.3.2 Ekonomiskt Ansvar 

Företagen har en viktig roll i samhället. Företagen skapar arbetsplatser samtidigt som de 

bidrar med produkter och tjänster som efterfrågas i samhället. Detta ansvarsområde har en 

nyckelroll i samhällsutvecklingen. Företagen organiserar en marknad i hela jordklotet där 

produkter och tjänster utbyts samtidigt som man erbjuder arbete, sysselsättning och inkomst. 

(Grafström, Göthberg, Windell, 2008). Det ekonomiska ansvaret är grunden för ett hållbart 

arbete (Carroll, 1991). 

 

Utvecklingen av aktiemarknaden är vad CSR baserar sitt ekonomiska ansvar på. Shareholder 

value (aktieägarvärde) tänkandet hade tagit över alltmer. Grundprincipen är att maximera 

aktieägarvärdet, det vill säga ge högsta finansiella avkastning till aktiemarknaden där man 

anser att aktieägarna är viktigast inom företaget (Borglund, 2009). 

Grankvist (2009) är inne på samma spår som Borglund (2009) och menar att ett företags 

yttersta ekonomiska ansvar är att tjäna så mycket pengar som möjligt för att kunna ta ansvar 

inför sina aktieägare. Swedish Standards Institute (SIS) är inne på samma spår men lägger till 

företagens ansvar för motverkning av mutor, korruption och penningtvätt (SIS, 2005).  Carroll 
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(1991) hävdar att aktieägarvärdes maximering är grunden för ett företag. Han menar dessutom 

att det är ytterst viktigt ur en hållbarhets perspektiv att företag skall sträva efter att 

upprätthålla en bra konkurrenspositionering på marknaden, vara driftseffektiva samt 

definieras som stabilt lönsamt företag. 

Man kan dessutom tillägga inköp från lokala leverantörer samt investering i infrastruktur som 

ekonomiskt ansvar (Borglund, 2009). Det finns många olika riktlinjer på hur man tar ett 

ekonomiskt ansvar men något som uppmärksammats extra är kvalitetsstyrning som ingår i 

ISO 9001 standarden.   

 

2.3.3 Socialt/etiskt ansvar 

Det sociala ansvaret är möjligen en av de mindre väldefinierade dimensionerna, detta 

eftersom hållbart ansvarstagande länge uppfattades handla i huvudsak om integreringen av 

miljöfrågan i det ekonomiska beslutsfattandet (Lehtonen, 2004). 

Att företag tar ett socialt ansvar vid sidan av det ekonomiska ansvaret är ett omstritt område. 

Detta ses som ett hot mot marknadsekonomin och företagens roll i samhället (Grafström, 

Göthberg, Windell, 2008). Det sociala ansvaret tillför många frågetecken kring ämnet. Något 

som ständigt debatteras är var företagens ansvar börjar och slutar samt hur lönsamt det är för 

företag att ta ett socialt ansvar, då det kostar pengar och går emot idén om 

vinstmaximering (Grafström, Göthberg, Windell, 2008). Grankvist (2009) är inne på samma 

spår där han menar att det sociala ansvar företagen tar kostar resurser. Företagen måste ha en 

viss gräns på hur mycket socialt ansvar de kan ta men att denna gräns är svårt att dra.  Oavsett 

anledning menar Borglund att det inte är frågan om man skall ta ett socialt ansvar eller inte, 

utan frågan är hur man skall göra det. 

 

CSR Guiden (2015b) beskriver det sociala ansvaret som något företagen gör i det samhälle 

den verkar i utöver vad lagen och förordningar kräver. Borglund (2009) menar att det sociala 

ansvarstagandet från företagen är i första hand gentemot sina anställda. Något typiskt svenskt 

socialt ansvarstagande är att företagen har kollektivavtal där medbestämmande, minimilön 

och uppsägningsvillkor ingår. Detta menar Borglund (2009) är en del av det sociala ansvar 

företag tar. SIS (2005) skriver att hälsa och säkerhetsfrågor är det absolut yttersta gentemot 

sina anställda vad gäller det sociala ansvaret. 
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Carroll (1991) är mer inne på det etiska spåret där han menar att företag bör och skall agera 

utefter de samhällsetiska sedvänjor och normer som råder. Detta gör man för att bli en bra 

samhällsmedborgare. Det etiska ansvaret härstammar från de standarder, normer och 

förväntningar som samhället har på företagen. CSR Guiden (2015b) menar att det etiska 

ansvaret är företagets värdegrund. Sådana företag bör ta avstånd från bland annat 

miljöförstöring och bidrag till förtryck av mänskliga rättigheter. Utöver att utbilda sina 

anställda i etik kan företagen ta steget längre och utbilda och informera sina leverantörer samt 

samarbetspartner.  

Ett stort steg till att visa att man är en bra samhällsmedborgare är att vara transparent, både 

internt och externt. 

 

2.3.4. Filantropiskt ansvarstagande 

Filantropi ordet kommer från grekiskans philanthropi'a och betyder människokärlek. I 

Nationalencyklopedin definieras begreppet som "osjälvisk hjälp till människor som är i nöd 

eller att hjälpa sämre lottade"(Teodorescu, 2015). 

Filantropi är ett steg längre i det etiska ansvarstagandet enligt Carroll (1991). Företagen nöjer 

sig inte med att uppnå de krav samhället har på dem och tar ett steg längre i form av donation 

och välgörenheter. Såsom hela CSR är detta ansvarstagande också frivilligt men till skillnad 

från de andra områdena är detta inte något som är förväntat, utan något företagen gör av ren 

vilja (Carroll, 1991). 

Borglund (2009) talar om att allt fler svenska företag har börjat med filantropiskt 

ansvarstagande. Nästan vartannat europeiskt storföretag har i dagens läge ett samarbete med 

välgörenhetsorganisationer. Carroll (1991) beskriver filantropi som ett sätt för företagen att 

med hjälp av sin förmögenhet förbättra livskvaliteten i omvärlden. Borglund (2009) menar att 

det skall finnas en tydlig koppling mellan företagets ekonomiska stöd och företagets 

verksamhet. Detta för att företaget inte enbart skall donera pengar utan skall ta ansvar för sina 

handlingar. Vanligaste sättet är att stödja integrationen i förorter där man verkar i. 

  

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2823038-filantropi-i-nytt-samhallskontrakt#sthash.9qfuz6yf.dpuf
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2.3.5. Miljöansvar 

SIS (2005) författarna menar att den enda ansvar företagen har gentemot miljön är det som är 

reglerat, men man bör ändå värna om miljön runt företaget och se till att företagets produkter 

eller tjänster inte bidrar till negativ påverkan. Miljöaspekten är och bör vara den primära 

fokusen för svenska företag menar Sofia Cerne (Cerne, 2009). 

Företagens ansvar är inte så frivilligt som man kan tro menar Geoffrey Heal (2005). Enligt 

Heal (2005) är företagen och samhället ständigt i konflikt med varandra. Detta illustreras med 

hur företagens utsläpp ofta får finansieras av samhället. Detta menar Heal (2005) kan 

motarbetas genom ett bra hållbarhetsarbete. Företagen bör ta ett miljöansvar utöver vad som 

är reglerat för att förebygga de externa kostnader som tillkommer samhället. Detta kan 

generera vinst i längden för företaget menar Heal (2005). 

Grankvists (2009) stöttar Heals påståenden då han menar att företagen bör ta ett miljömässigt 

ansvar på ett sätt som inte påverkar jorden och naturresurserna på långsikt. Han menar 

dessutom att något företagen ofta glömmer är att man gör en ekonomisk vinning med ett 

miljöansvarstagande. Ett exempel är kortare transportsträckor som leder till mindre utsläpp 

och mindre förbrukning av bränsle. 

 

2.4 Hållbarhet och lönsamhet 

Tommy Borglund (2009) debatterar i sin bok ”Värdeskapande CSR hur företag tar socialt 

ansvar” angående om hållbarhetsarbete är lönsamt för företagen eller inte. Han hävdar att det 

är lönsamt, men i vilken grad är omöjligt för denne att säga. Det går enligt honom inte att 

mäta lönsamheten i siffror. Flera akademiska studier har gjorts och det man kommit fram till 

är att det vanligtvis inte går att påvisa ett klart samband mellan hållbarhetsarbete och 

lönsamhet inom organisationer. Dock utgår Borglund (2009) från en ofta citerad studie av 

Joshua Margolis och James Walsh (2003) där 109 studier gjorts, varav 54 av dessa visade ett 

positivt samband mellan CSR och lönsamhet och enbart 7 visade ett negativt samband. 

Resterande bortfall var antingen oklara eller inte visade något alls. 

 

Grankvist (2009) nämner tio hållbarhetsåtgärder som alla företag kan implementera. Syftet är 

att företagen skall bli mer hållbara samt lönsammare. Vidare menar han att man exempelvis 

börja spara el genom att stänga av oanvända datorer och använda lågenergilampor, man kan 



12 

 

anställa funktionshindrade och invandrare och få bidrag. Vidare menar han också att man bör 

engagera sig i lokalsamhället och att det inte enbart räcker med att donera pengar. Viktigast 

av allt menar Grankvist (2009) är att man skall leva som man lär. Ledningen skall själva följa 

de givna riktlinjerna. 

 

En tidigare studie av Jeff Hittner och George Pohle på uppdrag av IT-jätten IBM om 

hållbarhetsarbete och dess lönsamhet visar tydliga fördelar med att arbeta hållbart. Hittner och 

Pohles (2008) studie visar att företag arbetar med CSR då de söker konkurrensfördelar samt 

att det skapar affärsmöjligheter.  

Lönsamheten illustreras i följande figur. 

 

 

(Hittner & Pohle, 2008, s4) 
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2.5 Standardiseringsteorin 

Nils G. M. Brunsson är en svensk organisationsforskare som tillsammans med Bengt 

Jacobsson, även han en svensk organisationsforskare utgav boken ”A world of standards”. 

(Brunsson, Jacobsson, 2000). Författarna beskriver hur den ”moderna världen” idag präglas 

utav olika standarder och normer och den implementering som sker därefter. Vidare belyser 

teorin hur dessa standarder och normer blir institutionaliserade ända ner på individ nivå. 

Författarna definierar tre typer av normer, deras skildringar omfattar: att vara någonting, att 

göra någonting och att ha någonting (ibid.). 

2.5.1 Standardiseringen 

Adoptionen av en standard baseras på det faktum att organisationer och individer godkänner 

dessa standarder och normer som legitima och antingen följer de berörda normerna, eller 

åtminstone överväger att göra det (ibid.). 

 

2.5.1.1 Vad är en standard? 

Standarder syftar till att skapa enhetliga och transparenta rutiner som kan ge lösningar på 

återkommande problem som man upplever sig ha (Svenska Institutet för Standarder, 2016). 

 

2.5.1.2 Normer kring att vara något 

Dessa normer är standardiserade och berör bland annat dem språk vi använder, de talar om för 

oss till exempel vad en telefon eller en stol är. Samma normer inkluderar metersystemet och 

Celsiusskalan som talar om för oss hur vi ska mäta något. Likaså fungerar all typ av 

standardiserad statistisk data, exempelvis hur man bör mäta brutto national produkten i ett 

land och arbetslösheten. Standarderna är allmänna och sätter normer för vad tekniska termer 

betyder och hur de uttrycks (Brunsson, Jacobsson, 2000). 

 

2.5.1.3 Normer kring det vi gör 

Det finns en hel del standarder omkring oss i samhället. Standarder kring det vi gör och hur vi 

uppför oss, exempel på detta är umgängesseder, eller standarder beträffande den service 

organisationer erbjuder sina kunder. Andra standarder specificerar hur organisationer bör 
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uppföra sig jämtemot sina leverantörer, klienter etcetera. Standard mallar finns även för hur 

konstruktionen för byggmaterial bör produceras för att säkerheten ska kunna garanteras på 

byggplatser. (ibid.). Dessa standard mallar appliceras inom olika områden kring och inom 

organisationer, från produktionskedjan till processer kring planering och kontroll inom 

organisationen (ibid.). Författarna menar dock att många utav dessa standarder är i första hand 

relaterade kring procedurer och avrapportering snarare än själva produktionen och 

”produkten” i sig., 

 

2.5.1.4 Normer kring det vi har 

Standarder kan även appliceras kring vad som förväntas av individer i form utav 

kvalifikationer, personlighetsdrag som är önskvärda, rätt kompetens etcetera. Vidare ger 

författarna som exempel det faktum att individen rekommenderas att ha en plan för ens 

framtid utmed rådande normer (ibid.). Likaså förväntas stater och organisationer anamma de 

normer och standarder som dessa anses bör ha för att på så sätt kunna uppnå legitimitet. 

 

”What we have may not necessarily entail what we do.” (ibid.) 

 

Författarna påpekar dock en central poäng kring standardisering, nämligen att organisationer 

kan säga sig ha adopterat standarder som man i praktiken inte följer. Dessa kan exempelvis 

säga sig ha adopterat standarder kring strategisk planering utan att i verkligheten planera 

strategiskt. 

Däremot kan det bli nödvändigt för organisationer att kunna påvisa att dessa gör det de 

faktiskt säger att gör. För detta finns olika rapporterings- och certifikation-standarder som 

utfärdas utav olika certifieringsorgan. Dessa är tänkta att kontrollera ifall organisationer 

faktisk lever upp till de standarder och certifikat som de påstås anamma (ibid.). 

  

2.5.2 Legitimitet 

Brunsson och Jacobsson (2000) menar att formella organisationer, marknader och 

standardiseringar, alla delar gemensamma särdrag på en institutionell nivå. Om vi upplever 

vissa handlingsmönster som bekanta i givna situationer kan dessa komma att uppfattas som 

legitima och om vi då dessutom agerar på ett sätt som är förenligt utmed dessa mönster 

kommer de flesta människor att uppfatta även oss som legitima aktörer. 
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2.5.3 Identitet 

De standarder som utvecklas är för det mesta orienterade kring generella kategorier och är 

inte individuellt anpassade. Istället riktar sig standarderna till potentiella adoptanter som har 

definierat sin identitet utmed termer som i princip överensstämmer med allmänna 

klassificeringar angivna utav standarden. 

De aktörer som då adopterar dessa standarder tenderar att bli mer lika varandra; exempelvis är 

det så att skolor adopterar standarder och tenderar att följa de regelverk som är utformade för 

just skolor (ibid.).    

Vidare menar författarna att andra väljer att följa och implementera standarder som en 

huvudsaklig metod för att kunna förvärva en önskvärd identitet. Organisationer som vill bli 

eller förbli medlemmar i en standard-baserad organisation, gör bäst i att följa de angivna 

standarderna. Ett sätt för ett land att förbättra sina chanser för ett medlemskap inom den 

Europeiska Unionen (EU) är att rätta sig efter de standarder och regler som fastställts utav EU 

och generellt antagits utav EU medlemmarna. 

 

2.5.4 Likformighet 

Idag präglas våra samhällen av likformiga företeelser; snabbmatskedjor, statsskick, sociala 

problem, det vi läser i tidningar och det allmänna vardagslivet verkar, i många fall, 

anmärkningsvärt lika. Likaledes kan företag te sig handla likartat. Brunsson& Jacobsson 

(2000) urskiljer tre olika processer som kan ge upphov till likheter: innovation, imitation och 

anpassning efter regler, den sistnämna kategorin innefattar adoption av standarder. 

  

2.5.4.1 Likformighet genom innovation 

Om organisationer agerar inom samma fält och upplever liknande problem är chansen stor att 

de kan finna liknande lösningar. Detta ger incitament för ett likartat agerande i likartade 

situationer (ibid.). 
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2.5.4.2 Likformighet genom imitation 

Som namnet antyder, menar författarna att aktörer avsiktligt imiterar varandra i agerande. Om 

imitationen visar sig vara framgångsrik ger detta upphov till likformighet, i alla fall mellan 

imitatören och den imiterade (ibid.). 

 

2.5.4.3 Likformighet genom adoption av standarder 

Tillika kan regler och efterlevnad utav dessa skapa likformighet. Syftet med regler är å andra 

sidan att skapa just likformighet, reglers primära funktion är uttryckligen att aktörer av en viss 

typ bör agera på samma sätt i en viss typ av situation. Likaså kan standarder bidra till 

likformighet, en effekt som är önskvärd av standardutgivarna (ibid.). 

 

2.5.4.4 Adoptanterna 

Likformighet beror även på adoptanterna och deras särdrag. Författarna presenterar några utav 

dessa särdrag; bland annat att likformighet tenderar att vara större på arenor med flera aktörer; 

då aktörer anser sig höra till skaran av ”några få” samt då aktörer ser en fördel i att agera som 

andra (ibid.). 

 

2.5.4.5 Standarden 

Likaledes beror likformighet utav särdragen hos standarden. Likformighet tenderar att vara 

större då färre standarder finns inom ett viss givet område, eller om konkurrerande standarder 

är snarlika. 

 

2.5.4.6 Standardiseraren 

Spridningen utav standarder påverkas även utav auktoriteten som standardiserare besitter samt 

hur effektivt denne sprider information om olika standarder. Likformighet uppstår då 

standardiserare, så som ISO, SIS och SIQ, introducerar certifierade processer där man betonar 

nyttan utav enhetlighet. 
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2.6 Översättningsteorin 

Kjell Arne Røvik är en norsk organisationsforskare. År 2000 publicerade han boken Moderna 

Organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet (Rövik, 2000). 

Rövik (2000) argumenterar kring hur nya koncept och idéer anammas och implementeras in i 

organisationer. Han kallar dessa för ”recept” och diskuterar kring hur och varför 

organisationer implementerar och ersätter nya som gamla ”recept”. Hans tyngdpunkt är den 

så kallade ”översättningsteorin” som denna uppsats skall behandla. 

 

Rövik (2000) nämner att för att förstå sig på nya koncept och idéer som han oftast kallar för 

”recept” måste man först acceptera att organisationsrecept inte är något fysiskt, utan det är en 

immateriell idé. Fysiska ting, som till exempel lastbilar och traktorer har redan fått sin fysiska 

form hos tillverkaren, sedan uppkommer kostnader och krav på stora resurser för att flytta på 

sådana fysiska föremål, speciellt över större avstånd. Organisationsrecept är däremot en idé 

som kan spridas snabbt och långt, utan större kostnader och resurser. Än viktigare 

resonemang menar Rövik (2000) är att idéer inte är föränderliga, de översätts och omformas 

när de sprids och färdas in i nya organisationer. Idéer och koncept, så kallade 

organisationsrecept är lätta att flytta och forma. Czarniawska (2005) menar att varje 

översättning förändrar både det översatta receptet och översättaren.  

Rövik (2000) svarar på fyra frågor i sin översättningsteori avsnitt, där frågorna lyder varför, 

var, vem och hur. 

 

2.6.1 Varför blir organisationsrecept översatta? 

För att svara på denna fråga har Rövik (2000) delat upp detta i tre huvudtyper. 

 

2.6.1.1 Rationellt kalkylerad översättning 

Det allra vanligaste menar Rövik (2000) är att organisationer gör ”instrumentella kalkyler”. 

Organisationer överväger helt enkelt vilka aspekter hos en idé/koncept som kommer att ge 

respektive inte ge ekonomiskt och verkningsfull utdelning. Som en andra förklaring menar 

han att det handlar om hur beslutsfattaren, vanligtvis chefen i en organisation kan anse att ett 

nytt ”recept” kan kräva allt för stora resurser och vara extremt kostsamt då den förändrar 
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organisationen fullständigt. Därför kan ansvarige chefen ”fila” till recept, det vill säga 

modifiera receptet så att denna passar in i existerande strukturen inom organisationen. 

Avslutningsvis i den rationellt kalkylerade översättningen menar Rövik (2000) att ett recept 

kanske inte passar in i organisationens lokala traditioner och förhållande därför kan man 

tvingas anpassa receptet. 

 

2.6.1.2 Oavsiktlig översättning 

En andra förklaring till varför organisationsrecept översätts menar Rövik (2000) beror på den 

oavsiktliga översättningen.  

En organisation tar vanligtvis recepten från sina förebilder, men då man inte vill efterlikna 

förebilden till hundra procent, gör man oftast en oavsiktlig förändring och en egen 

översättning av receptet uppstår. Vanligaste orsakerna till den oavsiktliga översättningen 

menar han beror på den begränsade tiden och kapaciteten hos cheferna. Cheferna har helt 

enkelt inte tid att gå genom recepten grundligt. Andra förklaringar till detta menar Rövik 

(2000) beror på att man vanligtvis har förebilder som är geografiskt sätt långt bort från ens 

egen organisation. Dessutom brukar recept vanligtvis publiceras av framgångsrika företag i en 

förenklad version. Utöver det kan det finnas lokala företag som tagit efter framgångsrika 

recept från organisationer i utlandet. Det kan bildas imitationskedjor då man har samma 

förebild som sin lokala konkurrent och tror att de har följt utlandsreceptet till hundra procent. 

Därför imiterar man sin lokala konkurrent i tron om att det är samma recept och som tidigare 

nämnt, då man inte vill efterlikna sin förebild till hundra procent sker oavsiktliga 

översättningar. 

 

2.6.1.3 Översättning som identitetsförvaltning 

Organisationsidentitet menar Rövik (2000, s153) ”är ett paradoxalt spänningsfält mellan 

markering av tradition och förnyelse, avvisande och attraktion, mellan önskan om att vara 

unik och samtidigt lik någon eller något”. Nya populära koncept som då tränger sig in blir ett 

problem i organisationens försök att utveckla och förvalta sin identitet. Rövik (2000) skriver 

att detta är mycket komplext då dessa populära recept är frestande för organisationen att 

implementera då den egna och andras uppfattning om företaget stärks då man efterliknar 

moderna framgångsrika organisationer. Men för att se det från den andra sidan så är detta ett 

hot mot sig själv menar Rövik (2000).  
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Genomförandet av ett recept som alla andra använder sig av menar han är en allmän egendom 

som suddar ut den självständiga och unika identiteten i organisationen. Rövik (2000) menar 

att då man efterliknar andra för mycket kan man bli beskylld för att vara osjälvständig, och 

han menar att avståndet mellan att vara osjälvständig till identitetslös är kort. Därför sker en 

personlig översättning, man anses vara modern men samtidigt har man inte förlorat 

organisationens unika självständighet och identitet. 

 

2.6.2 Var utförs översättningarna och vem är översättarna? 

Det finns två arenor som är särskilt viktiga för översättningen av recept. Organisationsfält och 

enskilda organisationen. 

 

2.6.2.1 Fältgiltiga översättningar 

Rövik (2000) beskriver ett organisationsfält som en arena där olika organisationer med vissa 

gemensamma aktiviteter, känner till och identifierar sig med varandra utövar makt och formar 

identiteter. I dessa fält diskuteras intressen och recept. Aktörer med stor auktoritet inom fältet 

är de som utför översättningarna av dessa populära recept. De översättningar som sker menar 

Rövik (2000) får en auktoritetsstatus i förhållande till andra aktörer. De auktoritära aktörernas 

arbetsuppgift beskrivs som förstärkare där de väljer vilka delar av ett koncept som är viktiga 

och filtrerare där man tar bort de mindre viktiga komponenterna i ett recept. Avslutningsvis 

publicerar man till exempel en bok om hur slutformen av ett recept ser ut som andra aktörer 

kan följa. 

 

2.6.2.2 Organisationsinterna översättningar 

Innan en organisation implementerar ett recept menar Rövik (2000) att en omfattande 

översättning sker innan man tar in det i det rutinmässiga arbetet. I det interna kan det vara 

flera aktörer och grupper som jobbar flitigt med översättningen, men vanligtvis är det chefen. 

Ibland menar Rövik (2000) att externa konsulter som är specialiserade inom implementering 

av nya recept tas in i organisationen för att utföra uppgiften, dock finns det en kritik mot dessa 

då de vanligtvis inte har någon grundkunskap om verksamheten samt de lokala förhållandena. 

På senare tid tycks Rövik (2000) mena att organisationer har inrättad öronmärkta tjänster. 

Dessa tjänster har uppkommit under 1990-talet som till exempel kvalitets-chef/-ledare och 
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HMS (hälsa, miljö och säkerhets) -ansvarig. Utöver detta har organisationer utvecklat egna 

specialiserade administrativa avdelningar. Detta har skett till kraftig ökning i kompetens till 

att ta till sig nya recept och översätta dessa så de passar in i organisationen. Det har blivit en 

rutin i de flesta organisationer att leta och översätta nya populära recept till den egna 

organisationen. 

 

2.6.3 Hur översätts organisationsrecept? 

Efter att ha förklarat grundligt om varför och vilka som översätter recept kvarstår frågan hur. 

Rövik (2000) anser att huruvida recepten översätts till olika organisationer under olika 

förutsättningar så kan man ändå dela upp den generella översättningen i fyra huvudtyper. 

Konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning. 

 

2.6.3.1 Konkretisering 

Rövik (2000) menar att en översättning är i många fall en konkretisering. En konkretisering 

innebär att man tar det generella och försöker tolka samt förtydliga det till det specifika. De 

mest spridda och populära recepten är mer generella än detaljerade och specificerade till 

bestämda typer av organisationer. Då en organisation implementerar ett generellt recept 

konkretiserar man detta genom att tolka, förtydliga och anpassa den till enskilda 

verksamheten. Desto populärare recept med större världsomfattande utbredning leder till 

desto större frihet för verksamheten att välja hur den lokala utformningen skall vara. Men 

detta leder dessutom till behovet av en större organisationsintern tolknings- och 

översättningskapacitet. 

 

2.6.3.2 Delvis imitation 

Rövik (2000) beskriver denna del där organisationer försöker implementera mer eller mindre 

specificerade och löst hopkopplade delelement. Rövik (2000) menar att organisationer önskar 

sig uppträda i rollen som ”rational shopper”, där den väljer bland tillgängliga modeller och 

förebilder. Med detta menas att organisationer väljer ut delar i recept som är löskopplade och 

implementerar dessa i den egna organisationen. Rövik (2000) ger ett exempel från en tysk 

studie där man försökt implementera ISO 9000 i 37 tyska verksamheter. Denna studie 



21 

 

avslöjade att samtliga verksamheter enbart valde ut delar av de 20 delelement som finns i ISO 

9000 och imiterade dessa. 

 

2.6.3.3 Kombination 

Rövik (2000) beskriver kombinationen där en organisation implementerar ett recept, antingen 

helt eller delar av den, till en kombinationsform där allt är så pass löst kopplat att man kan 

anse delarna vara självständiga. Kombination förekommer oftast i de större organisationerna 

som har speciella administrativa avdelningar som arbetar med recept. Då dessa avdelningar 

arbetar med flera recept samtidigt kombinerar man olika delar av olika recept och gör det till 

ett löskopplat recept. Detta så kallade recept är en kombinationsform som implementeras in i 

organisationen. Ett exempel Rövik (2000) ger är det så kallade ”PLUS-samtalet” (planerings- 

och utvecklingssamtal). Där man kombinerade det med målstyrning som var väldigt populärt i 

1970-talets Norge. 

 

2.6.3.4 Omsmältning 

En sista och mer radikal översättningsform kallar Rövik (2000) för omsmältning. Här menar 

han att element från olika recept flyter samman, smälts ihop och blir till en helt ny variant, 

olik alla de recept den har formats utav. Omsmältning har sitt ursprung i kombinationen. Ett 

löst kombinerat recept blandas så kraftigt att det till slut blir en omsmältning. 

 

2.7 Sammanfattning av Teori 

För att skapa oss en djupare förståelse samt ge läsaren en bättre inblick, har vi redogjort 

utförligt vilka dimensioner hållbarhet och dess ansvarsområden omfattar. Det ekonomiska 

ansvaret som främst skall skydda aktieägarna, det sociala ansvaret riktad mot omgivningen 

och medarbetarna, det etiska ansvaret som skall följa normer i samhället, miljöansvaret som 

skall bidra till ett bättre klimatförhållande och slutligen det filantropiska ansvaret som innebär 

ansvar utöver det förväntade i form av till exempel donationer och välgörenhet. 

 

Vidare för att redogöra varför implementering sker på ett likartad samt ett olikartat sätt har vi 

använt oss av standardiseringsteorin samt översättningsteorin. Standardiseringsteorin 
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förklarar uppkomsten av olika standarder, varför organisationer implementerar dessa och 

slutligen varför organisationer kan se lika ut. Översättningsteorin ger också en förklaring till 

hur så kallade recept uppstår, varför man implementerar dessa och slutligen varför 

organisationer kan se olika ut även fast man implementerat samma recept. 

 

2.8 Standarder 

En mycket vanligt förekommande riktlinje inom hållbarhetsarbete är så kallade standarder. 

Syftet med dessa standarder är att hjälp organisationer som strävan för att uppnå ett gott 

hållbarhetsarbete. Som Rövik (2000) nämner kan recept komma till inom vissa fält. I detta 

fall är det just dessa olika standarder som har tillkommit i dessa fält.  

 

I följande avsnitt presenteras GRI, ISO 9001, ISO 14001 och FN:s Global Compact. Dessa 

standarder är generella men mycket lämpliga inom byggbranschen, vilket har 

uppmärksammats från byggföretagens hållbarhetsredovisningar. Det finns massvis med andra 

standarder också som byggföretagen tillämpar men GRI, ISO och Global Compact var dem 

som stack ut mest och således valdes att presenteras för att läsaren ska få en bättre uppfattning 

om dess respektive betydelse.  

 

2.8.1 ISO 9001 

“ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en 

organisation.” (International Organization for Standardization, 2015). 

Kvalitet kan definieras och tolkas på olika sätt men Ray Tricker (2008) förklarar det som “I 

vilken grad en rad innehavande egenskaper uppfyller kraven”. 

 

ISO 9001 är en standard som hjälper organisationer att utveckla en kvalitetsledning. Den 

interna kvalitetsledningen är från en första början kostsam (Tricker 2008). Nya rutiner och 

nya löner tillkommer då man anställer människor i kvalitets positioner samt utveckling och 

utbildning av personal och faciliteter är kostnader som uppstår. Tricker (2008) hävdar ändå att 

det kostsamma till en början visar sig vara lönsamt längre fram. 
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Fördelarna med kvalitetsledning är mycket större även om kostnaderna kan vara lika höga. 

Organisationen slipper reklamerande kunder, defekta produkter, reparationer i större grader, 

extra personal till diverse uppdrag på grund av dåliga produkter/tjänster, förlorad image och 

rykte, förlorade marknadsandelar och det viktigaste, kundförluster. 

Att bedriva en kvalitetsledd verksamhet är att vara kostnadseffektiv. 

 

2.8.2 ISO 14001 

Miljöstandard 

Organisationer satsar alltmer på att bli miljövänliga. Detta görs mot bakgrund av hårdare 

lagstiftning vad gäller miljöansvar samt den ökande oron från intressenters sida vad gäller 

miljön. Många företag och organisationer har genomfört miljöutredningar samt 

miljörevisioner internt, men detta är enligt SIS (Swedish Standard Institute) inte tillräckligt då 

man inte kan vara säker på om det skulle uppfylla eventuella framtida krav och lagstiftning. 

(SIS, 2004a). Syftet med denna standard är att ange de miljökrav som råder så att företaget 

kan skapa ett miljöledningssystem där de utvecklar egna policyn och tillvägagångssätt för att 

uppnå miljömålen. ISO 14001 är en certifiering som är avsedd att kunna implementeras av 

alla olika sorters företag samt organisationer, stora som små. 

Standarden åsyftar till att hjälpa företaget/organisationen på följande sätt: 

 

• Kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan 

• Sätta upp konkreta miljömål för förbättringar 

• Få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet 

• Införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål 

• Kontrollera att miljöarbetet fungerar 

• Kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet 

• Gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering 

• Införa styrande rutiner för miljöarbetet 

(SIS, 2004b) 
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2.8.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI är en internationell ickevinstdrivande nätverksorganisation som arbetar med att upplysa 

andra organisationer och företag om kritiska hållbarhetsfrågor, några exempel på sådana 

kritiska frågor är klimatförändringar, korruption, mänskliga rättigheter (Global Reporting 

Initiative(GRI), 2015a). 

GRI arbetar även med att understödja företag och organisationer med att kommunicera sina 

hållbarhetsarbeten (GRI, 2015b) 

GRI har utvecklat, vad som kommit att kalls för hållbarhetsredovisning som organisationer 

börjat tillämpa. Syftet med detta är att organisationen ska kunna mäta, presentera och ta 

ansvar gentemot sina intressenter vad gäller de uppsatta hållbarhetsmålen och utvecklingen. 

Tanken är att detta ska leda till mer transparenta organisationer, då man både redovisar det 

positiva samt det negativa enligt GRI:s ramverk. Med hjälp av dessa hållbarhetsredovisningar 

ska man kunna jämföra organisationen i förhållande till lagar, normer, regler, standarder och 

gentemot andra organisationer över tid. Hållbarhetsredovisningen skall dessutom visa hur 

organisationen påverkar och påverkas av frågor som rör hållbar utveckling (GRI, 2015c). 

 

2.8.4 FN Global Compact 

Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos 1999 lanserade FN ett 

initiativ för att få till stånd ett engagemang från näringslivet inom FN:s frågor om ta ansvar på 

ett globalt plan. 

 

“Grundtanken är att utifrån tio principer skapa ett nätverk mellan företag på olika nivåer och 

andra berörda aktörer. Samarbetet ska präglas av frivillighet och öppenhet, och syfta till att 

påskynda en positiv utveckling på de områden som principerna indikerar. Dessutom finns en 

förhoppning om att företagen som är med även ska engagera sig i projekt som främjar global 

utveckling i allmänhet.” (Kinn, 2007, s.1). 

 

De tio principerna lyder enligt följande: 

Mänskliga rättigheter 

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom den sfär förtaget kan 

påverka 
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2. Försäkra sig om att företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter  

 

Arbetsrätt 

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 

4. Avskaffa alla former av tvångsarbete 

5. Avskaffa barnarbete 

6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning 

 

Miljö 

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 

8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 

9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik 

 

Bekämpning av korruption 

10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor 

(Kinn, 2007) 
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3.0 Metod 

I detta avsnitt förklaras den valda metoden samt tillvägagångssättet. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

I denna studie har vi använt oss av hermeneutiks metod som tillvägagångssätt. Hermeneutiken 

handlar om att skapa djup snarare än bredd och är därför mer lämpad för en kvalitativ uppsats. 

Det baseras på att tolka samt förstå innebörden av empirin man samlar in (Bryman & Bell, 

2011). Detta tillvägagångssätt gör att man inte kan nå den absoluta sanningen men att man 

kan skapa en förståelse för hur hållbarhetsarbetet ser ut, vilket är vårt syfte. Patel och 

Davidson (2003) menar att förståelsen är en mycket viktig del inom hermeneutiken vilket har 

varit en nackdel för oss då vi inte har haft en förkunskap kring hållbarhet. Detta kan ha 

påverkat resultatet. 

 

Vårt fokus kommer att läggas på analysen av organisationsdokument. 

 

3.2 Forskningens ansats 

En kombination av deduktiv och induktiv ansatshar tillämpats i denna studie. Det vill säga en 

abduktiv ansats. Bryman & Bell (2011) definierar ansatserna på följande vis: ”Med ett 

induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskning. Den induktiva processen innebär 

således att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer.” (Bryman, Bell, 

2011 s. 25). Vårt val av ämnet hållbarhet inom byggindustrin kan härledas ur ett induktivt 

förhållningssätt, då vi initialt, formade vårt syfte utifrån antagandet om att begrepp som 

hållbarhet ger byggföretag en klar konkurrensfördel inom fältet därför kan man se en hög grad 

av imitation mellan företagen. Syftet har i efterhand reviderats.  

Den deduktiva ansatsen går åt motsatt håll; forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet 

för det teori som låg till grund för undersökningen. Vidare kopplas resultatet till teoriförrådet 

(Bryman, Bell, 2011).  
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3.3 Urval och avgränsning 

Vårt urval av företag har varit de allra största företag inom byggsektorn sett till dess 

omsättning (BI, 2014b), tillika kan vi motivera urvalet med bekvämlighetsurval då dessa 

företag är stora på den svenska marknaden och därmed har informationen varit relativt 

tillgänglig. 

Mail kontakt upprättades med de allra största företagen i ett första urvalssteg för att eventuellt 

vidare kunna insamla information i form utav intervjuer och/eller besvarande utav frågor. 

Därefter gjordes ett andra urval utifrån de företag som ställde sig positiva till detta. 

Målet var att genomföra intervjuer med tillika respondenter för att därefter analysera samt 

koppla detta till respektive hållbarhetsredovisningar. På detta sätt skulle vi få ett bredare 

underlag för vår analys. 

 

Tillgiltiga valet föll på företagen Peab, JM och Veidekke. 

 

3.4 Insamling av data 

För att samla på oss data har vi i första hand forskat kring nyckelbegreppen hållbarhet och 

CSR. Efter att ha lyckats hitta lämplig information och skapat oss en förförståelse har vi sökt 

efter information om byggbranschen. Efter val av företag i byggbranschen kunde vi utläsa ett 

par förekommande standarder på byggföretagens respektive hemsidor. Därigenom söktes 

information kring dessa standarder i form av GRI, hållbarhetsredovisning, ISO, FN Global 

Compact. Lämpliga teorier hittades från tips av handledaren i ämnet samt opponenter. 

Empirin har vi samlat ifrån byggföretagens hållbarhetsredovisningar.  

 

3.4.1 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna studie bedömer vi som god i den mån den kan vara för en kvalitativ studie. 

Eftersom vårt syfte med denna studie var att skapa en förståelse i hur byggbranschen 

implementerar samt översätter hållbarhet tycker vi att vår analys besvarar detta. Forskare är i 

detta avseende, oense om hur relevant denna fråga är i en kvalitativ analys. På frågan om 
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huruvida en kvalitativ studie uppvisar validitet då kriterierna för detta rymmer konnotationer 

som rör mätning (Bryman & Bell, 2011) vilket för oss har varit oviktigt eftersom vårt främsta 

intresse har varit analysera snarare än att utföra mätning.    

 

Reliabiliteten i vår uppsats svårbedömd, då frågan rör huruvida resultaten från vår 

undersökning blir den samma om undersökningen skulle genomföras på nytt (ibid.)  

 

3.4.2 Genomförande 

Vårt tillvägagångssätt har varit som sådant att läsa igenom de berörda företagens 

hållbarhetsredovisningar samt rapporteringar och med hjälp utav de utvalda teorier som vi 

utgått ifrån har vi analyserat dessa texter.  

 

3.5 Metoddiskussion 

I brist på resurser i form av tid och kontakt med de tilltänkta respondenterna fick vi ändra 

studiens upplägg. Från att ha planerat att utgå främst från intervjuer och stödja detta med 

hållbarhetsredovisningarna, fick vi slutligen enbart utgå från hållbarhetsredovisningarna. 

Bristen på tid och komplexiteten av ämnet samt extensiva frågeställningar var en av 

respondenternas orsak till nekande. Vi hade dessutom företaget Skanska med i vår empiri men 

av två anledningar valde vi att ta bort företaget. Grundorsaken till detta var att större delen av 

Skanskas verksamhet ligger utanför Sveriges och EUs gränser och därmed berörs inte heller 

av de lagar som råder för området. Den andra orsaken var en praktisk sådan då arbetet blev 

helt enkelt för omfattande.   

Bortfall av viktig information kan delvis också ha skett vid bearbetning av Veidekkes 

årsredovisning då den var på norska.  
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4. Resultat 

På samtliga företag har man utgått från företagens hållbarhetsredovisningar bifogade på deras 

respektive hemsidor. Hållbarhetsredovisningarna är från år 2014, då det är den senaste 

upplagan. Hållbarhetsredovisningarna har sammanfattats och det mest väsentligaste har tagits 

med i denna studie. Länk till hållbarhetsredovisningarna har skrivits in i kapitlet Källor med 

respektive företagsnamn. 

 JM Bostäder – Årsredovisning  

 PEAB – Hållbarhetsredovisning  

 Veidekke Bostad – Sammfunnsansvarsrapport 

Företagen kommer att presenteras med relativ kort information och innehållet kommer att 

delas upp i hållbarhetens ansvarsområden oavsett ordningen i hållbarhetsredovisningen. 

 

4.1 Peab 

Peab är Sveriges största byggföretag sett till deras nettoomsättning på 35 940 mkr och cirka 

11 000 anställda. Peab har delat upp sin verksamhet i fyra affärsområden. Bygg: arbetar både 

med interna och externa beställare i norden. Anläggning: bygger och underhåller järnvägar, 

vägar, broar och annan infrastruktur, man är ledande inom Sverige men verksamma även i 

Finland och Norge. Industri: jobbar med grundläggning, grus, sand, betong asfaltering, 

tillfällig el till prefabricerade betongelement och ordnar kranar samt transporter och tar hand 

om produktionsavfall. Projektutveckling: ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och 

avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter. 

Peab har rapporterat sitt hållbarhetsarbete efter GRI:s G4 riktlinjer. Detta är fjärde gången 

Peab väljer att rapportera enligt GRI. Man har skrivit under FN:s Global Compact och därmed 

redovisas de tio principerna i hållbarhetsredovisningen. 

 

4.1.2 Ekonomiskt Ansvar 

Peab tror att en samverkan mellan företagen i branschen och intressenterna är ytterst viktigt 

för en hållbar utveckling, främst vad gäller det ekonomiska ansvaret. En öppen dialog mellan 
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intressenter skapar förutsättningar för planering, effektivisering och resurshantering. Detta 

möjliggör fördelar vad gäller sänkta total kostnader, ökad kvalitet samt förkortad och 

förutsägbar projekttid. Peab strävar dessutom efter långsiktiga relationer med sina kunder, 

vilket man menar bidrar till en mer hållbar utveckling. Större delen av den interna 

verksamhetsledningen är dessutom certifierad med ISO 9001. 

Leverantörerna är en viktig del i Peabs affärsverksamhet. Man tror på en hållbar 

leverantörskedja och därför har man ambition att utveckla arbetet med leverantörs-

bedömningar, utvärderingar, samt uppföljnings- och stödinsatser. Man ställer dessutom krav 

på sina leverantörer i form av att de skall följa lagar samt Peabs uppförandekod som bygger 

på FN:s Global Compact. Uppförandekoden ingår i allmänna kontraktsföreskrifter. Peab 

samarbetar dessutom med Skatteverket för att identifiera oseriösa samt kriminella företag. 

Man arbetar också kontinuerligt med att undersöka leverantörer utanför norden med 

platsbesök. Detta för att de flesta av deras nordiska leverantörer redan har omfattade regelverk 

kring mänskliga rättigheter, korruption och dylikt. Köp utanför Norden uppgick till cirka 

1.6% av det totala inköpet av varor och tjänster från sina leverantörer. 

 

4.1.3 Socialt Ansvar 

Peabs sociala ansvar är främst riktad mot sina egna medarbetare och är uppdelad i tre avsnitt, 

hälsa & arbetsmiljö, kompetens & karriärsutveckling samt jämställdhet & mångfald. 

Ansvarsfulla ledare och ett inkluderande medarbetarskap är avgörande för Peabs fortsatta 

framgång. Peab är den största arbetsgivaren inom byggbranschen i Sverige men ambitionen är 

att bli den bästa. 

 

4.1.3.1 Hälsa och arbetsmiljö 

Hälsan och arbetsmiljön inom Peab har länge varit en prioriterad hållbarhetsfråga. Arbete i 

byggbranschen medför stora risker samt ett stort krav på fysiskt arbete. Peab menar att genom 

riskbedömningar, systematiskt arbete och kunskapsåterföring kan man minska och eller helt 

undvika olyckor. Peabs koncernledning har målet att antalet arbetsolyckor skall halveras 

mellan år 2015-2017. Samtliga affärsområden inom Peab följer någon form av certifikat eller 

miljölag vad gäller arbetsmiljö. Man har dessutom spetskompetens inom arbetsmiljö på 

samtliga nivåer. För att förebygga arbetsolyckor har man ständigt introduktioner och 

utbildningar i risker och olyckor som kan uppkomma på en ny arbetsplats till entreprenörer 
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och medarbetare. Vid olyckor involveras Peabs egen krisorganisation in som är utbildad av 

svenska myndigheteten för samhällsskydd och beredskap. Utredning och uppföljning görs för 

att undvika liknande olyckor i framtiden. 

 

God hälsa och en bra balans mellan arbetsliv och fritid menar Peab motiverar sina 

medarbetare. Utöver åtgärder inom arbetsmiljön erbjuder Peab med aktiviteter kring motion 

och kultur, friskvårdbidrag och andra förmåner. Inom Peabs interna system kan man inte se 

vad sjukfrånvaron beror på men enligt en kartläggning från arbetsmiljöverkets sida beror 

större delen på belastningsproblem. Detta har lett till att Peab har utbildat platschefer och 

skyddsombud i ergonomi. Samtliga Peab anställda omfattas av kollektivavtal. 

 

4.1.3.2 Kompetens och karriärsutveckling 

För att kunna leva upp till sina kunders förväntningar krävs innehavandet av den kompetens 

som efterfrågas, för att erhålla den kompetens som efterfrågas måste man kunna erbjuda 

kompetensutbildning till sina medarbetare. Peab använder sig av kompetensmodellen 70-20-

10. Ambitionen är att 70 % av kompetensutvecklingen ska ske i det vardagliga arbetet, 20 % 

genom nätverk, utbyte och samverkan och 10 % genom formell utbildning. Man menar att 

utbildningar och kurser är viktiga, men man utvecklas bäst genom arbete. Tanken är att på 

detta sätt minska kurstimmar och istället höjer utvecklingstimmarna. 

Peab har genomfört en utveckling i sina årliga utvecklingssamtal med medarbetarna. I det nya 

systemet så skall man inkludera mål och prestation. Detta för att det ska bli mindre subjektivt 

samt att likvärdigheten och kvaliteten torde öka. Att prata om mål och utveckling är en central 

del i chefernas arbetsroll. 

 

Peab har dessutom utvecklat en årlig medarbetarundersöknings process. Man har gått över till 

ett digitalt system med mindre frågor för att nå en bredare skala. Resultaten var glädjande för 

Peab då man fick höga indexvärden. För den fortsatta utvecklingen påbörjar man ett projekt 

där tjänstemännen skall få praktisera på yrkesarbetarnas arbetsplatser. 

 

4.1.3.3 Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhet och mångfald är en kärnfråga för hela byggbranschen, likaså för Peab. Man har 

som målsättning att 40 % av de nyexaminerade ingenjörer som rekryteras skall vara kvinnor, 
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andelen medarbetare med utländsk bakgrund skall motsvara 12 % av totala medarbetare och 

andelen kvinnor i respektive ledningsgrupp inom produktion/affärs-relaterad verksamhet skall 

uppgå till minst 16 %. Man följer dessutom landstingens lagar där man medverkar i angående 

lika lön för lika arbete oavsett kön enligt lag. En kartläggning görs vart tredje år och om man 

bedömer att felaktigheter finns i lönen så justeras dessa. Peab har dessutom gått med i det 

externa programmet MentorBygg vars syfte är att utbilda och öka andelen kvinnliga chefer i 

branschen. 

 

4.1.4 Etiskt ansvar 

Ett arbete med etisk ansvar och mot korruption är att bygga förtroende och förebygga 

varumärkesrisker enligt Peab. Syftet är att skapa trygga och lönsamma affärer för samtliga. 

Peab har ett så kallat etiskt råd under koncernledningen. Deras uppdrag har varit att svara på 

frågor av etisk karaktär från verksamheten och medarbetarna, att kommunicera Peabs 

förhållningssätt i etiska frågor internt och externt, samt att bereda och besluta i frågor när 

Peabs etiska riktlinjer överträtts. Peabs etiska råd samarbetar med dess säkerhetsavdelning vid 

överträdelser av etiska riktlinjerna. Straffen behandlas likartad oavsett vem som utfört det 

etiska övertrampet. Konsekvenserna kan vara allt ifrån polisanmälning till uppsägning, avsked 

eller den mildaste formen skriftlig tillsägelse. 

 

Peabs riktlinjer ingår i deras anställningsavtal och vid underskrift åtar man sig att följa 

samtliga samt förmedla dessa riktlinjer. Under ett antal år har man i Peab kunnat anmäla 

överträdelser till det etiska rådet och säkerhetsavdelningen, genom att göra en öppen eller 

anonym anmälan. Under våren 2015 skulle man implementera ett nytt whistleblower system. 

Detta är ett IT-system som ligger hos en extern part, där man som Peab anställd, kan göra en 

anonym anmälan vid överträdelse. Detta möjliggör anonym korrespondens med anmälaren 

vid behov av kompletterande uppgifter, samt uppföljning och återrapportering av individuella 

ärenden. 

Peab startade det så kallade programmet Etikrundan år 2009. Det är ett program för att utbilda 

och visa vad för etiska dilemman medarbetarna kan hamna i. Sedan dess har cirka 3700 

anställda gått denna utbildning. Etiskutbildning ingår dessutom i introduktionsutbildning man 

har till nyanställda. 
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4.1.5 Miljöansvar 

Peabs miljöarbete sker integrerat i alla deras affärsområden. Deras fyra olika affärsområden 

samarbetar i gemensamma frågor och ansvarar för att utveckla och driva miljöarbetet inom 

verksamheten. Miljöpolicyn förs dessutom vidare till leverantörer och underentreprenörer 

genom projektplaner och i det dagliga arbetet när avtal tecknas. Peabs miljöpolicy uppfyller 

alla kraven för ISO 14001 och större delen av verksamheten är certifierat med det eller andra 

miljöstandarder. 

Vid bygg och anläggningsprojekt använder Peab sig alltid av certifieringar. Man har 

kompetens inom CEEQUAL, BREEAM, LEED, Svanen och Miljöbyggnad. Att arbeta med 

certifieringssystem menar man underlättar de miljöfrågor som hanteras i systemen. Peab är 

dessutom aktiva i utveckling av certifieringssystem. 

 

Företaget arbetar med att utveckla sin resurseffektivitet detta då branschen är intensiv i 

material, energi och transportanvändning som är ett kritiskt område. En förbättrad 

resurseffektivitet leder till mindre miljöpåverkan samtidigt som det sparar kostnader. Man 

bygger även förutsättningar för framtiden då kraven, regleringen samt konkurrensen ständigt 

höjs. 

På senare tid har man även satsat på energieffektiva produkter och produktion. Peab Bygg har 

med kompetensutveckling ett mål på 75 procent av normkravens energianvändning i de 

egenutvecklade bostadsprojekten. Man har dessutom arbetat med att energieffektivisera 

arbetsplatserna med bland annat välisolerade bodar, närvarostyrd belysning och led lampor. 

 

Peab Asfalt har arbetat med att utveckla en energieffektiv tillverkningsprocess av asfalt under 

en tio års period. Genom att sänka temperaturen vid asfaltutläggning har man beräknat få 20 

procent lägre energianvändning och 30 procent lägre koldioxid utsläpp. Under 2014 utgjorde 

lågtempererad asfalt 3.9 procent av den totala asfalt produktionen. Man har även inlett en 

övergång från den traditionella eldningsoljan till bio olja i asfaltverken, detta menar man 

kunna sänker utsläppen. Företaget har ett avtal med vattenverket vilket innebär att all el som 

köps in är miljödeklarerad. 

Ett nytt bränsle har gjort inträde på den svenska marknaden som är20 procent fossilfritt. 

Under kommande år är tanken att detta bränsle ska användas för transport, produktion av 

asfalt och för maskinerna.  
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Peab har utvecklat en så kallad reseportal där tjänsteresorna bokas ifrån, detta omfattar 

bokning utav hyrbil, hotell, flyg, tåg etcetera. På så sätt kan man mäta hur mycket 

koldioxidutsläpp ens resa har till följd. Då alla medarbetare inte fått den utbildning som 

behövs för att använda denna portal inkluderas den inte i deras beräkningar än. 

Peab strävar efter att öka återvinningen och minska avfallet på sina arbetsplatser. Man har till 

exempel i produktion av asfalt ökat sin användning av återvunnet material. Man arbetar också 

med utfasning av miljö samt hälsofarliga ämnen i produktionen. Företaget är aktiva i 

systemen BASTA och Byggvarubedömningen vars uppgift är att utefter kriterier och 

egenskaper få bort farlig material. 

 

4.1.6 Filantropi 

Utöver sponsringar till välgörenhet och dylika aktiviteter, har Peab i sin 

hållbarhetsredovisning valt att fokusera främst på ungdomar. Man har upprättat en egen skola 

”Peab skolan” som omfattar 5 gymnasieskolor och 450 studenter. Syftet är att vara bästa inom 

fältet och erbjuda ens studenter den bästa resan från yrkesutbildning hela vägen in i 

arbetslivet. Peab erbjuder praktik till intresserade ungdomar samt handledning för 

examensarbeten för högskolestudenter. 

Peabs sponsringspolicy för välgörenhet lyder enligt följande:  

”Sponsringens fokus ska vara på sammanhang som gynnar samhällsutveckling och 

samhörighet och engagemangen ska överensstämma med Peabs värderingar och stötta det 

lokala samhället.” 

 

4.2 Veidekke 

Veidekke är ett byggföretag med norska rötter som grundades 1936. Sedan 1998 har företaget 

varit verksamma på den svenska marknaden inom anläggning & infrastruktur, bygg, 

bostadsutveckling och grus & kross. Veidekkes årliga omsättning ligger på 6 298 miljarder 

SEK med drygt 1200 anställda i Sverige och är därmed Sveriges sjätte största byggföretag sett 

till omsättning. 
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Veidekke försöker att balansera ekonomiska, mänskliga, miljömässiga och samhällsmässiga 

ansvaret. Koncernens mål är att HMS (hälsa, miljö och säkerhet) skall vara likställt med de 

ekonomiska målen. 

Veidekke använder sig av GRI:s G3.1 riktlinjer för sin hållbarhetsredovisning, man har valt 

att skjuta fram övergången till G4 till nästa hållbarhetsredovisning. Veidekke stödjer FN:s 

konvention om mänskliga rättigheter. 

 

4.2.1 Ekonomiskt Ansvar 

På senare år har antalet oseriösa bolag inom byggbranschen ökat markant. Veidekke har 

därför vidtagit åtgärder mot detta genom att dess underentreprenörer endast får ha ett led 

under sig. Detta för att kunna erhålla bättre kontroll på underentreprenören. Man gör 

dessutom ekonomiska kontroller på samtliga leverantörer och underentreprenörer samt att 

projektledaren går genom alla inblandade parter innan avtal. 

Ett leverantörsprogram, StartBANK har uppgraderats och implementerats inom 

organisationen. Samtliga leverantörer och underentreprenörer som vill arbeta med Veidekke 

måste vara inskrivna i detta program. Programmet inkluderar bland annat, skattebevis, 

försäkringsdokument och klassificeringsinformationen. Man jobbar också med att öka 

åtkomstkontrollen på byggplatserna med bland annat ökade ID-kontroller och slumpmässiga 

stickprov. 

 

Veidekke har över 500 projekt i de skandinaviska länderna. Därför har man en inverkan på 

mångas vardag både som arbetsgivare, leverantör eller kund och med alla verksamma inom 

lokalsamhället. Således vill man uppnå en hög grad av transparens gentemot alla sina 

intressenter. Man har ett nära samarbete med sina leverantörer och för att involvera kunder 

samt lokalsamhället utnyttjar man dialogmöten, websidor för projekt samt sociala medier. Ett 

tätt och långvarigt samarbete med leverantörer och kunder ger hållbarhetsfördelar enligt 

Veidekke. 

För att tillfredsställa sina aktieägare och investerare använder Veidekke sig av 

kvartalsårsrapporteringar. Man har dessutom ständigt interna möten med enskilda investerare. 

Olika investerare betonar olika synpunkter när de investerar i Veidekke. Vissa investerare är 

speciellt oroade över Veidekkes CSR arbete men oavsett investerarnas motiv tror Veidekke att 
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ett fortsatt arbete inom CSR kommer att bli en avgörande förutsättning för att få tillgång till 

kapital i framtiden. 

 

4.2.2 Socialt Ansvar 

Veidekke bygger sällan två gånger på samma område. Nya lagar och nya förutsättningar 

medför nya risker vid olika platser. Filantropiskt ansvar har vävts in i det sociala ansvaret. 

 

4.2.2.1 Hälsa miljö och säkerhet (HMS) 

Veidekke satsar extra hårt på HMS. Detta till trots kunde man inte undgå två dödsfall år 2014 

under arbetstid. Veidekke har ett eget utvecklat projekt vid namn Nästa generations HMS vars 

syfte är att undersöka, åtgärda och följa upp alla olyckor som inträffar på arbetsplatsen. Det 

kortsiktiga målet är att få bort fyra av fem arbetsplatsolyckor. På långsikt är målet att nolla 

arbetsrelaterade olyckor helt. På initiativ av Veidekke har man fått med sig större delen av 

byggbranschen mot samma mål. Detta projekt har hjälpt till att sänka mindre omfattande 

personolyckor men har inte uppvisat någon större effekt vad gäller allvarliga olyckor. Därför 

försöker man nu finna andra metoder, bland annat ett samarbete med andra inom 

byggbranschen. 

 

Veidekkes grus och kross verksamhet har också arbetat flitigt med att hitta lösningar för 

HMS. Istället för den klassiska uppifrån ned i organisationen har man arbetat nedifrån upp. 

Yrkesarbetarna har varit ledande i åtgärder kring HMS på arbetsplatsen med HMS-chefens 

närvaro. Detta samarbete har förenklat spridningen av de nya åtgärderna som till exempel nya 

regler kring arbete vid höjd och bättre renhållning av gångbanorna. Istället för att behöva 

kartlägga varför man arbetar så intensivt med HMS till medarbetarna har man istället enbart 

fått förtydliga de nya åtgärderna. 

 

Sjukfrånvaron i Veidekkes verksamheter ligger kring snittet för byggbranschen. Största 

sjukfrånvaron beror på värk i muskler och leder. För att förebygga detta genomför man 

hälsokontroller på sina anställda vart tredje år. 
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4.2.2.2 Medarbetare 

Veidekke är beroende av sina medarbetare. Företagen i byggbranschen måste alltid ha folk 

med rätt kompetens, kunskaper, färdigheter och attityder för att kunna genomföra komplexa 

och krävande projekt. Veidekke menar att de måste lyckas utveckla interna kompetensen för 

att ha de bästa medarbetarna. 

Medarbetarnas engagemang i företaget är en viktig faktor för Veidekke. Man erbjuder därför 

sina medarbetare två tillfällen per år för att få köpa företagets aktier till ett rabatterat pris. Vid 

slutet av 2014 var 51 procent av medarbetarna aktieägare i Veidekke. Detta höjer 

engagemanget och motivationen menar man. 

 

I Veidekke så har man utvecklat ett nytt rekryteringsprogram för att lättare hitta rätt 

kompetens och nyckelpersoner. Projektets tilltänkta start var under 2015 med upplärning för 

rekryteringsansvariga. Man samarbetar med arbetsförmedlingen i Sverige i projektet Second 

chance, syftet är att ge unga människor en ny chans med praktik. 

Man samarbetar dessutom med Uppsala universitet för att ge icke nordiska akademiker en 

chans i arbetslivet. Strävan är att väcka större intresse för arbete i byggbranschen. 

Veidekke arbetar intensivt med att utbilda sina anställda främst internt men om det behövs hyr 

man in spetskompetens. Utbildningen handlar främst om projektgenomföring, 

medarbetarutveckling, kunduppföljning och administrativa rutiner. Utvecklingssamtal mellan 

anställda och ledare är väldigt få till antalet vilket Veidekke i framtiden skall satsa på att höja. 

 

Veidekkeskolan, som är ett annat projekt företaget startar, erbjuder kurser till alla i 

byggbranschens olika arbetsområden. Därtill har man även den nätbaserade 

utbildningsportalen för säkerhet till sina underentreprenörer. Veidekke har utvecklat ett eget 

traineeprogram för ungdomar i ett led att locka till sig ny och ung kompetens. Ett nytt projekt 

har också startats där man ser över möjligheterna till huruvida företaget skulle kunna erbjuda 

alternativet att arbeta inom de olika verksamheterna runtom i Skandinavien till utvalda 

medarbetare. 

Enligt FN:s mänskliga rättigheter arbetar man flitigt med jämställdhet och mångfald. Man 

försöker att öka antalet kvinnor i de olika leden samt mångfalden. Främst i den norska 

verksamheten anställer man icke-skandinavisktalande medarbetare. Man lär upp dem i språk 

och ger dem praktiskkunskap i form av arbete. 

 



38 

 

4.2.2.3 Leverantörer 

Veidekke sätter samma krav på sina leverantörer som de har på sig själva, därför samarbetar 

man med sina underentreprenörer ganska tätt. För att säkerställa att kraven efterföljs besöker 

man deras arbetsplatser ofta. Man sätter dessutom kravet till att leverantörerna skall 

rapportera arbetsplatsolyckor i enlighet med Veidekkes rutiner. 

 

4.2.3 Etiskansvar 

De etiska riktlinjerna är ramverk för hur de anställda i Veidekke bör agera och uppträda. Alla 

som arbetar och är en del av Veidekke har som eget ansvar att känna till riktlinjerna och följa 

dem. Inom företaget har man utvecklat ett så kallat Redlighetsprogram. Antikorruption, 

bedrägeri och rättmätigt marknadsbeteende är huvudämnet och syftet är att:  

• informera anställda om centrala lagar 

• förordningar och interna riktlinjer 

• uppnå en gemensam förståelse för vikten av regelefterlevnad 

• skapa förutsättningen för att göra kloka val 

• säkerställa att de anställda följer lagar, föreskrifter och interna riktlinjer  

 

I Veidekke tror man på ett samspel mellan medarbetarna, man förväntar sig öppenhet, 

pålitlighet och ärlighet från samtliga. Vid konflikter och överträdelser av de etiska riktlinjerna 

löser man detta tillsammans med kollegor eller närmaste chefen. Veidekke har ett 

anmälningsförfarande enligt bestämmelserna i arbetsmiljölagen som även omfattar en extern 

ombudsman för större konflikter. 

 

4.2.4 Miljöansvar 

Bygg och anläggning står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i Europa. 

Byggbranschen utnyttjar stora mängder av naturresurser, man genererar stora volymer avfall 

och är benägna att påverka den biologiska mångfalden. Veidekke anser sig som en stor aktör 

och därmed har man ett speciellt ansvar. Man välkomnar högre krav från både myndigheter 

och lokala konkurrenter i branschen vad gäller energiförbrukningen. Veidekke menar att 

kunderna kräver certifierade produkter och att aktieägarna, som består till en del av ens egna 

medarbetare, efterfrågar miljöansvar. Veidekkes ambition är att vara ledande vad gäller 
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reduktionen av klimatgasutsläpp, (Bäst på miljö i praxis) vilket innebär att man erbjuder 

kunden bästa miljölösningen med hjälp av dagens teknologi och kompetens. 

För att bli bäst på miljö i praxis har företaget vidtagit åtgärder i form av projektutveckling i 

dessegenverksamhet. Man har certifierat Veidekke Entreprenad med ISO 14001och arbetar 

flitigt med att minska mängden avfall, öka källsortering och öka användningen av 

lågtemperatursasfalt. Vidare använder man mest energi i sina asfaltsfabriker och målet är att 

producera lågtemperatursasfalt i samtliga fabriker inom snar framtid. Dessutom har man gått 

över från diesel användning till gas i de flesta av sina fabriker vilket medför lägre utsläpp av 

koldioxid. Veidekkes maskiner vid bygg har en snittålder mellan tre till fem år och alla nya 

inköp av maskiner samt transportmedel är alltid miljöklassade. 

 

Likaledes har företaget årligen ett stort forum med cirka hundra intressenter där man 

diskuterar möjliga lösningar och nya projekt inom miljöansvar. Ett projekt som vuxit fram ur 

detta samarbete är just lågtemperatursasfalt.  

Man arbetar lika mycket externt som internt med att utbilda medarbetare och intressenter i 

miljöansvar. Kompetens har inskaffats inom flera olika certifikat vad bygg, exempelvis 

Svanen, BREEAM och LEED. Likaså är man involverade uti olika utvecklingsprojekt i 

samarbete med andra intressenter. Ett sådant projekt resulterade i att man, under år 2014, fann 

en lösning på hur man minskar saltanvändningen vid vinterväglag och ändå uppnår samma 

effekt som dessförinnan. 

 

4.3 JM 

JM är Sveriges fjärde största byggföretag med en omsättning på 10 927 miljoner kronor och i 

det närmaste 1800 anställda i Sverige. JM:s verksamhet är fokuserad på nyproduktion av 

bostäder med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, 

Norge och Finland. Deras strategiska inriktning är tillväxtmarknader i Norden där de ämnar 

vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder. 

JM:s hållbarhetsredovisning är enligt GRI:s G4 riktlinjer, man har också skrivit under FNs 

Global Compact förordning. JM:s kvalitets- och miljöråd har det övergripande ansvaret för 

den gemensamma styrningen av koncernens verksamhet. 
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4.3.1 Ekonomiskt ansvar 

Företaget tror på öppenhet och menar att det är av stor vikt för dem att vara öppna mot 

omvärlden. Man för ständiga dialoger med alla berörda intressenter så som kunder, ägare och 

investerare. Av anledningen att man skrivit under FN:s Global Compact förordning gör man 

enständig uppföljning av frågan för att säkerställa att inte något i JM står i direktkonflikt till 

dessa. Risken bedöms dock som väldigt liten då sådana frågor oftast är noggrant reglerade i 

JMs verksamhetsländer. Likaväl har man en uppförandekod gentemot sina leverantörer och 

underentreprenörer för att dessa inte ska agera i strider med FNs Global Compact principerna. 

 

JM samarbetar med institutet mot mutor och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i ett 

projekt för att ta fram riktlinjer kring byggbolags arbete gentemot kommuner och landsting. 

Eftersom JM är främst projektutvecklare av bostäder är gränssnittet mindre mot andra aktörer 

avseende affärsuppgörelser.  

Deras viktigaste affärsuppgörelser utgörs av markanskaffning, ramavtal vid inköp och 

försäljning av bostäder. Alla affärer passerar flera beslutsinstanser innan beslut fattas, vilket 

sammantaget ger JM en god hanteringsförmåga att minska riskerna. 

Vid inköp av exempelvis varor använder man sig av centrala avtal, vilket betyder att ett inköp 

går genom flera beslutsinstanser innan avtal kan tecknas. Detta medför att ingen kan göra 

inköp för egen vinning. Man har ramavtal med 80 procent av sina leverantörer och riktlinjen 

för varuinköp är att köpa för lägsta totala kostnad. 

 

4.3.2 Socialt ansvar 

För att bygga hållbara samhällen och bostäder måste man ha hållbara medarbetare anser JM. 

Kunniga och engagerade sådana är avgörande för JMs framgång. För att säkerställa detta 

bygger man långsiktiga relationer med sina medarbetare och ger dem förutsättningar för 

utveckling genom olika arbetsuppgifter och intern rörlighet. Samtliga medarbetare i Sverige 

omfattas av kollektivavtalet. 
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4.3.2.1 Kompetens 

Mångfald är en viktig del i JMs rekryteringsstrategi. Man strävar exempelvis alltid efter att ha 

en någorlunda balans mellan män och kvinnor samt en balans mellan seniora och mindre 

erfarna medarbetare. För att attrahera morgondagens medarbetare samarbetar JM aktivt med 

skolor och universitet på områden dem är verksamma i. Man har exempelvis besökt KTH och 

Chalmers under arbetsmarknadsdagar och man erbjuder praktikplatser till ungdomar samt 

traineeprogram. 

Kompetensutveckling är en faktor för att ha hållbara medarbetare. I JM arbetar man med 

kompetensutveckling med hjälp av befattningsstrukturer och befattningsbeskrivningar. Dessa 

befattningar förtydligar kompetenskrav för olika områden exempelvisyrkesarbetare och 

ledare. Största delen av JMs kompetensutveckling sker under vardagen genom utmanande mål 

och kontinuerlig feedback. Som stöd använder man sig av seminarier, utbildningar och 

mentorskap. Man har dessutom årligen utvecklingssamtal med sina medarbetare enligt 

tidigare nämnda 70-20-10 modellen.  

 

Chefsbehovet i JM löses främst internt, därför har man utvecklingsprogram inom området, 

likaså för platschefer och diplomerade arbetsledare. 

Nyanställda i JM genomgår en sju dagars utbildning där tonvikten, om att göra rätt från 

början, läggs på.  

Något som man märkt inom företaget är att man varit dåliga på att dela med sig av 

erfarenheter och kunskap, för att få bukt med detta har man infört en tydlig mötesstruktur med 

möjlighet till information, diskussion och erfarenhetsåterföring. Likaså har mankontinuerliga 

utbildningar för sina medarbetare i chefsrollerna då man anser att en bra ledare ger 

förutsättningar för trivsel och hög presentation för medarbetarna. Samarbetet och rörligheten 

över landsgränserna har också ökat i JM. 

 

4.3.2.2 Arbetsmiljö 

JM strävar efter att alla anställda skall känna sig trygga på arbetet och kunna vara verksamma 

hela sitt yrkesliv utan att drabbas av yrkesrelaterade sjukdomar. JM har en nollvision för 

olyckor i arbetet och deras mål är att halvera ”olyckor med frånvaro” från år 2012 till 2016. 

De vanligaste olyckorna är fall på samma nivå, fall till lägre nivå och förlorad kontroll av 

material. 
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Ett förebyggande skyddsarbete i form av Ordning och reda-revisionen har visat klara effekter 

på företagets byggarbetsplatser. Förbättringar har skett i skyddsräcken, tillträdesleder, 

användning av personlig skyddsutrustning etcetera. Man har även förbättrat rapportering och 

uppföljning av olyckor. 

Korttidssjukfrånvaron har minskat, mycket tack vare utvecklingen av friskanmälan som gett 

bättre möjligheter till uppföljning. Medarbetare erbjuds också medicinsk rådgivning vid 

sjukdom. Företaget bidrar med ett aktivt friskvårdsarbete i form av byggjympa innan varje 

arbetsstart samt friskvårdsbidrag. Likaväl bidrar man också med 12 månaders föräldraledighet 

till sina anställda som kompenserar för inkomstbortfall. Syftet är att stötta föräldrar och öka 

jämställdheten. 

 

4.3.3 Etiskt ansvar 

Hög etik är viktigt för JM, därför har man nolltolerans för diskriminering och trakasserier. 

Vid frågor kring detta vänder man sig till det etiska rådet. Företaget använder sig av ett 

whistle blowing system som sköts av en extern part för incidentrapportering. Detta system 

används av medarbetare, samarbetspartners, kunder och andra intressenter.  

En uppförandekod har tagits fram som ger vägledning i etiska frågor. Man har också utvecklat 

sin mångfaldsplan och verksamhetens ledning har utbildats inom dessa områden. 

Stor vikt läggs på affärsetik, där man menar att god etik ökar trovärdigheten för företaget samt 

dennes konkurrenskraft. Man använder sig av styrda och transparanta beslutsordningar vid 

alla affärsuppgörelser. 

 

JM har en uppförandekod gentemot sina leverantör för att säkerställa att de delar företagets 

grundvärderingar – Suppliers Code of Conduct. Uppförandekoden innehåller bland annat 

arbetsrätt, säkerhet, diskriminering och korruption. Samtliga ramavtalsleverantörer har också 

fått genomgå en miljöbedömning innan avtal tecknats. Cirka 20 leverantörer väljs årligen ut 

och utvärderas genom enkätundersökningar. Uppföljning av detta sker med revision. Vid 

brister kommer JM med en plan för åtgärder annars avslutas avtal. 
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4.3.4 Miljöansvar 

JM strävar, i linje med EU:s internationella mål, att minska på sina utsläpp. På sikt avser man 

att bli klimatneutrala, vilket innebär en verksamhet som inte bidrar med global uppvärmning. 

Hela JMs verksamhet är certifierad enligt ISO 14001 och miljörådet jobbar i enighet med 

koncernledningen. Det täta samarbetet gör att det blir enkelt att se var hållbarhetsarbetet i 

koncernen inte efterföljs eller efterföljs väldigt lite. Detta verksamhetssystem håller 

hållbarhetsarbetet på en hög och jämn nivå. 

JM arbetar med att åtgärda akuta miljöproblem men även miljöproblem på sikt. Man bedriver 

kontinuerligt nya utvecklingsprojekt, utbildar ständigt sina medarbetare och man besöker 

byggarbetsplatserna för att ytterligare bidra till utveckling av miljöarbetet i produktionen. 

Projektutveckling av bostäder är det dominerande i JMs verksamhet, och det är där man har 

kommit längst i sin miljöfråga. JM menar att dem har ett långtgående ansvar vid 

produktionen, då dem ansvarar för byggnadens hela livscykel. Fokus läggs på att minska 

energianvändningen vid produktionen och man har även utvecklat lågenergihus som är 

väsentligt under kraven för myndigheternas krav vid driftskede. Man har sedan 2005 lyckats 

halvera energibehovet för sina produkter vid driftskede. 

Vid produktionen köper JM och utnyttjar endast miljö el. Alla deras etableringar har 

energieffektiva bodar och låg energibelysning som är närvarostyrd.  

Man använder sig dessutom av naturvänligt material och följer riktlinjerna i enlighet med 

BASTA för att avveckla farliga ämnen. Om man inte har tillräckligt med information om 

materialet tillämpar man försiktighetsprincipen, vilket innebär att vid osäkerhet bör ämnet 

antas vara miljöfarligt. 

 

JM har ett tätt samarbete med sina leverantörer och underentreprenörer i mycket av deras 

verksamhet. Man strävar efter att minska avfall som uppkommer vid byggande. Detta gör man 

i samarbete med sina avfallsentreprenörer. Några åtgärder man vidtagit är förbättrade rutiner 

för pallhantering vid sin byggarbetsplatser, inrättat ett avfallsråd i samtliga regioner och en 

årlig avfallspremie till de arbetsplatser som lyckats bäst med att källsortera byggavfall för 

återvinning. 

 

Ett annat område där JM använder sig av leverantörer och underentreprenörer är varutransport 

och maskinarbete. Man har, i dagsläget, aktiva projekt för att kunna hantera dessa 

arbetsuppgifter internt men tills dess kan man enbart sätta krav på sina leverantörer och 
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underentreprenörer. Exempel på krav man ställer på leverantörerna är leverantörernas val av 

bränsle, ålder på fordon samt ens maximala utsläpp, leverantörer skall dessutom kunna visa 

att de följer upp bränsleförbrukningen samt deras åtgärder för detta. 

Vid tjänsteresor skall man välja färdmedel utefter miljövänligaste alternativet. 

Kollektivtrafiken prioriteras framför bil och flygresor. Tjänstebilarna skall vara miljöklassade. 

JMs olika kontor skall dessutom vara utrustade för en videokonferens. Detta minskar 

tjänsteresor menar man. 

 

5.0 Analys 

En kartläggning av empirin insamlad från byggföretagens hållbarhetsredovisningar har gjorts. 

Och utifrån den kunskap vi lärt oss från vår informationssökning kring CSR och hållbarhet 

har vi kunnat dela upp empirin i respektive ansvarområden, ekonomiskt, etiskt, socialt, 

miljömässigt samt filantropiskt. Detta har gjorts för att underlätta tolkningen och skapa en 

lättare förståelse kring respektive företags hållbarhetsarbete.  

Adoptionen av en standard baseras på faktumet att organisationer godkänner det som legitimt 

enligt standardiseringsteorin.  

Aktörer med stor auktoritet inom givna fält är de som främst utför översättningar av dessa 

populära standarder. De översättningar som sker får en auktoritetsstatus i förhållande till 

andra aktörer. Detta är förklaringen till varför de undersökta företagen valt att använda sig av 

GRI:s ramverk för att hållbarhetsrapportera. Peab och JM har dessutom lagt till riktlinjerna 

för FN:s Global Compact i sin hållbarhetsredovisning medan Veidekke utgått från FN:s 

riktlinjer för mänskliga rättigheter. Att företagen har använt sig av en och samma ramverk har 

både sina fördelar och nackdelar. Företagen redovisar samma ämnen och kategorier och det 

blir gradvis ganska enkelt att se klara skillnader i deras hållbarhetsarbeten. Det som däremot 

talar emot är att dessa ramverk kan leda till en omedveten blindhet hos företagen. Det som 

menas här är att företagen lägger alltför stort fokus på vad ramverken vill att man skall 

redovisa och till slut kan detta leda till att dessa ramverk genomsyrar hela organisationens 

hållbarhetsarbete. Oavsett om oavsiktliga översättningar sker menar vi, precis som Brunsson 

och Jacobsson (2000), att detta kan det leda till att alla de berörda organisationerna i slutändan 

arbetar på ett likformigt sätt. 
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Samtliga företag anser att det är en självklarhet att arbeta med hållbarhet. Hållbar utveckling 

är framtiden menar man. Veidekke anser dessutom att man bör höja kraven speciellt inom 

miljöansvaret och att arbetet med hållbar utveckling är en förutsättning för att få tillgång till 

kapital i framtiden.  

Rövik (2000) menar att det ter sig vara mycket frestande för organisationer att implementera 

populära recept, i det här fallet hållbarhet, för att den egna samt andras uppfattning om 

företaget stärks. Å andra sidan kan detta vara en nackdel för organisationen. Implementering 

av ett recept som alla andra använder sig av suddar ut den självständiga och unika identiteten 

i en organisation. Därför sker en personlig översättning. Peab anser sig själva vara ledande 

inom, samt har som målsättning att vara den bästa, arbetsplatsen. Veidekkes ambition är att 

vara ledande inom miljö i praxis och JM tycker sig vara framstående i att producera 

energisnåla bostäder. Organisationerna uppfattar sig själva som moderna samtidigt som man 

anser sig inte ha förlorat organisationens unika självständighet och identitet. 

 

5.1 Ekonomiskt ansvar 

I enighet med Carrolls påståenden så kan man läsa ur empirin att det ekonomiska ansvaret är 

det yttersta. I och med att man undertecknat FN:s Global Compact skall man motarbeta all 

form av korruption. I ett steg för att skydda sina aktieägare har byggföretagen konkretiserat 

egna åtgärder för att stävja uppkomsten av detta med motiveringen att det skett en ökning av 

illegala och oseriösa företag på marknaden. JM exempelvis har flera beslutsinstanser i 

samband med ett varuköp medan Peab samarbetar med skatteverket för att identifiera oseriösa 

företag på hemmamarknaden. Veidekke däremot har ett projekt vid namn StartBANK där 

samtliga av deras leverantörer skall vara registrerade med skattebevis, försäkringsdokument 

etcetera. Dessa leverantörer och underentreprenörer får dessutom enbart ha ett led under sig 

då man menar att de annars blir för svåra att kunna granskas.  

Ett ytterligare steg i det ekonomiska ansvaret omfattar transparens. Utöver årsredovisningar 

som rapporteras enligt lag imiterar samtliga företag varandra med att ständigt ha öppna 

dialoger med sina intressenter. Hållbarhetsredovisningarna som denna studie grundar sig på är 

i stort sett härigenom transparensen.  
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5.2 Socialt ansvar 

Den förkunskap som redovisats angående det sociala ansvaret från bland annat Grankvist 

(2009), Grafström m.fl. (2008) och CSR Guiden (2015) ger oss en falsifierad bild av vad 

socialt ansvar innebär i jämförelse med insamlad empiri. De tre nämnda författarna menar att 

det sociala ansvaret är det ansvar du tar utanför den egna organisationen. Enligt Borglund 

(2009) och SIS (2005) handlar det istället om ens interna ansvarstagande vilket går mer i linje 

med vår empiriinsamling. Vidare bekräftar empirin att det sociala ansvaret, enligt de 

studerade hållbarhetsredovisningarna, handlar främst om medarbetarna. Detta i form av 

arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, mångfald, jämställdhet och kompetensutveckling. Rövik förklarar 

att 1990-talet präglades av nya tjänster som till exempel HMS-ansvarig och kvalitets-

chef/ledare. Man utvecklade dessutom specialiserade administrativa avdelningar då nya 

rutiner hade uppförts i syftet att leta efter och översätta nya recept till den egna 

organisationen. Denna prägel finns än kvar.  

JM går längre, genom att ha tilldelat dess miljö- och kvalitetsrådet ett övergripande ansvar i 

den gemensamma styrningen av koncernens verksamhet. Detta medför att JM enkelt kan se 

ifall, samt var, deras hållbarhetsarbete brister någonstans inom koncernen.  

Peab har istället delat ut befogenheter inom olika affärsområden och till hjälp har dem 

spetskompetens om så skulle behövas.  

Likaså har Veidekke ett helt råd med specialister till sitt befogande men har ibland tagit en 

något mer ovanlig väg. Exempelvis har man, istället för den klassiska uppifrån nedmodellerna 

i organisationen, arbetat nedifrån upp. Yrkesarbetarna har varit ledande i åtgärder kring HMS 

på arbetsplatsen med HMS-chefens närvaro. 

Peab menar att förväntningarna och kraven ständigt drivs upp av intressenter. För att leva upp 

till dessa förväntningar och krav menar Veidekke att man ständigt måste utveckla 

organisationen, i form av kompetens. Organisationer använder sig av den rationellt baserade 

översättningen som menar att man översätter ett recept som kommer att ge ekonomiska och 

verkningsfulla vinster. Därför lägger organisationerna stora resurser på kompetensutveckling 

som till exempel, interna utbildningar, seminarier, utvecklingssamtal. Man försöker dessutom 

höja moralen och hälsan för medarbetarna med diverse aktiviteter och förmåner.  
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5.3 Filantropiskt ansvar 

Det filantropiska ansvaret speglar även en stor roll i den ovannämnda kompetensutvecklingen. 

Företagen är aktiva i diverse projekt riktade främst mot ungdomar men också individer med 

utländsk bakgrund. Samarbete med skolor samt åtaganden med erbjudanden av praktikplatser 

och traineeprogram är några få exempel tagen från empirin som tyder på en rationellt 

kalkylerad översättning.  

JM har dessutom ett samarbete över landsgränsen mellan sina medarbetare. Deras anställda 

kan arbeta över landsgränsen då dem är verksamma i andra länder också. Veidekke försöker 

också att imitera detta recept och överväger om den passar in i deras lokala traditioner och 

förhållanden. Vi har valt att redovisa Veidekkes och JMs filantropiska ansvar i 

kompetensfrågan i deras sociala ansvar olikt Peab. Med hänvisning till Grankvist (2009) som 

säger att alla ansvarsområden går hand i hand och det ibland kan svara svårt att dra en gräns. 

 

5.4 Etiskt ansvar 

Något anmärkningsvärt är dock företagens förhållningssätt till det etiska ansvaret. Det handlar 

bland annat om att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Man drar även 

paralleller mellan det ekonomiska ansvaret och arbetet mot korruption och dylikt. Veidekke 

tror starkt på en intern lösning med ett samarbete mellan främst medarbetare men också ledare 

och chefer. Mycket betoning läggs, i deras hållbarhetsredovisning, på att man förväntar sig 

professionalism av sina anställda. Man använder sig av en ombudsman enligt lag som skall ta 

hand om anmälningar. Peab och JM är likformiga genom innovation på det sättet att båda 

använder sig av en extern part för anmälningar vid övertramp av etiska riktlinjer. Vilket sätt 

som är rätt eller fel, bra eller mindre bra är inget som kan besvaras utifrån den empiri vi har 

samlat, men vore intressant att undersöka vidare i en senare studie. 
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5.5 Miljöansvar 

Byggföretagens miljöansvar präglas av standarder. Grunden är att de samtliga följer de 

miljölagar som råder i det land dem är verksamma i men utöver detta tycks företagen adaptera 

relativt generella standarder kring ämnet. Brunsson och Jacobsson (2000) menar att när vissa 

handlingsmönster känns bekanta i givna situationer kan dessa uppfattas som legitima, och om 

man då agerar utefter dessa handlingsmönster kommer de flesta uppfatta organisationen som 

en legitim aktör. Det är denna strävan efter legitimitet som får dessa organisationer att söka 

sig till certifikat och standarder som anses vara legitima. Brunsson och Jacobsson (2000) 

menar vidare att chansen är stor att organisationer agerar på ett likartat sätt då dem agerar 

inom samma fält och upplever liknande problem. Strävan efter att sänka utsläppen, minska på 

avfallet och energianvändning vid produktion, öka återvinning, öka driftseffektiviteten på de 

byggnader man producerar och att öka resurseffektiviteten är populära ämnen man ständigt 

strävar efter att finna lämpliga lösningar på. För detta använder sig samtliga företagen av 

legitima certifikat som ISO 14001 i sitt ledningssystem och Svanen eller LEED certifikat vid 

bygg. Man är även delaktig i projekt som avser att finna nya metoder och produkter som är 

mer miljövänliga än dagens. Samtidigt sker ett försök till avveckling inom hälso- och 

miljöfarliga ämnen på en global nivå enligt FN:s riktlinjer, främst genom 

försiktighetsprincipen, men också genom egna projekt som exempelvis BASTA. 

 

6. Slutsats 

En av de frågeställningar vi hade till en början utgick ifrån förhållandet mellan byggföretagen 

och hållbarhetsarbete. Från utgångspunkt i empirin kan vi se ett klart stöd att dessa är positiva 

för ett fortgående arbete kring hållbarhetsfrågor. Samtliga företag i denna studie har egna 

nämnder och direktiv för hållbarhetsfrågor. Man väljer att hållbarhetsrapportera trots att det i 

dagsläget är frivilligt och viktigast av allt anser vi att företagen verkligen understryker hur 

viktigt det är med en hållbar utveckling. Veidekke hävdar till och med att ett fortsatt arbete 

inom hållbarhet kan komma att bli en avgörande förutsättning för att få tillgång till kapital i 

framtiden. Företagen menar att ett gott hållbarhetsarbete ökar konkurrenskraften, ökar 

lönsamheten och ger nya förutsättningar för tillväxt. Hittner och Pohles (2008) undersökning 

för IBM visade samma slutats.  
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En antagande vi hade var att dessa byggföretag hade olika förutsättningar i form av kapital 

och att detta skulle vara av betydelse sett till hur mycket företagen hade råd att satsa på 

hållbarhetsarbetet. Denna satsning skulle visa skillnader. Dessvärre har vi inte kunnat påvisa 

hur respektive företagens kapital har påverkat deras satsning på hållbarhetsarbetet. Vi kan 

därför inte dra några definitiva slutsatser i denna fråga. Vi kan enbart anta att det inte påverkat 

avsevärt mycket då samtliga företag omsätter miljarder. En framtida forskning för denna fråga 

vore intressant med tillägget om hur mycket kostnader det medför som redovisas i nyckeltal.  

 

Ett ytterligare antagande vi hade var att översättning möjligen var av betydelse gällande 

implementeringen av hållbarhetsarbetet och indikera skillnader mellan företagen. Standarder 

vad gäller riktlinjer om hållbarhet var den största tonvikten i denna fråga. Vi upplevde att 

företagens mål i deras hållbarhetsarbete var ganska likformigt och att det var små saker som 

skiljde dem åt. Målen företagen hade tagit fram var främst från olika standarder. De 

standarder som genomsyrade organisationerna mest var FNs Global Compact och riktlinjer 

för mänskliga rättigheter. Tillvägagångssätten skiljde sig åt främst på grund av lokala 

förhållanden och ambition. Veidekke hade exempelvis mer satsning på miljöfrågor baserat på 

produktion medan JMs satsning handlade mer om produktutveckling. 

 

Vi anser oss att ha skapat en förståelse kring den hållbara utvecklingen i byggbranschen och 

därmed besvarat vårt syfte. Vi har fått en klar bild på hur implementeringen sker mestadels 

med hjälp av Brunnsson och Jacobsson (2000) och översättningsfrågan anser vi har besvarats 

med hjälp av Rövik (2000).  

 

För att verkligen se de stora skillnaderna mellan företagen och skapa en djupare förståelse 

anser vi att man bör utgå ifrån observationer och intervjuer. Dels för att samtliga företag har 

utgått från GRIs ramverk vid redovisningen och det på förhand är bestämt vad som skall 

finnas med, exempelvis har diverse sponsringar utgått helt. Och dels för att i denna studie så 

har vi sett relativt små skillnader. Som till exempel att Peab har skapat sig en reseportal där 

man bokar hyrbil, flyg, hotell och dylikt för tjänsteresor så att man kan räkna det totala 

koldioxidutsläppet medan Veidekke uppmuntrar de anställda att främst utgå från 

kollektivtrafiken vid tjänsteresor och försöker undgå tjänsteresor i den mån det går genom 

videokonferenser. Det kan te sig vara så att dessa är de enda skillnaderna, men om så är fallet 

anser vi det vara något som är intressant att bedriva vidareforska kring.  
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