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Sammanfattning	  
Idag står Sveriges samhällsaktörer och företagare inför ett antal samhällsutmaningar 
kopplat till hållbarhet. Som en följd av detta har FN tagit fram globala hållbarhetsmål 
som avser att skapa aktion för en hållbar utveckling på lång sikt, som kan realiseras av 
ett hållbart samhällsbyggande på nationell, regional och lokal nivå. Bygg- och 
anläggningsbranschen ansvarar idag för en omfattande negativ klimatpåverkan och står 
för en stor del av Sveriges totala utsläpp. Inom branschen finns även risker kopplat till 
säkerhet och trygghet på arbetsplatserna. Med detta följer ökade krav och förväntningar 
på att agera ansvarsfullt och bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Hållbarhet utgör ett omfattande begrepp, som kan vara svårt att definiera. Att arbeta med 
hållbarhet, är att arbeta med förändring. Därmed upplevs det ofta vara utmanande för 
företagsledare att lyckas integrera hållbarhet i företagens strategiarbete. Syftet med denna 
studie är därför att undersöka hur hållbarhet definieras inom företag och av företagsledare 
i bygg- och anläggningsbranschen, samt att identifiera vilka utmaningar som uppstår när 
hållbarhet integreras i företagens strategiarbete. 
 
Studien grundas i en socialkonstruktivistisk teoretisk ståndpunkt och på en mikronivå 
undersöks företagsledares upplevda utmaningar av att integrera hållbarhet i 
strategiarbetet. Genom sju kvalitativa och semistrukturerade intervjuer, har studiens 
empiriska material samlats in samt analyserats mot studiens teoretiska referensram. 
Teorierna omfattar hållbarhet, ansvarstagande, organisationsförändring samt 
strategiarbete ur ett praktikperspektiv. Studiens slutsatser visar på att företagsledare 
upplever flertalet utmaningar med koppling till att definiera, integrera och säkerställa att 
hållbarhet genomsyrar strategiarbetet. 
 
Vad studien uppvisar är att utmaningar främst beror på en bristande förståelse, kunskap 
och medvetenhet om vad hållbarhet, ansvarstagande och långsiktig hållbar utveckling 
innebär samt vad det kan leda till. Studien visar att definitionen av hållbarhet inom större 
eller centralstyrda företag uttrycks genom värderingar, ledord, policys samt 
hållbarhetsmål. Hållbarhet integreras i dessa verksamheter via utarbetade strategier och 
kontrollfunktioner. Inom mindre eller inte centralstyrda företag, visar studien på en 
svagare definition av hållbarhet i företagens mål och strategier. Däremot bedrivs ett visst 
hållbarhetsarbete, men detta står främst i nivån med externa krav. Hur hållbarhet 
integreras i strategiarbetet varierar inom företagen men vad studien visat på är att god 
kommunikation och en närhet mellan företagsledningen och den operativa verksamheten 
främjar detta.  
 
Sökord: corporate sustainability, corporate responsibility, organizational change, 
change management, strategy,  strategy-as-practice. 
 
  



 

   

Abstract  
In present state, Sweden, as a nation and global actor faces a number of challenges due to 
societal and environmental challenges. The United Nations has, in response to the 
comprehensive global challenges, developed several goals aimed to reach a long-term 
sustainable development. This request each nation, to act and contribute to this through a 
sustainable development on a national, regional, and local level. The construction 
industry is currently to be held responsible for a significantly negative impact on the 
environment and a large part of Sweden's total emissions of today. Within the industry, 
actors are facing challenges associated to risks and safety issues at the workplace. This is 
placing comprehensive demands and expectations on the actors to take responsibility and 
contribute to long-term sustainable social development. Sustainability is a complex and 
extensive concept that is difficult to fully define. To work for sustainability can therefore 
be associated with work of change. It is found to be challenging for business managers’ 
to successfully integrate sustainability into their corporate strategies. So, therefore, the 
purpose of this study is to investigate how sustainability is defined within companies and 
by managers in the construction industry, but to also identify the challenges that can arise 
when sustainability is to be integrated into their corporate strategies. 
 
This thesis is based on a social constructivist theoretical approach and research on a 
micro-level, which enable to capture of managers’ perceived challenges of their strategic 
work for sustainability. Through seven qualitative and semi-structured interviews, 
empirical data was collected and analyzed in relation to a theoretical framework chosen 
for this research; including theories related to sustainability, responsibility, organizational 
change, and strategy as practice. The research resulted in conclusions which indicate 
managers’ experience of a majority of challenges associated with defining, integrating, 
and ensuring that sustainability permeates their strategic work. 
 
The study also shows, that challenges are mainly due to a lack of understanding, 
knowledge, and awareness of the meaning of sustainability, responsibility, and long-term 
sustainable development as well as what it may lead to. Conclusively, the definition of 
sustainability as a concept, within larger or centralized companies, is expressed through 
values, keywords, policies, and goals. Sustainability can thereby be integrated and 
ensured within the companies through developed strategies and control functions. On the 
other hand, within smaller or non-centralized companies, the research shows a lack of 
definitions for sustainability within their corporate goals and strategies. However, work 
for a sustainable development is still carried out within these companies, but mainly on a 
level that meets the requirement from external actors. Further conclusions indicate 
communication and close relations between management and employees to be important 
within all companies. This to enable integration of sustainability in their corporate 
strategic work, through the activities and the organization as a whole.  
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1.	  Introduktion	  
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden för studiens ämnesområde. Därefter 
problematiserar och diskuterar vi ämnet samt redogör varför studiens 
undersökningsområde är viktigt och aktuellt att studera. Detta leder sedan fram till 
studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

1.1.	  Bakgrund	  
Under de senaste årtiondena har det moderna samhället, i takt med en ökad 
befolkningsmängd, associerats med en kraftig konsumtion av jordens knappa resurser. 
Detta har resulterat i negativa samhällseffekter, miljöpåverkan samt samhällsutmaningar. 
Dagens miljöpåverkan är ur flertalet aspekter ohållbar, osund, och destruktiv. Dessutom 
utgör detta ett av världsekonomins största hot. Utöver frågor som rör klimat och miljö har 
även grön ekonomi och gröna jobb inkluderats allt mer i politiska frågor för främjandet 
av hållbar utveckling, både inom svensk och global politik (WCED, 1987, ss. 10–11; FN-
förbundet, 2016; Regeringskansliet, 2018a; Regeringskansliet, 2016a). För att hantera 
dessa utmaningar krävs omfattande åtgärder och det finns ett behov av utökad forskning 
inom området för hållbar utveckling, eftersom aspekter av hållbarhet lyfts fram som ett 
problemområde både i samhällsdebatter och inom olika akademiska forskningsområden 
(Regeringskansliet, 2016a). 
 
På uppdrag av Förenta Nationerna tog världskommissionen för miljö och utveckling fram 
en rapport år 1987; “Our common future”. I rapporten definieras hållbar utveckling som; 
“En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987, s. 41). Rapporten 
syftar till att skapa förståelse för de risker som uppstått till följd av det moderna 
konsumtionssamhället. De förklarar att om inte miljöproblematiken åtgärdas först, så 
kommer inte heller ekonomisk och social utveckling att vara möjlig (WCED, 1987). Ett 
gemensamt initiativ av samtliga medlemsländer inom FN resulterade i en agenda för 
hållbar utveckling; “Agenda 2030”. Här presenteras olika lösningar för hur världens 
länder och aktörer gemensamt ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling, fördelat på 
17 globala hållbarhetsmål (Regeringskansliet, 2018b, s. 3). Mål nummer 11 riktas 
specifikt mot hållbar samhälls- och stadsutveckling, med ett fokus på hållbart byggande 
(Regeringen, 2018; Regeringskansliet, 2018b). För att uppnå målen måste flertalet 
hållbara lösningar tas fram, för att exempelvis skapa klimatsmarta städer, infrastrukturer 
och industrier, vilket även nämns i mål nummer 9. Detta förväntas därmed även leda till 
en god ekonomisk tillväxt (Regeringskansliet, 2018b; UNDP, 2015). Det finns också 
sociala hållbarhetsmål, vilka utgörs av mål 3, 5 och 8, som syftar till att skapa bland annat 
en ökad jämställdhet samt forma godkända arbetsvillkor (Regeringskansliet, 2018b; 
UNDP, 2015). För att uppnå målen innebär det att samtliga samhällsmedlemmar, aktörer 
och företag måste ta ansvar och agera på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. 
Detta förstärker Baumgartner och Rauter (2016, s. 83) genom att påpeka att var enskild 
aktörs agerande har en påverkan på hela den samhälleliga utvecklingen. 
 
Europeiska Unionen har även tagit ett initiativ i frågan genom beslutet att införa nya 
redovisningsdirektiv för hållbarhet. Det resulterade i att Sveriges Riksdag beslutade om 
en förändring av svensk årsredovisningslag (ÅRL). Därmed trädde en ny lag för 
hållbarhetsredovisning i kraft den 1 december 2016 (Svenska Byggindustrier, 2018a; 



 

 
 

2 
 

Riksdagen, 2016). Lagen innebär att stora företag ska upprätta en årlig hållbarhetsrapport 
och redovisa sitt bidrag till samhällsnyttan och en hållbar utveckling (Svenska 
Byggindustrier, 2018a; Riksdagen, 2016). Idag måste dessa företag redovisa sitt 
samhällsbidrag och sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagande för en 
hållbar framtid. Inom bygg- och anläggningsbranschen, som denna studie avser att 
studera, riktas fokus på hållbarhetsfrågor för att minska klimatpåverkan, men även på 
arbetsmiljöfrågor, säkerhet och risker samt hur företagen bidrar till samhällets ökade 
hållbara utveckling (Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014, s. 21; Arbetsmiljöverket, 
2017). 
 
Sveriges regering har framfört behovet av ökad forskning kring hållbarhetsfrågor, för att 
påskynda och öka Sveriges möjligheter att hantera och möta samhällsutmaningar. Det 
statliga forskningsrådet Formas, har därmed lämnat ut en öppen upplysning om mer 
forskning inom området samhällsbyggande och miljö samt att de uppmanar individer att 
identifiera forskningsbehov inom området på nationell, regional eller lokal nivå 
(Regeringskansliet, 2016a; Regeringskansliet, 2016b; Formas, 2017). Arbetsmiljöverket 
har framfört ett gap inom svensk forskning, specifikt inom bygg- och 
anläggningsbranschen och i relation till arbetsmiljö. De menar även att det finns ett behov 
av svenska forskningsbidrag, som komplement till utländska bidrag. Det saknas idag 
forskning inom områden som rör risk, säkerhet, genus och om god praxis för miljöarbete. 
Ökad forskning anses främja utvecklingen av gemensamma och strategiska åtgärdsplaner 
för bygg- och anläggningsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2017c, ss. 9–13). 
 
Bygg- och anläggningsbranschen omfattade år 2016 av cirka 26 300 verksamma företag 
(Svenska Byggindustrier, 2016). Majoriteten av dessa företag utgörs av drygt 11 000 (57 
procent) enmansföretag och endast 200 (1 procent) är större företag. Därmed blir det 
tydligt att det endast är en liten andel företag som inkluderas i det krav som ställs på en 
årlig hållbarhetsredovisning (Svenska Byggindustrier, 2018a). Det betyder däremot inte 
att övriga företag är fria från påtryckningar att uppvisa ett transparant hållbarhetsarbete. 
Samhällets ställer förväntningar på branschens aktörer, om ansvarstagande och uppvisad 
transparens i hanteringen av negativ klimatpåverkan (Svenska Byggindustrier, 2018b; 
Svensk Byggtjänst, 2016, Svenska Certifieringar, 2018). Dessa krav och påtryckningar 
kan komma från medborgare, samarbetspartners och beställare, såsom myndigheter och 
organisationer, vilka arbetar med att utforma mål och handlingsplaner specifikt riktade 
till företagen. Boverket (2018) är en av de instanser som satt upp en vision för Sverige 
inför år 2025. Denna vision baseras på en sammanfattning av en rad olika lagar, 
förordningar och mål, med syfte att skapa hållbar byggnation inom Sverige. Visionen 
lyder: 
 
“Nya byggnader utformas och placeras så de på ett positivt sätt bidrar till livet i samhälle 
Förändring av befintlig bebyggelse sker på ett sådant sätt att befintliga värden och 
kvaliteter tas tillvara. Byggandet är resurseffektivt och miljövänligt. Kvaliteten är jämn 
tack vare utveckling av datoriserad projektering i kombination med bättre samordning 
och logistik inom byggandet. Byggnaderna är miljövänliga och anpassningsbara för nya 
användare genom återanvändning av inredning och funktionsduglig utrustning. 
Hushållning med resurser är allt viktigare och återvinningen av byggnadsmaterial har 
utvecklats, samtidigt som farliga ämnen till största delen är urfasade.” (Boverket, 2018). 
 
För att uppnå visionen finns en rad mål uppställda, bland annat för miljöanpassning 
genom att hushålla med resurser. Detta kan ske genom energieffektiviseringar, 
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anpassning av bostadsbyggandet efter behov och med hänsyn till klimatförändringar, 
samt genom att förbättra dialogen mellan myndigheter och byggsektorns samtliga 
inblandade aktörer (Boverket, 2018). Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Svenska 
Byggindustriers publicerade en rapport, “Klimatpåverkan från Byggprocessen”, för att 
redovisa hur mycket arbetsprocesser faktiskt belastar miljön och påverkar klimatet 
negativt. Resultatet presenterar att branschen släpper ut cirka 10 miljoner ton i 
växthusgaser per år, vilket motsvarar cirka 17 procent av Sveriges totala rapporterade 
utsläpp per år, baserat på statistik från 2012 (Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014, s. 21). 
De menar att kunskapen inom ämnet är liten och att det behöver göras mer. Varje aktörs 
ansvarsroll bör lyftas fram och tydliggöras, så att ansvarstagandet inom branschen kan 
identifieras. De trycker även på att miljökraven måste kommuniceras i varje led och 
genom hela arbetsprocessen samt att uppföljning av miljöansvaret bör ske löpande 
(Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014, s. 23). 
 
Sveriges Byggindustrier (2018b) arbetar för att skapa förbättringar av 
näringslivsvillkoren. Främsta målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv, sund och 
säker bransch och minska påverkan på miljö och klimat (Sveriges Byggindustrier, 
2018b). Myndigheter och andra instanser har även tagit fram stöd och metoder såsom 
flertalet certifieringar och styrdokument, vilka ska säkerställa ett ökat hållbarhetsarbete. 
Det främsta syftet med dessa är att det ska fungera som kontrollfunktioner, både internt 
inom organisationerna likväl som externt. Olika mål för miljöstandarder presenteras 
genom exempelvis ISO-certifieringar, vilka syftar till att säkerställa en hög kvalitet i 
arbetsprocesserna. Vidare finns även miljöcertifieringar så som Miljöbyggnad, LEED, 
BREEAM samt GreenBuilding (Svensk Byggtjänst, 2016; Svensk Certifiering, 2018).  
 
Bygg- och anläggningsbranschen svarar idag för en relativt stor del av Sveriges totala 
sysselsättning. Det i kombination med en hög olycks- och skadestatistik inom branschen, 
har skapat behov för utveckling av hållbara arbetsförhållanden, arbetsmiljöer och 
arbetsvillkor (Arbetsmiljöverket, 2017c, s.13). Detta kan beskrivas som ansvarstagande 
ur ett socialt perspektiv och med koppling till riskfyllda arbetsuppgifter, exempelvis 
tunga lyft, vibrationer, heta arbeten och hantering av tunga maskiner och fordon. Vidare 
kan det även kopplas till psykosociala risker som såsom stress, ensamarbete, olyckor, 
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt hot och våld (Arbetsmiljöverket, 
2017a; Arbetsmiljöverket, 2017b). För detta finns även branschanpassade 
kravspecifikationer och dokument som rör arbetet. Syftet är att främja och säkerställa att 
kraven på medarbetarnas säkerhet och välmående på arbetsplatsen uppfylls. Exempel på 
detta är det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1), framtaget av 
Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2016). Vidare förtydligar Arbetsmiljöverket 
(2017c, s. 23) att det är arbetsgivaren som alltid är ytterst ansvarig för arbetsplatser och 
sin personal. Däremot finns det en identifierad problematik och komplexitet gällande hur 
företagen ska förhålla sig till yttre direktiv och koncept, samt hur det ska appliceras i 
verksamheten (Robèrt et al., 2002, s. 197). 
 
PwC Sverige har gjort en marknadsundersökning “Entreprenadbarometern” med syfte 
att studera hur hållbarhetsarbetet bland företagen ser ut samt att identifiera utmaningar 
och problem. I rapporten framgår det att hållbarhetsarbete kan gynna affärsnyttan samt 
att det kan öka företagets anseende och på sikt även den ekonomiska förtjänsten (PwC 
2015, s. 13). Sammantaget framgår det att branschens aktörer upplever utmaningar, 
främst när hållbarhet ska integreras i verksamheten. Nio av tio företag anser att 
implementeringsprocessen utgör något komplext och svårt (PwC, 2015, s. 14). Övriga 
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och större svårigheter har även identifierats, såsom svåröverskådliga regelverk, intern 
resursbrist, komplexitet, brist på kunskap samt lågt engagemang i organisationen för 
hållbarhetsfrågorna (PwC, 2015, s. 14).  

1.2.	  Problemformulering	  
Hållbarhet som begrepp växte fram under 1980-talet och riktade då uppmärksamhet 
främst till behovet av en förändring i samhället (Crane & Matten, 2016). Samtidigt växte 
en ökad förståelse fram i och med den upptrappade samhällsdebatten om sambandet 
mellan miljöpåverkan och en långsiktigt hållbar utveckling. Idag kan begreppet hållbarhet 
uppfattas, tolkas och hanteras på många olika sätt. Det finns även viss problematik 
identifierad med detta mångfacetterade begrepp (Elkington, 1998; Amini & Bienstock, 
2014; Montiel, 2008; Robèrt et al., 2002; Van Marrewijk, 2003; Camilleri, 2017). Crane 
och Matten (2016, s. 20) menar att globaliseringen, det vill säga det pågående 
gränsöverskridande samspelet mellan politiska, sociala och ekonomiska aspekter i 
världen kan vara en bidragande orsak till människans överutnyttjande av jordens knappa 
resurser. Globaliseringen kan även ses som ett resultat av flertalet utmaningar vilka kan 
kopplas till de hållbarhetsfrågor som rör företag (Crane & Matten, s. 31). De tre 
aspekterna om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, har idag kommit att ofta 
sammanfattas under begreppen Social Corporate Responsibility (CSR) och Corporate 
Sustainability (CS), det vill säga hållbart företagande (Amini & Bienstock, 2014; Carroll, 
1991; Crane & Matten, 2016; Van Marrewijk, 2003). 
 
Bland aktieägare och andra intressenter har diskussionen kring gemensamt, socialt 
ansvarstagande idag ofta haft ett fokus på klimat- och personalfrågor, vilket medför att 
stora krav ställs på organisationer med koppling till detta (Porter & Kramer, 2006, s. 2). 
Som en effekt av det har förväntningarna ökat och ett fokus har riktats mot bygg- och 
anläggningsbranschen och aktörers ansvarstagande för en hållbar framtid (Boverket, 
2018; Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014; Svensk Byggtjänst, 2016; Svensk 
Certifiering, 2018; Svenska Byggindustrier, 2018b; PwC, 2015; WCED, 1987). Detta 
tvingar organisationer till anpassning för att klara sin överlevnad och hantera 
omgivningens förändringshastighet. Vad som blir viktigt för organisationer är att stärka 
sin position på marknaden och öka sin förmåga att förändras samt anpassa sig i enlighet 
med rådande interna och externa förhållanden (Crane & Matten, 2016, s. 55; Van 
Marrewijk, 2003, s. 95; Jensen & Sandström, 2012, ss. 111–112).  
 
Jensen och Sandström (2012, s. 38) menar att det är dags att börja betona moral och ökat 
ansvarstagande inom organisationer, och inte enbart kräva detta genom olika samhällsmål 
och politiska medel, vilket ändå faktiskt varit relativt framstående i Sverige. Företagens 
ansvarstagandet kan enligt Carroll (1991, s. 47) delas upp i olika nivåer, inom olika grad 
av tvingande samt frivilligt ansvar. Genom detta synsätt kan det vara enklare att också 
förstå att ansvaret ibland tenderar att skjutas över på en annan part eller aktör i 
omgivningen. Detta kan liknas med vad artisten Timbuktu uttrycker;  
 

“Nån annans problem, de e nån annans problem så snabbt vi skiter i när det är nån 
annans problem visst är det upp till var och en men de e satt i system likgiltigheten för 

nån annans problem” (Timbuktu, 2018). 
 
Jensen och Sandström (2012, s. 7) riktar kritik mot stora delar av den 
samhällsvetenskapliga organisationsforskningen och samhällsdebatten som de anser 
hellre diskuterar företags legitimitet, förtroende och anseende snarare än deras ansvar. 
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“När allt kommer omkring behöver varken legitimitet, förtroende eller anseende ha 
någonting med ansvar att göra.” (Jensen & Sandström, 2012, s. 7). De menar att det 
behövs ett mycket starkare fokus och koppling till ansvarstagande för organisationer 
gentemot omvärlden och samhället. Enligt Carroll (1991, s. 48) kommer företagsledares 
moral och inställning till hållbarhetsfrågor att spegla organisationens etik och faktiska 
ansvarstagande för hållbarhet. Ett moraliskt företag kan även utgöra goda exempel för 
andra aktörer inom en viss kontext och bransch. Däremot kan ett hinder för ledare utgöras 
av att de inte förstår vad som ses som moraliskt rätt och därmed vad som utgör ett hållbart 
ansvarstagande. Därmed blir det aktuellt att studera företagsledares syn på hållbarhet och 
ansvar, då detta kan spegla organisationens totala ansvarstagande inom en viss bransch. 
Silvius (2017, s. 1493) menar att det finns behov av vidare forskning inom specifika 
branscher och industrier och med koppling till specifika kontexter, såsom bygg- och 
anläggningsbranschen.  
 
Att arbeta med organisatorisk förändring kan förstås som mycket utmanande. Förändring 
måste ske i balans med rådande interna och externa förändringar och förutsättningar. Det 
bör även finnas en balans mellan förändring och stabilitet för att förändringen ska vara 
gynnsam för ett företag. Detta utgör stora utmaningar för en ledning, i och med kravet på 
att hantera denna komplexitet och att få med sig hela organisationen i en och samma 
riktning, samt genom att forma gemensamma intressen och behov (March, 1981, ss. 571–
574). Även Visvanathan (1991, ss. 378–380) lyfter fram problemet med detta och med en 
koppling till olika initiativ och försök till förändringar för ökat hållbarhetsarbete inom 
olika företag. Ett problem är att förändringen måste ske i balans med den nuvarande 
situationen och en framtida vision. Resultatet av Engert & Baumgartners (2016, s. 830) 
studie kan också bekräfta detta. Studien förklarar att detta är utmanande för en ledning 
och att det utgör en svårhanterlig process att integrera nya strategier och leda 
organisationen mot en förändring. De menar att det behövs ytterligare forskning kring 
detta och vilka faktorer som kan vara avgörande i integreringen och implementeringen av 
hållbarhet inom företag samt kring förändringen av en organisation.  
 
Hållbarhetsarbete kan överlag förstås genom att definiera det som en intressekonflikt 
mellan ekonomisk tillväxt och ökade samhällsvärden. Enligt (Carroll, 1991, s. 48) är 
företags primära mål och ansvar alltid att först och främst drivas med lönsamhet. Epsteins 
(2008) studie visar att allt fler företagsledare har börjat involvera hållbarhetsaspekter i 
sitt beslutsfattande, vilket även har lett till positiva effekter. Men om fokus endast riktas 
mot ekonomiska aspekter kommer det endast att ge kortsiktiga resultat. Det innebär att 
ett företag inte kan separera ekonomisk hållbarhet från miljömässig och socialt hållbara 
aspekter (Elkington, 1998, s. 19). Om företaget har ett väl planerat och väl genomfört 
hållbarhetstänk, som genomsyrar verksamheten, kan företaget utvinna både korta- och 
långsiktiga positiva effekter av att inkludera hållbarhet i företagets visioner och mål 
(Elkington, 1998; Epstein, 2008; Van Marrewijk, 2003).  
 
Epstein (2008) menar att när företagets strategier integreras med sociala och miljömässiga 
faktorer, oavsett om dessa drivs fram via interna beslut eller yttre påtryckningar, kan det 
medföra ökade finansiella resultat. Bonn och Fisher (2011) framför i likhet med detta 
vikten av att integrera hållbarhet i företagets strategiska arbete. Vad de däremot kunde 
konstatera var att flertalet av de företag som deltog i studien upplevde en viss problematik 
med detta. Resultatet visade på att företagsledare måste inkludera ekonomiska-, sociala- 
och miljömässiga aspekter redan i formuleringen av strategiska arbetet, för att sedan ha 
möjlighet att inkludera detta i verksamhetens led (Bonn & Fisher, 2011, s. 13). Engert 
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och Baumgartners (2016, s. 830) studie visar att kommunikationen inom verksamheten 
kan utgöra en utmanande komponent för en ledning när det gäller integrering av 
exempelvis hållbarhetsstrategier och att uppnå ett lyckat utfall. De menar att den interna 
kommunikationen kan upplevs vara problematisk, men även kommunikationen externt 
och mot samhälle, marknad, kunder samt samarbetspartners.  
 
Det har visat sig, inom forskningsområdet för strategiskt hållbarhetsarbete, att det är svårt 
för en företagsledning att integrera formulerade strategier till en operativ nivå genom hela 
verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Epstein och Roy (2001, s. 585) menar att 
företagsledare, som ska hantera glappet som kan uppstå mellan formulering och 
implementering av hållbarhetsstrategier, behöver besitta en förmåga att kunna omvandla 
strategin till verklighet. Detta genom exempelvis handlingsplaner, program, system och 
olika uppföljnings- och mätverktyg. Detta kan ses i likhet med det som Elkington (1998, 
s. 22) skrev redan strax innan 2000-talets ingång, och med koppling till genomförandet 
av hållbarhetsarbete på ett tillfredsställande sätt; “This is an extremely complex task, but 
one which will probably look much easier once we have worked our way through a 
decade or two of experimentation in sustainability accounting, auditing and reporting.”. 
Så är det var vi är nu, och som det har visat sig fram till idag utgör detta arbete något 
komplext.  
 
Det är svårt att integrera hållbarhet i verksamheterna runt om i bygg- och 
anläggningsbranschen i Sverige. Nag, Hambrick & Chen (2007, s. 951) menar att det är 
viktigt att företagsledaren förstå sin externa och interna omgivning för att kunna forma 
strategier och planera verksamhetens utveckling. De menar därmed att det behövs vidare 
forskning som berör företagsledarens roll i det strategiska arbetet. Jarzabkowski och Spee 
(2009, s. 91) menar i likhet med det att det praktiska perspektivet inom strategiforskning 
utgör ett relativt nytt fält, som är i behov av vidare empiriska bidrag som kan förklara hur 
strategi används i praktiken. Ett gap beskrivs också finnas inom forskning som berör 
sociala aspekters inverkan på strategiarbetet. Detta kan enligt dem med fördel genomföras 
via komparativa analyser av strategiarbete. Med insikt i bakgrunden till ovan nämnda 
problem och krav som idag ställs på samhällsaktörer att agera ansvarsfullt, har ett behov 
inom forskningsområdet kunnat identifierats.  

1.2.1	  Problemdiskussion	  

Det vi kan konstatera är att det idag ställs ökade krav och förväntningar på aktörer inom 
bygg- och anläggningsbranschen att ta ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Genom regelverk, styrdokument, koncept, certifikat och krav från kunder och omgivning, 
styrs och tvingas företagsledare till beslut för ständig utveckling och åtgärdsarbete för en 
ökad hållbarhet. Detta kan ske på initiativ från företagsledare som frivilligt engagerar sig 
i hållbarhetsfrågor eller för att svara på krav och påtryckningar utifrån, för att accepteras 
av andra samhällsaktörer och överleva på marknaden. Företagsetik och hur företaget 
bidrar till en frivillig samhällsnytta och en hållbar utveckling, kan ofta vara en spegelbild 
av företagsledares egna moral och ansvarstagande. 
 
Vad som kan framhållas är att arbeta med hållbarhet strategiskt genom 
förändringsprocesser utgör något komplext och svårhanterligt, inte minst för 
företagsledare. Det bekräftar ett behov av vidare forskning som undersöker dessa 
utmaningar och upplevelsen av strategiarbetet för hållbar utveckling inom olika företag. 
Denna problematisering utgör den grund som den här studien tar avstamp i och som 
mynnar ut i syftet och frågeställningar nedan. 
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1.3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur hållbarhet inom bygg- och 
anläggningsbranschen definieras inom företagen. Studien avser även att identifiera vilka 
utmaningar som kan uppstå när hållbarhet integreras i företagets strategiarbete, genom att 
svara på följande frågeställningar:  
 

•   Hur definieras hållbarhet inom företagen?  
•   Vilka utmaningar upplever företagsledare med att integrera hållbarhet i 

företagens strategiarbete?  

1.4.	  Avgränsningar	  
Studien tar utgångspunkt i en mikronivå och syftar till att undersöka hur företag integrerar 
hållbarhet i sitt strategiarbete och hur företagsledare hanterar de utmaningar som är 
förknippade med detta arbete. Däremot, utesluter inte studien externa och 
branschspecifika faktorer som kan ha en inverkan på företags interna förhållanden. 
Företagsledare utgör studiens urval och innefattar de individer som på ledningsnivå 
ansvarar för att integrera hållbarhet i strategiarbetet. Vidare har vi valt att fastställa 
geografiska avgränsningar för studien som avser att endast undersöka företag verksamma 
inom Sveriges norra regioner, oberoende företagsstorlek. Hållbarhet som begrepp 
kommer i studien att avgränsas till att beröra tre följande aspekter; ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet.  
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2.	  Teoretisk	  metod	  
I detta kapitel presenteras och motiveras de teoretiska metodval som vi valt att konstruera 
studien efter samt hur vi närmar oss kunskap inom området. Inledningsvis ges en 
motivering för ämnesval, forskningsansats och angreppssätt samt val av teori. Vi 
avrundar med en beskrivning av litteratursökningen som följs upp av en kritisk 
argumentation.  

2.1.	  Ämnets	  uppkomst	  
Vi är två mastersstudenter, Josefin Thelander och Moa Wuotila, inom 
mastersprogrammet ledarskap och organisation vid Umeå Universitet. Denna studie utgör 
en D-uppsats inom det företagsekonomiska ämnesområdet för hållbarhet, 
organisationsförändring och strategiarbete. Genom vår tid på universitetet och via kurser 
på avancerad utbildningsnivå som behandlat organisationsstruktur, ledning, 
organisationsutveckling och hållbarhet, växte ämnesområdet för denna uppsats fram. 
Tidigare studier har påvisat att det finns en olöst problematik kring hur företagsledare ska 
lyckas integrera hållbarhet i företagets strategiarbete och i verksamhetens 
arbetsprocesser. Hållbarhet genom strategi har därmed visat sig utgöra något komplext 
och svårt för företagsledare att praktisera i verkligheten (Bonn & Fisher, 2011; Engert & 
Baumgartner, 2016; Epstein & Roy, 2001; Jarzabkowski, 2005). Detta skapade ramar för 
ämnesområdet och vår undersökning med fokus riktat mot företagsledares upplevda 
utmaningar i strategiarbetet kopplat till hållbarhet. 
 
Valet att undersöka bygg- och anläggningsbranschen grundade sig i de ökade krav och 
förväntningar som ställs på branschen att agera för en hållbar utveckling både på en global 
som nationell nivå. Företag inom branschen pressas till ett ansvarstagande och att ständigt 
utveckla sina verksamheter för en att möta yttre krav. Att lyckas integrera hållbarhet i 
strategiarbetet har förklarats vara utmanande och det har uppmärksammats i olika 
marknadsundersökningar som exempelvis PwC´s branschspecifika rapport (PwC, 2015). 
Branschen kännetecknas av att vara expansiv, kapitalstark och att utgöras av en växande 
marknad, särskilt i norra Sverige.  
 
Aktörerna inom branschen ansvarar för en stor miljö- och klimatpåverkan samtidigt som 
de förväntas producera ett hållbart samhällsbyggande och agera för en hållbar utveckling. 
Bygg- och anläggningsföretag kategoriseras av riskfyllda arbeten och en relativt hög 
skadestatistik, vilket ökar kraven på att säkra villkoren, för god och hållbar arbetsmiljö. 
Sveriges regeringen har efterlyst ett ökat behov av forskning inom området för ökad 
hållbarhet, specifikt för bygg- och anläggningsbranschen, vilket vi vill bidra till genom 
denna studie och uppsats (Formas, 2017; Regeringen, 2016; Regeringskansliet, 2016a; 
Regeringskansliet, 2016b; Regeringskansliet, 2018b; Svenska Byggindustrier, 2018a). 

2.2.	  Förförståelse	  
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) finns det tre typer av förförståelse inom 
forskningsarbeten. Den första gäller en teoretisk förförståelse som erhålls genom tidigare 
studier och utbildning. Den andra och mer allmänna förförståelsen genereras under livets 
gång och skapas till exempel via sociala relationer och arbetslivserfarenhet. Slutligen 
utgör den tredje typen av förförståelse, hur forskaren ser på kunskap och utvecklingen av 
kunskap inom det specifika ämnesområdet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76).  
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Vi som författare av denna uppsats har erhållit våra tidigare erfarenheter inom det 
teoretiska ämnesområdet genom var sin företagsekonomisk kandidatexamen; en via 
Södertörns Högskola inom management, innovation och entreprenörskap samt via Luleå 
Tekniska Universitet inom redovisning och verksamhetsstyrning. Vår kandidatexamen 
har byggts vidare med en utbildning på avancerad nivå, genom vårt mastersprogram inom 
ledarskap och organisation. Därmed utgörs vår teoretiska förförståelse av var sin 
universitetsutbildning på fyra år inom området företagsekonomi och på en avancerad nivå 
inom verksamhetsutveckling och hållbart företagande. Vår teoretiska förförståelse utgör 
därmed en grund för denna studies ämne, teori, metod, analys och slutsatser. 
 
Den allmänna förförståelsen inom ämnesområdet och mer specifikt att integrera 
hållbarhet i strategiarbeten har vi inte direkt arbetslivserfarenhet av. Däremot, har vi båda 
författare arbetslivserfarenhet av bland annat kvalificerat ekonomiarbete, kundrelationer 
och utveckling av förändringsprocesser. Detta har bidragit till en förståelse av hur dessa 
förseelser fungerar samt skapat för oss en förförståelse om företag, marknad och 
förändring. Vi har erhållit arbetslivserfarenheten från olika ledar- och medarbetarroller 
och bär därmed erfarenheter från olika perspektiv inom förändringsprocesser. Den tredje 
förförståelsen handlar om vilken vetenskaplig och metodologisk ståndpunkt vi som 
författare tar, vilket vi redogör mer om i avsnitten som nedan följer. 

2.3.	  Vetenskapligt	  angreppssätt	  
Forskningens vetenskapliga angreppssätt, det vill säga det ontologiska och 
epistemologiska synsättet, utgör en ståndpunkt för forskaren och undersökningen. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 81) beskriver att den ontologiska ståndpunkten 
klargör hur forskaren ser på kunskapen om världen och verkligheten. Denna ståndpunkt 
kan delas in i två grundläggande perspektiv som är lite av varandras ytterligheter; 
positivism eller hermeneutik. Positivismen beskriver verkligheten som objektiv, mätbar 
och därmed också generaliserbar (Alvesson & Sköldberg, 2000, s. 52; Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011, s. 81). I motsats till detta, beskrivs verkligheten som subjektiv 
enligt hermeneutiken, vilket betyder icke generaliserbar samt att allt som upplevs kräver 
en tolkning för att skapa förståelse. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s. 73) belyser 
att flertalet samhällsvetenskapliga forskare kan ha en verklighetssyn som inkluderar drag 
av båda ståndpunkterna. Vår ontologiska ståndpunkt utgick från det hermeneutiska 
perspektivet med anledning av studies syfte; att undersöka hur olika företagsledare 
upplever och identifierar utmaningar inom strategiarbetet för hållbarhet inom deras 
specifika verksamheter. 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2000, s. 52) är forskarens ontologiska synsätt 
sammankopplat med, och ger riktlinjer för den epistemologiska ståndpunkten, vilket 
också förklarar hur forskaren ser på införskaffandet av kunskap. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2011, s. 81) beskriver att ur en positivistisk ståndpunkt deduceras 
empirisk kunskap genom försök att finna orsakssamband, strukturer och objektiva svar. 
Hermeneutiken inducerar istället kunskap, vilket innebär att forskaren söker efter unika, 
subjektiva tolkningar samt individens egna världsbilder och upplevelser. Ur hermeneutik 
har det socialkonstruktivistiska synsättet vuxit fram, som förklarar att verkligheten består 
av subjektivt skapade fenomen och konstruktioner (Alvesson & Sköldberg, 2000, s. 53; 
Creswell, 2013, s. 20; Johansson, 2005, ss. 25–26). Detta betyder att det krävs en tolkning 
för att skapa förståelse för verkligenheten samt för nå kunskap i området.  
 



 

 
 

10 
 

Denna studie upprättades ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och med en 
hermeneutisk syn på kunskap och införskaffandet av kunskap som nämnts ovan. Det 
innebär att vi inte önskade att fastställa en sanning som är objektiv, istället sker en 
tolkning av respondenternas svar för att beskriva deras sanning av verkligheten. Alvesson 
och Sköldberg (2000, s. 53) beskriver att ett hermeneutiskt angreppssätt innefattar en 
förståelse av ett fenomen som är en del av det hela, och som endast kan bli förstådd genom 
dess helhet. Det är något som Johansson (2011, s. 40) beskriver, att verkligheten anses 
vara föränderlig och att det sociala samspelet utgör det betydande. Därmed kan 
verkligheten inte vara konstant. För vår studie innebar detta att studiens resultat inte visar 
på det “sanna” svaret, utan istället motsvarar resultatet en upplevd version av 
verkligheten. 

2.4.	  Metodologiskt	  angreppssätt	  
Kvantitativ och kvalitativ metod utgör två olika metodologiska angreppssätt som står i 
motsatsförhållande till varandra, och det är inte ovanligt att kombinationer av dessa två 
metoder tillämpas (Bryman & Bell, 2011, ss. 390–391). Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2011, s. 83) beskriver att det vetenskapliga synsättet ligger till grund för en studie och 
avgör därmed vilken forskningsmetod som är mest lämplig. Eftersom vår studie 
upprättats med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt föll valet naturligt på att tillämpa 
en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en djupgående 
insamling av empiriskt material för att finna individens subjektiva upplevelser om 
verkligheten, givet den sociala kontexten de agerar inom (Bryman & Bell, 2011, s. 391; 
Creswell, 2013, ss. 20–21; Johansson, 2005, ss. 21–23; Patel & Davidson, 2011, s. 24). 
Med anledning av den här studiens syfte, som riktats mot att uppnå en djupare förståelse 
för respondenternas upplevelser, var också den kvalitativa metodiken bäst lämpad för att 
uppnå detta.  
 
Patel och Davidson (2011, s. 13) beskriver, på ett något förenklat sätt, att skillnaden för 
kvantitativ och kvalitativ forskning är metoden för datainsamling, bearbetning och analys 
av det empiriska materialet. Inom kvalitativ forskning riktas fokus ofta på mer visuella 
och verbala undersökningsmetoder, till exempel genom intervjuer och olika 
samtalsformer. Kvantitativa metoder innebär istället ett mer statistiskt förhållningssätt. 
Därmed menar Patel och Davidson (2011, s. 13) att om studiens problemformulering och 
syfte innefattar att undersöka ett fenomen som kräver tolkning av data för att förstås, bör 
en kvalitativ metod tillämpas. Utifrån detta resonemang, valde vi att utföra 
semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriskt material för vår studie. Enligt 
Bryman (2002, s. 413) skapar denna struktur större frihet för respondenten att själv styra 
samtalet, som i sin tur tillät oss att följa upp respondentens svar med vidare följdfrågor. 
För vår studie möjliggjorde denna struktur att vi kunde framställa en reflektion av 
företagsledarnas verklighet som vi beskriver mer om i kapitlet för praktisk metod (se 
avsnitt 4.5).  
 
Vid senare sammanställning av intervjuerna, reflekterade och analyserade vi kring de 
olika delarna av vår insamlade empiri. Alvesson och Sköldberg (2000, s. 53) beskriver 
detta genom den hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att man går in på djupet i de olika 
delarna av det insamlade empiriska materialet för att sedan ställa det i relation till en 
helhet. Genom att tolka respondenternas svar med koppling till vår teoretiska referensram 
kunde vi skapa en förståelse för helheten. Därmed, utgjorde en kvalitativ metod ett 
självklart val för vår studie för att kunna svara på denna studies problemformulering, syfte 
samt frågeställningar. 
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2.5.	  Teoretiskt	  angreppssätt	  
Ofta grundas valet av forskningsansats på antingen en induktiv eller deduktiv grund. En 
deduktiv ansats innebär i korta drag en teoriprövning, det vill säga att forskaren ställer 
upp hypoteser om det som avses att undersökas. Sedan testas detta empirisk och ställs 
mot teori för att sedan kunna förkasta eller inte förkasta hypotesen (Bryman & Bell, 2011, 
s. 31). Induktion handlar mer om teoribildning, det vill säga att resultatet av den empiriska 
undersökningen bildar ny teori. Det utgör därmed en motsats till deduktion, vars resultat 
är insamlad empiri som ställts mot en teoretisk granskning (Bryman & Bell, 2011, s. 34). 
Kvalitativa metoder tillåter flexibilitet valde vi att upprätta denna studie via en abduktiv 
forskningsansats. Den abduktiva ansatsen kan beskrivas som en växelverkan mellan 
induktion och deduktion (Bryman, 2002, s. 527–530; Patel & Davidson, 2011, s. 24). 
Eftersom vårt vetenskapliga angreppssätt är socialkonstruktivistiskt, finns en 
medvetenhet om att studien utgår från teori, via empiri och tillbaka till teori igen. Vi har 
därför riktat fokus på att bidra till vidare kunskapsbildning inom ämnesområdet och till 
vidareutveckling av befintlig teori, snarare än att presentera ett helt nytt fenomen 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 13, 60). Patel och Davidson (2011, s. 24) menar dock att 
det finns risker med att arbeta abduktivt främst för att forskningsprocesser sällan startar 
helt neutralt, men också för att forskaren kan vara färgad av egna erfarenheter och tidigare 
forskning. Det innebär att vi som författare har behövt upprätthålla en viss distans till vår 
tidigare kunskap inom ämnesområdet vid insamling och analys av det empiriska 
materialet för att säkerställa att det inte skulle påverka studiens resultat.  
 
Studien ämnar bidra till och vidareutveckla området kring strategiteori kopplat till 
hållbarhet och organisationsförändringar, inom den givna kontexten. Genom att 
systematiskt arbeta med studiens teoretiska referensram samt det empiriska materialet har 
vi givits möjlighet att hantera oväntade händelser på ett sätt som inte har påverkat 
arbetsprocessen i betydande grad. Den teori som studien slutligen har utgått ifrån består 
av olika teorier inom ämnesområdet som vi redogör för i avsnittet nedan. 

2.6.	  Urval	  av	  teori	  
I den här studien har vi valt att belysa hållbarhet utifrån teori kring hållbarhet och 
ansvarstagande. Hållbarhet utgör ett omfattande ämnesområde inom den akademiska 
världen och så även bland företagen inom olika branscher. Därmed, är viktigt att klargöra 
den här studiens ståndpunkt inom detta och därmed redogöra vad som menas med 
hållbarhet och strategiarbete för ökad hållbarhet. Den teoretiska referensramen utgörs av 
definitioner och förklaringsmodeller om vad hållbarhet och ansvarstagande innebär 
(Elkington, 1998; Carroll, 1991; Crane & Matten, 2016; Van Marrewijk, 2003). För att 
kunna förklara hur företagsledare i branschen fattar beslut i en föränderlig miljö och hur 
de arbetar med utveckling för att anpassa verksamheten efter rådande eller framtida 
förhållanden, tar vi avstamp i teori för organisationsförändring (Jacobsen & Thorsvik, 
2002; Nadler & Tushman, 1990; March, 1981; Porras & Silvers 1991).  
 
För att sedan förklara hur strategiarbetet går till och varför utmaningar uppstår, utgår vi 
från teori om strategiarbete ur ett praktikperspektiv samt strategy-as-practice 
(Jarzabkowski, 2005; Jarzabkowski et al., 2007; Jarzabkowski & Spee 2009; Spender & 
Grinyer, 1996; Whittington; 2006). Genom tillämpning av den här typen av strategiteori 
kunde vi studera strategi ur en tolkande, beteendestyrd och social utgångspunkt. Med 
detta praktiska perspektiv, kan vi nå en förståelse för den kontext som företagsledaren 
leder sin verksamhet inom och hur det kan påverka strategiarbetet. Det möjliggjorde även 
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för en undersökning av företagets interna processer och hur processerna kan påverkas och 
vändas till fördelar samt hur olika faktorer kan leda till utmaningar.  

2.7.	  Litteratursökning	  
Vi har grundat vår litteratursökning i vetenskapliga artiklar samt tryckt litteratur inom det 
företagsekonomiska området för hållbarhet, organisationsförändring samt strategiarbete. 
Vi har använt olika sökmotorer och databaser som vi haft tillgång till via hemsidan för 
Umeå Universitetsbibliotek. Vi har främst använt oss av Academic Search Elite 
(EBSCO), Scopus och Emerald. Samtliga artiklar som inkulderats i studien är peer 
reviewed, vilket innebär att det är publicerade artiklar som är både granskade av 
oberoende parter och publicerade, eller kommer att bli publicerade i olika akademiska 
journaler och tidskrifter. Genom arbetsprocessen för den här studien har vi systematiskt 
arbetat med grunda våra teoretiska ställningstaganden med utgångspunkt i tryckt 
facklitteratur och kompletterat detta med artiklar som belyser studiens ämnesområde från 
olika aspekter och perspektiv. Vi har även systematiskt refererat till dessa artiklar samt 
övriga information om branschen som möjliggjorde att vi kunde definiera ett teoretiskt 
gap som denna studie avser att bidra till. Genom arbetsprocessen har vi vidhållit ett 
kritiskt förhållningssätt till studies teori och information, detta är viktigt när det teoretiska 
området som studien vilar på är omfattande och har flera olika perspektiv och vinklar.  
 
Vi har undvikit sekundära källor genom processens gång och har i största möjlig använt 
originalkällor. Att lyckas få tillgång till dessa har inte alltid varit enkelt, eftersom vissa 
originalkällor varit svåra att spåra och hitta, men via olika refererat i texter och 
referenslistor har det ändå varit möjligt. Därför har vi systematiskt arbetat med vår 
litteratursökning i vår studie, för att sedan säkerställa att vi själva refererar korrekt till 
utvald facklitteratur, hemsidor, artiklar samt citat. Syftet med det är främst att säkerställa 
den akademiska kvalitet som vi eftersträvar sam för att underlätta granskningen av vår 
uppsats av olika läsare och kommande forskare.  
 
Sökord: corporate sustainability, corporate responsibility, organizational change, 
change management, strategy,  strategy-as-practice. 
 
  



 

 
 

13 
 

3.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska referensram. Inledningsvis beskriver vi 
teori för hållbarhet och ansvarstagande, som utgör grunden till ämnesområdet. Därefter 
inkluderas hållbarhet i förhållningssättet till resterande teori. Vidare redogör vi för teori 
om organisationsförändringar och strategiarbete. Avslutningsvis illustreras och 
sammanfattas den teoretiska referensramen. 

3.1.	  Hållbarhet	  
Crane & Matten (2016) definierar företagsetik likt; “the study of business situations, 
activities, and decisions where issues of right and wrong are addressed” (Crane & 
Matten, 2016, s. 5). Denna definition förklarar vad som är moraliskt rätt och fel vid 
exempelvis olika strategiska beslut inom ett företag. Diskussionen kring hur begreppen 
moral och etik ska skiljas åt har varit och är än idag pågående inom detta breda 
forskningsområde. Crane och Matten (2016, s. 8) menar att det är fördelaktigt att göra 
skillnad på dessa begrepp för att på djupet definiera vad de innefattar. Parker (1998, s. 
29) argumenterar för detta och menar att i olika studier bör detta tydliggöras och först då 
kan det bidra till ökad förståelse för vad hållbarhet faktiskt innebär.  
 
Jensen och Sandström (2016, s. 99) menar att hur företagsledare formulerar och språkligt 
uttrycker sig kring hållbarhet påverkar hur det uppfattas i verksamheten samt förståelsen 
för innebörden. Ett ökat ansvar för hållbarhet är inte är något som en enskild individ kan 
åstadkomma inom en organisation, utan det är en process som måste hanteras på ett 
kollektivt sätt för att utöka ansvarstagandet och påverka moralen hos varje individ (Jensen 
& Sandström, 2012, ss. 104–105). Crane och Matten (2016, s. 8) definierar moral likt 
normer och värden som ingår i de sociala processerna, och som i sin tur definierar vad 
som är ett rätt och fel agerande för samhälle och individer. Etik handlar om att studera 
moral, och identifiera bakomliggande orsaker för moraliska beslut tas fram i form av 
regler och principer. Dessa kan i sin tur bestämma vad som utgör ett accepterat agerande 
och inte. 
 
Hållbarhet är ett koncept som lyfts fram i diskussioner kring företagsetik bland 
akademiker, myndigheter, företag och olika organisationer runt om i världen. Crane & 
Matten (2016, s. 33) definierar hållbarhet som; “the long-term maintenance of systems 
according to environmental, economic and social considerations”. Elkington (1998) har 
i likhet med det beskrivit hållbarhetsarbete ur tre aspekter; miljö, sociala och ekonomiska 
(se Figur 1 nedan) och har etablerat konceptet the triple bottom line (TBL).  
 

 
Figur 1. Konceptmodell för TBL; ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. 

Elkington (1998, s. 19) menar att ett företag oftast inte bara har som mål att gå med vinst, 
utan även att bidra till miljömässiga och sociala värden. TBL-konceptet utgörs av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala “bottom lines”, vilka ger perspektiv till varför 
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hållbarhetsarbete utgör ett viktigt mål för att upprätthålla företagets affärsetik. TBL 
grundar sig i en utvärdering av ett företag och dess sätt att tänka och arbeta kring 
företagets strategiarbete, vilka mål som sätts upp och varför med koppling till hållbarhet. 
Därmed, kommer följande avsnitt i den teoretiska referensramen att utgår från TBL och 
det skapar en grund till hur vi refererar till hållbarhet och hållbar utveckling i denna studie 
(Crane & Matten, 2016; Elkington, 1998).  

3.1.1.	  Ansvar	  och	  ansvarstagande	  

Hur och vem som bär ansvaret och tar ansvar för hållbarhet i företag samt en långsiktigt 
hållbar utveckling i stort, är ett väl forskat och omdebatterat område. Ansvarstagande kan 
kopplas till både företag, organisationer och samhället men i olika grad och kan förklaras 
på flertalet olika sätt. Jensen och Sandström (2012) beskriver exempelvis genom 
påverkan på det organisatoriska processerna kan även individens och företagens moral 
påverkas, vilket således kan bidra till ett ökat ansvarstagande. I denna studie kommer vi 
att utgå från en modell framtagen av Carroll (1991) som beskriver och förklarar 
företagens ansvar samt grader av ansvarstagande enligt fyra nivåer (se figur 2 nedan).  
 

 
 

Figur 2. Företags fyra nivåer av ansvarstagande.  
Källa: Carroll (1991, s. 42) 

Modellens första nivå av ansvarstagande utgör ett ekonomiskt ansvar. Det innebär att 
företag ska drivas på ett lönsamt sätt så att belastningen som sker på samhället 
kompenseras i form av en exempelvis fullföljd beskattning och betalning av olika 
avgifter. Andra nivån, legalt ansvar, står i nära relation till ekonomiskt ansvar men 
definieras av att företaget agerar enligt lag och regelverk. Det kan beskrivas som 
samhällets definition av vad som är ett rätt och fel handlande. Bryter företaget mot lagen 
får det ofta allvarliga konsekvenser och det går i relativt stor utsträckning att kräva ansvar 
av företaget. Om dessa två obligatoriska nivåer av ansvarstagande inte uppfylls, drabbas 
ofta företaget av ekonomisk förlust som kan te sig på olika sätt (Carroll, 1991, s. 42). Den 
tredje nivån, etiskt ansvar, innebär att företag ska agera och göra val i enlighet med 
samhällsnormer samt uppfylla de förväntningar som samhället ställer på dem (Carroll, 
1991, s. 42). Den fjärde nivån, filantropiskt ansvar, grundar sig inte på krav eller direkta 
förväntningar från samhället. Ansvarstagandet är istället frivilligt och företaget kan själv 
välja aktiviteter som de vill ta ansvar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling 
(Carroll, 1991, s. 42).  
 
Ett filantropiskt ansvar kan exempelvis synliggöras genom företagens val att sponsra 
idrottsföreningar, skänka pengar till välgörande- och samhällsnyttiga ändamål eller på 
andra vis bidra till samhällets hållbarhet. Skillnaden mellan det etiska och filantropiska 
ansvaret är att samhället inte har några förväntningar på att företag ska ta ett filantropiskt 
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ansvar, även det finns en önskan om detta (Carroll, 1991, s. 42). Ett företag som inte ägnar 
sig åt filantropi beskrivs inte som oetiskt. Om företaget å andra sidan inte tar ansvar eller 
bryter mot något som anses vara oetiskt, kan företaget då också anses vara omoraliskt. 
Därför bör företag integrera hållbarhet i sin verksamhet på ett sätt genererar i vinst, se till 
att lagar och regler följs samt genom att ta olika typer av frivilligt ansvar agera på ett 
etiskt sätt och som en god samhällsaktör som bidrar till det gemensamma i samhället 
(Carroll, 1991, ss. 42–43).  
 
Porter och Kramer (2006) menar att socialt ansvarstagande på lång sikt kan resultera i 
lönsamhet, men endast när det filantropiska ansvarstagandet är direkt knutet till 
verksamheten och dess kontext. På så vis kan det skapa synergieffekter vilka kan resultera 
i lönsamhet. Detta beskrivs som strategisk filantropi och innefattar genomtänkta 
filantropiska aktiviteter som är anknutna till verksamhetens strategiska mål. Strategisk 
filantropi realiseras när företagen identifierat viktiga sociala och ekonomiska mål, för att 
därefter agerar på ett sätt som skapar fördelar både för samhället och den egna 
verksamheten (Crane & Matten, 2016; Elkington, 1998; Carroll; 1991; Porter & Kramer, 
2006). Porter och Kramer (2006, s. 4) menar även att om företagsledningen analyserar 
sitt hållbarhetsarbete på samma sätt som andra strategiska beslut inom sin 
kärnverksamhet, kan det frivilliga ansvarstagandet blir mer än en bara en kostnad eller 
agerande för välgörenhet. Företagen kan därmed dra nytta av detta och använda det 
strategiska hållbarhetsarbete som en källa för att nå nya marknadsmöjligheter, legitimitet 
och konkurrensfördelar (Elkington, 1998, s. 19; Crane & Matten, 2016; Porter & Kramer, 
2006, s. 5; Van Marrewijk, 2003). 

3.1.2.	  Hållbart	  företagande	  

Hållbarhet är ett omdebatterat och komplext begrepp, vilket har visat sig både i praktik 
och inom forskning. Idag finns meningsskiljaktigheter kring begreppet och kanske främst 
om den egentliga betydelsen av begreppet för företagens verksamhet och det dagliga 
beslutsfattandet (Svenska Byggindustrier, 2018a; Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014; 
Amini & Bienstock, 2014). Montiel (2008) redogör för hur akademisk forskning faktiskt 
klassificerar hållbarhet och hållbart företagande, samt vilka trender som kommit och gått 
inom forskningsområdet från 70-talet och framåt. Dessa trender och olika definitioner av 
begreppen har över tid vuxit samman och idag är det relativt svårt att skilja dem åt. En 
samstämmighet finns ändå kring att hållbarhet kan definieras utifrån och enligt Elkington 
(1998) ´s definition av TBL, som ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (Crane 
& Matten, 2016; Van Marrewijk, 2003).  
 
Identifierad problematik med detta är att via den forskning som gjorts inom området samt 
företagens faktiska agerande för hållbarhet ofta syfta på samma sak, men att utfallen har 
visats vara varierande (Amini & Bienstock, 2014; Lo, 2010; Montiel, 2008). Ett exempel 
på detta är att hållbarhet och hållbart företagande länge beskrivits som valfria 
företagsaktiviteter, vilka behandlar sociala och miljömässiga aspekter och som kan 
möjliggöra för företag att nå fram till intressenter (Lo, 2010, s. 312). För att nyansera 
detta ytterligare går det att göra en skillnad på ett kortsiktigt och långsiktigt 
hållbarhetsarbete, vilket i sin tur kan inverka på utfallet kopplat till lönsamhet, legitimitet, 
konkurrensfördelar samt ett hållbart företagande (Amini & Bienstock, 2014; Crane & 
Matten, 2016; Elkington, 1998; Porter & Kramer, 2006; Van Marrewijk, 2003).  
 
Om hållbarhetsarbete är något som anses vara kortsiktigt eller långsiktigt förklarar Crane 
och Matten (2016, s. 54) har utvecklats över tid, från en traditionell syn på hållbarhet till 



 

 
 

16 
 

ett mer modernt synsätt. Det moderna synsättet innebär en inkludering av hållbarhet i hela 
organisationen, som enkelt uttryckt innebär att verksamheten andas hållbarhet. Amini & 
Bienstock (2014, s. 13) menar enigt att hållbart företagande vilar på idén om en 
organisation vill uppnå och upprätthålla långsiktig hållbarhet måste företaget ta samtliga 
hållbarhetsaspekter i dess omgivning i beaktning; sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter. Van Marrewijk (2003, s. 95) menar att en enda definition av hållbarhet och 
hållbart företagande inte är rimlig. Istället ska hållbarhetsarbete matchas och anpassas till 
varje enskild organisations utveckling, struktur och ambitionsnivå.  
 
Elkington (1998) menar likt Van Marrewijk (2003) att ekonomisk hållbarhet på lång sikt 
endast kan uppnås genom att strategiskt arbeta med samtliga av de tre aspekterna inom 
hållbarhet (se Figur 1). Om fokus endast riktas mot ekonomiska aspekter kommer det 
endast ge kortsiktiga resultat. Det innebära att ett företag inte kan separera ekonomisk 
hållbarhet från miljömässiga och sociala aspekter av hållbarhet (Elkington, 1998, s. 19). 
Enligt Amini & Bienstock (2014, s. 13) har Elkingtons approach om TBL mött mycket 
kritik med anledning av att det är svårt för företag att implementera samtliga aspekter av 
hållbarhet i sin verksamhet. Flertalet studier, som ofta är baserade på amerikansk kontext, 
har enligt Amini & Bienstock (2014, s. 13) uppvisat en övertygelse bland företagen om 
att resurserna som läggs på miljö och social hållbarhet enbart medför negativa effekter på 
den ekonomiskt långsiktiga hållbarheten med anledning av att de kortsiktiga kostnaderna 
blir för stora. 
 
Enligt Porter & Kramer (2006) kan ett företags ekonomiska förlust beror på att ett 
miljömässigt och socialt hållbarhetsarbete inte kopplats ihop med företagsstrategierna. 
De menar att ett enskilt företag inte kan lösa alla samhällsproblemen och själv bära 
kostnaden för dessa. Istället ska företagen fokusera på hållbarhetsfrågor som kan 
sammanflätas med det specifika företagandet för att på så vis kunna bidra till att skapa 
positiva effekter i samhället (Elkington, 1998; Porter & Kramer, 2006, s. 6; Van 
Marrewijk, 2003, s. 95). En viktig aspekt som också Camilleri (2017) lyfter fram är att 
hållbarhet som område och begrepp alltid har, och alltid kommer att utvecklas för att 
reflektera det moderna samhällets realitet. Crane och Matten (2016, s. 54) menar att 
prioriteringarna för hållbarhet beror på hur företagets övergripande strategier är 
formulerade. De skiljer på två huvudspår inom forskningsområdet för strategiarbete och 
ökad hållbarhet; traditionellt eller modernt synsätt (se Tabell 1 nedan).  

Tabell 1. Traditionellt versus modernt synsätt på strategiarbete och hållbarhet. 
Källa: Crane och Matten (2016, ss. 54–55). 

 
 

Enligt Crane och Matten (2016, ss. 54–55) innebär ett traditionellt synsätt på 
hållbarhetsarbete något tillfälligt och som på kort sikt läggs till i företagets strategier och 
strategiarbete. Därmed, är det inte integrerat i kärnverksamheten, utan företaget ser det 
endast mer som en potentiell vinstmöjlighet på kort sikt. Det kan exempelvis vara genom 
att driva ett hållbarhetsarbete för att säkerställa företagets rykte eller varumärke inom ett 
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specifikt och begränsat projektarbete. Crane och Matten (2016, s. 55) beskriver det 
moderna synsättet på hållbarhetsarbete innebär att företaget ser på hållbarhet och 
ansvarstagande som en möjlighet att skapa långsiktig vinning och samtidigt bidra och 
skapa ett mervärde i företagets omgivning och i samhället. Det förutsätter att 
hållbarhetsarbetet integreras i kärnverksamheten och att det genomsyrar hela företaget i 
samtliga strategiska beslut och aktiviteter. Företag som arbetar med detta vill ofta att 
intressenter, kunder och andra samhällsaktörer ska förstå mervärdet av deras agerande för 
att marknaden ska välja företagets produkter eller tjänster (Crane & Matten, 2016, s. 55).  
 
Van Marrewijk (2003, s. 101) förklarar att en verksamhet som genomsyras av hållbarhet 
ofta anses vara ett ultimat mål, det vill säga att företaget vilar på en hållbar värdegrund. 
Samtidigt som hållbarhet inkluderas i alla företagens värderingar och handlingar. Van 
Marrewijk (2003, ss. 101–102) förklarar att det endast är när företag fokuserar på de olika 
delarna av TBL; ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, som det är möjligt att 
uppnå den moderna definitionen av strategiskt hållbarhetsarbete. I en idealistisk 
verklighet är det fullt möjligt att ständigt uppnå hållbarhet i samtliga processer inom en 
verksamhet, men detta är sällan fallet. Att upprätthålla ett hållbarhetsarbete som anses 
tillfredsställande är ofta komplext och innefattar en mängd beslut, aktioner och 
ställningstaganden. Det kräver att företagsledare och de ansvariga inom organisationen 
är medvetna samt kan hantera och anpassa företaget efter både externa och interna 
förändringar. Detta redogör vi för i avsnittet nedan.  

3.2.	  Företag	  i	  förändring	  
För att bygg- och anläggningsföretag idag ska klara av att konkurrera på marknaden samt 
vinna accepteras av samhället skapas flertalet utmaningar och krav på intern 
organisatorisk förändring. Detta tydliggörs när är det gäller förändringar kopplat till 
hållbarhet eftersom arbetsprocesser för en hållbar utveckling handlar just om det; att 
sträva mot att skapa förändring och förbättring (Crane & Matten, 2016, s. 55; Van 
Marrewijk, 2003, s. 95; Jensen & Sandström, 2012, ss. 111–112). Därmed krävs det att 
företagen och företagsledare arbetar med ständig förändring som en del av 
organisationens strategier och livscykel. Detta kan uttryckas genom begreppet 
organisering, som enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 438) innebär att skapa ramar 
och att styra över verksamhetens handlingsmöjligheter, riktning samt 
informationshantering. Detta är viktigt om företagen ska klara av att hantera och 
minimera graden av variationer så att en icke önskad förändring uppstår internt eller 
externt i organisationen.  
 
Förändring utgör en naturlig del av organiseringen, och därmed bör förändringar 
implementeras inom hela företaget för att upprätthålla konkurrenskraft på marknaden. 
Företagsledare bör därmed arbeta med att skapa förståelse och prognosera för olika 
riktningar för den interna och externa utvecklingen som sker, samtidigt som de arbetar 
för att upprätthålla en stabilitet inom organisationen. Graden av förändring och hur 
förändring sker inom organisationen varierar mellan och inom företagen (Daft & Weick, 
1984, s. 292; Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 438; Nadler & Tushman, 1990, s. 94; March, 
1981, s. 565). Nadler och Tushman (1990, s. 79) beskriver att ledarens roll inom 
förändringsprocesser är olika betydande beroende på graden av organisatorisk förändring. 
Därmed bör ledaren anpassa ledarskapet för att möta de behov som uppstår genom hela 
förändringsprocessen.  
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3.2.1.	  Fyra	  dimensioner	  av	  förändring	  	  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 440) kan organisatorisk förändring ske på tre sätt, 
som svar på interna eller externa behov inom företagens kontext. Det första sättet är 
förändring genom nya sätt att genomföra uppgifter, använda teknik eller genom ändringar 
av strategier och mål. Det andra sättet är förändring av organisationens samordning, 
exempelvis av arbetsuppgifter, strukturer, belöningssystem samt kontrollfunktioner. Det 
tredje sättet är förändring av organisationens kultur och därmed normer, antaganden och 
värderingar. Jacobsen och Thorsvik (2002, ss. 440–444) beskriver sedan 
organisationsförändringar genom fyra olika dimensioner som beskrivs nedan.  

•   Strukturell eller kulturell förändring: Strukturell förändring innebär en förändring 
av organisationens formella struktur. Det kan involvera förändring av dess 
styrning, arbetsfördelning eller av system för belöning och samordning. 
Strukturell förändring kan ofta vara ett svar på en kulturell förändring, vilket kan 
innebära förändringar av attityder, uppfattningar, åsikter, som således kan ha en 
effekt på skapandet och utvecklingen av relationer. Kulturella förändringar kan 
även vara ett svara på en strukturell förändring. Därmed kan en förändring inom 
det ena området också ge en effekt på det andra. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
443) 

•   Evolutionär eller revolutionär förändring: En evolutionär förändring kan 
beskrivas som mindre inkrementella förändringar under en längre period. Detta 
kan förklaras som en längre process av utveckling och förändring för att uppnå ett 
bättre framtida läge. En revolutionär förändring kan i motsats till det förklaras 
som en kraftig och strategisk förändring under en kortare period. Detta påverkar 
hela organisationen för att uppnå nödvändiga resultat. Vid en sådan förändring 
använder företagsledningen ofta nya strategier, mål och mer slagkraftiga åtgärder 
för att styra verksamheten. (Eriksson-Zetterquist, Müllern & Styhre, 2011, s. 220) 
Enligt Tushman och O ́reilly (1996, ss. 23–24) är det viktigt att kunna tillämpa 
både revolutionära och evolutionära förändringsprocesser, samt veta när dessa bör 
användas för att utveckla och förändra verksamheten. Detta blir viktigt eftersom 
det möjliggör en smidigare hantering av utmaningar, både externt och internt. 
Exempelvis kan det finnas behov för ett företag som agerar inom en föränderlig 
miljö att anpassa sig snabbt. Samtidigt behövs en kontinuerlig förändring av 
struktur, system och kultur. Detta för att kunna upprätthålla en flexibilitet och 
balans mellan stabilitet och förändring (Tushman & O'reilly, 1996, ss. 23–24).  

•   Reaktiv eller proaktiv förändring: Reaktiv förändring innebär ett svarar på en 
redan inträffad händelse, internt eller externt. Detta kan exempelvis innebära 
åtgärder för att minska reklamationer, förbättra hållbarhet och kvaliteten. Proaktiv 
förändring kan istället ske i förebyggande syfte och är lämpligt agerande inför en 
förväntad händelse i syfte att uppnå ett önskat läge i framtiden. Det kan 
exempelvis handla om att agera på ett sätt som kan skapa möjligheter och 
konkurrenskraft i framtiden. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 441–442) Idag finns 
det förväntningar och krav på företag att öka ansvarstagandet för hållbar 
utveckling och förändring. Denna studie avser främst att studera företagens samt 
företagsledares svar på detta, som ett krav på ett förändringsarbete.  

•   Planerad eller oplanerad förändring: Planerad förändring innebär att aktivt 
anpassa företaget och verksamheten efter nya förhållanden. Det förutsätter ett 
lärande och en förståelse för hur förändringen ska planeras (Jacobsen & Thorsvik, 
2002, s. 444; Porras & Silvers, 1991, ss. 51–52). Förändringar bygger däremot 
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inte alltid på resultat av rationella planer och beslut, utan de kan uppstå genom 
organisationens livscykel, konflikter, maktstrukturer eller andra val inom 
organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 444). 

Dessa dimensioner utgör grunden för den matris som Nadler och Tushman (1990, s. 80) 
tagit fram (se Figur 3 nedan). Matrisen utgörs av fyra fält och kan ses i relation till de 
dimensioner som presenterats ovan: 

 
Figur 3. Fyra typer av organisationsförändringar i fyra dimensioner. 

Källa: Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 441), Nadler och Tushman (1990, s. 80). 
 
Anpassning innebär små förändringar som svar på en redan inträffad händelse internt eller 
externt. Det kan exempelvis vara genom att rekrytera nya kompetenser eller att arbeta för 
att förändra beteenden i syfte att hantera olika problem i verksamheten. Omvandling utgör 
till skillnad från det en omfattande och strategisk förändring som svarar på en redan 
inträffad händelse. Det kan exempelvis vara att en organisation måste vidta omfattande 
åtgärder för att hantera en krissituation. Justering innebär en mer förebyggande och 
inkrementell utveckling. Det gäller sällan en förändring av hela organisationen utan 
istället en förändring och anpassning av exempelvis rutiner inom en mindre del av 
organisationen. Omorientering utgör större och strategiska förändringar i ett 
förebyggande syfte, såsom att genomföra en omorganisering av hela verksamheten. Detta 
fält begränsas i denna studie med anledning av att det behandlar ett mer proaktivt 
förändringsarbete. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 442: Nadler & Tushman, 1996, ss. 79–
80) 
 
Enligt March (1981) utgör organisationer komplexa system som måste anpassas och 
förändras i enlighet med rådande samhällsutveckling för att överleva. Det innebär en 
utmaning för företagsledare som är begränsat rationella i sitt beslutsfattande om hur 
organisationen på ett bästa sätt ska arbeta med förändring. Att hantera och tolka 
information från omgivningen samt finna de aktiviteter som är bäst lämpade för den egna 
organisationen innebär en hantering av utmaningar (Daft & Weick, 1984, s. 292). Vidare 
är det viktigt att företagsledare uppmuntrar medarbetare att ändra sina handlingsmönster 
och beteenden i det vardagliga arbetet på ett sätt som möter organisationen behov av 
förändring. Detta är en förutsättning för att förändring och anpassning ska kunna uppstå 
på ett planerat sätt samt skapa långsiktiga resultat (Porras & Silvers, 1991, s. 55).  
 
Krav och behov av förändring kan däremot variera internt inom en verksamhet. 
Medarbetare kan försöka skapa mönster av stabilitet och förändring av en arbetsmiljö 
eller enskilda arbetsuppgifter. Detta sker i ett försök att få arbetsplatsen att vara i nivå 
med medarbetarnas individuella behov. Företagsledningen utgör därmed en viktig del i 
förändringsprocessen och kan beskrivas som en länk mellan olika intressen både internt 
och externt (March, 1981, ss. 571–572; Porras & Silvers, 1991, s. 63). March (1981, s. 
573) beskriver att det är viktigt att ledningen introducerar nya teknologier, formulär, 
slogans, idéer och symboler, vilka kan skapa ett gemensamt behov och en mening till 
förändringen. Det kan i sin tur skapa en ökad delaktighet och ett gemensamt 
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ansvarstagande inom verksamheten, som exempelvis för en hållbar utveckling. Att 
kontrollera, uppmana och styra aktörer samt aktiviteter inom organisationen utgör en 
komplex med viktig uppgift för att kunna hantera oönskade mönster av handling, 
beteende och beslutsfattanden (March, 1981, ss. 571–574).  
 
Företag inom bygg- och anläggningsbranschen arbetar ofta i olika typer av projekt, vilket 
kan innebära olika sätt att styra verksamheten. Denna typ av verksamhet utgörs av 
tillfälliga arbetsprocesser och särkopplade delar från kärnverksamheten. Krav ställs på 
företagsledningen att strategiskt styra verksamheten, projektledare och medarbetare på 
ett sätt som allierar med företagets visioner, mål och strategier (Silvius, 2017, ss. 1486–
1487; Porras & Silvers, 1991, s. 55; Maylor, 2010, s. 5). Vad som kan förstås som viktigt 
i en komplex och föränderlig organisatorisk kontext, är företagsledningens förståelse för 
hur de organisatoriska resurserna kan styras inom hela verksamheten. Förståelsen om 
möjligheter och begränsningar både internt och externt är därmed viktig. I nästkommande 
avsnitt redogör vi för hur strategiarbete har utvecklats teoretiskt samt hur 
företagsledningen kan utveckla och driva ett internt strategiarbete mot och för en ökad 
hållbar utveckling. 

3.3.	  Strategiarbete	  
Strategi är ett omdiskuterat begrepp som än idag saknar en enhetlig definition inom 
strategiforskningen. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015, s. 203) beskriver 
strategi som ett sätt att förklara beteenden och målbilder inom en organisation, eller 
förändringar av resultat och lönsamhet. Strategiarbete har enligt flertalet perspektiv och 
inom tidigare forskning förklarat varför företag lyckas eller misslyckas med att uppnå 
sina mål och ambitioner. I denna studie kommer vi att utgå från ett praktikperspektiv, 
även kallat strategy as practice. Ett perspektiv som växte fram under tidigt 2000-tal med 
syfte att förklara hur företagsledningen kan skapa önskvärd förändring genom sitt 
strategiarbete. Detta perspektiv utgör ett europeiskt komplement till ett annars 
amerikanskt dominerande synsätt inom forskningsområdet (Jarzabkowski; 2005; s. 2; 
Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 230; Chia & MacKay, 2007, s. 223). Innan vi går 
djupare in på detta perspektiv i avsnitt 3.3.3 Strategi ur ett praktikperspektiv, redogör vi 
för bakgrunden och framväxten av detta.  

3.3.1	  Från	  plan	  till	  process 
Strategi som begrepp växte fram och blev allt mer etablerat inom den företagsekonomiska 
forskningen och med koppling till organisationsteori under 1960-talet (Eriksson-
Zetterquist et al., 2015, s. 203). Ur ett traditionellt ekonomiskt perspektiv syftar strategi 
till att förklara hur ett företag kan uppnå sina mål. Strategi som begrepp har länge 
innefattat något som en organisation äger och som förklarar hur ett företag på bästa sätt 
kan planera sina resurser för att skapa stabilitet och konkurrenskraft (Eriksson-Zetterquist 
et al., 2015, s. 203). Den grekiska definitionen av strategi beskrivs som konsten att kriga. 
Detta kan förklara de tidigare perspektivens sätt se på strategi som ett sätt för företagen 
att kriga för sin överlevnad (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 203; Mintzberg et al., 
1978, s. 15). Det strategiteorietiska området ha utvecklats främst genom två perspektiv. 
Det första utgör attributperspektivet, med koppling till ett bransch- och resursbaserat 
synsätt och det andra synsättet utgörs av processperspektivet, som istället belyser 
strategiska processer (Eriksson-Zetterquist et al. 2015, ss. 203–204).  
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Inom attributperspektivet har strategi beskrivits som en plan och vikten har betonats på 
att styra och planera sina resurser effektivt för att uppnå sina mål och lönsamhet. 
Utgångspunkten inom branschsynsättet, en del av attributperspektivet, är att en 
organisations externa faktorer styr företagets resultat och lönsamhet via marknaden och 
branschen (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, ss. 211–212). Det resursbaserade synsättet 
riktas istället främst internt samt matchningen mellan interna och externa faktorer som 
kan påverka organisationens planer för hur de ska styra mot ett mål (Barney, 1991; 
Eriksson-Zetterquist et al., 2015, ss. 217–218). Barney (1991, ss. 116–117) tillägger är 
att möjligheten att upprätthålla en konkurrenskraft kan bero på hur väl ledaren kan planera 
och hantera sina fysiska och sociala resurser. Enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2015, s. 
224) har attributsperspektivet mötts av stark kritik, främst grundat i påståendet om att 
planering är det viktigaste inom strategiprocessen. Kritiker menar att planeringen inte 
utgör den viktigaste delen av processen, eftersom samhället är i ständig förändring. 
Istället handlar det om en problemlösningsprocess snarare än en planeringsprocess 
(Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 224; Mintzberg 1978; 1994). I och med det växte 
processperspektivet fram och fokus riktades inte längre mot planeringen i samma 
utsträckning. Perspektivet belyser vad som faktiskt har hänt och utförts internt och externt 
i kontexten och syftar att förklara strategi som något ett företag gör och inte något som 
företaget äger. Processperspektivet riktar fokus på ett händelseförlopp inom strategiska 
processer och inte på planeringen av dessa (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 225).  
 
Mintzberg (1978) är en av de teoretiker som framfört kritik mot attributsperspektivet och 
synen på strategi som en plan för lönsamhet. Mintzberg (1978, s. 935) menade att 
omvärlden är komplex att det inte går att förutsäga vad som ska ske i framtiden, därmed 
tappar planeringen sitt värde och funktion: “All these definitions treat strategy as explicit, 
developed consciously and purposefully, and made in advance of the specific decisions 
to which it approaches. In common terminology, a strategy is a plan” (Mintzberg, 1978, 
s. 935). Till skillnad från det kan istället strategiska processer behandlas som en process 
av olika beslut inom företaget (Mintzberg, 1978, s. 935; Mintzberg, Raisinghani & 
Théorêt, 1976, s. 246). Processperspektivet förklarar individer som begränsat rationella 
och att de agerar mer intuitivt, vilket innebär att de inte kan veta vad som utgör bästa 
sättet att styra ett företag utan de agerar på en känsla och instinkt. Detta förklaras påverkar 
företagsledares beslutsfattande genom hela strategiprocessen men även riktningen av det 
strategiska arbetet (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 228). 

3.3.2.	  Från	  process	  till	  praktik	  

Mintzberg och Waters (1985) menar att ett företags strategier delvis utgörs av planer som 
företagsledare har för sin verksamhetens framtid som kan vara uttryckta i form av mål 
och handlingsplaner. För att uppnå målen formuleras strategier som integreras och ska 
förverkligas av ett kollektiv. Detta kan vara svårhanterligt för en företagsledare och 
utfallet blir inte alltid som planerat. Mintzberg och Waters (1985, s. 258) förklarar att det 
är omöjligt att skapa perfekta strategier med anledning av det komplexa förhållandet 
mellan formulering och implementering. Mintzberg (1978, s. 946) menar att relationen 
mellan planerad strategi och förverkligad strategi bör förstås likt en informationsprocess 
och ett flöde av information mellan under- och överordnade inom en verksamhet. 
Informationsflödet tillåter strategierna att växa fram genom en lärandeprocess och genom 
en flexibilitet i formuleringen och framväxten av strategi, likt en process av 
beslutsfattande (se Figur 4 nedan). 



 

 
 

22 
 

 
Figur 4. Strategi som en framväxande process.  

Källa: Mintzberg och Waters (1985, s.257). 

Enligt Mintzberg och Waters (1985, s. 257) bör denna process studeras ur ett bredare och 
mer inkluderande perspektiv, för att upptäcka och förstå eventuella begränsningar som 
kan ses inom olika delar av företagets kontext och omvärld. Vidare menar de att 
företagsledarens planer och intentioner inte alltid motsvarar ett verkligt utfall och att det 
inte alltid blir som ledningen tänkt (Mintzberg & Waters, 1985, ss. 257–258). Att 
formulera en strategi är krävande för en företagsledning, eftersom att det kräver en god 
hantering och förståelse av ett större informationsflöde (Mintzberg, 1978, ss. 947–948). 
 
Nag, Hambrick och Chen (2007) har med utgångspunkt i en jämförande analys av flertalet 
teoretiska perspektiv inom fältet, formulerat en enhetlig definition av strategiskt arbete: 
“The field of strategic management deals with the major intended and emergent initiatives 
taken by general managers on behalf of owners, involving utilization of resources to 
enhance the performance of firms in their external environments” (Nag et al., 2007, s. 
942). Vad som menas med det är att i strategiarbetet ska planering, beslut och utveckling 
samt initiativ för en verksamhets kommande aktiviteter beslutas av företagsledningen. 
Företagsledningen beskrivs bestå av styrelsen, ägare, högsta ledningen samt andra typer 
av chefer. Det är företagsledningen som ska ta strategiska beslut för hur en verksamhetens 
resurser internt och externt, ska allokeras och styras för att uppnå ett tillfredsställande 
resultat (Nag et al., 2007, ss. 942–944). Något som Johnson, Scholes och Whittington 
(2008, s. 563) framhåller är vikten av att mellanchefer och andra ledare inom 
verksamheten inkluderas i strategiarbetet eftersom att det är oftast dem som har störst 
kännedom om den operativa verksamheten. 
 
Johnson et al. (2008, s. 563) menar att tidigare forskning inom strategiteori inte inkluderat 
mellanchefer i definitionen av en företagsledning. Anledningen till det är att mellanchefer 
agerar inom eller nära den operativa och dagliga verksamheten. I och med det har 
mellanchefer inte ansetts ha samma förståelse för det långsiktiga strategiarbetet och har 
inte involverats i beslutsfattandet. Senare forskning har kritiserat detta och har framfört 
värdet av mellanchefers engagemang i strategiarbetet. Johnson et al. (2008, s. 563) menar 
att kritikerna menar att kännedomen som mellancheferna bär om den dagliga 
verksamheten är betydande och viktigt vid formulering och bearbetning av strategier. 
Detta för att strategier ska kunna anpassas till den specifika verksamheten och kunna 
implementeras i hela verksamheten. Mellanchefernas ökade förståelse för strategiska 
beslut kan motivera och engagera dem att kommunicera strategin vidare neråt i 
verksamheten men också att följa upp arbetet och föra informationen vidare tillbaka till 
högsta företagsledningen. (Johnson et al. 2008, s. 563). Detta kan innebära en fördel för 
strategins utveckling och integreringen av den i verksamheten.  
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För studier upprättade ur ett praktikperspektiv finns ett behov av att förtydliga vilka som 
inkluderas i en företagsledning. I denna studie inkluderas olika typer av chefer från 
koncern VD till produktionschef. Vad de har gemensamt är att samtliga är delaktiga eller 
på olika sätt ansvariga för strategiarbetet kopplat till hållbarhet. Som nämnts tidigare i 
detta avsnitt, har praktikperspektivet, det vill säga strategy-as-practice utvecklats ur 
processperspektivet. Det innebär att företagsledningen anses besitta en förståelse för de 
sociala aktiviteterna inom företaget och varför de uppstått när strategiarbetet utövas 
(Jarzabkowski, 2005, ss. 2–3; Jarzabkowski, 2004, s. 529). Strategy-as-practice förklarar 
sociala aspekter och socialt skapade aktiviteter som strategiarbetet beskrivs innefatta 
såsom handlingar, interaktioner och förhandlingar mellan olika aktörer (Jarzabkowski, 
2005, s. 3; Jarzabkowski, Balogun & Seidl, 2007, s. 8). Detta redogör vi för i följande 
avsnitt nedan. 

3.3.3.	  Strategi	  ur	  ett	  praktikperspektiv	  

Strategy-as-practice syftar enligt Jarzabkowski (2005) att förklara hur praktikern, det vill 
säga utövaren av strategiarbetet, ställs inför att hantera av en rad komplexa faktorer både 
internt och externt i strategiarbetet. Arbetsprocessen för strategiarbetet beskrivs som 
komplex och innefattar flertalet aspekter som till exempel hur praktikern tänker, pratar, 
agerar, reflekterar och interagerar med andra aktörer för att skapa strategiska aktiviteter 
som främjar företagets agenda (Jarzabowkowski, 2005, s. 3; Jarzabkowski, Balogun & 
Seidl, 2007, s. 8). Whittington (1996, s. 731) definierar strategier likt en social praxis, det 
vill säga att strategier är en reflektion av hur individer inom en specifik verksamhet har 
agerat och vill agera. Strategier har med andra ord utvecklats till att inkludera ett 
handlande och kan numera definieras som någonting som individer gör (Cook & Brown 
1999, ss. 381–382; Jarzabkowski, 2004, s. 529; Jarzabkowski, 2005; s. 1).  
 
Johnson, Melin och Whittington (2003) menar att företag och deras strategiarbete bör 
studeras ur ett bredare perspektiv och inte likt isolerade organisatoriska system. Om 
företagsledningen har en god kännedom om företagets kontext, kan det hjälpa dem att 
bättre förstå processen för det egna strategiarbetet. Johnson et al. (2003, s. 13) förklarar 
att en god förståelse om detta främjar en positiv utveckling av strategier som blir direkt 
framtagna ur och skapade för verksamheten. Däremot, är det viktigt att detta görs med en 
förståelse om att externa och sociala faktorer även påverkar vad som sker internt inom 
organisationen (Johnson et al., 2003, s. 14). Whittington (2006, s. 614) förklarar i likhet 
med det att företagsledare bör vara medvetna om och ha förståelse för verksamhetens 
interna aktiviteter och processer. Detta för att ha möjligheten att utveckla strategier med 
en förankring i verksamheten och som är möjliga att integrera. Vidare förutsätter detta att 
praktikern bär en förståelse och insikt i företagets externa omgivning eftersom företag 
alltid verkar inom ett större samhällssystem än organisationen är och kan påverka de 
interna processerna. Strategy-as-practice och dess synsätt på strategiarbete handlar 
således om att skapa en ökad förståelse av företagens interna processer, värden och 
aktiviteter samt hur dessa påverkas av företagets egna kontext, utveckling, praxis och 
personer inom verksamheten (Johnson et al., 2003; Jarzabkowski, 2004; Jarzabkowski, 
2005; Whittington, 2006). 

3.3.4.	  Praktiker,	  praxis	  och	  praktik	  

Jarzabkowski (2005, s. 7) beskriver strategi likt: “strategy as a situated, socially 
accomplished activity constructed through the actions and interactions of multiple 
actors”. Däremot menar Jarzabkowski et al. (2007, s. 8) att definitionen är mycket bred 
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och att den antyder att samtliga sociala aktiviteter inom verksamheten är strategiska, 
vilket inte är fallet. Jarzabkowski (2005, s. 43) beskriver vidare att strategi, är ett mönster 
av målfokuserade aktiviteter sett över tid. Begreppet strategizing, kan därmed utgöra som 
ett sätt att se och förklara detta (Jarzabkowski, 2005, ss. 10–11; Jarzabkowski et al., 2007, 
s. 8). Strategizing kan med en svensk översättning beskrivas som; att utöva eller göra 
strategi, via aktiviteter i verksamheten.  
 
Jarzabkowski (2005, s. 11) förklarar att strategizing handlar om att organisatoriska 
aktiviteter är ett utfall av strategiarbetet som ofta involverar flera personer i en 
verksamhet. För att skapa vidare förståelse för hur strategy-as-practice kan förklaras 
genom strategizing, har Whittington (2006) fastställt tre element; praxis, practices och 
practitioners; svensk översättning; praxis, praktiken och praktiker. Denna studie kommer 
att ta avstamp i den här sammanflätningen av praxis, praktik och praktikern när vi tolkar 
strategiarbete samt vad som krävs för att uppnå en god utveckling av och för strategier 
inom bygg och anläggningsföretagen. Dessa tre element bildar vad Jarzabkowski et al. 
(2007, s. 11) definierar som ett 3P-ramverk (se Figur 5 nedan). 

 
Figur 5. 3P-ramverk: praxis, praktiken och praktikern inom strategiarbetet 

Källa: Jarzabkowski et al. (2007, s. 11). 

Dessa tre element kan studeras var och en för sig, men det bör även finnas en förståelse 
för hur dessa kan inverka på varandra. Tre områden är märkta med A-, B- och C, vilka 
illustrerar förhållandet mellan dessa tre element vid strategiarbeten. Studier som syftar att 
undersöka verksamheters strategiarbete genom strategy-as-practice kan begränsas genom 
att ta avstamp i något eller några av dessa tre områden (Jarzabkowski et al., 2007, ss. 16–
18). Fokus för denna studie är riktat främst åt praktikerna och hur de kan tillämpa olika 
verktyg för att utveckla strategiarbetet kopplat till hållbarhet. Däremot kommer denna 
studien även att se till helheten och hänsyn kommer att tas till samtliga elements inverkan 
i företagens strategiarbete. Att förstå och förhålla sig till begreppen praxis, praktiken och 
praktiker kan upplevas svårt och det finns flera definitioner av dessa begrepp inom 
forskningsfältet. Den här studien tar utgångspunkt i Jarzabkowski et al. (2007), 
Whittington (2006) och Reckwitzs (2002) samstämmiga definition: 

•   Praxis - förklarar sociala och situationsrelaterade aktivitetsflöden. 
Aktivitetsflödena utgörs av effekter av gruppers eller företagets handlingar och 
interaktioner med varandra. Lagar, regler, normer, traditioner, rutiner och 
koncept, vilka är allmänt socialt accepterade påverkar utvecklingen av praxis. 
Praxis beskrivs inte som inget konstant, utan kan är något som tangerar olika 
nivåer organisationsstrukturen via interaktion. Praxis innefattar ett mänskligt 
handlande av ett kollektiv, men utan en närmare koppling till individers beteende. 
(Jarzabkowski et al., 2007, s. 11; Whittington, 2006, s. 619; Reckwitz, 2002, ss. 
248–249) 

•   Praktiken - handlar främst om att göra något. Detta kan beskrivas av de 
sammanlänkade moment som kan uppstå likt ett handlings- och beteendemönster, 
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vilka kan styras och formas inom en organisation (Jarzabkowski et al., 2007, s. 
11; Whittington, 2006, s. 619). Reckwitz (2002, ss. 248–250) förklarar praktik 
med en nära koppling till beteende och ett individuellt tänkande. Praktik beskrivs 
som ett individuellt handlande och som något unikt för individerna i en 
verksamhet. Det formas via kunskap, känslor, förståelser och genom motivation 
och därmed kan individer inom en praktik också vara bärare av handling- och 
beteendemönster som reproduceras rutinmässigt (Reckwitz, 2002, ss. 249–250; 
Cook & Brown, 1999, s. 387). Jarzabkowski & Spee (2009, s. 73) förklarar att det 
kan vara svårt att identifiera och studera en praktik, eftersom handlingar ofta är 
djupt inbäddade i företaget och dess kontext. 

•   Praktiker - utgör en eller ett flertal aktörer som både internt och externt inom en 
organisation agerar, påverkar och utövar praktiken i företaget på olika sätt. 
Praktiker definieras utifrån vem de är, hur de agerar och vilka resurser de nyttjar. 
Det är aktörer som är direkt kopplade till företagets strategier som exempelvis 
ägare, vd, chefer och olika mellanchefer som kan beskrivas som praktiker. Vad 
som är viktigt att tänka på är att hit inkluderas andra aktörer som kan påverka 
strategiarbetet som exempelvis kunder, media och olika utbildningsinstanser 
eftersom dessa formar en praxis både runt om och internt inom organisationen. 
(Jarzabkowski et al., 2007, s. 11; Whittington, 2006, s. 619; Jarzabkowski & Spee, 
2009, ss. 71–72) 

Inom praktikperspektivet framställs praktiker som viktiga aktörer att studera, just för att 
de kan förklara sociala aktiviteter och vad individerna faktiskt gör. Praktikern är 
sammankopplad med både praktiken och praxis i organisationen och därmed formas 
strategierna utifrån vem praktikern är, hur de agerar och vilken praktik de verkar inom 
(Jarzabkowski & Spee, 2009, ss. 74–75). Enligt Jarzabkowski et al. (2007, s. 18) kan 
praxis studeras ur antingen ett mikro-, meso- eller makroperspektiv. Mikronivån riktar 
fokus på hur upplevelsen är av strategiska beslut som tagits under en begränsad tid. 
Mesonivån riktar fokus på hur organisationer samt sub-organisationer hanterar 
förändringar, strategiprocesser samt hur olika mönster av strategiska handlingar sker. 
Makroperspektivet riktar fokus på att exempelvis studera handlingsmönster inom en viss 
bransch, det vill säga med en institutionell utgångspunkt (Jarzabkowski & Spee, 2009, s. 
73; Jarzabkowski et al., 2007, s. 18). I denna studie kommer ett fokus att riktas mot de 
interna processerna, för att möta studiens syfte och frågeställningar.  
 
Genom att rikta fokus mot de interna processerna av strategiarbetet kan en förklaring 
skapas om hur strategier kan tillämpas som ett verktyg för att integrera 
hållbarhetsaspekter i företagets interna aktiviteter, handlingar och beteenden. Enligt 
Jarzabkowski (2003, s. 25) uppstår ny praxis när aktörer inom och runt en organisation 
interagerar med varandra inom en viss kontext. Spender och Grinyer (1996, ss. 29–30) 
menar att en organisationsstruktur kan bestå av separerade delar och funktioner det vill 
säga att de är löst kopplade till kärnverksamheten som sedan aktörerna handlar inom och 
skapar interaktion. Vad det i sin tur kan resultera i är att olika praxis uppstår mellan och 
inom dessa, som en följd av olika handlingar och beteenden för att delarna och 
funktionerna är löst kopplade från kärnverksamheten (Spender & Grinyer, 1996, s. 30).  
 
För förstå en verksamhets strategiarbete och hur kopplingen till en praxis fungerar bör 
den interna interaktionen studeras ur ett tredimensionellt perspektiv, det vill säga 
interaktionen mellan verksamhetens olika aktörer, de interna kollektiva strukturerna samt 
företagets kontext (Jarzabkowski, 2003, s. 26). Jarzabkowski (2003, s. 26) menar att 
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praxis kan tillämpas som ett strategiskt verktyg av företagsledningen för att försöka rikta 
den nya strategin mot ett önskvärt mål. Om företagsledningen lär sig att hantera praxis 
och praktiken i strategiarbetet kan de förstå hur interaktionen är formad inom 
verksamheten. Företagsledningen utgör på så vis nyckelaktörer eftersom deras inverkan 
på den interna interaktionen är betydande (Jarzabkowski, 2003, s. 26).  
 
För att forma en samspelt verksamhet menar Spender och Grinyer (1996, ss. 29–30) att 
det krävs tydligt definierade värderingar och målbilder som bör vara avgränsade, 
välformulerade och gällande för hela verksamheten som ett kollektiv. Genom att 
företagsledningen kan agera på detta sätt och ta fram riktlinjer, värderingar, aktiviteter 
och målbilder som får hela verksamheten att sträva mot önskad riktning, kan de även se 
till att påverka och begränsa kognitiva mönster som uppstår inom företagets kontext 
(Spender & Grinyer, 1996, ss. 29–30). Det är aktiviteterna, som uppstår av realiserade 
strategier, som motsvarar det faktiska och realiserade resultatet i verksamheten. 
Aktörerna inom företagsledningen kan om de förstår hur processen hänger ihop, använda 
olika verktyg som redan finns internt för att påverka och skapa önskade handlingsmönster 
och beteenden (Jarzabkowski, 2003, s. 25; Jarzabkowski, 2005, s. 43). Genom de 
strategisk framtagna aktiviteterna kan företagets samtliga praktiker motiveras och 
engageras till en delaktighet i det strategiska planerna och i verkställandet av dessa. 
Jarzabkowski (2003, s. 26) menar att dessa strategiska verktyg kan definieras som ett 
företags praxis, med funktionen att skapa en enhetlig och samspelt verksamhet med 
kollektiva meningar och strategiska aktiviteter inom ett specifikt organisatoriskt system. 
 
Den kontinuitet som följer rutinmässiga och reproducerade handlingsmönster inom ett 
företag menar Jarzabkowski (2005, s. 43) är viktiga för att en förståelse ska skapas för 
verksamhetens praxis. Det är genom att studera företagets interna praxis som kunskap 
och förståelse för relationen mellan kontinuitet och förändring kan uppnås. Genom praxis 
kan möjligheter öppnas upp för att integrera formella strategier inom organisationen och 
nå acceptans mellan individer. Individers egna beteenden är faktorer som avgör om 
utförandet av deras handlingar är i enlighet med det formella och operativa strategier som 
tagits fram i företaget (Jarzabkowski, 2003, ss. 26–27). Enligt Jarzabkowski (2003, s. 27) 
är det viktigt att praktikerna faktiskt förstår att det organisatoriska systemet bygger på 
kulturella, rutinmässiga och historiska arv och minnen. Vad det innebär på en strategisk 
likväl som på en operativ nivå är att ett arv av tidigare beteenden och handlingsmönster 
hela tiden sker mellan individer, avdelningar samt internt och externt runt organisationen. 
Detta kommer även att påverka utvecklingen av framtida praxis samt utvecklingen av nya 
strategiska aktiviteter (Jarzabkowski, 2003, s. 27; Jarzabkowski, 2004, s. 533).  
 
Sammanfattningsvis kan detta forma en reproducerande praxis inom verksamheten vilket 
kan innebära en utmaning för det interna ledarskapet samt för att kunna skapa förändring 
i önskad riktning (Jarzabkowski, 2004, s. 534). Det kan vara svårt att förändra en kunskap 
som redan är djupt inbäddad inom en organisation exempelvis en rutinmässig praxis med 
etablerade kanaler för kommunikation och information. Det innebär att det utmanande är 
att skapa förändring inom ett system som bygger på rutin och kontinuitet (Henderson & 
Clark, 1990, s. 27; Jarzabkowski, 2003, ss. 26–27). Därmed, kräver ett strategiarbete som 
syftar att förbättra samt integrera hållbarhet en god medvetenhet, kännedom samt 
erfarenhet hos företagsledningen men även hos samtliga individer som involveras i 
strategiarbetet, det vill säga praktikerna.  
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3.4.	  Sammanfattning	  teoretisk	  referensram 
Studies teoretiska referensram sammanfattats i en modell (se figur 6 nedan). Modellen 
består av de tre teoretiska områden som avser att vägleda studiens insamling av empiri. 
De teoretiska områdena inkluderar aspekter av ett företags strategiarbete med koppling 
till hållbarhet. Pilarna i modellen illustrerar de utmaningar som kan uppstå under 
strategiarbetet. Dessa utmaningar syftar studien att identifiera via det empiriska materialet 
för att sedan analysera och diskutera det i relation till teori.  
 

 
 

Figur 6. Sammanfattning av studiens teoretiska referensram.  
 

Studien tar avstamp i Elkington (1998)´s teoretiska förklaring av hållbarhet som 
ekonomisk, social och miljömässig, samt i teorier om hållbarhet presenterade av Carroll 
(1991), Crane och Matten (2006) samt Van Marrewijk (2003). Dessa används för att 
förklara företagens ansvarstagande för hållbarhet. För att sedan kunna förklara hur och 
varför organisationsförändringar uppstår tar vi stöd i Jacobsen och Thorsvik (2002), 
March (1981), Nadler och Tushman (1990) samt Porras & Silvers (1991) teoretiska 
bidrag. Dessa kan förklara hur företag anpassas och förändras för att svara på interna och 
externa krav och behov, med koppling till hållbarhet.  
 
Slutligen syftar den teoretiska referensramen att skapa en förklaring och förståelse för 
företagens strategiarbete likt en process av handlande och “görande” genom bidrag från 
Jarzabkowski (2005), Jarzabkowski et al. (2007), Jarzabkowski & Spee (2009) samt 
Whittington (2006). Genom det kan även insikt skapas i hur företagsledningen tänker, 
planerar, beslutar och lär i strategiarbetet. Hur dessa strategiska processer och 
förändringar för ökad hållbarhet kan styras och ledas i verksamheter, som består av löst 
kopplade funktioner, förklaras också via Spender och Grinyer (1996)’s teoretiska bidrag.  
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4.	  Praktisk	  metod	  
I följande kapitlet redogör vi för hur vi praktiskt har utfört studien och undersökningen. 
Vi redogör och argumenterar för ställningstaganden kring studiens forskningsdesign, 
etik och ansvarstagande, val av respondenter och intervjudesign. Våra metodologiska val 
för datainsamling, analysmetod diskuteras samt en metoddiskussion presenteras.  

4.1.	  Forskningsdesign	  
Inom organisationsforskning är fallstudier en vanlig forskningsdesign när forskaren vill 
undersöka ett fall mer djupgående, där fallet ofta förknippas med en viss organisation, 
kontext eller händelse (Bryman & Bell, 2011, s. 85). Vid studier av strategiarbete är en 
fallstudie lämplig som undersökningsmetod (Johansson-Lindfors, 1993, s. 65). En 
fallstudie är inte heller begränsad till att enbart undersöka ett fall. Detta kan beskrivas 
genom utvecklingen som skett av den klassiska fallstudiedesignen som benämns som en 
flerfallsstudie och innebär att flera fall kan undersökas parallellt med fokus riktat på det 
specifika fallet i dess unika kontext, precis som klassisk fallstudie ämnar göra (Bryman 
& Bell, 2011, s. 89).  
 
För denna studie har vi valt att upprätta som en flerfallstudie eftersom det möjliggör 
jämförelse mellan flera fall samt att vi kan ställa resultatet för var och en av fallen mot 
varandra. Detta gör det möjligt för oss att ta ställning till vad som är unikt och vad som 
är gemensamt mellan fallen, vilket skapar en god förutsättning inför analysen. En 
ytterligare aspekt med flerfallsstudier är kontextens betydelse för de fall som undersöks, 
vilket betonar vikten att tydliggöra vad i studien som är kontext och vad som är företeelse 
eller fenomen (Yin, 2008, s. 31). I denna studie är bygg- och anläggningsbranschen 
kontexten och företeelser som undersöks är hur företagsledare definierar och integrerar 
hållbarhet i strategiarbetet samt vilka utmaningar som uppleves med detta, vilket är det 
vi avser att skapa förståelse för. Genom att undersöka flertalet fall av samma företeelse 
och vid ungefär samma tidpunkt ökar studiens objektivitet för att vi har mer empiri och 
exempel att jämföra mot varandra (Bryman & Bell, 2011, s. 85; Eisenhardt & Graebner, 
2007, s. 27). 

4.2.	  Etik	  	  
Att diskutera och upprätthålla en transparens för studien etiska ställningstaganden anses 
inom akademisk forskning vara viktigt eftersom det aktualiserar forskares ansvar och 
värderingars betydelse (Bryman & Bell, 2011, s. 136). De etiska reglerna som föreligger 
i forskningsvärlden behandlar exempelvis frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 
anonymitet för samtliga medverkande i undersökningar (Bryman & Bell, 2011, s. 137). I 
den här studien har vi utgått från Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer som 
utgörs av forskningskravet och individskyddskravet. Det har beaktats genom hela 
arbetsprocessen och har vi systematiskt förhållit oss till dessa. Forskningskravet handlar 
om att på ett akademiskt godkänt sätt och med hög kvalitet genomföra studien. I den här 
studien riktas ett extra fokus på att uppfylla individskyddskravet vilket handlar om att 
försäkra att ingen skadas eller kränks. Enligt Vetenskapsrådet (1990, s. 6) utgörs 
individskyddskravet av fyra allmänna huvudkrav;  
 

•   Informationskravet uppfylls genom att respondenterna är väl informerade om 
studiens syfte samt villkoren för deltagandet. Till exempel att deltagandet är 
frivilligt och att de kan avbryta medverkan när som helst de själva önskar 
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(Vetenskapsrået, 1990, s. 7). Detta har vi säkerställt genom att skicka ut 
informationsbrev i samband med att de accepterade vår intervjuförfrågan, (se 
Bilaga 2). Vi har även innan varje påbörjad intervju informerat respondenten 
ytterligare en gång om studiens syfte, arbetsprocess och hur resultatet av den 
insamlade empirin kommer att hanteras. 

•   Samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna godkänner sin medverkan i 
studien och inte utsättas för påtryckningar om önskat avbrott meddelas 
(Vetenskapsrået, 1990, s. 9). Detta säkerställde vi genom att samtliga deltagare 
har medverkat med fri vilja och även godkänt sin medverkan efter att de blivit 
upplysta om det som innefattas av informationskravet, som vi nämnde i stycket 
ovan.  

•   Konfidentialitetskravet handlar om sekretess och uppfylls genom att de 
medverkande i studien hålls anonyma. Personuppgifter och information förvaras 
så att oberoende inte får tillgång till det samt att all empirisk data raderas efter 
studiens avslut (Vetenskapsrået, 1990, s. 12). Vi har uppfyllt detta genom att 
samtliga företag, respondenter, policys och övriga dokument- och projektnamn 
som nämnts under intervjuerna har hållits anonyma i studien. Detta är samtliga 
respondenter informerade om och vi har arbetat systematiskt för att upprätthålla 
överenskommelsen genom hela arbetsprocessen.  

•   Nyttjandekravet fullgörs genom att insamlade uppgifter enbart använts för 
forskningens specifika ändamål (Vetenskapsrået, 1990, s. 14). Detta har vi 
säkerställt genom att ingen utomstående har haft tillgång till det inspelade och 
nedskrivna empiriska materialet, samt att vi raderat allt efter att studien avslutats. 

4.3.	  Urval	  av	  respondenter 
För att uppfylla studiens syfte att skapa förståelse för hur hållbarhet definieras och 
integreras i strategiarbetet samt vilka utmaningar som företagsledare upplever inom detta, 
behövde vi tillgång till personer som är involverade i strategiarbetet med koppling till 
hållbarhet. Med utgångspunkt i våra metodologiska val var det prioriterat att finna 
respondenter till intervjuerna som gav den information vi önskade snarare än att det var 
flera i antal. För att säkerställa att informationen höll den kvalité som vi önskade uppnå, 
utgick vi från vissa urvalskriterier innan vi började kontakta potentiella respondenter. 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 137) kan det i kvalitativa studier av djupare karaktär, 
upplevas vara svårt att få tillgång till respondenter som besitter rätt kompetens och 
information.  
 
Ett av det första urvalskriteriet vi ställde upp var att de tillfrågade skulle besitta en VD 
position. Däremot, insåg vi ganska snabbt under utvecklingen av våra teoretiska 
metodval, att respondenter inte nödvändigtvis behöver besitta en VD position för att 
studiens syfte och frågeställningar ska mötas. Detta eftersom definitionen av en 
företagsledning, inom strategiforskning, numera bör inkludera samtliga chefer och 
mellanchefer som är involverade i ett företags strategiarbete och utveckling av 
verksamheten just för de ofta besitter kännedom och kunskap om verksamheten 
(Jarzabkowski, 2009; Johnson et al., 2008, s. 563). Vidare tar vår urvalskriterier avstamp 
i tidigare forskning som visar på att det efterfrågas fler studier som undersöker olika 
chefers strategiarbete samt vad som kan vara utmanande inom detta (Nag et al., 2007; 
Jarzabkowski, 2009). Ett urvalskriterium var att de chefer vi tillfrågade om medverkan 
skulle ingå i företagsledningen och vara involverad i företagets strategiarbete kopplat till 
hållbarhet.  
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Det slutliga urvalet baserades därefter på hur tillgängliga respondenterna var för oss. 
Tillgängligheten till potentiella respondenter utökades via personliga kontakter till oss 
författare. Detta eftersom flera av dessa kontakter hade god kännedom om bygg- och 
anläggningsbranschen och kunde bidra med rekommendationer på olika chefer med rätt 
kompetens och information att kontakta. Av femton tillfrågade chefer, valde sju personer 
att medverka i studien, vilket ledde till att populationen slutligen bestod av sju 
kvalificerade respondenter i olika chefspositioner. Denna urvalsmetod utgör ett 
bekvämlighetsurval som innebär att forskaren väljer ut respondenter till studien efter 
tillgänglighet (Bryman & Bell, 2011, s. 204).  
 
Av studiens samtliga respondenter har fyra chefer titeln VD, två respondenter har titeln 
regionchef och en har titeln produktionschef. Samtliga är ansvariga eller delvis ansvariga 
för att integrera hållbarhet i strategiarbetet samt ansvariga för förändringsarbete och 
utveckling av verksamheten (se Tabell 2 nedan):  

Tabell 2. Studiens urval av respondenter. 
 

Företag Position Benämning Tidpunkt Längd 
1 VD Respondent 1 2018-04-23  60 min 

2 Regionchef norr Respondent 2 2018-04-23 90 min 

3 VD Respondent 3 2018-04-24 80 min 

4 VD Respondent 4 2018-04-25 60 min 

5 VD Respondent 5 2018-05-02 75 min 

6 Produktionschef Respondent 6 2018-05-09 50 min 

7 Regionchef norr Respondent 7 2018-05-11 70 min 

4.4.	  Intervjuguide 
Fördelen med att utföra kvalitativa intervjuer är att respondenterna kan ge detaljerade och 
berättande svar, vilket är i linje med studiens syfte och den socialkonstruktivistiska 
metodologiska utgångspunkten (Bryman, 2002, s. 413; Bryman & Bell, 2011, s. 473). 
Utifrån de valen, tillämpade vi för denna studie en semistrukturerad intervjudesign som 
har fördelen att vara flexibel och det möjliggör för samtalen att följa den riktning som 
respondenternas svar rör sig mot (Bryman & Bell, 2011, ss. 474–476). Det är viktigt när 
en studie upprättas som en flerfallstudie att hålla en viss struktur på intervjuerna annars 
är risken stor att jämförbarheten går förlorad mellan de empiriska resultaten av 
intervjuerna (Bryman & Bell, 2011, s. 480). Med anledning av det skapade vi en 
intervjuguide (se Bilaga 1), som upprättades på tre huvudsakliga teman, vilken sedan 
tillämpades som en ledsagare under intervjuerna. 
 
Intervjuguiden tillämpades mer som en lista på ämnen som kunde diskuteras snarare än 
ett strikt tillvägagångsätt för samtalen. Formuleringen av frågorna bör enligt Bryman och 
Bell (2011, s. 484) ta tillvara på intervjuns möjligheter att fånga oväntade svar genom att 
inte vara allt för ledande. Vi upprättade intervjuguiden baserat på öppna frågor, vilket 
enligt Hollway och Jefferson (2000, s. 8) kan medföra att respondenternas svar inte 
begränsas. Intervjuguiden utgår från teman som vi arbetat fram med utgångspunkt i 
studiens forskningsområde, (se avsnitt 4.4). De öppna frågorna är utformade så att det 
lämnas utrymme för spontana kompletterade frågor som kunde uppstå under samtalen. 
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En fördel med öppna frågor är att respondenterna är fria att styra samtalet mot det som de 
själva anser är viktigt att prata om (Bryman, 2002, s. 415).  
 
Eftersom vi avsåg att undersöka hur företag definierar och integrerar hållbarhet i 
strategiarbetet samt fånga företagsledares upplevelser om olika utmaningar krävdes det 
ett utrymme för flera olika svar. Därav, utformade vi intervjuguiden baserat på tre 
huvudsakliga teman med utgångspunkt i vår teoretiska referensram. Varje tema knyts 
frågor och ämnen som vi utgick från under intervjuerna. Precis som vi nämnt ovan i detta 
kapitel, är det viktigt vid flerfallstudier att vidhålla en viss struktur på frågorna för att 
minimera risken att tappa jämförbarheten mellan de empiriska resultaten (Bryman & Bell, 
2011, s. 480). 
 
Johansson-Lindfors, (1993, s. 121) beskriver intervjuguiden som ett hjälpmedel vid i 
kvalitativa intervjuer för att reflektera över de fenomen som studien avser att undersöka. 
Intervjuguidens frågor kopplades vi till ett visst område inom teorin, vilket delvis styrde 
intervjun samt att de öppna frågorna skapade möjligheten att utforska områden som inte 
var lika teoriprövande. Detta stödjer vårt abduktiva metodologiska angreppssätt (se 
avsnitt 2.4), det vill säga att växelvis vandra mellan empiri och teori genom analysen. Vi 
valde en ordningsföljd i intervjuguiden som följer den teoretiska referensramen, dels för 
att teorin skulle leda den empiriska insamlingen, men också för att empiriavsnittet skulle 
följa samma översiktlighet och utgöra grunden för analyskapitlets struktur. Vi har gjort 
en sammanställning av intervjuguidens teman och frågor på ett översiktligt sätt som visar 
på dess koppling till studiens teori (se Bilaga 3).  

4.5.	  Intervjuer	  
Viktigt att ta i beaktning vid kvalitativa intervjuer är att det alltid sker en interaktion 
mellan respondenten och den person som intervjuar vilket gör att båda parter är 
medskapare i samtalet. Detta betyder att samtalet kan påverkas och färgas av forskarens 
tidigare kunskaper, vilket innebär att forskaren bör se till att samtalet håller den riktning 
som är önskvärd (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Därmed upprätthöll vi en distans till 
våra tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet under samtalen, för att på 
ett induktivt sätt fånga respondenternas subjektiva upplevelser. 
 
Hollway och Jefferson (2000, s. 10) beskriver att ett personligt möte för intervjun är en 
bra metod för att skapa förståelse för hur respondenten upplever situationen och 
intervjufrågorna. Detta eftersom ord kan ha olika innebörd och betydelse beroende på hur 
de sägs och av vem detta är större sannolikhet att notera när de personer som intervjuar 
både kan se och prata med respondenten (Hollway & Jefferson, 2000, s. 10). Bell och 
Nilsson (2006, ss. 189–190) beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till respondentens 
behov vad gäller önskemål av plats och tid för intervjun. Med utgångspunkt i det, har vi 
tagit hänsyn till respondenternas önskan om tid, plats och tillfälle för intervjuerna. Vi har 
beaktat önskemål om att hålla intervjuerna antingen via personligt möte eller Skype. 
Vidare har vi anpassat oss i största möjliga mån efter respondenternas önskemål, och med 
anledning av att företagen varit utspridda på ett större geografiskt område föranledde detta 
att vi utförde fyra intervjuer via personligt möte och tre intervjuer via Skype. Nedan 
presenterar vi en summering över intervjuerna med respondenternas chefstitel, tid och 
plats för intervjun (se Tabell 3 nedan): 
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Tabell 3. Genomförande av studiens intervjuer.  
 

Företag Benämning Metod Längd 
1 Respondent 1 Skype Med bild & inspelad 

2 Respondent 2 Skype Utan bild & inspelad 

3 Respondent 3 Möte Fysisk träff & inspelad 
4 Respondent 4 Skype Utan bild & inspelad 
5 Respondent 5 Möte Fysisk träff & inspelad 

6 Respondent 6 Möte Fysisk träff & inspelad 
7 Respondent 7 Skype Utan bild & inspelad 

 
Vi spelade in samtliga intervjuer via inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner under 
samtalen. Bryman och Bell (2011, s. 489) understryker att detta är viktigt inom kvalitativa 
intervjuer när den som intervjuar är intresserad av både vad som sägs och hur det sägs. 
Genom detta metodval tilläts vi stämma av om vi uppfattat samtliga utbyten som skett 
under samtalen korrekt. Några av skype-intervjuerna utfördes utan bild vilket ledde till 
att vi inte kunde läsa av ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Anledningen till detta berodde 
främst på tillfälliga tekniska problem hos respondenterna. Under dessa intervjuer kunde 
respondenterna se oss, vilket gjorde att samtalen flöt på bra. Ett ytterligare val som vi 
gjorde var att vi båda författare skulle medverka vid samtliga intervjuer. Vid en intervju 
var det endast en av oss närvarande, men de resterande sex intervjuerna var vi båda 
författare medverkande. För att kontrollera att vi hade uppfattat det empiriska materialet 
korrekt och att vi inte missat viktiga aspekter, valde vi att tillsammans transkribera 
intervjuerna i direkt anslutning av intervjutillfällena. Detta gjorde vi för att säkerställa att 
transkriberingarna i största möjlig mån återspeglade det som sagts och menats. 
 
Bryman och Bell (2011, ss. 481–482) menar att vid intervjuer med olika chefer och 
företagsledningar finns det ofta ett ömsesidigt intresse att samtala och belysa det 
problematiserade området som undersökningen avser att behandla. Vi upplevde detta 
under vår kontakt med samtliga av studiens respondenter, eftersom de uttryckte att de 
anser att det var lärorikt, intressant och utvecklande att få möjlighet att samtala på djupet 
om just deras strategiarbete kopplat till hållbarhet. De menade att de själva blivit upplysta 
om aspekter som de anser är viktiga för dem och deras företag att fundera vidare på. 
Bryman och Bell (2011, s. 482) förtydligar att det är vanligt att företagsledare ber om att 
få ta del av det slutliga resultatet. Detta är något som samtliga av våra respondenter 
önskat, vilket är något som vi uppfattar som en bekräftelse på aktualiteten och betydelsen 
av studiens frågeställning inom området.  
 
En styrka med den kvalitativa undersökningsmetoden är möjligheten att respondenterna 
kan uppnå ett stadie av självreflexion, vilket ökar sannolikheten att respondenten speglar 
de kollektiva berättelserna (Miller & Glassner, 1997, s. 104). Det är något som 
synliggjordes under intervjuerna när flera av respondenterna uttryckte sig som “oj, vilken 
bra fråga!”, “har inget riktigt bra svar där, måste fundera...”, “nej, det har vi inte, men 
nu när ni säger det, vore det ju jättebra...” samt “nu måste jag tänka till...”. Vi har 
mottagit återkoppling av respondenterna som uttryckt att de uppskattat att medverka i 
studien. De berättade att få möjligheten att samtala om företagets ansvar kopplat till 
hållbarhet, skapade insikt i hur de själva arbetar, vad de kan tänkas sakna eller vad de 
faktiskt är riktigt bra på.  
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4.6.	  Analysmetod	  
Kvalitativa undersökningsmetoder resulterar ofta i en större mängd empiriskt 
datamaterial som ska bearbetas och analyseras, vilket kan bli problematiskt att hantera 
(Bryman & Bell, 2011, s. 491). I vårt fall handlade det om cirka 87 sidor renskrivet 
transkriberat empiriskt material från intervjuerna som skulle hanteras på ett effektivt och 
korrekt sätt. Detta innebar en omfattande analysprocess som vi valde att inleda redan efter 
första intervjun, eftersom detta är ett vanligt och rekommenderat tillvägagångssätt inom 
kvalitativa studier (Creswell, 2003, s. 183). Anledningen till att vi valde en kontinuerlig 
analysprocess är att det skapar ett medvetande om vilka teman och delar som är särskilt 
intressanta att lägg ett extra fokus på i resterande intervjuer samt i den kommande 
analysen (Bryman & Bell, 2011, s. 491). Det förhållningssättet möjliggjorde till en 
oavbruten fördjupad kunskap inom området. Vidare skapade detta möjlighet till 
förbättringar av frågor och följdfrågor mellan varje ny intervju. Vi har i analysprocessen 
utgått från en tematisk analysmetod vilket Braun och Clarke (2006, s. 86) beskriver som 
en strukturerad process i form av olika faser. Analysmetodens faser skapar möjligheter 
att finna teman och mönster vilket lämpar sig bra vid en större mängd empiriskt material. 
Detta underlättade vår bearbetning och hantering av den mängd material vi genererat 
genom studiens intervjuer. Metoden tillåter genom sin flexibilitet, en abduktiv 
forskningsansats vilken den här studien även baserats på.  
 
Vi arbetade på ett systematiskt sätt genom samtligt material för att finna ut både explicita 
och latenta mönster och tendenser. Vi kunde efterhand skapa teman och mönster som blev 
synliga genom den systematiska arbetsprocessen. Enligt Braun och Clarke (2006, s. 93) 
är det viktigt att rikta ett fokus mot att finna essensen i varje tema och att presentera 
resultatet på ett tydligt och överskådligt sätt. Därav, kommer presentationen av det 
empiriska resultat följa studiens tre huvudteman från den teoretiska referensramen. Inom 
dessa presenteras olika underteman som vi sedan lyfter upp i analyskapitlet. Braun och 
Clarke (2006, s. 93) menar att det är viktigt att argumentationerna blir något mer abstrakta 
än bara en beskrivning av materialet, eftersom det är det som definierar en god analys. 
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5.	  Empiriskt	  resultat	  
I detta kapitel redovisas studiens empiriska resultat. Företagen är anonyma och därmed 
har varje respondent tilldelats ett nummer och inledandningsvis i varje avsnitt ges en kort 
beskrivning av företaget och respondenten. Därefter presenteras det empiriska resultatet 
som dels följer den teoretiska referensramens ordningsföljd samt tematiseringen från 
hanteringen av materialet; hållbarhet, företag i förändring samt strategiarbete.  

5.1	  Respondent	  1 
Företag 1 är ett bygg- och anläggningsföretag som är verksamma inom norra Sverige. De 
erbjuder totalentreprenader inom bygg, mark och anläggning. Företaget har idag över 100 
anställda. Respondent 1 är VD inom företaget. 
 
Hållbarhet 
“Hållbarhet handlar om långsiktighet, att använda rätt material och vara resurssnål … 
att tillhandahålla med resurser och att inte köpa in än vad verksamheten kräver eller gör 
av med.” Företaget har ett intresse för hållbarhet och respondenten upplever att de är 
relativt bra på att anpassa sig och strävar mot att bidra till samhället och en långsiktig 
framtid. Därmed följer de allmänna tendenser i branschen och bidrar till en god 
samhällsutveckling. Respondenten beskriver att ett väl utfört hållbarhetsarbete bör 
generellt innebära en företagsekonomisk fördel. Företagsledningen arbetar för social 
hållbarhet, men är osäker på om hela företaget är införstådda i det. Företagsledningen 
tillämpar ett transparent ledarskap, en god kommunikation och ett löpande 
informationsflöde mot mellanchefer samt medarbetare genom att vara lyhörda. 
Respondenten menar att den enskilde individen har ett eget ansvar för hållbar utveckling 
och att det är så det kan avgöras; “Hur mycket jag eller en arbetsledare försöker definiera 
detta i fina ord, så är det den enskilde individen handling som ändå avgör”. Arbetsmiljön 
är prioriterad inom strategiarbetet och respondenten anser att de lite bättre än 
genomsnittet; “vi är måna och har ansvar för att gubbarna ska ta till sig detta och vi ser 
till att vi informerar den enskilde.” Respondenten upplever trots det, att det finns en viss 
problematik i att få med sig medarbetarna i arbetsmiljöarbetet och att lyckas skapa en 
förståelse om varför det är viktigt; “Ibland finns det en tendens att man försöker gena i 
kurvorna som arbetare, att man tar en snabbare väg för att man tänker att något är 
besvärligt”. 
 
Respondenten förklarar att de inte kan ignorera att arbeta för god arbetsmiljö, och inte 
heller hållbarhet i stort; ”Företag som inte tar hänsyn till detta kommer inte att överleva 
på sikt”. Företaget har därmed strategiskt utvecklat ett system för avfallshantering samt 
återvinning som företagsledningen har prioriterat under en längre tid. Respondenten 
förklarar att de alltid strävar mot att köpa rätt mängd material, vilket minskar avfallen och 
på så vis bidrar det till ekonomisk och miljömässig hållbarhet i företaget. Vidare menar 
hen att det skett en god utveckling bland miljömässiga material och att en medvetenhet 
har börjat infinna sig i branschen. En upplevelse är att det finns goda direktiv, system 
samt certifieringar som tillämpas vilka ställer krav på ett miljöklassat material; “… krav 
på materialval för ökad hållbarhet, vilket känns fräscht, och jag tror även att det kan ge 
ekonomiska fördelar”. Dock beskriver respondenten att det finns en viss okunskap för 
hållbarhet och att det är viktigt att beställare och kunder hålls uppdaterade. Respondenten 
menar att det kan handla om en generationsfråga, och att en del är mer upplysta än andra; 
“det handlar främst om att den äldre generationen bär dessa förutfattade meningar om 
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hållbarhet och att hållbarhetsarbetet inte alltid tas på allvar eller anammas fullt ut 
…Bland äldre kan det ibland uttalas vara löjligt, eller en fluga”. 
 
Företag i förändring 
Respondenten upplever att det finns krav för hållbarhet från både samhället, kunder och 
omgivningen där särskilt miljökraven blir framträdande. Företagets kunder beskrivs som 
medvetna och att det finns en efterfrågan finns på koncept såsom Green Building, Sunda 
Hus och Miljöbyggnad. Trots det, beskriver hen en viss okunskap; “kunder och beställare 
vill ha det på ett visst sätt med koppling till hållbarhet, men man vet egentligen inte vad 
det innebär och man har inte kunskap kring det man efterfrågar”. Respondenten 
beskriver att de har tagit fram uppföljningsrutiner och att företaget förhåller sig till 
uppföljningsarbete för att det vill att allt ska fungera bra och att uppgifter utförs på rätt 
sätt. Detta menar hen säkerställer både miljökraven och ett kvalitetsarbete som visar på 
att medarbetarna mår bra och inte tar skada. Respondenten beskriver att de har ansvariga 
platschefer eller arbetsledare som hålls ansvariga och att de arbetar efter rutiner för 
avvikelserapporter. Respondenten förklarar dock att de får de inte in så många rapporter, 
och ifrågasätter detta; “rapporterades avvikelserna inte in, eller är det så att vi faktiskt 
är relativt fria från eventuella eller potentiella skador?” 
 
De har en strategi som gå ut på att inför varje nytt uppdrag ska rutiner följas, exempelvis 
riskanalyser ska tas fram via ett specifikt kontrollverktyg. Det resulterar i en specifikation 
om projekten som arbetsledaren sedan är ansvarig för. Detta beskrivs vara en standard 
som de är tvingade till men som de frivilligt vill anpassas sig efter. Respondenten 
upplever att en stor utmaning med att integrera hållbarhet i verksamheten är att få varje 
enskild individ att ta hållbarhetsarbetet till sig; “När det gäller hållbar arbetsmiljö så har 
vi många bra hjälpmedel och anvisningar… Men om den enskilde individen inte tar det 
till sig, så sker det ingenting … det är på det planet som det avgörs och det är en av de 
största utmaningarna med hållbarhet. Jag kan stå och surra hur mycket som helst med 
mina anställda om detta, men om det är en byggarbetare ute på ett bygge som inte tycker 
att det är viktigt så följs det ändå inte”.  
 
Strategiarbete 
Företagsledningen består av fyra delägare, VD:n själv, samt ytterligare tre delägare som 
ansvarar för företaget. Organisationsstrukturen beskrivs som traditionell, under delägarna 
och VD:n finns en arbetschef som har ansvar för hela produktionen, direkt under 
arbetschefen finns ett antal platschefer och arbetsledare, som bär ansvarar för projekten. 
Strategiska beslut tas av företagets VD; “dessa beslut fattar jag tillsammans med 
arbetscheferna och de övriga delägarna”. Beslut som rör produktionen tas direkt av 
platschef och arbetsledare, som är ansvariga för materialinköp och kostnader för detta. 
De flesta besluten som fattas inom verksamheten sker ute i projekten; “Platschefen och 
arbetschefen kan behöva rådfråga oss ibland, men i övrigt är de beslut som de tar på 
plats hela tiden”. Hållbarhet inkluderas inte direkt in i målformulering och visioner, men 
att det är ett område som de beskriver att de önskar utveckla mer; “Vi måste fundera mer 
över våra mål och visioner, för att göra hållbarhetsarbetet mer märkbart och uttalat …vi 
har ingen jättestor policy, men vi har en och den följer vi”. Respondenten beskriver att 
ett långsiktigt mål är att bidra till en hållbar utveckling i samhället och i branschen.  
 
De har inga särskilda dokument upprättade för att få medarbetarna att fatta dagliga beslut 
som bygger på hållbarhetstänket, men de erbjuder utbildningar om exempelvis hantering 
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av dammspridning; “det skapar en tankeställare hos medarbetaren”. Eftersom det inte 
beskrivs finnas en strategi för hållbarhet har inte heller några specifika hållbarhetsmål 
tagits fram. De strategier som det arbetar efter är utvecklade för lönsamhet, arbetsmiljö 
samt materialhantering och så vidare. Kommunikationen beskrivs som bra mellan ledning 
och medarbetare samt mellan platschefer och arbetsledare; ”att få ut budskap i företaget 
upplever jag inte som problematiskt”, men tillägger att informationsflödet för 
hållbarhetsarbetet kan förbättras på flertalet punkter. Respondenten förklarar; “Vi visar 
kanske inte upp vårt hållbarhetsarbete så mycket egentligen och vi diskuterar inte vår 
hållbarhetspolicy så mycket med våra anställda, det gör vi inte”. Företagsledningen har 
ett förtroende för att medarbetarna upprätthåller ett bra säkerhetsarbete, och anser att det 
strategiska arbetet kring att få med sig verksamheten i arbetsmiljöfrågorna ändå upplevs 
som rätt bra; “om man ser det ur ett kollektivt sammanhang och till en grupp människor 
så tror jag att om det är någon som inte följer direktiven, så kommer de andra inom 
gruppen att säga ifrån. Det är inte okej att inte agera på ett icke miljömässigt sätt eller 
arbeta utan skyddsutrustningar”. Om det blir snedsteg här är det arbetsledaren som är 
ansvarig att säga ifrån och ta upp det med medarbetaren. Uppföljningen av miljöarbetet 
beskrivs delvis kontrolleras av fakturor för avfall inom projekten; “Det är en given och 
enkel signal på att något gjorts fel och att det slängts mycket, kanske vår tydligaste 
signal”. En annan metod är att mäta tidsramen för projekten och hur dessa avviker från 
prognosen. Detta upplevs fungera bra, och kommunikationsvägarna är relativt snabba 
inom verksamheten.  

5.2.	  Respondent	  2	  
Företag 2 utgör ett av fyra affärsområden inom en större koncern som består av fyra 
affärsområden. Respondenten tillhör ledningsgruppen för ett av dessa affärsområden som 
tillhör den norra regionen och har över 800 anställda. Respondent 2 är regionchef.  
 
Hållbarhet 
Vad hållbarhet innebär för respondenten vill hen besvara ur en personlig utgångspunkt; 
“Jag attraheras av frågeställningarna, just för att jag inte behöver begå våld på mig själv 
eller min egen värdegrund … hållbarhet för mig är att hushålla med begränsade resurser 
och att bete sig som folk ute i världen”. Respondenten förklarar att hen anser att 
ställningstagande till hållbarhetsfrågor och sättet individer agerar för eller emot 
hållbarhetsaspekter grundas i individens egen moral. Och uttrycker; Jag vill påstå att de 
som inte arbetar med hållbarhet, de arbetar med en kriminalitet, där brottet begås på 
planeten vi trampar på och där man utnyttjar andra människors trångmål”. Hållbarhet 
spänner över stort område för företaget och inkluderar en uppförandekod om 
ansvarstagande och långsiktighet. Företaget tar ansvar för ett hållbart samhällsbyggande 
som definieras av ekonomisk, miljömässig samt social hållbarhet; “...det är just det 
samhällsengagemanget som företag behöver ägna sig åt och som är betydligt mycket 
större att ge sig in i när man pratar hållbarhet …om man bara pratar om hållbarhet, då 
ligger man och flyger på en alldeles för hög nivå. Däremot så kan man bryta ner frågorna 
ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket vi sätter i stort fokus”.  
 
Internt arbetar företaget på många sätt för att integrera hållbarhet i strategiarbetet 
exempelvis har ett bra informationsflöde arbetats fram om hur etiska regler ska 
kommuniceras, olika arbetsmiljödagar har hållits där psykosociala frågor tas upp samt 
olika typer av aktiv dialog om jämställdhetsfrågor. Att som chef våga säga ifrån när det 
upptäcks att medarbetare inte agerar som företaget önskar är en viktig punkt som företaget 
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har arbetat strategiskt med; “En av de stora frågorna som rör integrering av hållbarhet 
... är att synliggöra och prata om hållbarhet ur det stora perspektivet - vad är det som 
samhället kommer att tjäna på om vi arbetar med dessa spektra av hållbarhetsfrågor? 
Respondenten upplever att det finns en okunskap för hållbarhet i branschen, att begreppet 
bidrar till generaliseringar och skapar snäva tankebanor för en del individer. Detta kan 
ofta uttryckas likt; “jamen det är nån miljö-tjosan … det har visst något med jämställdhet 
att göra”. För att komma till rätta med detta anses det krävas ett stort engagemang för att 
bryta mönster av fördomar i branschen och inom företaget. 
 
Företag i förändring 
För några år sedan krävde en av koncernens kunder en omfattande revision på företaget, 
mot olika projekt inom verksamheten och med ett fokus på hållbarhet. Revisionen 
skapade en ökad insikt i hur långtgående hållbarhetsfrågorna sträcks och involveras; “Det 
har gett oss insikt i hur mycket som ingår i hållbarhet”. Den omfattande revisionen av 
verksamheten gav effekter på företagets hållbarhetsstrategier och detta bidrog till ett 
utvecklande av strategiarbetet drastiskt sett. Respondenten upplever att krav som ställs 
utifrån beskrivs ofta ge en effektivare effekt än om de uppstår internt; “Det var inte en 
stab som formulerat detta utan nu innebar det att vi skulle leva upp till krav som kunden 
ställer. Det skapar en helt annan typ av skärpa för hur vi hanterar frågor för hållbarhet 
internt”. Företagsledningen beskrivs som lyhörd och mycket öppen för förändringar i 
relation till hållbarhetsaspekterna samt att kommunikation upplevs fungera bra. Det anses 
vara viktigt att involvera medarbetare i hållbarhetstänket. En upplevelse är att hållbarhet 
lyfts fram i branschen och att det ställs krav på miljö, energi och arbetsmiljöaspekter; “Vi 
ska leva upp till ett klassificeringssystem, där systemet blir det huvudsakliga och inte 
själva innehållet … det är klokt att följa ett ramverk som är satt någon annanstans än i 
det egna företaget och efter strukturer som man inte själv hittat på”.  
 
Idag upplevs det som att en pågående och mer öppen dialog finns mellan 
företagsledningen och medarbetare särskilt i frågor om jämställdhet och likabehandling. 
Arbetsmiljö är något som förklaras vara prioriterat i företagets strategiarbete för att 
utveckla hur de arbetar med hållbarhet. Ett exempel på hur företaget anpassas till 
förbättringar är att respondenten har själv under lång tid arbetat för att få in fler tjejer som 
hantverkare, vilket har internt mött vissa fördomar; “okej, men tjejer? Ja, det är klart att 
de kan gå in som arbetsledare eller kanske platschef ... men tjejer kan inte jobba som 
hantverkare”. Ett fokusområde har strategiskt sett varit för företaget att arbeta för en 
arbetsmiljö som de anser vara hållbar. Därmed följs det upp, mäts och betygsätts samtliga 
arbeten och företaget har utvecklat ett välfungerande system för detta, som respondenten 
upplever fungerar väldigt bra; “Alla linjechefer, arbetschefer och upp över har en del av 
sin lön i form av en bonus, ett ackord som knyts till lönsamhet och arbetsmiljö. Uppnår 
man inte arbetsmiljökraven så kommer man, oavsett vilken lönsamhet man har, inte att 
få ut en full lön”. En utmaning med att arbeta med hållbarhet inom företag är hanteringen 
av de rutinmässiga processerna; “att få organisationen att arbeta på ett sätt som den inte 
är van med”. En ytterligare upplevelse är att kunder inte orkar göra sig nog införstådda i 
hållbarhetsfrågor och klassificeringssystem för att ha god insikt i vad som egentligen 
krävs för olika byggprojekt såsom Sunda Hus och säkerställning av kvalitets- och 
miljöklassat material; “Vi märker att kunden inte tänkt hela vägen ut … huset hade kunnat 
byggas mer energieffektivt om man använt mer modern teknik. Men nu gick arkitektur 
och design först”.  
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Strategiarbete 
Inom affärsområdet finns ett antal större staber som arbetar med utveckling för 
hållbarhetsfrågor som inverkar på hela verksamheten. Besluten om vad som ska följas 
upp och redovisas i hållbarhetsrapporten till exempel är beslut som tas högre upp på en 
koncernnivå och skickas sedan neråt i företaget. Det beskrivs att det är viktigt att först 
identifiera vad som menas med begreppet “strategi” innan företagsledningen pratar om 
att de arbetar med det; “Det är många som pratar om att de arbetar med strategiska 
frågor, men de har inte identifierat vad strategi är för något” och menar vidare; “När 
man skrapar på ytan är det bara floskler … Jag har attraherats av definitionen av att 
strategi handlar om att vinna ett krig taktiskt och hur man hanterar varje enskilt slag. 
Det kan ibland vara rätt att förlora, då förlusten kan resultera i att man kan förverkliga 
strategin snabbare … bara för att ett företag arbetar med hållbarhet som en taktisk fråga 
så det blir inte en sämre fråga … Ur ett längre perspektiv finns det inget 
motsatsförhållande mellan framgångsrika företagare och att arbeta med 
hållbarhetsfrågor, snarare tvärt om”. 
 
Hållbarhetsarbetet som företaget bedriver har under de senaste åren uppdaterats och ska 
tydligt kommuniceras från företagsledningen ut i verksamheten. Respondenten beskriver 
att det är viktigt att nå ut till verksamheten medarbetare och kommunicera som chef 
särskilt när projekten finns på olika orter; “...att endast ta fram statistiskt material är inte 
tillräckligt, utan det är även viktigt att besöka sina medarbetare och arbetsplatser för att 
på så sätt öka förståelsen om företaget”. Detta beskrivs vanligtvis vara en transparent 
och enkel uppgift men att det inte alltid är så; “Det fanns människor som försökte isolera 
sin egen organisation och som inte ville släppa in folk”. Respondenten identifierar 
kommunikationen med medarbetare som mycket viktigt och att de värdet som 
framkommer i form av information genom det är ovärderlig och att ett förtroende måste 
finnas hos medarbetarna inför företagsledningen; “Det jag kan använda är den kunskap 
och erfarenhet som de gett mig och ju mer vi pratar om dessa frågor och förhållningssätt 
desto mer påverkar det dem som inte direkt attraheras av hållbarhetsfrågorna”. 
Respondenten upplever en problematik med att individer ofta använder olika begrepp för 
samma saker: “man faller ofta in i fällan att begrepp blir värderat istället för att vi ser 
på det sakligt … idag har vi inkluderat bara på mitt projekt, 14 nationaliteter och 6 olika 
språk. Därmed kommer även utmaningar med att göra sig förstådda. Jag kan inte prata 
med alla på deras språk… att arbeta i projekt handlar mycket om att bygga just relationer 
med människor och kvaliteten av relationen är man oerhört beroende av i projektet” och 
“... om jag som ledare inte kan använda ett gemensamt språk och där jag kan göra mig 
förstådd, eller framförallt kunna lyssna … det innebär stora utmaningar”.  

5.3	  Respondent	  3	  
Företag 3 är ett dotterbolag inom en större företagsgrupp i norra Sverige. De arbetar med 
golvteknik och agerar ofta underentreprenör till andra större aktörer i branschen. 
Företaget har cirka 14 anställda inom den egna verksamheten, och i stort har 
företagsgruppen totalt cirka 44 anställda. Respondent 3 är VD och arbetsledare. 
 
Hållbarhet 
Respondenten beskriver; ”... hållbarhet är ju att vara en bra ledare, så att vi inte tappar 
folk. Det är för min del. Sen är det ju självklart att utföra ett jättebra jobb, och det är ju 
fokus … Jag säger såhär, hållbarhet är ju att företaget mår bra, att gubbarna trivs på 
jobbet. Det är i fokus och det är det viktigaste för min del. Då vet man ju att då gör 
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killarna det yttersta för att uppfylla det”. Företaget arbetar inte direkt med hållbarhet utan 
deras fokus och mål handlar mer om att uppnå starka ekonomiska resultat och att 
medarbetarna ska må bra på jobbet. Respondenten upplever inte finnas så mycket 
problem med hållbarhet och att ansvaret för hållbarhet är inte bara ligger på en person i 
företaget utan ansvaret ska fördelas i verksamheten. Företagsledningen upplever att när 
de är olika företag som arbetar tillsammans i större projekt så uppstår det lätt konflikter 
eftersom aktörerna fokuserar mest på sitt eget bidrag i ett omfattande projekt. Detta 
upplevs som att det försvårar att driva igenom olika målbilder när kollektivet inte har 
samma strävan; “vi utför ju samma jobb tillsammans”. En social hållbarhetsaspekt som 
de arbetar med beskrivs genom att en tonvikt läggs på att samtliga i verksamheten är 
ansvariga för detta; “om du mår dåligt en dag, kan vi ju hjälpa dig eller trycka ner dig 
ännu mer. Det sociala är extremt viktigt”.  
 
Respondenten upplever att det finns flertalet krav inom branschen och främst på 
förebyggande aspekter kopplat till hållbart byggande och långsiktighet i projekten. 
Kraven kommer främst från olika branschrelaterade certifieringar, som ställer krav på 
dokument och utbildningar ska finnas för att säkerställa att rätt kompetens och miljökrav 
uppfylls i projekten. Certifieringarna och arbetet kring hållbarhet som följer med dessa 
krav som ställs upplevs som besvärande och respondenten beskriver; “de är jättejobbiga 
… det är ju nästan uppdateringar varje månad och de har stenkoll på vilka som har 
utbildningar och vilka som måste uppgradera dem”. Respondenten upplever att 
inställningen till hållbarhet är rätt bra i branschen; “Att prata kring hållbarhet, 
miljömässig hållbarhet och att resultatet av ett arbete ska hålla på lång sikt, är mycket 
viktig”. Den dagliga kommunikationen mellan medarbetarna och cheferna beskrivs som 
bra, vilket leder till att de snabbt kan upptäcka hur medarbetarna mår och kan därmed 
muntlig följa upp arbetsprocesserna; “Det är viktigt hur man mår personligen … mår man 
bra hemma så mår man bra på jobbet … Många ledare är ju uppe på en piedestal, men 
många bättre ledare anser sig vara på samma nivå som alla andra. De är inte bättre än 
någon annan och de försöker göra sitt jobb”. 
 
Företag i förändring 
Kraven från kunder och beställare på upprätthållandet av certifieringar anses kostsamt på 
ett sätt som inte alltid upplevs välinvesterat; “Det är jättemycket pengar med … 
certifieringen, och ja, det är dyrt”. Utan certifieringarna beskrivs det att företaget hade 
kunnat spara in några hundra tusen och därmed skulle de kunna vara lite billigare i 
upphandlingsprocesserna med vissa kunder och exemplifierar detta; “dom var jättemycket 
billigare, och det vet vi ju, att företaget inte pratar svenska, de åker runt och bor i bilar. 
Då tänker man, jaha är det så det är sagt? Där är det ju bara slutpriset som gäller … 
jag tycker inte att dessa certifieringar som man nu kräver, som många kräver, de ger inte 
den slagkraft som de egentligen ska göra”. Detta problematiseras vara rådande inom hela 
branschen och respondenten beskriver att när det gäller offentlig sektor kan certifieringar 
ha en större effekt och efterfrågas i större utsträckning, men att slutpriset ändå allt för ofta 
är avgörande. Ett ytterligare problem med är kraven om uppföljning som medföljer 
certifieringarna ofta i form av dokumentation. Företagsledningen är sämre på att 
säkerställa att detta kontrollarbete tillämpas och menar att det inte är så noga; “för varje 
litet enstaka jobb.” Detta är även något som beskrivs vara jobbigt och tidskrävande för 
flertalet medarbetare och att det finns en negativ inställning; “en del anställda är 
positivare till kontrollverktygen än andra”.  
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Ofta när det är större byggföretag som står som byggledare vid större projekt är finns det 
ett hållbarhetsarbete som är upp styrt, särskilt gällande miljöaspekter och arbetsmiljö. Via 
de större företagets skyddsombud får företaget veta om det är någonting som måste 
åtgärdas; “om det är något så får vi veta det, exempelvis om det står mattrullar på fel 
ställe… alla ska gå med skyddskläder. Men ursäkta, vi ska ju bara gå till fikarummet. Då 
blir det ju irritationsmoment för det, men vi måste följa det så det är ju bara att lösa 
problemet … själv tycker jag att det är lite överdrivet och löjligt att gå med full 
skyddsutrustning, med det är ju en sak om man utför ett jobb, då ska skyddsutrustning 
användas … vi är ju inga poliser. Jag går ju inte omkring och kollar efter det … från 
början så slängde de allting i en stor binge. Där såg man ju att det var både järn, mattor, 
plast och papper, och det är ju inte bra”. Nu upplevs källsortering fungera mycket bättre, 
vilket även beskrivs som att det känns bättre att verksamheten är lite mer miljövänlig.  
 
Strategiarbete 
Beslutfattandet beskrivs av respondenten; “det beror på vilka beslut det gäller”. 
Strategiska, ekonomiska och materialmässigt beslut fattas av VD:n själv ofta tillsammans 
med en chefskollega, medan andra mindre beslut tas ute på projekten. Ofta när det är 
större byggföretag som står som byggledare vid större projekt så är det dem som styr på 
arbetsplatsen. Gällande mindre projekt som hanteras av dem själva arbetar de med 
arbetsmiljö och ur en ekonomisk aspekt hyr de in arbetskraft vid mer specifika projekt 
vilket beskrivs som någonting mycket bra för verksamheten; “Vi kan ju räkna hem ett 
jobb billigare än med egen personal”. Detta sker genom medvetna val och de ställer krav 
på att arbetskraft som hyrs in exempelvis har samma utbildning som deras medarbetare. 
Företaget har inte några hållbarhetsmål direkt men ett mål är att behålla 
miljöcertifieringar; “... det är ju både miljömässigt... så det är ju att försöka ha kvar den 
certifieringen”. De har inte heller en hållbarhetspolicy, men istället beskrivs; “Vi har ju 
dyra maskiner, det är ju en viktig punkt. Att man är varsam med dessa ... det är ekonomisk 
hållbarhet”.  
 
Företaget vill nyanställa men att upplever utmaningar med att växa och främst med 
anledningen; “Jag har jobbat i firmor … många anställda, där blir det lätt “vi och dem”, 
och det vill jag undvika”. De har inte heller någon strategi för att hantera detta, och det är 
inte något företagsledningen har pratat om. Muntlig kommunikation sker dagligen via 
morgonmöten med samtliga medarbetare och ledare. Att ha hållbara medarbetare är 
viktigt för utan dem så tjänar företaget inte pengar. Det beskrivs att en dialog om hur 
vidareutveckling av verksamheten ska gå till inte riktigt finns, utan det är en daglig 
kommunikation det handlar om; “Det kan ske på en gång. Vi måste lösa problemet, ser 
vi att planeringen är klar, då behövs det inte ske så strikt”. Företaget arbetar för att 
upprätthålla en nära relation och lyhördhet mot sina medarbetare, för kunna ta del av vad 
de önskar eller behöver hjälp med. Däremot anses det finnas ett behov av ökade samtal 
om exempelvis olika brister och hur verksamheten kan utvecklas, vilket de beskrivs vara 
lite sämre på just strategiarbetet. Inom företaget arbetar företagsledningen med att 
förenkla planeringen genom att ge utförliga beskrivningar inför ett arbete, vilket upplevs 
som uppskattat av medarbetarna.  

5.4	  Respondent	  4	  
Företag 4 är en familjeägd koncern bestående av tre företag uppdelade via tre 
affärsområden. Koncernen arbetar främst med industriellt byggande och försäljning av 
fastigheter och har cirka 500 anställda. Respondent 4 är VD för koncernen.  
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Hållbarhet 
Hållbarhet beskrivs genomsyra hela koncernen och definieras utifrån en miljömässig, 
ekonomisk och social hållbarhet. Företaget är en stor samhällsaktör som gärna tar ett 
ansvar för samhället. Hållbarhetstänket definieras av att det hela tiden måste våga 
ifrågasätta för att hitta bästa lösningarna inom företaget och branschen samt att de alltid 
agerar för regionens bästa och en långsiktig hållbara utveckling. För det miljömässiga 
aspekterna företaget de med att exempelvis handla på den lokala marknaden när det gäller 
material till byggprojekten, energikällor samt att ha lokala samarbetspartners. Ett 
omfattande hållbarhetsinitiativ var färdigställandet en helt ny fabrik, som drivs fullt ut via 
solceller placerade på fabrikens tak, samt att den värms upp av energi från en industri på 
andra sidan gatan, vilket var ett stort hållbarhetsmål som bidragit till att ökad hållbarhet 
som de nu kunnat checka av på listan; “Man hade ju kunnat lägga den nya fabriken 
någonstans närmare marknaden, men då ansåg vi att för regionens långsiktiga 
hållbarhetsutveckling för de som lever och jobbar i (anonym ort), så ska det finnas jobb 
där”. Respondenten förtydligar att ett väl utfört hållbarhetsarbete kräver både tid och 
pengar, vilket är utmanande i sig men att det är värt det. 
 
Social hållbarhet beskrivs av flera aspekter, exempelvis arbetar de för att vara en attraktiv 
arbetsplats, vilket är en av företagets värderingar och mål om att vara en arbetsplats där 
medarbetarna mår bra. De har ett strategiskt mål på koncernnivå; “Vi ska gå hem i bättre 
skick än vi kommer hit”, vilket omfattar hela verksamheten. Företaget har också 
ergonomiska arbetsplatser och ett nybyggt gym som är framtaget för att alla ska kunna 
träna för att motverka arbetsskador. För att uppnå målen för social hållbarhet arbetar de 
med levande dialoger och ett närvarande och coachande ledarskap. De sponsrar också 
lokala idrottslag vilket beskrivs som social hållbarhet och samhällsnytta; “det handlar om 
att vi ska ha en levande omgivning runt omkring oss”. Arbetsmiljön ute på 
byggarbetsplatserna är bra jämfört med andra företag eftersom att de kan ha en hög 
färdigställandegrad redan inne i fabriken; “... det material som behövs för att du ska kunna 
jobba på fjärde våningen, det finns på fjärde våningen. Så man springer inte och bär 
material i trappor och det är inte massa transporter till och från byggena”. 
 
De ekonomiska aspekterna av hållbarhet beskrivs utifrån ett helhetsperspektiv som 
innebär att hitta lösningar som ska vara hållbara under en lång tid i byggprocessen och i 
färdigställandet; “Det ska inte vara så att det är billigt att bygga huset men dyrt att ha det 
… det ska inte generera i för höga underhållningskostnader.” Miljömässigt är företaget 
som framstående och en dialog sker dagligen kring sortering av material, avfall och 
återvinning och de strävar mot att vara självförsörjande och förbruka sparsamt med el. 
Inköpsavdelningen arbetar för miljömässig hållbarhet och de optimerar materialåtgången. 
De arbetar systematiskt för att finna fel och snabbt upprätta handlingsplaner och åtgärder 
för det; “alla som arbetar här ska veta att man ska vara resurseffektiv”. Viljan att betala 
för hållbarhet hos kunderna beskrivs vara i relation till förståelse; “Det har inte så mycket 
att göra med oss eller vår kostnad, när kunderna väljer en miljöklass så väljer de saker 
per automatik som driver kostnaden. Då kan de tycka att det inte var så viktigt ändå. Att 
de backar, tänker jag handlar mycket om förståelsen … det är enkelt att säga hållbarhet, 
för att alla andra gör det … den största utmaningen är ju det här med att vi har så bra 
material men som man underskattar så mycket. Och att vi ska hävda oss mot en väldigt 
stor bransch, som vill säga att vi inte är hållbara. Medan vi vet att det är tvärtom” 
beskrivs ha en koppling till viss okunnighet hos exempelvis myndigheter. Generellt för 
hållbarhet i branschen och i samhällsdebatten beskriver respondenten; “bara för att vi 
båda pratar om hållbarhet, behöver det inte betyda att vi pratar om samma sak”. 
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Företag i förändring 
Respondenten upplever att fokus för hållbarhet har skiftat i företagets omgivning och för 
att hela tiden kunna anpassa företaget till detta är en strategi att vara tydlig med vad 
företaget vet om hållbarhet i dialogen med medarbetarna, konkurrenter, samhälle och 
kunder; “Det är inte jämt att kunderna som frågar vet vad de frågar efter, till exempel så 
slåss vi ju mot betongbranschen. De vill ju gärna hävda att de är mycket mer CO2-
effektivt än vad trä är. De är mycket större än vad vi är, även om vi går ihop vi som 
tillverkar i trä, det är en mycket större industri. Det gör att vi då måste så mer på den 
trumman”. Det är en utmaning med arbetet med att hävda sin sak inom branschen och när 
det gäller efterfrågan hos kunder är det främst inom den offentliga sektorn som krav på 
hållbarhet ställs. En upplevelse är att många gamla föreställningar kring hållbarhet lever 
kvar och dessa kan behövs ruckas på; “de tycker inte att det är ett problem att det pratas 
om hållbarhet, men de är deras svar som är rätt”. Företaget arbetar efter nedskrivna 
värderingar och principer som granskas av medarbetarna genom att de ges tid och resurser 
för att se till att alla förstår och har tagit del av materialet. Inför workshops och möten 
som rör detta tas arbetsmaterialet fram av den högsta ledningen. Därefter går de vidare i 
ledarstegen och ut till ledningsgrupperna, produktionsledare och lagledare, detta för att 
de samtliga en chans att fundera, ifrågasätta och förstå dessa lite bättre; “Då säkrar vi 
genom farfarsprincipen. Så om det är produktionsledarna som kör med lagledarna, så är 
fabrikschefen alltid närvarande. Så det är inte han som håller i det, men han finns 
närvarande att svar på frågor och så”.  
 
Strategiarbete 
Det är koncern VD:n som är ytterst ansvarig och checkar av med respektive VD för de 
olika affärsområdena för att uppdateras i de dagliga arbetsprocesserna; “För att de ska 
kunna svara på den frågan så måste de ju fråga nedåt”. Företagets strategi är att arbeta 
med hållbara värderingar och principer, och en värdering handlar om en hållbar framtid; 
“utifrån ägarfamiljens mentalitet så är det här något som de lever med, de har alltid 
funderat kring hållbarhet, speciellt den sociala aspekten för både medarbetare och 
samhället runt omkring. Det sitter ganska hårt i familjen och i jägarfamiljens dna”. De 
beskrivs inte ha specifika hållbarhetsmål, men däremot, genomsyrar hållbarhet samtliga 
mål i företaget och beskrivs likt; “det svävar över oss” och respondenten ger ett exempel 
på ett mål; “att vi ska ha marknadens attraktivaste erbjudanden”. Detta specificeras sedan 
konkret i punktform som är direkt kopplade till hållbarhet; “vi pratar om hållbarhet i våra 
värderingar och värderingarna rullar vi ut till alla våra anställda så att alla får prata 
igenom detta”. Målen uppdateras en gång om året, därmed förändras de ibland eller står 
kvar oförändrade beroende på om de har uppnåtts eller om förändringar har skett för dess 
förutsättningar att uppnås. När det gäller ständig utveckling och förbättringsarbete 
beskrivs de som en mogen organisation. De arbetar med värderingar och principer för att 
vara en lärande organisation; “om man ska arbeta hos oss ska man vara van vid att saker 
ändrar sig, det är det vi strävar efter hela tiden. Vi ska bli lite bättre, lite effektivare, 
klara lite mer på samma tid eller samma peng”.  
 
Företaget arbetar kontinuerligt med utformning av strategier och varje år håller 
företagsledningen en strategidialog med styrelsen; “De får höra utfallet av strategiarbetet 
från året… och får göra ett inspel inför kommande år”. Här tar koncern VD:n, styrelse, 
ledningsgruppen och tillhörande stab fram koncernövergripande strategiska mål för 
kommande fem år, som sedan bryts ner till mål på verksamhetsnivå av respektive VD och 
ledningsgrupp. Sedan presenteras dessa strategiska och operativa mål för samtliga 
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arbetsledare, som tar med sig målen ner till alla medarbetare; “Så de flesta anställda är 
involverade i något förbättringsarbete på något sätt … vi följer upp samtliga mål på 
minst varannan vecka basis, några gör det varannan vecka och några gör det varje dag. 
Var har även en halvårsavstämning, där man gemensamt inom bolagen stämmer av, så 
alltså inte på koncernnivå utan bolag för bolag. Sen sammanställs det på koncernnivå 
och en rapport ges till styrelsen”. Mellancheferna beskrivs som det viktigaste verktyget 
för integrering av hållbarhet i verksamheten; “De har ett heltäckande ansvar för detta 
samt att den övre ledningen sätter dessa förväntningar på dem”.  
 
Kommunikationen involverar samtliga medarbetare och chefer, och det handlar om att få 
ledaren att ta ansvar för att informationen ska vidare; “det som de inte förstår har de ett 
ansvar för att fråga om tills de förstår nog mycket för att kunna berätta om det för någon 
annan”. Kommunikationen passerar alla projekt via morgonmöten som är en samling av 
arbetslagen där en kortare avstämning som sker; “alla har ett möte och det eskalerar 
uppåt på så sätt. Alla tjänstemän har ett möte och eskalerar upp på samma sätt. Den 
strukturen håller för att stoppa tillbaka information på samma sätt … men det vi förlitar 
oss allra mest på, är informationen via ledarna. I och med att vi har en puls där det som 
längst är 24 timmar tills vi har nått ut till alla”. Företaget har välutvecklade verktyg för 
att hantera stor mängd information såsom handlingsplaner och uppföljning som sker 
kontinuerligt; “vi kan i viss mån sätt upp ett mål, eller en riktning åt en annan. Men vi 
sätter aldrig en handlingsplan åt någon annan, det är alltid gruppen själv som sätter 
handlingsplanen. Sen får ju den som är ansvarig på nivån ovanför säga om 
handlingsplanen håller måttet eller inte, och antingen godkänna den eller utmana den”. 
 
Företaget vänder sig ofta till medarbetarna; “vi pratar med alla, inte bara ledare … sedan 
har vi ledare som är duktiga på att lyfta upp något om det är något som händer, men vi 
är ju inte överallt jämt … vi försöker visa att det är viktigt att man lyfter saker fram saker 
som avviker”. Intranätet för avvikelser används av samtliga chefer och medarbetare; “det 
lyfter ju upp väldigt mycket ... ibland om det är mycket så hinner man inte svara, och det 
är väl nackdelen med det, ibland hinner man inte. Det blir som ett svart hål som man 
skickar in alla dessa avvikelser i, och det är inte bra”. Åtgärder har vidtagits för att vända 
den trenden genom att på årsmötet för strategi- och målformulering endast fokusera på 
några färre mål, som faktiskt går att uppnå, istället för att försöka uppnå flertalet där ingen 
istället uppfylls fullt ut. 

5.5.	  Respondent	  5	  
Företag 5 är ett byggföretag som är verksamt i norra Sverige. Främst arbetar företaget 
med byggservice och byggentreprenader. Företaget har omkring 60 anställda och har 
funnits i branschen i cirka 25 år. Respondent 5 är företagets VD.  
 
Hållbarhet 
“Hållbarhet för mig är lönsamhet och goda rutiner. Det gäller allt från 
personalhantering till utföranden, entreprenader, arbetskvalitet och miljöaspekter”. Idag 
ligger däremot främsta fokus på att skapa lönsamhet för företaget; “Det är svårt att skapa 
lönsamhet och vinst, detta ligger därför i vårt fokus då vi i dagsläget går back… Jag 
måste fokusera på att släcka bränder, sen kan vi få in mer fokus på hållbarhet”. 
Respondenten menar att hållbarhet är något komplext och omfattande; “det är svårt att 
sätta fingret på vad som behövs göras.” Förutfattade meningar för hållbarhet finns inom 
företaget och att många tycker att det är jobbigt med krav på miljösystem och uppföljning. 
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En upplevelse är att kvalitetsproblem och avsaknaden av rutiner utgör detta till ett 
återkommande problem. 
 
Det beskrivs ha funnits brister på kompetens inom företaget, vilket har lett till att 
bristande kvalitét och flertalet reklamationer av byggprojekt. Enligt respondenten har det 
tidigare funnits en liten kännedom om vilken kompetens som finns att tillgå inom 
företaget, men att hen idag försöker ta tillvara på företagets alla kompetenser. 
Respondenten har försökt skapa en värdegrund men det har inte fungerat; “ska jag ta det 
med en ledningsgrupp som inte finns, jag står ensam och det är tufft. Jag har ingen att 
bolla detta med. Men jag har behövt göra organisationsförändringar och nedskärningar 
av våra chefer...”. Detta har varit med anledning av att företaget under senare år vuxit 
kraftigt och att det har varit svårt att skapa lönsamhet i företaget. Idag ligger därför ett 
störst fokus på just lönsamhet, vilket således har inneburit nedskärningar av företagets 
kostnader; “Det är ingen lätt uppgift att försöka få företaget att överleva”. Företaget 
genomgår en relativt stor förändringsprocess för att försöka ändra den problematiska 
situationen genom att exempelvis skapa förbättrade nyckeltal; “Vi har gått från sex till 
sju platschefer, till att idag vara fem stycken … och en HR ansvarig har fått gå”.  [Inför 
intervjun har vi tagit del av information via företagets hemsida, om företagets 
hållbarhetsarbete och den hållbarhetspolicy som presenteras där]. Vid frågan om hur det 
arbetar för att integrera detta, svarar respondenten; “Vad står där?”.  
 
Företag i förändring 
När det gäller krav från marknaden upplevs det inte som att det ställs några krav på 
hållbarhet från kunder; “skulle det finnas krav så hade man ju behövt anpassa sig mer, 
vilket skulle vara bra”. Kunderna utgörs av både privata och offentliga. I 
förfrågningsunderlag ingår enligt respondenten kvalitet- eller miljökrav till viss del men 
en upplevelse är ändå enligt respondenten att det inte finns några större krav på 
miljöklassat material vid byggen. Företaget arbetar inte efter några certifikat, men hen 
beskriver en vision om att forma ett ledningssystem (ISO-system). Det finns inga 
hållbarhetsmål inom företaget; “min vision är att vi ska ha ett anpassat ledningssystem…. 
Först måste vi ju skapa ledningssystemet och sen implementera det vilket känns svårt… 
Vi arbetar med allt annat än just hållbarhet och vi har ingen tydlig struktur för dessa 
frågor idag”. Företaget har anlitat en extern revisionsbyrå dels för att hantera ekonomiska 
aspekter och för att tydliggöra kostnadsbärare: “Det hjälper oss med att förstå 
verksamheten och vad som behövs göras idag … se över vad som fungerar och inte.”. Det 
beskrivs av respondenten som ett försök för att skapa en ökad förståelse om deras brister 
med koppling till lönsamhet; “Vi ser att en ort har sämre lönsamhet än den andra och att 
det beror mycket på kvalitetsbrister och reklamationer”. Företaget saknar idag en god 
struktur och det skapar enligt respondenten förvirring. Det finns direktiv för hur arbetet 
ska bedrivas inom företaget, men det är inte lika tydliga som de borde vara, vilket i sig 
inte upplevs hållbart menar hen; “Hur kan man ha det så olika från ett kontor till ett 
annat, vad gör vi för fel?... Om någon gör fel och ingen tar ansvar så har vi ett problem. 
Problemet med rutinerna för egenkontroll är att de inte följs, det är i efterhand som dessa 
fylls i … Egenkontrollerna kan nästan kastas bort, de betyder inget… Jag är dålig på att 
kommunicera detta ... det är rätt dåligt faktiskt”.  
 
Strategiarbetet upplevs vara svårt och ett exempel är när beslut ska tas eller vid 
utformningen av rutiner, vilka sedan ska förverkligas och förankras i verksamheten. Det 
blir enligt respondenten sällan bra; “Det fungerar inte alltid. Hur undviker vi när det blir 
fel eller när rutiner inte följs. Misstagen upprepas eller undanhålls, vilket är ett stort 
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problem” samtidigt som det beskrivs att; “Det känns svårt för oss nu i detta läge. Jag 
måste fokusera på att släcka bränder”. Ute i projekten har vissa medarbetare getts ett 
utökat ansvar för arbetsprocessen, de är “ansvars-snickare” och det ersätter traditionella 
titlar som arbetsledare eller lagbas; “Det är ett visst ansvarstillägg som ges på lönen för 
varje gång man tar ansvaret och det är även ett ansvar som lätt kan plockas bort om det 
inte fungerar. Det är ett bra sätt att testa folk, tjejer eller killar och som vi kan ta bort vid 
behov”. Utmaningen just nu är att skapa lönsamhet och att få de ekonomiska och de 
sociala att hänga samman, exempelvis vår trivsel; “det påverkar kvaliteten. Jag tror inte 
att hållbarhetsarbetet är på bekostnad av lönsamheten, men däremot att vi tar oss tid för 
att då till det, det kostar pengar… Jag upplever ett motstånd i detta och ingen gillar det 
bland medarbetarna, att följa upp dokument och rutiner”. 
 
Strategiarbete 
Företaget har ingen styrelse även om det av respondenten beskrivs som önskvärt. 
Företagsledningen består av respondenten själv, som är VD och ägare; “Förr hade 
företaget arbetschefer och platschefer, med dessa titlar har försvunnit och idag har jag 
tagit över rollen och styr två kontor”. Det beskrivs däremot finnas olika arbetsledare och 
projektledare på olika orter. En person beskrivs som likt en verksamhetsansvarig med 
mer ansvar, befogenhet och som anses stå högt i företagets hierarki. Däremot beskriver 
respondenten; “jag är försiktig med att ge ut titlar då jag inte vill skapa klyftor och en 
allt för hög hierarki…jag vill kunna ha kontroll som ägare i företaget och vara delaktig 
i beslut som kan innebära en ekonomisk risk… jag vill inte ha några överraskningar”. 
Andra är välkomna med förslag till förändring eller inför ett beslut, men det är VD:n själv 
som vill fatta besluten. Hållbarhet är inte inkluderat i företagets mål; “jag tror inte att de 
anställda vet om våra mål”.  
 
Kommunikationen bör förbättras mellan ledare och medarbetare; “de kör ofta sitt eget 
race och det är problematiskt”. När det gäller verksamhetschefen menar respondenten 
att det finns en god kommunikation mellan dem två i arbetsprocessen, både när de 
diskuterar beslut och förändringsinitiativ; “…har en bred erfarenhet som jag har 
förtroende för, men det är jag som har hand om hela företaget och vill även ha kontroll. 
Jag vill att cheferna ska komma till mig innan viktiga beslut fattas”. Dock fungerar inte 
detta alltid enligt respondenten, vilket beskrivs utgöra ett problem som är mycket 
svårhanterligt. Relationerna som är bra kan ta skada om detta inte fungerar; “det handlar 
om sunt förnuft, det ger bra relationer.” Vad som poängteras igen är; “jag släcker 
bränder mest och blir väldigt stressad”, vilket kan likställs som en anledning att 
kommunikationen inte beskrivs fungera mellan ledare över lag. En önskan finns om att 
dem ska bli bättre på att skapa rutiner för möten; ”jag vill skapa ett tajt team och 
frukostmöten där alla sätter sig ner och tar upp negativa och positiva saker”. En viss oro 
finns bland medarbetarna för att det inte ska finnas tillräckligt med jobb, vilket sprider 
negativitet inom företaget och skapar en långsamhet i arbeten. De är rädda för att arbetet 
ska ta slut och att de inte ska kunna behålla sin anställning.  
 
Tidigare kommunicerade företagets HR-chef med verksamheten via informationsbrev i 
regelbundna mailutskick, men detta anser respondenten vara opersonligt; “jag vill prata 
med medarbetarna. Men sällan finns agendor eller någonting nedskrivet och tiden är 
begränsad. För mig handlar det istället om en känsla där jag vill att folk ska kunna fråga 
och få ett svar direkt”. Ett antal utmaningar finns; “Kompetensen finns inte, förståelsen 
saknas för ledningssystemen och erfarenheten saknas. Lathundar för enklare system har 
inte fungerat så bra”. För att skapa möjligheter till verksamhetsutveckling har en 



 

 
 

46 
 

digitalisering av företaget skett i större utsträckning, vilket har fungerat bra. Däremot 
beskrivs delar av verksamhetsstyrningen som problematisk; “Avvikelser, fel och 
reklamationer från kunder, det finns formulär för detta, för handhavandefel, men de 
används inte. Det finns en projektpärm med avvikelserapporter och medarbetare ska 
skriva dagbok, men det gör inte”.  

5.6.	  Respondent	  6	  
Företag 6 är ett företag inom en större koncern och företaget är verksamt främst inom 
byggindustrin och är lokaliserade på en ort inom norra Sverige. Idag har företaget cirka 
100 anställda och Respondent 6 är produktionschef.  

Hållbarhet 
“Vi vill vara en aktör som skapar ett bättre samhälle och vi anser oss själva vara långt 
framme där”. Inom företaget ligger ett stort fokus på säkerhetsaspekter, vilket beskrivs 
vara en viktig aspekt i hållbarhetsarbetet. Grönt byggande, såsom energieffektiva 
byggnader, materialval och deponi utgör andra viktiga hållbarhetsfrågor enligt 
respondenten. Gällande de sociala aspekterna av hållbarhet framför respondenten vikten 
av mångfald, inkludering, etik och moral; “Vi har otroligt hög nivå på etik och vi har 
nolltolerans när det gäller att göra skillnad på folk, för mutor, bestickning och sådana 
saker. Vi tar noll hänsyn till kön, sexuell läggning, bakgrund och ålder, det ska inte spela 
någon större roll”. Företaget arbetar exempelvis med att ta in invandrare och nyanlända 
till sin verksamhet och inom koncernen. Denna typ av frågor beskrivs vara styrda på 
central nivå inom koncernen och från orter söderut. Inom företaget tas ansvar för 
hållbarhet över alla nivåer; “Jag tror faktiskt att alla tar ansvar, väldigt många i alla fall. 
Just när det gäller det dagliga arbetet. Sen när det blir av högre eller tyngre karaktär på 
frågorna, så tenderar det att krypa upp till mig ganska snabbt och vidare uppåt”. När det 
gäller hållbarhet upplevs det finnas en viss skillnad på hur hållbarhet mottas inom olika 
åldersgrupper; “ju längre ner i åldern som man kommer, desto bättre mottas det” och 
respondenten förklarar att inställningen till hållbarhet bland yngre är mer positiv än bland 
de äldre som tenderar att tänka; “äh vadå, jag lever ju fortfarande och jag ser ju ganska 
bra på ett öga… Vad är det där, inte igen, det där är bara fjask”.  
 
Det beskrivs en viss besvärad inställning till säkerhetsarbetet upplevs, ofta bland 
nyanställda men det är något som oftast ändras snabbt till det motsatta, i takt med en ökad 
förståelse kring vikten av säkerhetstänket. Respondenten förklarar att det individuella 
sättet att se på hållbarhet kan skilja sig internt inom verksamheten. Vidare förklarar gen 
att det handlar om att enas kring en kärna; “Ju mer mångfacetterat tankesättet är, desto 
bättre blir det nog egentligen, om man har något att enas kring”. Etik och moral beskrivs 
som viktigt för företaget, och exempel på det ges; “...pin-upp-kalender och sådant ska 
inte finnas ... vi ska inte klottra och vi har ett stenhårt fokus på att detta är en arbetsplats 
där sådant inte har någonting att göra”. Företaget arbetar efter ett koncept; individ, 
förebild och engagemang, vilket innebär; “vi ska bry oss om varandra och för dem vi är. 
Har man insikt i var och en och vem människan bredvid är, då bryr man sig på ett annat 
sätt.” De arbetar mycket med kommunikation, informationsflöden samt för att 
upprätthålla en närhet till medarbetarna; “Vi arbetar mycket kring “vi och dem” där vi i 
ledningen idag sitter på samma plats, vilket vi inte gjorde tidigare, och vi fikar och äter 
med våra yrkesarbetare”.  
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Företag i förändring 
Respondenten beskriver kraven på hållbarhet som; “Kravbilden från våra beställare är 
dels för material, hur vi ska göra saker och ting men även hur vi ska bete oss, var vi är 
och inte… Det finns många krav på oss för hur vi ska utföra våra arbeten, helt klart”. 
Bedömningar av material ur ett miljömässigt perspektiv görs på tre nivåer: icke godkänt, 
acceptabelt om det inte finns en ersättare, samt godkänt; “Det är inte så att det bara 
kräver en del och sedan struntar i kostnader som kan uppstå, utan det finns en förståelse 
för det. Vi jobbar nära kunderna, det måste vi göra”. Företaget arbetar för att minska 
klimatpåverkan av produktionen dels genom hantering av spill och överblivet material 
samt när de väljer leverantörer som kan ta tillbaka material och återanvänder det i 
kommande produktioner; “Vi arbetar med detta för att öka förståelsen och hur vi 
påverkar miljön, och vad vi kan göra”. När det gäller hållbarhet läggs ett stort ansvar på 
den enskilde medarbetaren och krav ställs om medvetenhet kring hållbarhetsarbetet och 
företagets mål; “vi har arbetsplatsmöten en gång i kvartalet och där samlas alla. Där tas 
det fem punkterna för hållbarhet upp, men också centrala förändringar, nya grepp som 
ska tas, information, tillbud och vi kan ventilera saker och ting åt båda hållen”. Företaget 
arbetar med återkoppling och uppföljning, särskilt när förändringar bedrivs från central 
nivå, då sker ett omfattande arbete för att informationen ska nå ut till samtliga 
involverade, helst samma dag. Respondenten beskriver företaget som en nyfiken och 
lärande organisation men att det följer utmaningar med det; “Jag ser inte att vi är hopplöst 
förlorade men att ha järnkoll och leva by the book och följa upp, återkoppla och utveckla, 
det tar mycket tid och då skulle jag inte göra annat. Jag har tyvärr inte den möjligheten”.  
 
Enligt respondenten kan andra företag inom branschen uppleva dem som lite för strikta 
när det gäller säkerhetsaspekter, men förklaras bero på en bristande förståelse om varför 
säkerheten är prioriterad; “Efter att man förstått varför och vant sig, då börjar man inse 
att det är ganska bra ändå och att man känner sig trygg och säker där man är och när 
man utför ett arbete”. Det beskrivs finnas en norm om krav genomförande av 
skyddsronder en gång per vecka och här ligger företaget i framkant med skyddsronder 
två gångar varje vecka. En annan strategisk riktning som implementerats är att de vid 
varje månadsslut bjuder in underentreprenörer och skyddsombud att delta i en 
avstämning; “vi kan lära oss mycket av andra… vi har stort fokus på hälsa och säkerhet, 
det går före allting. Vi ska inte gå sönder här”. Enligt respondenten brukar förståelsen 
för säkerhets och hälsoarbetet öka med tiden och allt efter som ökar förståelsen och 
acceptansen för detta bland medarbetarna och samarbetspartners. 
 
Strategiarbete 
Respondenten är produktionschef för verksamheten, vilket innebär att hen har ett ansvar 
för att driva projekt, resursplanera och följa upp budgetar. Hierarkiskt neråt i 
organisationsstrukturen finns arbetsledare och lagbas som driver den dagliga 
arbetsprocessen tillsammans med medarbetarna. Högre upp inom organisationen finns en 
projektchef, som har det övergripande ansvaret för kunder, ekonomi samt 
personalansvaret. Vidare uppåt finns en distriktschef, med ansvar för den norra regionen. 
Det beskrivs vidare ”tyvärr” finns ett visst avstånd till resten av koncernen, exempelvis 
till VD:n; “... det är många som är placerade söder över...”. Det är mycket som styrs 
centralt och via beslut som fattas centralt. Detta styrs sedan neråt, men med en viss 
medbestämmanderätt bland ledare inom regionen. Företagets mål är omfattande och 
beskrivs på ett övergripande och kortfattat sätt; “Säkerhet och hälsan det ligger i högst 
gällande hållbarheten, det är ett enormt fokus på det. Vi ska kunna komma hem till fru 



 

 
 

48 
 

och barn, utan att ha förlorat synen och vi ska inte falla och slå ihjäl oss på arbetet”. 
Målen delas in i fem områden; “säkerhet, det gröna, sociala, mångfalden och etiken” och 
de arbetar exempelvis med att skapa mål och med riktade insatser för att locka fler 
kvinnor till branschen, vilket enligt respondenten har bidragit till ett ökat antal kvinnliga 
medarbetare. Utöver det riktas fokus på ökad mångfald och att nå ut till ungdomar, med 
syftet att bidra till ökad samhällsnytta. 
 
Det upplevas av respondenten vara problematiskt att få ut hållbarhetstänket i hela 
verksamheten; “det är jättesvårt att ha koll på alla som är här exakt hela tiden samt om 
det som man sagt faktiskt efterföljs. Det måste man kontinuerligt titta på, kontrollera, 
följa upp och återkoppla till. Men det är svårt och det ska också hinnas med”. Företaget 
arbetar enligt konceptet för säkert byggande, som har utvecklats via en strategisk riktning. 
Ur detta koncept har ett app-baserat system utvecklats och som numera är tillgängligt för 
samtliga aktörer och medarbetare inom verksamheten. Eventuella fel och brister kan 
genom detta system snabbt rapporteras till ansvarig för ett projekt och som omgående kan 
upprätta åtgärdsplaner. Därefter kan en snabb återkoppling göras som en bekräftelse för 
att problemet är åtgärdat; “Ärenden blir korta, snabba att lösa och det kommer fram till 
rätt person på rätt sätt. Det sker mycket återkoppling”. Klimatet internt upplevs som 
öppet och fritt för medarbetare att uttrycka sig. Respondenten förklarar att det upplevs 
finnas en god förståelse om vad hållbarhet innebär för företaget; “det är rätt så klart”. 
Dock understryker respondenten att hållbarhet ändå är ett oerhört brett fält bestående av 
olika områden som är ihopkopplade. Enligt hen kan detta ändå tolkas olika inom 
företaget; ”Tolkningen av vad exempelvis ekonomisk hållbarhet är, den är nog ganska 
skild… men om allt ändå leder till kärnan ser jag inga problem med detta”. 

5.7.	  Respondent	  7	  
Företag 7 är ett företag inom en större koncern som utgörs av fyra övergripande 
affärsområden; bygg, väg, anläggning och infrastruktur. Företaget är verksamt i Sveriges 
norra region och har cirka 400 anställda. Respondent 7 är regionchef.  
 
Hållbarhet 
Hållbarhet genomsyrar företaget och det har gjort det länge. Koncernen har avdelningar 
som ansvarar för hållbarhetsfrågor: social, miljö- och kvalitetsmässigt. Miljöaspekter 
handlar om att företaget riktar ett stort fokus på produktens livslängd och att de arbetar 
för att finna lösningar. Social hållbarhet definieras främst av arbetsmiljö, hälsa, säkerhet 
och jämställdhet och arbetar med successiv integrering av detta och erbjuder 
utbildningspaket; ”vi försöker hålla en hög hållbarhetsattityd och vi har specialister som 
arbetar med dessa frågor … Vi har värdegrunderna; respekt, tillit, ärlighet och 
framåtandan, dessa är våra ledord. Vi arbetar med dessa ganska ofta, vi diskuterar dem 
och tar upp dem i ett antal olika utbildningar… de utbildas inom våra ledord och 
tolkningen av dessa …  vad är ärlighet och vad menar vi med ärlighet? Eller respekt för 
vadå, respekt mot dina medarbetare, kunder och respekt mot miljön och så vidare. Man 
klär på orden genom utbildningar”. Respondenten beskriver att det är individen som ska 
ta ansvar och detta och att det är ett förhållningssätt som tar tid att bygga upp, det är en 
lång process för att skapa ett önskat klimat; ”vi har arbetat med detta i flera år och vi 
stöter såklart hela tiden på utmaningar, i och med när samhället också utvecklas”. 
 
För det miljömässiga arbetet finns ett tankesätt inom företaget och en vilja att arbeta 
strategiskt för att hitta alternativa sätt att bygga på och på socialt hållbart sätt. Företaget 
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arbetar med etablerade koncept som Green Buildning och olika återvinningssystem. Ett 
exempel är att arbetsplatserna har en daglig säkerhetsgenomgång före det påbörjas. Detta 
innefattar ett par minuters diskussion kring vad som ska göras under dagen och vilka 
risker som finns och det beskrivs fungera bra. Det riktas även fokus på hur man mår på 
arbetsplatsen. Företaget arbetar med skyddsronder var fjortonde dag eller oftare; ”där 
tittar man på säkerheten på arbetsplatsen… det har vi arbetat med länge … idag arbetar 
vi på en mer global marknad där olika företag naturligtvis har olika syn på hållbarhet. 
Där kan man se att stora och globala företag ofta har en hårdare kontroll internt inom 
bolaget medan mindre bolag inte har det. Men det kan bero på var deras styre och säte 
är någonstans, hur olika syn man har på moral, etik och hållbarhet när det gäller både 
arbetsmiljö och socialt ansvar”. En upplevelse som respondenten har är att branschen 
har förändrats rejält de senare åren, men att det finns kvarlevor; ”inom de stora bolagen 
finns det ett stort fokus på hållbarhet internt, för hur vi agerar och vad vi säger.” och 
“att vara på vissa sätt på sin arbetsplats är inte okej eller acceptabelt från företagets 
sida, vilket visas tydligt … jag vet inte, men jag känner och tror att det lever kvar en del 
från den gamla skolan”.  
 
Företag i förändring 
Det upplevs ställas krav från kunder, beställare samt samarbetspartners men det är 
varierande och respondenten ifrågasätter vissa kunders insikt i vad hållbarhetsarbete 
innebär; ”vad händer med alla bitar när det gäller hållbarhetstänket, där tror jag inte att 
våra kunder har riktigt koll på det där”. En förutfattad mening som levt kvar länge 
handlar om omgivningens syn på att byggarbetsplatsen är hård, rå och manlig; ”det har 
minskat rejält under de senare åren men många tror fortfarande att det är en väldigt 
manlig bransch. Det är klart att det finns många män ute i produktionen men inom våra 
kontor och våra ledande befattningar så tror jag att det är, inte 50/50, men det går mot 
att vara mycket mer jämställt inom tjänstemannasidan”. Företaget anpassar sig hela tiden 
och arbetar med förändring och vill ligga i framkant. De har utvecklat system som tillåter 
återanvändning av deras egna material i verksamheten. De även tagit fram en metod för 
att exempelvis minska energiförbrukningen vilken grundas i ett omfattande miljötänk. 
Insatsmaterial samt produkter förbättras ständigt; “Vi arbetar hela tiden för att återvinna 
material och få tillbaka det vi använder in i produktionen igen”. Exempel på en 
ytterligare kraftansträngning i hållbarhets syfte som företaget gjorde var framtagandet av 
en ny miljömodell; ”vi började titta på en lösning för att börja jobba med helt fosilfria 
bränslen”. Företaget har även infört ett begrepp som de kallar time-out; ”ser man 
någonting eller om man tycker att något verkar dumt i sättet vi gör något så har man rätt 
att ta ”time out”. Var enda yrkesarbetare och chef är skyldiga att agera, oavsett vad det 
än gäller, en psykosocial del eller ett fysiskt problem på arbetsplatsen”. Detta har använts 
både när det gäller den psykosociala arbetsmiljön men även för andra hinder i vardagen. 
Begreppet är numera vedertaget i verksamheten och används ofta i både mindre och större 
områden. Högt uppsatta chefer har tagit även de tagit time out, och då skickas 
problematiska frågor uppåt i organisationen.  
 
Strategiarbete 
Kommunikation är något som företaget anser är viktigt både externt och internt. De som 
är ansvariga för verksamheterna styr informationsflödet och kommunikationen är väl 
utvecklad samt att de flesta kommunikationsvägarna numera är digitala. Detta var 
omfattande strategiskt drag och numera används videobloggar frekvent; ”det har ökat 
snabbheten i kommunikationen”. Företaget har anpassat sig mot ökade krav om hållbarhet 
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är att de har skapat ett forum där utvalda medarbetare som anses ärliga, ansvarstagande 
och besitta hög kompetens om hållbarhetsfrågor är ansvariga. Inom forumen diskuteras 
frågor kopplat till etik och moral vilket är ett strategiskt initiativ till att öka social 
hållbarhet. Företaget har utvecklat en digital app för rapportering av exempelvis 
arbetsskador, tillbud eller avvikelser. Syftet är att effektivisera upp processerna kring 
information och hantering av problematik. Feedbackprocessen upplevs dock ta tid och att 
det finns en viss tröghet i uppföljningen; “om jag rapporterar någonting in i systemet; 
var tar de då vägen? vem bearbetar det och hur sprider vi sen informationen? det är en 
utmaning, att få kommunikationen att fungera och att skapa ett engagemang”. 
 
De strategiska besluten för riktlinjer av hållbarhetsarbetet tas på en högre nivå; ”däremot 
är det upp till avdelningarna att komma fram med lösningar”. Företaget arbetar efter 
olika styrdokument som fastställs på en hög ledningsnivå men som bearbetas och tas fram 
av ledningen på mellannivå; “vi skickar informationen uppåt … många arbetar med att 
förbereda det arbetet”. Detta skapar rutiner och förhållningssätt för arbetsprocesserna 
inom och mellan koncernens olika delar och det finns rutiner för hur uppföljning ska ske 
och hur problematik som uppstår ska hanteras. Ett exempel är ett högt uppsatt mål om att 
halvera koldioxidutsläppen som har brutits ner i målbilder för det dagliga arbetet och 
anses ha lyckats bra med att synliggöra olika mål för hållbarhet. Ett exempel är ”loop 
rocks”; ”det är en app där vi har skapat en plattform för att byta material och återvinna 
material mellan olika företag. Istället för att skicka material till en soptipp så försöker 
man hitta en ny användare”.  
 
Det upplevs finnas vissa utmaningar med strategiarbetet för hållbarhet; ”… det är en 
paradox … Om man tittar på vår strategi så ska vi växa, alla företag vill ju växa, 
åtminstone de flesta företagen. Det innebär att man blir större på marknaden och att man 
förmodligen kommer att förbruka mer material och man skapar någonting hela tiden och 
får en ökad förbrukning. Om allt ska växa så kommer vi också behöva mer av vår moder 
jord. Det kan man kalla en utmaning. Hur ska vi klara våra hållbarhetsmål och samtidigt 
växa?”. Företaget arbetar med ständiga förbättringar och kommunikationen är viktig. De 
har verktyg som hanterar avvikelser samt åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända 
igen. Detta sammanställs direkt och skickat uppåt i företaget och beroende på vilken 
avvikelsen är hamnar det på olika bord. Material samlas in och lyfts fram vid en 
“ledningsgenomgång” där detta arbetas igenom och här tas hänsyn till samtliga 
hierarkiska nivåer och informationen samlas in nerifrån och upp. 
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6.	  Analys	  och	  diskussion	  
I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens empiriska resultat mot teori som avser 
att skapa förståelse och svara på studiens syfte och frågeställningar. Analysens struktur 
följer, i den mån det är möjligt, samma struktur som den empiriska presentationen. 
Däremot, håller inte rubriceringen fasta gränser eftersom de teoretiska områdena 
tenderar att smälta samman. Fokus riktas mot att analysera och diskutera hur hållbarhet 
definieras och integreras i strategiarbetet samt varför och hur utmaningar uppstår.  

6.1.	  Hållbarhet	  
“Jag vill påstå att de som inte arbetar med hållbarhet, de arbetar med en kriminalitet, 
där brottet begås på planeten vi trampar på och där man utnyttjar andra människors 

trångmål” (Respondent 2). 

Crane och Matten (2016, s. 5) förklarar att företagsetik handlar om moraliska rätt och fel 
vid exempelvis olika strategiska beslut. Begreppet etik kan kopplas till hållbarhet, som 
har kommit att bli en trend inom dagens bygg- och anläggningsbransch enligt flera av 
respondenterna. Det har skett en mycket snabb utveckling inom områden som tangerar 
hållbarhet och än idag finns det ingen enhetlig definition (Amini & Bienstock, 2014; 
Crane & Matten, 2016; Elkington, 1998). Sammantaget uttrycker samtliga respondenter 
att hållbarhet är ett mycket brett begrepp som är svårt att definiera på ett koncist och 
enhetligt sätt. Respondent 4 förklarar exempelvis att; “bara för att vi båda pratar om 
hållbarhet, behöver det inte betyda att vi pratar om samma sak”.  

Elkington (1998) definierade en konceptuell modell som kan beskriva vad hållbarhet och 
strategiskt hållbarhetsarbete innebär. TBL grundas i koncepten av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter av hållbarhet. Samtliga respondenter definierar 
hållbarhet på ett sätt som mer eller mindre kan liknas med denna definition. Respondent 
2 och 1 menar exempelvis att hållbarhet delvis definieras av ett långsiktigt arbete, vilket 
kan liknas med Crane & Matten (2016, s. 33)’s beskrivning av hållbarhet. Respondent 1; 
“hållbarhet handlar om långsiktighet, att använda rätt material och vara resurssnål”, 
vilket kan liknas med beskrivningen ovan; att det handlar om att hushålla med begränsade 
resurser. Samtliga respondenter uttrycker ändå att de vill, och strävar efter att uppnå ett 
långsiktigt hållbarhetsarbete. De förklarar att de är medvetna om att om de lyckas med 
hållbarhetsarbetet, så kan det i sin tur ge fördelar i form av lönsamhet, legitimitet, 
konkurrensfördelar (Amini & Bienstock, 2014; Crane & Matten, 2016; Elkington, 1998; 
Porter & Kramer, 2006; Van Marrewijk, 2003). Det som framkommit under intervjuerna 
är däremot att även om viljan uttrycks finnas bland företagen att leva upp till en ambition 
av långsiktig hållbarhet, är inte detta fallet och resultatet alla gånger.  

Samtliga respondenter förklarar att det finns relativt mycket förutfattade meningar om 
hållbarhet och hur företagen bör agera efter hållbarhetsfrågor. Några av respondenterna 
menar att det kan handla om en generationsfråga och beskriver att de upplever att den 
yngre generationen är mycket mer positivt inställda och kunniga inom 
hållbarhetsområdet, än den äldre generationen. Det upplevs vara utmanande för 
företagsledare att försäkra sig om att de når fram till samtliga medarbetare, oavsett 
generation. Här menar Jensen och Sandström (2016, s. 99) att hur företagsledaren 
uttrycker sin kring hållbarhet, påverkar direkt hur det uppfattas i verksamheten samt 
förståelse av dess innebörd.  
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Flertalet av respondenterna berättar att hållbarhetsarbete ibland uppfattas som jobbigt, 
besvärligt eller överdrivet. Fördomar skulle kunna förklaras genom en svag kännedom 
om vad hållbarhet innebär och enligt Amini och Bienstock (2014) inrymmer definitionen 
av hållbarhetsarbete och ansvarstagande mycket. Detta förstärks av samtliga 
respondenternas upplevelse av att det är utmanande att få med sig medarbetarna i 
hållbarhetsarbetet och att få varje individ att ta till sig det samt skapa en förståelse om 
varför verksamheten arbetar med hållbarhet, Respondent 7; “Det är en utmaning att få 
kommunikationen att fungera och att skapa ett engagemang” och respondent 1; “Ibland 
finns det en tendens att man försöker gena i kurvorna som arbetare, att man tar en 
snabbare väg för att man tänker att något är besvärligt”. Eftersom hållbarhet är kopplat 
till individens egna moral och ansvarstagande är det inte märkligt att detta upplevs som 
utmanande (Crane & Matten, 2016).  

“När det gäller hållbar arbetsmiljö så har vi många bra anvisningar. Men om den 
enskilde individen inte tar det till sig, så sker det ingenting.” (Respondent 1) 

Genom denna studies resultat och analys, uppfattar vi det som att en del av 
respondenterna är mer medvetna än andra, med koppling till hur de beskriver sin egen 
roll i frågan om att nå ut till samtliga medarbetare och om hur hållbarhetsarbetet är viktigt 
eller inte. Det uppfattas finnas en splittring, mellan vad företagsledare faktiskt säger att 
de vill uppnå med hållbarhetsarbetet och hur de i rollen som företagsledare faktiskt 
definierar hållbarhet och innebörden av det för sin verksamhet. Detta nyanseras när de 
flesta uttrycker att de ställer sig väldigt positiva till hållbarhet, men när vi går djupare in 
i detta och studerar vad begreppet faktiskt innebär för verksamheten, så framkommer det 
att det upplevs vara svårt att definiera. Därmed kan det ses vara utmanande att förstå och 
definiera den faktiska betydelsen av hållbarhet i respektive verksamhet samt hur det ska 
förmedlas ut till medarbetarna. Mycket kan förstås hänga på den enskilde individen i 
dennes roll som ledare och skapare av en strategi. Vi ställer oss frågande till hur 
företagsledare som inte själv kan definiera och motivera hållbarhet i arbetet, påverkar 
moralen och etiken bland övriga individer i verksamheten. Till exempel så lyfter Jensen 
och Sandström (2012) upp att om företagsledaren lyckas styra de organisatoriska 
processerna mot en önskad riktning, så kan de även påverka individens moral, vilket 
således kan bidra till ett ökat ansvarstagande och ett utökat hållbarhetsarbete.  

En sammantagen tolkning av respondenternas definition av hållbarhet är att det utgör en 
långsiktig lönsamhet och med byggprojekt som mynnar ut i goda resultat genom en säker 
arbetsmiljö. Ett riktat fokus bland samtliga företagen är att forma en god arbetsmiljö, 
välmående medarbetare samt en verksamhet som drivs mot lönsamhet. Hur detta ska 
uppnås och har uppnåtts bland företagen är däremot av större variation. Elkington (1998) 
och Van Marrewijk (2003) menar att ekonomisk hållbarhet endast kan uppnås på lång 
sikt, genom att strategiskt arbeta med de samtliga tre aspekterna inom hållbarhet. Om 
fokus endast riktas mot ekonomiska aspekter kommer det enligt dem endast att ge 
kortsiktiga resultat. Det innebär att ett företag inte kan separera ekonomisk hållbarhet från 
miljömässig och social hållbarhet (Elkington, 1998, s. 19). I företag 5 upplevs en sådan 
separation till viss del finnas, med anledning av det fokus som riktas på ekonomisk 
lönsamhet för att möjliggöra företagets överlevnad. Däremot, kan detta också förklaras 
av Elkington (1988) som menar att det kan utgöra ett kortsiktigt mål för företaget, då 
respondent 5 förklarar att företaget kan arbeta med fler hållbarhetsfrågor när de kommit 
på fötter igen.  
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Det som framkommit är att flera av de mindre företagen inte har en utarbetad definition 
som kan ses genom Elkingtons (1998) kategorisering av begreppet. Däremot kan de, utan 
att vara medvetna om det hålla nyanser av denna definition, även om främsta fokus riktas 
mot miljömässiga aspekter av hållbarhet. Med tanke på den stora klimatpåverkan som 
branschen faktiskt har på samhället och miljön, kan miljöaspekterna ses som givna i 
samtalet kring hållbarhet. Detta är vad vi har uppfattat som en drivkraft hos samtliga 
respondenter; viljan att kompensera miljömässigt samt upprätthålla en hög kvalitet inom 
hela organisationen, för att på så vis också säkerställa att miljökrav efterföljs. Detta kan 
tolkas vara ett område som är mer moget i utvecklingen än vad exempelvis social 
hållbarhet är. Eftersom social hållbarhet är något som kan förstås vara mer svårdefinierat 
både för respondenterna personligen, men även i deras roll som företagsledare. Därmed 
blir det svårare för företaget att arbeta med det.  

Porter och Kramer (2006, s. 6) menar att ett hållbart samhälle drivs av framgångsrika 
hållbara företag, men att ett enskilt företag inte kan lösa alla samhällsproblem eller bära 
kostnaden för detta. Istället bör fokus riktas mot de hållbarhetsaspekter som kan 
sammanflätas med den specifika verksamheten. Företag 1, 3 och 5 beskriver att de inte 
på ett tydligt sätt inkluderat hållbarhetsaspekter i företagets mål och strategier, men att de 
ändå strävar efter att bidra till en hållbar utveckling. Respondent 1: “vi anpassar oss och 
vill bidra till att världen ska vara hållbar på lång sikt”. Vad Crane & Matten (2016, s. 
54) menar är att prioriteringen av hållbarhet med koppling till de olika delarna av 
hållbarhet, beror på företagets övergripande strategier och hur dessa är formulerade. 
Därmed kan hållbarhetsfrågor vara av olika hög prioritet inom de olika företagen. Vad 
som går att se är att arbetsmiljö är av hög prioritet inom företagen och att flertalet 
respondenter främst kopplar ihop det med en social hållbarhet. 

Crane & Matten (2016, s 55) förklarar att när hållbarhetsarbetet är väl integrerat i 
kärnverksamheten och genomsyrar hela företaget, kan lönsamhet skapas samtidigt som 
mervärden kan uppstå för samhället. Företag 2, 4, 6 och 7 tolkas ha ett integrerat 
hållbarhetsarbete eftersom de har tydliga strategier som involverar att bidra till en ökad 
samhällsnytta men även att generera ekonomisk lönsamhet. Inom företag 1, 3 och 5 är 
hållbarhet delvis eller inte alls integrerat i företagets strategier. Detta kan möjligen 
förklaras av Carroll (1991) och av en tvingande ansvarsnivå för hållbarhet. De större 
företagen tvingas via lagar och regleringar att agera som en god samhällsaktör och bidra 
till en gemensam hållbar utveckling. Detta är något som företag 1, 3 och 5 inte tvingas 
till på samma sätt. I sin tur kan det delvis förklara en lägre grad av integrering av 
hållbarhet i företagets strategier och målformuleringar, inom de mindre företagen.  

Carroll (1991) gör en skillnad mellan frivilligt och tvingande ansvar och menar att det 
frivilliga ansvaret inte är något som samhället förväntar sig av företagen, men att det 
däremot kan anses vara önskvärt. Respondent 5 uttrycker att de idag inte tar ett frivilligt 
ansvar för hållbarhet, eftersom att de måste fokusera på att försöka vända den negativa 
ekonomiska svackan som företaget har hamnat i. Att ”släcka bränder” utgör 
företagsledningens fokus för överlevnad. Detta kan kopplas till Carroll (1991, s. 42) 
förklaring av grundläggande och tvingande ansvarstagandet; att driva företaget på ett 
lönsamt sätt. De övriga sex företagen arbetar samtliga med frivilligt ansvarstagande, både 
gentemot samhället och internt inom verksamheten, men i olika utsträckning. Detta 
innebär, förutom att de uppfyller de tvingande kraven om att agera lagligt och mot 
lönsamhet, att de även tar ett frivilligt ansvar för att på olika sätt agera för en ökad 
samhällsnytta (Carroll, 1991, s. 42). Vad som kan tolkas är att samtliga företag i studien 
är måna om att upprätthålla olika certifieringar för att säkerställa ett hållbart arbete, ur ett 
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miljö- och kvalitetsmässigt perspektiv. Dessa certifieringar är särskilt anpassade för 
branschen utan att vara direkt tvingande, men det kan leda till en vunnen legitimitet från 
företagets omgivning. Enligt Carroll (1991, s. 42) kan detta kopplas till det näst högsta 
frivilliga ansvarstagandet vilket innebär att företaget väljer att utföra handlingar som 
uppfyller och möter vissa förväntningar i samhället, samt att det kan bidra till en ökad 
lönsamhet. 
 
“Social hållbarhet … det handlar om att vi ska ha en levande omgivning runt omkring 

oss” (Respondent 4) 

Den högsta nivån av frivilligt ansvar handlar om filantropiskt ansvarstagandet, vilket 
handlar om att bidra till ett ökat samhällsnyttigt ändamål (Carroll, 1991, s. 42). Detta är 
något som respondent 2, 4, 6, och 7 uttrycker att de faktiskt gör genom att ofta agera som 
god samhällsaktör och med syfte att skapa samhällsnytta. Detta exemplifieras på ett 
tydligt sätt av Respondent 4 som berättade att ett strategiskt beslut för dem var att placera 
sin nya fabrik i hemregionen, istället för i den region där företaget hade högst försäljning. 
Porter och Kramer (2006, s. 6) förklarar att ett företags filantropi kan bli strategiskt och 
realiseras endast när det filantropiska ansvarstagandet är sammanvävt med 
verksamhetens mål och strategier. Det är först då som dessa strategiska aktiviteter kan 
skapa synergieffekter och ge lönsamhet. Fortsättningsvis beskriver respondenten att 
orsaken bakom beslutet var att de ville uppfylla ett av företagets viktigaste och mest 
prioriterade hållbarhetsmål; att bidra till lokal samhällsnytta och öka välfärden i 
hemregionen. Porter och Kramer (2006, s. 6) förklarar att den tidigare handlingen som 
enbart var i välgörande syfte för samhället, således kan bli en aktivitet som ökar företagets 
legitimitet och lönsamhet. Däremot kan det endast ske när de filantropiska 
ansvarstagande är direkt knutet till verksamheten, kontexten samt när det är kopplat till 
företaget som en betydande faktor, vilket det i detta fall kan förklaras vara. 
 
Carroll (1991, s. 42) förtydligar att det per automatik inte innebär att ett företag är oetiskt 
om det inte ägnar sig åt filantropi. Detta innebär att företag 2 och 3 som uttrycker att de 
främst anammar ett etiskt ansvar ändå utgör goda samhällsaktörer, eftersom företagen 
upprättar långsiktiga mål för att bidra till samhället och en hållbar framtid. Däremot, kan 
företag enligt Carroll (1991, ss. 42–43) som bryter mot något som anses oetiskt uppfattas 
som omoraliskt av samhället. Detta kan exemplifieras via Företag 2 som tvingades 
genomgå en omfattande revision av företagets hållbarhetsarbete på uppdrag av företagets 
största kund, eftersom en misstro hade byggts upp mot företaget om bristande hållbarhet 
och ansvar för detta. Revisionen var lyckad i den bemärkelse att: “Det har gett oss insikt 
i hur mycket som ingår i hållbarhet”. Revisionen utgjorde ett startskott i förverkligandet 
av företagets hållbarhetsarbete.  
 
Enligt Porter och Kramer (2006, s. 6) kan problem uppstå när företagens filantropiska 
aktiviteter är ogenomtänkta och när de inte är anknutna till verksamhetens mål. Detta är 
inte något som respondenterna uttryckte direkt, men vi kan tolka att problem finns bland 
företagen. Respondent 3 berättar om de frivilliga ansvaret som de faktiskt tar, det vill säga 
upprätthållandet av miljö- och kvalitetscertifieringar och som inte är direkt kopplade till 
företagets mål och strategier. Problemet där, kan ses i deras upplevelse av att det är 
ansträngande och kostsamt att arbeta efter dessa certifieringar. Respondent 3 berättar 
vidare att det frivilliga ansvarstagandet som företaget faktiskt tar och försöker visa upp 
via sina certifieringar vid upphandlingar, inte ger den återbäring och lönsamhet som de 
önskar. Respondenten beskriver att certifikaten inte alltid spelar någon roll större i 



 

 
 

55 
 

slutändan och att företaget skulle kunna spara in stora summor om de inte hade 
certifieringarna.  
 
”vi har arbetat med detta i flera år och vi stöter såklart hela tiden på utmaningar i och 

med att samhället också utvecklas” (Respondent 7). 

Samtliga respondenter förklarar att det finns fördomar och en relativt hård jargong inom 
branschen. Det förklaras av en uppfattning om att branschen är hård, tuff och grabbig. En 
av respondenterna menar att företaget inte rekryterar tjejer för att det är ett fysiskt tungt 
arbete som är svårt för tjejer att klara av. Flertalet av respondenterna använder också 
termen gubbar när de refererar till sina verksamheter och sin personal. Det kan initiera 
att det är ett mansdominerat yrke, med en grabbig miljö och att det ligger i företagets 
normer att prata på det sättet. Det kan förklaras utgöra en del av företagets praktik och 
praxis (Jarzabkowski et al., 2007, s. 11; Reckwitz, 2002). Detta kan vara en möjlig 
anledning till de utmaningar som Respondent 2 beskriver, med koppling till arbetet för 
ökad mångfald och jämställdhet inom branschen och det egna företaget. Hen har själv har 
drivit på detta och försökt inkludera fler tjejer i företaget, men inte utan motstånd; “okej, 
men tjejer? Ja, det är klart att de kan gå in som arbetsledare eller kanske platschef ... 
men tjejer kan inte jobba som hantverkare”.  

Genom denna studie är en uppfattning att det fortsättningsvis kommer att krävas ett stort 
engagemang för att bryta detta mönster av fördomar som respondenterna har beskrivit, 
både internt inom företagen men även inom branschen i stort. Detta beskrivs också vara 
viktigt för att utöka rekryteringsbasen och därmed upprätthålla en ökad konkurrenskraft. 
Mångfald, genusfrågor och nedbrytningen av en hård och grabbig jargong kan kopplas 
till utveckling av en social hållbarhet och som kan innebära en långsiktig lönsamhet för 
ett företag, om det sätts i relation till Elkington (1998, s. 19)’s mening att det är viktigt 
att samtliga av de tre aspekterna i TBL inkluderas för långsiktig hållbarhet. Inom några 
av företagen upplevs detta däremot ha nått en högre nivå och respondenterna beskriver 
uttryckligen att de har tagit fram värderingar, ledord och målformuleringar som 
kommunicerar moral och etik med koppling till jämställdhet och mångfald. Detta utgör 
ett omfattande och systematiskt arbete, men som förklarats ha gett positiva effekter på 
speciellt jargongen på arbetsplatserna.  

6.2.	  Företag	  i	  förändring	  	  
“...om man ska arbeta hos oss ska man vara van vid att saker ändrar sig, det är det vi 

strävar efter hela tiden” (Respondent 4). 

Respondenterna inom de större företagen visar förståelse för att deras hållbarhetsarbete, 
innebär att de arbetar med ständiga förbättringar och förändringsprocesser. Detta för att 
anpassas mot marknaden, kunder och efterfrågan på olika hållbarhetsaspekter. Detta är 
något som har stöd i teori, som förklarar att styrning av arbetsprocesser för ökad 
hållbarhet handlar om att just skapa förändring och förbättring (Crane & Matten, 2016, s. 
55; Van Marrewijk, 2003, s. 95; Jensen & Sandström, 2012, ss. 111–112).  

Samtliga respondenter beskriver att det är viktigt för företagets lönsamhet och position 
på marknaden att kunna anpassa sig efter de förväntningar och krav som ställs från 
exempelvis kunder och beställare. Respondent 1; “vi kan inte ha ett icke miljömässigt 
företag ... företag som inte tar hänsyn till detta kommer inte att överleva på sikt”. 
Respondenterna delar med sig av vad vi kan tolka som en gemensam uppfattning om att 
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omgivningens förväntningar, krav och efterfrågan tvingar dem till att anpassa sig och 
förändras för att vara hållbara. Detta sker i takt med förändringar inom den externa 
omgivningen och exempelvis genom nya materialval och en anpassning efter aktuella 
arbetsmiljöfrågor. Det anses viktigt att förstå sin omgivning, men samtidigt upplevs det 
inte alltid som en enkel uppgift, att försöka förstå och anpassa sig till marknadens krav 
på hållbarhet. Företagsledarens roll innebär att hantera informationsflödet och försöka 
tolka marknaden för att därmed kunna anpassa sin verksamhet i enlighet med interna och 
externa förhållanden och behov vilket ofta är utmanande (Daft & Weick, 1984, s. 292; 
Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 438; Nadler & Tushman, 1990, s. 94; March, 1981, s. 565). 

Detta utgör en utmaning som uppstår när företagen försöker upprätthålla en 
konkurrenskraft, skapa lönsamhet och samtidigt ta ansvar för en hållbar utveckling. Detta 
realiseras exempelvis när en av respondenterna beskriver hållbarhetsarbetet; “det är svårt 
att sätta fingret på vad som behövs göras” respondent 5. Detta kan bekräftas av Daft och 
Weick (1984, s. 292) ´s beskrivning om att det inte finns ett enda korrekt sätt att arbeta 
med förändring eller att fatta beslut på ett rationellt sätt. Flertalet respondenter beskriver 
en okunskap kring hållbarhet som begrepp, både på marknaden, inom branschen men 
även internt. Det finns en okunskap om hur företaget ska förhålla sig till begreppet i sin 
egen utveckling. Även detta menar Daft och Weick (1984, s. 292) samt Jacobsen och 
Thorsvik (2002, s. 438) är komplext för en företagsledning att förstå och tolka den externa 
utvecklingen i omgivningen och samtidigt organisera verksamhetens aktiviteter och 
handlingsmönster, så att förändring grundas i interna förhållanden och sker på ett 
tillfredsställande sätt inom verksamheten.  

Det framkommer under intervjuerna att företagen anpassar sina arbetsprocesser mellan 
de olika byggprojekten för att öka möjligheten att möta olika krav. Det kan exempelvis 
röra sig om hållbarhetsaspekter och främst till materialval, hur arbetet ska utföras och till 
vilket pris. Det uttrycks också under intervjuerna att kraven från kunder och beställare 
kan skilja sig åt från gång till gång, om det är en kund eller beställare som återkommer i 
nya upphandlingar. Den här typen av förändring utgör en mer eller mindre naturlig del av 
verksamheters livscykel och sker stegvis (inkrementellt) inom organisationens olika delar 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 438). Att graden och sättet att arbeta med förändring 
varierar mellan men även inom organisationer, beskriver Jacobsen och Thorsvik (2002, 
s. 438) och March (1981, s. 565) som vanligt förekommande.  

Vad vi kan tolka ur detta, är att det är utmanande för företagsledare att svara på de krav 
och förväntningar som kommer från omgivningen. Detta skulle kunna bero på att 
kunderna inte alltid själv bär en medvetenhet och kännedom om vad begreppet hållbarhet 
inrymmer och vad det innebär för ett projekt, i form av kostnad och tidsåtgång. Samtidigt 
uppfattar vi det som att det också finns en viss bristande förståelse bland flera av 
företagsledarna om hur verksamheterna ska förhålla sig till och arbeta för hållbarhet. 
Därmed blir det också svårt för dem att kunna förmedla detta ut i företaget. Vi uppfattar 
främst att det är en utmaning som kan uppstå inom de mindre företagen, som inte är 
centralt styrda. Anpassning av verksamheten kan förstås ske mer successivt av det dagliga 
arbetet, vilket även kräver en viss flexibilitet och möjligen en minskad stabilitet kring hur 
kärnverksamheten ska arbeta med hållbarhet. Dock utgör detta en balansgång som kan 
förstås innebära en utmaning för företagsledare att driva förändring för ökad hållbarhet.  

Det upplevs inom samtliga företag finnas en varierande intern tröghet, vilket kan förklaras 
genom företagets inställning till förändring samt genomförandet av förändring. 
Respondenterna beskriver att detta delvis kan bero på att det finns rutinmässiga beteenden 
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och förutfattade meningar inom branschen, men även internt inom företagen. Detta visar 
på en stabilitet inom verksamheterna, som kan upplevas svår att påverka och förändra. 
Samtidigt beskrivs en önskan om en minskad tröghet och därmed ett behov av en balans 
mellan förändring och stabilitet. Teori förklarar att medarbetarnas individuella behov bör 
motsvara företagets behov av utveckling och att det är viktigt att medarbetarna övertygas 
och förstår varför förändring behövs (Silvius, 2017, ss. 1486–1487; Porras & Silvers, 
1991, s. 55; Maylor, 2010, s. 5; Tushman & O’reilly, 1996, ss. 23–24). Därmed bör också 
företagets strategier utformas så att dessa skapar kollektiva meningar för önskade 
beteenden och kan förändra handlingsmönster mot en önskad riktning.  

Något som flertalet av respondenterna uttrycker som svårt är exempelvis att det upplevs 
vara utmanande att motivera medarbetare att anpassa sig till hållbarhetsaspekter som 
införs och särskilt bland den äldre generationen, vilket vi diskuterade i förra avsnittet.  Det 
kan handla om att skapa en förståelse kring varför ett visst arbetsmoment ska utförs på 
ett visst sätt, varför säkerhetsutrustning ska användas eller ett material ska kapas på ett så 
optimerat sätt som möjligt. Det kan förklaras av genom att olika intressen uppstår internt, 
det vill säga olika agendor och intressen mellan företagsledningens önskan om att 
företaget exempelvis ska uppnå lönsamhet och medarbetaren individuella intressen 
(March, 1981, ss. 571–572; Porras & Silvers, 1991, s. 63). Att denna motsättning uppstår, 
kan bero på just det, att det finns en särkoppling mellan individens behov och företagets 
behov av förändring. Detta framkommer under intervjuerna, att flera av respondenterna 
upplever att det är svårt att påverka medarbetarens handlingsmönster. Därmed är det 
också utmanande att kunna säkerställa att beteenden inom verksamheten är i linje med 
hållbarhetsarbetet. Porras och Silvers (1991, s. 55) förklarar att företagsledarens 
möjlighet att påverka medarbetarens handlingsmönster, utgör en förutsättning för att 
kunna driva förändringar inom verksamheten.  

De centralstyrda företagen kan förstås bedriva ett mer omfattande arbete för en 
miljömässig hållbarhet och en säker arbetsmiljö för medarbetare att vistas inom, även om 
de företag som inte är centralstyrda även arbetar för detta. Samtliga respondenter förklarar 
att de finns direktiv och krav utifrån för hur detta sker, såsom genom branschspecifika 
koncept och ISO-system. Vad som kan tolkas är att en anpassning och förändring sker 
inkrementellt men även genom planering. Detta för att verksamheten ska förändras i den 
riktning som företagsledarna önskar och på ett sätt som samstämmer med inre och yttre 
behov av förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2002, ss. 442–444: Nadler & Tushman, 1996, 
ss. 79–80; Porras & Silvers, 1991, ss. 51–52).  

Respondenterna upplever det utmanande att ibland veta hur företaget faktiskt ska arbeta 
med förändring och det är inte alltid som de lyckas med att anpassa samtliga delar av 
verksamheten på ett sätt som de önskar. Dessa utmaningar beskrivs mer eller mindre av 
samtliga respondenter. Respondent 3 och 5 uttrycker specifikt utmaningar med detta, 
vilket kan förklaras av att de inte är centralstyrda och därmed inte heller har lika tydliga 
ramar att förhållas till inom verksamhetens dagliga arbete. Utmaningarna med att uppnå 
en strukturell förändring skulle i detta fall kunna förklaras genom komplexiteten med att 
förändra kulturen, eftersom strukturell och kulturell förändring är nära kopplade till 
varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 443). Detta kan delvis förklara behov av olika 
typer av ledarskap för att skapa önskad förändring, exempelvis förändring av normer och 
värderingar eller nya kontrollfunktioner (Nadler & Tushman, 1990, s. 79; Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, 440).  
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Vad som framkommit under den här studien, är att en viss okunskap och brist på resurser 
bland företagsledare kan identifieras, främst inom de företag som inte är centralt styrda. 
Eftersom företagsledningen förklaras besitta en avgörande roll för hur hållbarhet 
integreras i verksamheten, utgör detta i sig också en utmaning i arbetsprocessen. Det som 
framträds vara utmanande, är själva hanteringen av motståndet mot ökat hållbarhetsarbete 
inom verksamheter och bland medarbetare, projektledare och mellanchefer. Vidare kan 
det också utgöra en förklaring till den avsaknaden av hållbarhetsstrategier som vi kunnat 
identifiera inom de mindre företagen. Detta tenderar att skapa sämre förutsättningar för 
att kunna driva igenom förändringar och att forma ett hållbarhetsarbete som är väl 
förankrat i verksamheten.  

Något som vi också har kunnat identifiera är en bristande förståelse för den egna 
verksamhetens behov i förhållande till medarbetarnas individuella behov, inom några av 
företagen. Teori förklarar att strukturell och kulturell förändring är nära kopplade och att 
förändring i ena ledet skapar förändring i det andra. Detta skulle även kunna förklara det 
motstånd till förändring som kan uppstå. Stabilitet kan uppstå genom en inbäddad kultur 
och exempelvis genom etablerade normer, attityder och värderingar kring hållbarhet. På 
ett individuellt plan är just detta som kan också kan skapa motstånd inför strukturella 
förändringar. Därmed kan det tolkas vara en utmaning att laborera med kulturen och 
forma den på ett sätt som möter en önskad strukturell förändring för hållbarhet, men även 
i relation till yttre krav. Det kan därför göra arbetet extra utmanande och komplext för 
företagsledare som samtidigt ska upprätthålla en flexibelt för att kunna anpassa sin 
verksamhet vid nya byggprojekt.  

Samtliga respondenter menar att det är svårt att säkerställa att medarbetare faktiskt 
handlar och beter sig på ett sätt som överensstämmer företagsledningens ambitioner och 
strategier vid samordning av exempelvis arbetsuppgifter. Det finns kontrollsystem 
upprättade i någon grad inom samtliga företag men i de centralstyrda företagen finns mer 
utarbetade system för detta, såsom genom skyddsombud. Det kan beskrivas som ett sätt 
att bedriva en förändring inom ett företag; genom kontrollfunktioner (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s. 440).  

Samtliga respondenter förklarar att de arbetar med riskanalyser för att säkerställa 
hållbarhet inför varje projekt och arbetsmoment. Beredning av arbetet görs i större eller 
mindre grad inom samtliga företag, i syfte att minska risker, förbättra arbetsmiljön, 
personalens hälsa samt planera materialåtgången för att minska avfall från projekten. Det 
skulle utöver kontrollfunktioner som reglerar strukturen (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
440) även kunna förklaras som en inkrementell förändring, när de anpassar delar eller 
arbetsmoment av sin verksamhet genom en pågående utvecklingsprocess (Eriksson-
Zetterquist et al., 2011, s. 220; Tushman & O'reilly, 1996, ss. 23–24). Dessa pågående 
och successiva förändringar som samtliga företag främst arbetar med när det gäller 
integrering av hållbarhetsaspekter i verksamhetens samtliga delar, kan uppfattas som 
reaktiva förändringar. Detta för att succesivt möta inre och yttre krav på en hållbar 
utveckling. En tolkning är att dessa förändringar kan även vara proaktiva 
förändringsprocesser, eftersom företagen bereder arbetet för att kunna möta framtida krav 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, ss. 441–442; Eriksson-Zetterquist et al., 2011, s. 220). Ett 
vidare exempel på det kan förklaras med koppling till de centralstyrda företagen och deras 
strategiska arbete med att informera och utbilda medarbetare kontinuerligt, men även 
nyanställda genom introduktionsutbildning. Syftet är att informera nyanställda om vad 
som gäller på en arbetsplats, om förhållningssätt till arbetsmiljö, säkerhet, miljö och etik 
och moral. Det kan således förklaras likt en inkrementell anpassning av verksamheten för 
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att föra den i en önskad riktning, vilket kan vara både reaktivt och proaktivt (Eriksson-
Zetterquist et al., 2011, s. 220; Jacobsen & Thorsvik, 2002, ss. 441–442; Tushman & 
O'reilly, 1996, ss. 23–24).  

Med stöd i vår analys, kan vi förstå att kontrollfunktioner utgör en viktig del för att 
säkerställa att hållbarhet integreras på ett tillfredsställande sätt i verksamheten och att 
medarbetare arbetar på ett sätt som möter företagsledningens förväntningar. Genom 
riskanalyser kan företaget säkerställa att kraven på hållbarhet uppnås i arbetsprocesserna. 
Brister kan tidigt identifieras och de centralstyrda och större företag kan därmed påverka 
individer och kulturen i ett tidigt skede. Detta för att lättare kunna skapa strukturella 
förändringar.  

Företag 5 genomgår en större förändringsprocess för att hantera den ekonomiska 
krissituation som de befinner sig i och har därför genomfört förändringar för att förbättra 
sin lönsamhet, genom att exempelvis låta några chefer avgå. Detta kan förklaras i enlighet 
med Nadler och Tushman (1990, ss. 79–80)’s beskrivning av organisatorisk omvandling 
och genom en reaktiv samt strategisk förändring av exempelvis arbetsstrukturer och 
strategier (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 440). Vidare beskriver respondenten att de 
arbetar med att släcka bränder för att uppnå lönsamhet och överleva, vilket även kan 
förklara en anpassning efter rådande förhållanden och för att nå en ekonomisk hållbarhet 
på kort sikt. Det förklaras även finnas brist på utrymme och resurser för att arbeta med 
andra hållbarhetsfrågor i större utsträckning. Även om det kan hindra en långsiktig hållbar 
utveckling, eftersom samtliga hållbarhetsaspekter bör inkluderas kan det ändå förstås 
utgöra ett för företaget bästa sätt att arbeta för hållbarhet. Företagsledaren agerar och 
anpassar sin verksamhet på ett sätt som möter det enskilda behovet, ambitionsnivån och 
förutsättningarna (Van Marrewijk, 2003, s. 95; Jacobsen & Thorsvik, 2002, ss. 440–444; 
Nadler & Tushman 1990, s. 79). 

En mer utstickande förändring kan även knytas till företag 2 som genomgick en revision, 
vilket gav en stor effekt på företagets hållbarhetsarbete och skapade förändring av deras 
hållbarhetsstrategier. Detta kan förklaras vara en reaktiv förändring av radikal karaktär 
som kan uppstå inom företag under en kort period och genom större förändringar av hela 
verksamheten (Eriksson-Zetterquist et al., 2011, s. 220; Jacobsen & Thorsvik; 2002, s. 
441–442). Respondenten bekräftar även att detta agerande var som ett svar på krav från 
en kund, vilket även kan förklara företagets vilja att upprätthålla en legitimitet och 
accepteras på marknaden (Tushman & O'reilly, 1996, ss. 23–24).  

Samtliga respondenter beskriver att strategiarbetet för hållbarhet främst handlar om att 
göra successiva förändringar internt och genom det försöka leva upp till de krav som ställs 
från omgivningen. Detta är något som Jacobsen och Thorsvik (2002, ss. 441–442) 
beskriver som en reaktiv förändring, vilket är något som samtliga företag arbetar med för 
att säkerställa att det arbetar för en fortgående utveckling. Det handlar exempelvis om 
uppföljning och åtgärdsarbete, vilket beskrivs vara systematiskt utvecklat hos de större 
företagen. Enligt March (1981, s. 565) är det viktigt att företagsledare får med sig hela 
verksamheten i förändringsarbetet för att nå resultat av förändringarna. Därmed blir 
samtliga ledare viktiga för att bedriva arbetet av förändring i verksamhetens alla delar 
(Daft & Weick, 1984, s. 292; Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 438; Nadler & Tushman, 
1990, s. 79, 94; March, 1981, s. 565). Respondent 4, 6 och 7 förklarar att det utgör ett 
omfattande arbete att se till att information ska nå ut i hela organisationen, helst samma 
dag. Respondent 4 uttrycker att detta är en viktig aspekt av företagets strategi, att 
information ska nå ut till samtliga inom ett dygn. Samtidigt menar respondent 6 att det 
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finns utmaningar med detta arbete och att det är enormt tidskrävande att följa upp och se 
till varje individs enskilda frågor och åsikter lyfts upp på bordet, det kräver enormt 
mycket tid som inte alltid finns att tillgå menar hen.  

Respondenterna inom de större företagen förklarar att deras styrdokument fastställs på en 
högre ledningsnivå, men att det baseras på lösningar som tas fram på en mellannivå av 
mellanchefer; “vi skickar informationen uppåt” respondent 7. Detta kan beskrivas som 
en inkludering av flera av verksamhetens roller i strategiarbetet samt att en högre ledning 
har en tillit och inkluderar mellanchefer och medarbetare, vilket också ger dem en frihet 
att vara med i beslutsfattandet (Jarzabkowski, 2005, s. 11; Johnson et al., 2008, s. 563). 
Inom de flesta företagen ges platschefer, arbetsledare och projektledare frihet att ta beslut 
i den operativa verksamheten och styra över resurserna inom sina egna byggprojekt. En 
avvikelse från denna sammantagna beskrivning är Respondent 5 som berättar att hen 
önskar att fatta besluten själv med, detta med anledningen av att hen vill upprätthålla 
kontroll över sin verksamhet och sina resurser. Detta blir i motsats till vad Johnson et al. 
(2008, s. 563) beskriver som viktigt; mellanchefers delaktighet i beslutsfattande, just för 
att det är dem som ofta sitter på värdefull information om verksamhetens dagliga 
processer. Samtliga respondenter beskriver ändå att inför varje projekt tillsätts en 
ansvarig chef eller ledare, som ska säkerställa hållbarhet i arbetet i någon grad, ofta i form 
av material och arbetsmiljöfrågor. På så vis kan mellanchefer och ledare förklaras bära 
en viktig roll i att skapa de handlingar och den aktion som är nödvändig för att leda ett 
projekt och dessa aktörer mot ett önskat hållbarhetsmål och visioner (Silvius, 2017, ss. 
1486–1487; Porras & Silvers, 1991, s. 55; Maylor, 2010, s. 5). 
 
March (1981, ss. 571–574) menar att ledarens egna preferenser och förhållningssätt till 
det som ska förändras, har en stor påverkan i skapandet av mening inför förändring och 
för att få med sig verksamheten i samma riktning. Därmed kan företagsledarnas synsätt, 
definition och graden av ansvarstagande för hållbarhet beskrivas som avgörande eller 
åtminstone viktigt för verksamhetens anpassning till ett ökat hållbarhetstänk och arbete. 
Ett exempel på detta är respondent 3 som beskriver att säkerhetsaspekter såsom att bära 
hjälm inom hela byggområdet, vilket ställs som ett krav av större företag som de ofta 
arbetar under, är för strikta och upplevs gå till en överdrift; ”… men ursäkta, vi ska ju 
bara gå till fikarummet...”. Respondent 2 beskriver att arbetet med hållbarhet innebär att 
arbeta med förändring och att det kan vara svårt att få organisationen att arbeta på ett sätt 
som den inte är van vid. Men att ju mer de pratar om hållbarhet och förhållningssättet till 
detta, desto fler positiva inställningar utvecklas inom företaget.  
 
Några av respondenterna förklarar att det ibland saknas intern förståelse, men att 
förståelsen kan växa över tid genom utbildningar, studiebesök och liknande. Med en ökad 
kunskap om varför hållbarhetsarbete krävs och är viktigt, upplevs det som att 
inställningen förbättras samt att det skapar förståelse kring vikten av den enskildes bidrag. 
Dock är det ett omfattande förändringsarbete som involverar att ändra kulturen, normer, 
antaganden och värderingar internt (Jacobsen & Thorsvik, 2002, ss. 440–442). Om 
företagen däremot lyckas med denna typ av förändringar, skulle det kunna innebära en 
ökad hållbar utveckling. 
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6.3.	  Strategiarbete	  
”… det är en paradox … hur ska vi klara våra hållbarhetsmål och samtidigt växa?” 

(Respondent 7) 

Eftersom fokus i den här delen av analysen riktas mot praktikerna, det vill säga utövarna 
av strategiarbetet, representerar respektive respondent en praktiker i var och ett av 
företagen (Jarzabkowski et al., 2007, ss. 16–18). Det råder en samstämmighet mellan 
respondenterna om att strategi handlar om att driva företaget i en riktning mot lönsamhet. 
Vidare menar de att strategiarbete är en pågående process och något som involverar fler 
än endast en person inom deras organisation. De flesta av respondenterna uttrycker att 
det är de själva och flertalet andra i företagen som är involverade i strategiarbetet. Här 
utmärker sig respondent 4 som menar att: “... de flesta anställda är involverade i något 
förbättringsarbete på något sätt” och beskriver en strategiprocess som går genom 
företagets samtliga hierarkiska nivåer, både uppåt och neråt. Detta sammantaget, formar 
en god överensstämmelse med den definition som vi utgår från i teorin om att 
strategiarbete och strategi innebär något som individerna gör (Cook & Brown 1999, ss. 
381–382; Jarzabkowski, 2004, s. 529; Jarzabkowski, 2005; s. 1; Whittington, 1996, s. 
731; Whittington, 1996, s. 731). 
 
Med stöd i denna studies empiriska resultat kan därmed kritik riktas mot beskrivningen 
av strategiprocessen likt en plan och som en strömlinjeformad planerad handling som 
sedan aktualiseras. Detta eftersom att samtliga respondenters synsätt på sitt strategiarbete 
innebär betydligt mer än planera för aktiviteter, strategier och mål. Teori om detta har 
även kritiserats av flertalet teoretiker (Eriksson-Zetterquist et al., 2015; Mintzberg, 1978; 
Mintzberg et al., 1976; Jarzabkowski, 2005; Whittington, 1996). Därmed kan en 
bekräftelse också fastställas att ett praktiskt perspektiv utgör en lämplig ståndpunkt för 
att analysera strategiarbete och ge förklaring till komplexiteten av aktiviteter och 
processer genom strategizing, som både Whittington (2006) och Jarzabkowski (2005; 
2007) är förespråkare av.  
 
Det uttrycks finnas en motståndsverkan sett från respondenternas perspektiv när det gäller 
integrering av hållbarhet i företagens strategiarbete. Vad detta kan tänkas bero på 
framkommer inte alltid tydligt genom respondenternas svar. Istället ges långtgående 
förklaringar om huruvida hållbarhetsaspekterna ska tas emot, verkställas och hur det 
bidrar till företagets resultat. Flera av de större företagen som också har mer utvecklade 
hållbarhetsstrategier antyder att de förstår värdet av att arbeta med hållbarhet och de delar 
med sig av flera lyckade exempel på resultat som givit fördelar för verksamheten, men 
även vunnen lönsamhet, legitimitet och konkurrensfördelar.  
 
Kopplat till detta uttrycker de mindre företagen i den här studien att det inte finns en 
direkt koppling mellan hållbarhet och företags mål, vision, policys samt strategier. 
Respondent 1 exemplifierar detta likt; “Vi har ingen jättestor policy, men vi har en och 
den följer vi” och uttrycker vidare att de inte inkluderar hållbarhet i företagets mål och 
strategier. Detta är däremot något som respondenten personligen önskar att de skulle 
inkludera och göra mer aktivt. Nag et al. (2007, ss. 942–944) ger en förklaring till detta 
och att strategier inte alltid är knutna till ett specifikt mål eller syfte. Istället kan det vara 
något som växer fram som en process ur den faktiska praktiken som verksamheten 
befinner sig inom. Det kan därmed tolkas att Företag 1 befinner sig inom en framväxande 
process av sitt strategiarbete, kopplat till nya hållbarhetsmål. I kontrast till det berättar 
Respondent 4 att: “Vår strategi är att arbeta med hållbara värderingar och principer”, 
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vilket innebär att företaget involverar hållbarhetsaspekter i samtliga led både uppåt och 
neråt i företaget samt att det genomsyrar hela strategiprocessen. De övriga respondenterna 
inom de större företagen, uttrycker att hållbarhetsaspekter ofta är direkt kopplade till mål 
och strategier som kommuniceras ut i verksamhetens samtliga led på olika sätt. En möjlig 
förklaring till det kan vara att dessa företag verkar inom en centralstyrd hierarkisk 
organisationsstruktur.  
 
Därmed, är en sammantagen tolkning att de större företagen som agerar i en mer 
centralstyrd organisationsstruktur även uppvisar en större medvetenhet för hur 
omfattande strategiarbetet är, till skillnad från de företag som inte är centralstyrda, när 
det handlar om att integrera hållbarhet i strategiarbetet. Detta kan förklaras av 
Jarzabkowski (2003, s. 25; 2005, s. 43) som menar att om företagsledaren kan rikta fokus 
mot samtliga interna processer, ha en förståelse för dessa och hur strategierna kan skapas 
ur verksamheten, det är därmed mer sannolikt att strategierna leder till ett önskat utfall. 
Detta blir också mer förståeligt när de mer centralstyrda företagen berättar om hur de har 
staber som enbart arbetar med hållbarhetsfrågor och det strategiska arbetet kring detta. 
Detta förstärks också av Whittington (2006, s. 614) som förklarar att företagsledare bör 
vara medvetna om och ha förståelse för samtliga interna aktiviteter och processer inom 
verksamheten. Det skapar möjlighet att kunna utveckla strategier med en god förankring 
i verksamheten och möjliggör för integreringen av dessa. Detta uppfylls mer djupgående 
inom de större företagen med specialistutbildade individer som systematiskt utför detta 
strategiarbete på en daglig basis, jämfört med det mindre företagen där praktikerna och 
därmed företagsledaren själv, är delaktiga i så många fler delar av verksamheten än enbart 
i arbetet med strategiska frågor.  
 
Detta är en aspekt som dock inte framgår särskilt tydligt under samtalen med 
respondenterna. Fokus riktas både åt hur strategiarbetet utförs samt i sättet 
respondenterna är delaktiga i framställningen av strategierna. Det finns en vilja bland 
samtliga respondenter att arbeta för en ökad hållbar utveckling, däremot framgår det inte 
tydligt bland respondenterna från de mindre företagen, att det finns en medvetenhet för 
hur de strategiskt ska arbeta för hållbarhet. 
 
För att koppla tillbaka till det som belysts inledningsvis i detta avsnitt, där samtliga 
respondenter uttrycker att de är delvis eller fullt delaktiga i processerna för strategiarbetet 
inom sin verksamhet, oavsett om de är mellanchef eller har den högsta VD positionen. 
Enligt Jarzabkowski et al. (2007, s. 11), Whittington (2006, s. 619) och Reckwitz (2002, 
ss. 248–249) utgör därmed samtliga av dessa praktiker, vilka definieras som de aktörer 
som är involverade eller påverkar företagets strategiutveckling. Vad som är viktigt att 
tillägga enligt Jarzabkowski och Spee (2009, ss. 74–75) är att företagsledare bör vara 
medvetna om att det finns fler aktörer som är mer indirekt medverkande i 
strategiprocessen, men som trots det påverkar utfallet. Samtliga respondenter förklarar att 
det sker en interaktion och ett löpande arbete med att involvera individer från samtliga 
nivåer i företaget, för att ta reda på hur och vilka förändringar som behöver genomföras. 
Detta kan vidare kopplas till det som Johnson et al. (2008, s. 563) menar, att mellanchefer 
bör inkluderas i beslutsfattandet av strategier för således bidra med information om det 
operativa arbetet samt underlätta för integreringen av strategin. Med andra ord, är detta 
viktigt för att beslut om nya initiativ ska kunna integreras i den operativa verksamheten 
samt att det också kan vara avgörande för hur det kommer mottas av medarbetare. 
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Detta nyanseras än mer, när strategiarbetet beskrivs likt en pågående aktivitet. 
Respondent 4 förklarar: “vi arbetar med utformning av strategier kontinuerligt, i 
november varje år hålls en ny strategidialog...”, och respondent 7 beskriver att 
strategiska beslut tas på en högre nivå; “men däremot är det upp till oss på avdelningarna 
att komma fram med lösningar”. Detta förklarar Jarzabkowski (2005, s. 11) är viktigt, att 
företagsledaren har en förståelse för att strategiskt arbete är en pågående aktivitetsbaserad 
process som involverar flertalet individer i verksamheten. Om förståelsen finns är 
sannolikheten större att företagsledaren lyckas styra företaget i en önskad riktning. En 
vidare tolkning som förstärker detta är att de beskriver deras strategiarbete med koppling 
till “oss” och “vi”, vilket också indikerar på att det är flera individer som involveras i 
arbetsprocessen. Samtliga respondenter beskriver vikten av att ha tydliga och väl 
fungerande kommunikationsvägar som möjliggör återkopplingen av olika beslut genom 
verksamheternas alla led.  
 
Vad som kan förstås genom samtliga respondenters svar, är att kommunikation och dialog 
utgör ett viktigt verktyg i strategiarbetet. Detta kanske är extra viktigt i verksamheter som 
arbetar i projekt, då det är viktigt att skapa en kännedom om hur arbetet inom de olika 
projekten bedrivs, vilka behov som finns och hur strategierna ska genomsyras i samtliga 
arbetsprocesser. Det kan därmed förklaras finnas en lyhördhet och en vilja att inkludera 
medarbetare i strategiprocessen. Vad som däremot kan ifrågasättas är hur väl 
företagsledningen, speciellt inom de centralstyrda verksamheterna som ofta sitter på 
distans från den operativa verksamheten, faktiskt lyckas involvera medarbetare och ledare 
inom processen och formuleringen av strategier. 
 
Några av respondenterna uttrycker att informationsflödet inom deras verksamheter 
ständigt rör sig inom och mellan organisationens olika nivåer. Det möjliggör för snabba 
åtgärder av problem och om det krävs kan ärenden skickas vidare antingen uppåt eller 
neråt i organisationen. Respondent 4 uttrycker också att deras system för att inhämta och 
skicka ut värdefull information inför samtliga strategiska beslut är mycket god, tack vare 
ett väl utarbetat system som särskilt syftar till att kommunikationen ska nå ut till samtliga 
inom företaget inom max 24 timmar. Detta utgör också en av företagets värdegrunder; att 
samtliga medarbetare alltid ska inkluderas. Enligt Jarzabkowski et al. (2007, s. 11) kan 
det, värdegrunden om inkludering, beskrivas som en praxis inom företaget och som 
företagsledningen har utformat sin strategi efter. Strategi skapas med grunden ur en praxis 
som sedan utvecklades till en praktik, såsom det informationssystem som togs fram för 
att hjälpa företaget att upprätthålla denna värdering. Det är just detta som Spender och 
Grinyer (1996, ss. 29–30) menar formar samspelta verksamheter. Vilket i sin tur kan leda 
till att företagsledningen kan styra sin omgivnings beteenden genom att djupgående 
“känna” sin egen verksamhet. 
 
Vad som kan tolkas är att de företagsledare med en ökad närhet till den operativa 
verksamheten, ofta bär en större förståelse för vad verksamheten och medarbetare 
därinom kräver, vilket kan öka möjligheterna att forma och implementera strategier som 
leder fram till ett önskat resultat. Däremot kan det även innebära en större kännedom om 
verksamhetens brister och medarbetares inställning och rutiner i arbetsprocesserna. 
Denna kännedom skulle även kunna förklara utmaningar bland företagsledare, främst 
inom mindre företag. Detta kan ses via respondenternas svar, där strategiarbetet upplevs 
vara svårt. Förståelsen för problem inom verksamheten, kan vara fördelaktigt för det 
strategiska arbetet. Däremot skulle det även kunna hindra ett långsiktigt tankesätt och 
möjligheten att forma strategier som skapar lönsamhet och en hållbar utveckling. 
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En ökad närhet behöver inte innebära en bättre kommunikation, eller att det fungerar 
bättre i de mindre än i de större företagen. En av respondenterna från ett av de mindre 
företagen upplever att kommunikationen mellan verksamhetens olika ansvarsroller 
behöver förbättras eftersom flera chefer och medarbetare kör sitt eget race. Den typen av 
praxis kan i stor grad påverka praktiken inom företaget, vilket i den här benämningen är 
på ett oönskat sätt (Jarzabkowski et al., 2007, s. 11; Whittington, 2006, s. 619). Vidare 
beskrivs problem med att de andra cheferna inte kommer till VD:n innan de fattar ett 
beslut. Det leder till att beslutsprocessen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt 
respondent 5. Respondenten menar att detta problem är svårhanterligt inom företaget och 
att det är ett problem som uppstår mellan ledarna och i relationen mellan dem. Johnson 
et al. (2008, s. 563) beskriver att interaktionen mellan ledare är en viktig del i 
beslutsprocessen och så även i strategiarbetet. Detta kan vara en möjlig förklaring till 
varför företagsledaren upplever att tid inte finns till att fokusera på hållbarhet.  
 

”det är en utmaning, att få kommunikationen att fungera och att skapa ett 
engagemang”. (Respondent 7) 

 
Inom de större företagen, som är centralstyrda initieras ofta beslutsfattandet för hållbarhet 
och förändring via staber som endast arbetar med hållbarhet och på ett geografiskt avstånd 
från den operativa verksamheten. Genom kommunikationsvägar och interna system kan 
dialogen mellan chefer och ledare på olika nivå möjliggöras inom de centralstyrda och 
större företagen. Inom de övriga mindre företagen kan kommunikationen ske mer på en 
daglig basis. Några av respondenterna uttrycker att de arbetar aktivt för att minska “vi 
och dem-känslan” mellan medarbetare och ledare, genom att skapa en närhet, direkt 
dialog samt en interaktion mellan de olika projektledarna för de åtskilda projekten. Detta 
för att upprätthålla en kontroll och för att kunna förändra företaget i önskad riktning. 
Kommunikationen mellan ledare och medarbetare, men även ledare sinsemellan kan 
därmed förklara som ett viktigt strategiskt verktyg i en förändringsprocess, för att 
integrera hållbarhet i verksamheten och nå ett önskat resultat (Spender & Grinyer, 
1996, ss. 29–30; Jarzabkowski, 2003, s. 26).  
 
Däremot förklarar respondenterna inom de mindre företagen som inte är centralstyrda, att 
de inte är speciellt bra på att föra en dialog kring hållbarhetsfrågor eller ens kommunicera 
att de ska arbeta med hållbarhetsaspekter. Kommunikationen och interaktionen inom ett 
företaget och mellan ett företags olika led, kan beskrivas skilja sig åt med anledning av 
företagets struktur. Däremot kan chefernas egna moral och inställning till 
hållbarhetsarbetet förstås ha en effekt på hur väl hållbarhet integreras i verksamheten.  
 
Störst fokus bör riktas på det interna behovet och förutsättningarna, när strategiska 
aktiviteter ska tas fram så menar ändå Johnson et al. (2003, s. 13) att externa faktorer som 
kan påverka det interna måste beaktas. Detta uttrycker merparten av respondenterna att 
de också upplever som viktigt. Respondent 5 till skillnad från de andra, menar att hen inte 
upplever att det ställs större krav på hållbarhet från kunder. Detta kan tolkas som 
utmärkande och är något som kan tänkas ge en förklaring till det en annan respondent 
uttryckte; att flertalet kunder efterfrågar hållbarhet men att alla inte orkar arbeta sig 
igenom hållbarhetsfrågorna. Därmed kan det upplevas att krav inte alltid ställs på 
hållbarhet utifrån. Denna nyansering om att på djupet förstå organisationens omgivning 
menar Whittington (2006, s. 614) är viktigt eftersom det också ökar förståelsen för det 
interna processerna och aktiviteterna som ligger till grund för strategiarbetet och 
utvecklingen av strategier.  
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När det kommer till strategi och strategiarbete lyfter respondent 2 upp en viktig aspekt; 
“Det är många som pratar om att de arbetar med strategiska frågor, men de har inte 
identifierat vad strategi är för något … när man skrapar på ytan är det bara floskler”. 
Definitionen av strategi beskrivs av respondenten snarare utgöra en fråga om taktik, som 
syftar till att verkligen förstår sig på hur strategi och makten att kunna fatta beslut fungerar 
för att skapa långsiktiga effekter. Detta resonemang ger en tydlighet för den komplexitet 
som företagsledning hela tiden ställs inför när det kommer till att fatta beslut och agera i 
strategiskt (Jarzabkowski, 2003, s. 26). Kanske är detta främst ett fenomen när det handlar 
om hållbarhet, med anledning av att det just råder delade meningar mellan respondenterna 
om vad hållbarhet är och hur eller om det inkluderas i företagets strategier. 
 
En aspekt som respondent 2 lyfter fram, är att olika människor kan se på samma begrepp 
på olika sätt; “man faller ofta in i fällan att begrepp blir värderat istället för att vi ser på 
det sakligt”. Detta kan problematiseras med koppling till intern kommunikation och 
integreringen av en ny strategisk inriktning. Det exemplifieras av respondent 1 som 
beskriver att en stor utmaning med att integrera nya hållbarhetsaspekter i verksamheten 
är att få varje enskild individ att ta hållbarhetsarbetet till sig; ”Hur mycket jag eller en 
arbetsledare försöker definiera detta i fina ord, så är det den enskilde individen handling 
som ändå avgör”. Detta kan tolkas ha den bakomliggande orsaken, att strategin som 
använts för att ta fram aktiviteterna som ska realisera målen, inte är skapad ur och för 
verksamhetens praktik och praxis. Detta menar Johnson et al. (2003, s. 13) och 
Whittington (2006, s. 614) är just de avgörande för ett väl fungerade strategiarbete som 
tar fram strategier som är anpassade för den specifika verksamheten. 
 
Enligt Jarzabkowski och Spee (2009, ss. 74–75) är praktikern sammankopplad med både 
organisationens praxis och praktik. Vad det säger oss är att strategiarbetet formas utifrån 
vem praktikern är, hur de själv agerar och vilken praktik de befinner sig inom. Det kan 
konstateras att samtliga företag arbetar enligt olika praxis och där praktikerns roll i den 
strategiska processen är olika. Exempelvis kan det förstås att respondent 5 upplever 
utmaningar med att förstå företagets praxis och därmed har svårt att styra företaget i den 
riktning som önskas. Till skillnad från de kan respondent 4 upplevas ha en god insikt i 
företagets praxis och praktik. Därmed kan företags 4s strategiarbete uppfattas vara 
tillfredsställande eftersom det är förankrat i den verkliga praktiken. Detta kan även 
kopplas till vad Jarzabkowski et al. (2007, s. 11), Whittington (2006, s. 619) och 
Jarzabkowski och Spee (2009, ss. 71–72) menar, att strategiarbetet påverkas av 
praktikerns tankesätt och känslor som i sin tur direkt påverkar syftet med strategin samt 
målens utformning. 
 
Vad som inte kan stödjas ur den teoretiska referensramen, är i vilken grad som praktikerns 
strategiska arbete påverkas av hur organisationens praktik och praxis inkluderar 
organisatoriskt lärande. Enligt respondenterna 2, 4, 6 utgör företagen lärande 
organisationer. Det handlar delvis om att de anser att kunskap är något som ska delas och 
inom dessa företag utgör kommunikation ett strategiskt verktyg (Jarzabkowski, 2003, s. 
25; Jarzabkowski, 2005, s. 43). Företag 4 utmärker sig med koppling till detta, företaget 
beskrivs som en mogen organisation och de arbetar med värderingar och principer med 
koppling till ekonomiska, miljömässiga samt sociala hållbarhetsaspekter (Crane & 
Matten, 2016, s. 54). En värdering som företaget har är att just vara en lärande 
organisation. Detta tolkas vara företagets förhållningssätt till hur organisationen agerar 
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kring tidigare resultat och hur dessa följs upp och hanteras för att undvika att begå samma 
misstag igen, därmed kan de också lära sig att utnyttja det som fungerar.  
 
Respondent 2, 4, 6, och 7 beskriver sig ha väl fungerande åtgärdsplaner och en god 
kommunikation för återkoppling och uppföljning, vilket utgör ett verktyg som 
genomsyrar hela verksamheten. Det som framkommer är att respondenterna anser att det 
är viktigt att medarbetare och mellanchefer återkopplar uppåt och nedåt i verksamheten 
när avvikelser och fel uppstår. De beskriver också att de är måna om att samtliga 
medarbetare ska känna sig delaktiga i strategiarbetet på något vis och att det på så sätt 
främjar anpassningen av företagets strategier, till att vara direkt kopplade till 
verksamhetens praxis. 
 
Majoriteten av respondenterna uttrycker att det är den enskilde som i slutändan måste ta 
ett ansvar för hållbarhet och agera för att en hållbar utveckling upprätthålls. Några av 
respondenterna förklarar att den yngre generationen medarbetare har lättare att ta det till 
sig än de den äldre. Detta ges mening i att ett företag bygger på kulturella och historiska 
arv, vilket skapar rutinmässiga och kontinuerliga beteenden internt och som kan vara 
svåra att förändra. Att integrera nya strategier i ett företag kan förklaras utgöra en 
utmanande uppgift för en företagsledning, vilket kan bekräftas med koppling till samtliga 
företags osäkerhet kring om det efterlevs. Vad Jarzabkowski (2005) menar är viktigt är 
att praktikern, dvs företagsledningen kan bära en god kännedom om företagets praxis och 
praktik, vilka kan vara formade genom kognitiva beteenden baserade på kulturella och 
historiska arv. Kommunikationen till medarbetare kan därmed utgöra ett strategiskt 
verktyg för att påverka företagets praxis (Jarzabkowski, 2003, 2005) samt att möta inre 
och yttre behov av förändring genom att skapa mening och motivation bland anställda.  
 
Vad som kan summeras och tolkas av detta är att en medvetenhet hos praktikern ofta är 
avgörande och viktig för att på djupet förstå vilka strategiska verktyg som finns inom och 
runt om organisationen. Detta tydliggörs genom att återigen konstatera att arbeta med 
hållbarhet innebär att arbeta med ständig förändring och förbättring. Att arbeta med att 
strategiskt öka företaget hållbarhetsarbete men samtidigt växa kan beskrivas likt en 
paradox. Där ena sidan handlar om att växa på marknaden, öka lönsamhet och gå med 
vint samtidigt som detta innebär att verksamheten som bedrivs har en tung effekt på miljö, 
resurser och materialåtgång. Det som blir paradoxalt är hanteringen av och strävan mot 
att kompensera detta och samtidigt skapa mer av det som man strategiskt avser att 
kompensera. 
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7.	  Slutsatser 
I detta avslutande kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar genom att 
inledningsvis presentera studiens viktigaste slutsatser. Därefter följer en redogörelse för 
studiens kunskapsbidrag. Vi ger förslag på rekommendationer inför framtida forskning 
samt praktiska implikationer för strategisk hållbar utveckling. Avslutningsvis diskuterar 
vi studiens sanningskriterier.  

7.1.	  Studiens	  slutsatser	  
Studiens övergripande syfte var att undersöka hur hållbarhet inom bygg- och 
anläggningsbranschen definieras inom företagen. Studien avsåg även att identifiera vilka 
utmaningar som kan uppstå när hållbarhet integreras i företagens strategiarbete, genom 
att svara på följande frågeställningar:  
 

•   Hur definieras hållbarhet inom företagen?  
•   Vilka utmaningar upplever företagsledare med att integrera hållbarhet i 

företagens strategiarbete?  
 
Definition av hållbarhet 
Gällande studiens första forskningsfråga, kan vi konstatera att definitionen av hållbarhet 
inom ett företag påverkar hur och om hållbarhet är integrerat i strategiarbetet. Själva 
begreppet hållbarhet kan definieras på flera olika sätt, både inom branschen och internt 
inom företagen. Innebörden och betydelsen av begreppet skiljer sig markant åt mellan 
branschens aktörer och det råder en tvetydighet. Genom studien har vi kunnat identifiera 
intressanta skillnader mellan företag som är centralstyrda och inte centralstyrda, gällande 
hur begreppet definieras.  
 
Inom de centralstyrda företagen är hållbarhet tydligt definierat, formulerat och 
kommunicerat. En tillgång på specialistkompetenser finns ofta inom koncerners olika 
staber, vilka formulerar och utvecklar företagens hållbarhetsstrategier. Dessa företag 
tenderar att definiera hållbarhet utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter 
och genom utarbetade policys, mål och strategier, samtliga kopplade till hållbarhet. 
Genom detta strategiarbete kan verktyg tas fram för uppföljning, informationsspridning, 
rapportering, kontroller och åtgärdsarbete. Detta görs för att säkerställa att företagets 
samtliga delar genomsyras av ett hållbarhetsarbete. Vad som även kan konstateras är att 
dessa företag tar ett större ansvar än vad staten och civilsamhället kräver eller förväntar 
sig av dem. Detta beror på det strategiska valet att frivilligt ta ansvar och att agera som 
goda samhällsaktörer. Det finns en medvetenhet bland företagsledarna att ett sådant 
ansvarstagande kan leda till en ökad lönsamhet samt legitimitets- och 
konkurrensmöjligheter. 
 
De företag som inte är centralstyrda, kan till skillnad från de centralstyrda företagen, 
sakna en tydligt utvecklad och uttalad definition av hållbarhet. Att företagen inte har 
definierade hållbarhetsmål eller hållbarhetsstrategier betyder inte per automatik att deras 
strategiarbete inte inkluderar hållbarhetsaspekter i varierad omfattning. Vad som däremot 
är tydligt är att hållbarhet inte integreras på ett medvetet sätt i strategiarbetet. Ett frivilligt 
ansvarstagande för ökad hållbarhet i samhället är inte något som är märkbart prioriterat, 
mer än det ansvarstagande som staten och civilsamhället kräver eller förväntar sig av 
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företag. Vad studien ändå visar på är att hållbarhetsfrågor som företagsledarna 
personligen anser som viktigast, faktiskt också är de som inkluderas i det strategiska 
arbetet. För dessa företag utgör kommunikation och en direkt dialog med medarbetare 
och samtliga individer ett av de viktigaste strategiska verktygen för företagsledare och 
för spridningen av information.  
 
Vad dessa slutsatser visar på är att arbetet med att definiera hållbarhet och dess innebörd 
för verksamheten är en svår uppgift för en företagsledare. Studien visar på att en enhetlig 
definition kan skapa förutsättningar för att hållbarhet ska integreras i företagets 
strategiarbete. Detta är också ett grundantagande inom teori för hållbarhet. 
Hållberhetsteorier förklarar att det är först när hållbarhet är integrerat i hela strategiarbetet 
som samtliga strategiska beslut kan genomsyras av hållbarhet och därmed synliggöras via 
hållbarhetsmål och visioner för en ökad hållbar utveckling. Vi ställer oss dock något 
kritiska och frågande till vad som avgör när ett företag kan definieras som ett hållbart 
företag. När kan ett företag faktiskt klassas som ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbart? Vi har kunnat tolka en variation av graden hållbarhet inom samtliga företag och 
ställer oss därmed frågande till om teorierna ger en förskönad bild av när och hur 
hållbarhet anses vara uppfyllt och när ett ultimat tillstånd kan anses vara uppnått.  
 
Upplevda utmaningar i strategiarbetet  
För studiens andra forskningsfråga är en slutsats att integrering av hållbarhet i 
strategiarbetet involverar olika utmaningar, allt från att hållbarhet initialt ska definieras 
till att strategin ska förverkligas, följas upp och eventuellt åtgärdas. Utmaningarna är flera 
och kan bland företagsledare upplevas på lika eller olika sätt.  
 
Vad som kan konstateras är att ett arbete för hållbarhet också innebär ett arbete med 
förändring och en ständig strävan mot utveckling och förbättring. Hållbarhetsarbete 
upplevs som komplext och utmanande för företagsledare. Företag som integrerar 
hållbarhet i strategiarbetet gör det ofta med anledning av att företagsledaren tvingas eller 
frivilligt väljer att ta ansvar för en hållbar utveckling. Därmed kan en utmaning för 
företagsledaren vara att skaffa sig en kännedom och förståelse om sin kontext. Denna 
utmaning kan bero på hur medveten företagsledaren är om vilka faktorer som inom dess 
interna och externa miljö också påverkar deras verksamhet. 
 
Studien har identifierat en konflikt mellan lång- och kortsiktighet med koppling till 
hållbarhet. Mindre företag har visat sig ha en snabbare och mer flexibel beslutsprocess 
som möjliggör för anpassning och en direkt aktion, vilket ofta leder till mer kortsiktiga 
strategiska beslut. Dessa företag tenderar också att strategiskt planera och agera för 
händelser i nutid, snarare än på längre sikt och inför framtiden. Inom större eller 
centralstyrda företag sker däremot arbetet i en organisationsstruktur som ofta upplevs 
vara mer trögstyrd, med anledning av företagets storlek. Dessa företag upplevs därmed 
inte vara lika flexibla och mottagliga för en snabb och plötslig förändring gentemot sin 
kontext. Det kan i båda fallen vara antingen fördelaktigt eller inte fördelaktigt för 
företagens möjlighet att upprätthålla en balans mellan stabilitet och förändring i relation 
till sin interna och externa kontext.  
 
Resonemanget ovan visar på utmaningar som företagen möter eftersom de har olika 
utgångspunkter och förutsättningar, vilket påverkar strategiarbetet. Det innebär att det 
inte finns ett bästa sätt integrera hållbarhet i strategiarbetet och i hela verksamheten, utan 
detta måste anpassa efter det specifika företagets interna och externa kontext. Således kan 
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studien ställas i kontrast till teori som menar att de företag som arbetar med att inkludera 
de tre aspekterna; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, är de som kan ses som 
hållbara och uppnå lönsamhet på lång sikt. Beroende på företagets resurser, struktur och 
krav från branschens aktörer, kan de istället forma strategier som är bäst lämpade i 
företagets egna situation. Därmed behöver inte långsiktigt arbete och en kärnverksamhet 
som genomsyras av väl utarbetade hållbarhetsmål och strategier, vara den mest hållbara 
och ultimata lösningen för samtliga företag. För mindre företag som inte är centralstyrda 
eller som saknar resurser för att arbeta med långsiktig hållbarhet, kan det istället vara 
fördelaktigt att upprätthålla en flexibilitet och definiera hållbarhet för specifika projekt 
eller delar av verksamheten. 
 
Studien har även visat på hur okunskap och fördomar om hållbarhet, både externt och 
internt, kan skapa en tröghet i förändringsprocesser för utveckling av nya strategier. 
Förutfattade meningar, rutinmässiga beteenden och handlingsmönster skapar utmaningar 
och motstånd för integreringen av hållbarhet, detta eftersom handling styrs via kognition, 
normer, kultur och attityder. Därmed upplevs det utmanande att nå fram till varje enskild 
individ och skapa engagemang för ett kollektivt hållbarhetsarbete, oavsett i vilken grad 
hållbarhet är integrerat i strategiarbetet och i verksamheten. Vad som upplevs vara svårast 
med detta är att bryta jargonger och förutfattade meningar om hållbarhet, såsom 
jämställdhet, mångfald och hur arbete ska bedrivas. Vidare är det utmanande att skapa en 
förståelse för varför hållbarhetsfrämjande aspekter är viktiga att följa genom hela 
arbetsprocessen.  
 
Centralstyrda företag tillämpar ofta olika tekniska verktyg, såsom smarta lösningar för 
återkoppling, informationsspridning samt uppföljning. Dessa används för att utvärdera de 
strategiska aktiviteter som har skapats inom företagen för att uppfylla olika 
hållbarhetsmål samt för att veta när målen har uppfyllts. Detta är något som de företag 
som inte är centralstyrda ofta tenderar att sakna. Vad denna studies slutsatser visar på är 
att företagsledarens förståelse för hur kommunikation kan nyttjas som ett strategiskt 
verktyg är avgörande för möjligheten till ökad hållbarhet inom företaget. Om 
medvetenhet och kunskap saknas om hur kommunikation som verktyg kan användas till 
fördel för den egna organisationen, kan det innebära utmaningar för integreringen av 
hållbarhet inom verksamheten och mellan löst kopplade verksamhetsdelar. Företagets 
struktur och externa omgivning kan påverka utvecklingen av företagets praxis och 
praktik. Därmed kan det påverka företagens utveckling av kraftfulla strategiska verktyg. 
Det bör därmed undersökas hur och vilka strategiska verktyg, dokument och 
mätinstrument som är mest effektiva för den egna verksamheten. 

Företagsledare har en avgörande roll i skapandet av en hållbar verksamhet. Det studien 
har visat på är att strategiskt arbete för hållbarhet utgör en paradoxal verklighet för 
företagsledare, som förväntas agera på både kort- och lång sikt och samtidigt i en balans 
av förändring och stabilitet. Detta innebär en hantering av flertalet utmaningar som 
uppstår i strategiarbetet. Därmed måste företagsledare vara medvetna om verksamhetens 
praxis och praktik för att skapa förändring för en hållbar utveckling samt hantera 
utmaningar och motstånd. Förändringar med koppling till detta är sällan radikala, utan 
istället något som successivt växer fram kontinuerligt. Detta stärker utgångspunkten att 
strategi inte är konstant, utan istället en framväxande och pågående process för ökad 
hållbarhet.  
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7.2.	  Studiens	  kunskapsbidrag	   
Denna studie har bidragit med empiriska fynd som delvis möter det identifierade behovet 
av forskning inom området för hållbarhet och hållbar utveckling som utlysts av samhällets 
aktörer (Regeringskansliet, 2018b; Formas, 2017; Regeringskansliet, 2016a; 
Regeringskansliet, 2016b;), och av teoretiker inom ämnesområdet (Engert & 
Baumgartners, 2016; Nag et al., 2007; Jarzabkowski & Spee, 2009; Jensen & Sandström, 
2012; Carroll, 1991; Silvius, 2017). Samhällets efterfrågan på forskning inom 
hållbarhetområdet grundar sig i ett behov av att kunna hantera samhällsutmaningar 
genom att exempelvis forma gemensamma åtgärder för en ökad hållbar utveckling. 

Studien har bidragit med insikter i företags och dess ledares ansvarstagande för en hållbar 
utveckling gentemot samhället och omvärlden, vilket är ett bidrag som möter Jensen och 
Sandström (2012, s. 7) efterfråga. Vidare har denna studie även bidragit med insikter som 
Carroll (1991, s. 48) menar saknas inom forskningen, nämligen om företagsledarens 
moral och inställning till hållbarhetsfrågor, vilka är viktiga för företagets och branschens 
utveckling. Vårt bidrag uppvisar att företagsledares inställning inte bara skiljer sig mellan 
företagen, utan även att dessa påverkar hur hållbarhet kan definieras och integreras i 
verksamheter. Studien har även kunnat identifiera attityder, förutfattade meningar och 
jargonger internt inom företagen men även externt i dess omgivning. 

Flertalet tidigare studier har upprättats i en annan kontext eller bransch, därmed utgör 
denna studie ett empiriskt bidrag till ämnesområdet för hållbarhet och strategiarbete. 
Denna studie möter därmed Silvius (2017, s. 1493) rekommendationer om fler studier av 
specifika branscher och kontexter där arbete sker i projektform. Eftersom denna studie 
tar avstamp i praktikperspektivet, som utgör ett relativt ungt forskningsfält och som enligt 
Jarzabkowski och Spee (2009, s. 91) är i behov av fler empiriska studier, utgör detta ett 
också ett empiriskt bidrag. Syftet är att fler studier behövs för att belysa hur strategiarbete 
tillämpas i praktiken och inom olika kontexter. Detta bidrag har uppfyllts genom att vi 
studerat strategiarbete och upplevelser ur företagsledares perspektiv inom bygg- och 
anläggningsbranschen. En ytterligare nyansering för varför den här typen av studie 
behövs inom strategi- och hållbarhetsforskning definieras av Jarzabkowski och Spee 
(2009, s. 91) som menar att det finns ett behov av komparativa analyser inom området. 
Därmed kan denna studie förstås ha bidragit med nya insikter om hur företagsledare 
upplever utmaningar av strategiarbetet med koppling till hållbarhet samt skillnader 
mellan dessa.  

Slutligen har denna studie bidragit med insikt i företagsledarens roll i strategiarbetet samt 
vilka externa och interna faktorer som påverkar detta arbete. Utmaningar och svårigheter 
som företagsledare möter i arbetet med att definiera och integrera hållbarhet i 
strategiarbetet har därmed kunna identifieras. Genom detta har vi även kunnat bidra med 
praktiska rekommendationer som kan vara av värde för en ökad hållbar utveckling inom 
företag och samhället. Dessa presenteras i kommande avsnitt (se 7.3. Praktiska 
rekommendationer). Den typen av bidrag menar Nag et al. (2007, s. 951) och Engert & 
Baugmgartners (2016, s. 830) behövs som komplement till tidigare forskning.  

7.3.	  Praktiska	  rekommendationer	  
Denna studie har resulterat i insikter som kan tillämpas som praktiska rekommendationer 
till företagsledare, offentliga aktörer, kunder och beställare, men även andra aktörer som 
kan tänkas ha en inverkan på företagens strategiarbete för ökad hållbarhet. 
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Vår första rekommendation grundas i den komplexitet som är kopplad till att inkludera 
hållbarhet i strategiarbetet som påvisas inom denna studie. Detta är något som främst 
återfinns bland de mindre företagen som inte är centralstyrda, eftersom de ofta saknar en 
utarbetad definition av hållbarhet. Om företagen saknar förutsättningar och en gemensam 
grund internt för att förstå vad hållbarhet innebär, är det inte heller möjligt att driva ett 
hållbarhetsarbete. Ett förslag är därför att initialt skapa en gemensam värdegrund, 
exempelvis ledord, värdeord eller liknande, som kan spegla innebörden av hållbarhet för 
den specifika verksamheten. Det kan sedan leda till att företagsledaren, via värdegrunden, 
kan skapa ett gemensamt förhållningssätt, attityder och en förståelse bland medarbetarna. 
Därmed kan fördelaktiga effekter uppnås inför strategiarbetet där värdegrunden kan leda 
strategier, mål och samtliga arbetsprocesser. Det viktiga är att värdegrunden formuleras 
på ett sätt som kan skapa möjlighet för både stabilitet och flexibilitet inför förändring av 
arbetsprocesser och inför olika projekt. Vad som också kan vara fördelaktigt i skapandet 
av värdegrunden är att inkludera individer från verksamhetens samtliga delar. Detta för 
att fånga och forma en kultur gemensamt, vilket kan öka mottagligheten bland 
medarbetarna. 
 
Vad som kan förstås är att samtliga företag har en ambition att anpassa sig efter och möta 
krav från kunder, beställare och samhället i stort. Däremot är kraven och förväntningarna 
på de mindre företagen andra än för de större och centralstyrda. Detta leder vidare till en 
rekommendation riktad till främst externa aktörer. Behov av ökade krav på mindre företag 
att arbeta för hållbarhet kan behövas, genom exempelvis regulativa funktioner från staten 
och större och mer specifika krav från kunder. Regulativa funktioner bör däremot vara 
anpassade specifikt för mindre företag för att underlätta för en anpassning efter dessa. Ett 
exempel kan vara krav på redovisning av företagens bidrag till ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet i mindre utsträckning. Detta kan bidra till att öka företagens 
reflektion kring hållbarhetsfrågor, sitt eget ansvarstagande och strategiska arbete. Vidare 
kan det leda till förändring och att företag definierar och inkluderar hållbarhet i sitt 
strategiarbete. 

7.4.	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Vårt förslag för framtida forskning är att fortsätta studera hållbarhet och vad strategiarbete 
för hållbarhet faktiskt innebär för olika verksamheter. Studier likt denna kan därmed 
upprättas men förslagsvis inom en annan bransch och kontext. Det skulle kunna bidra 
med intressanta implikationer, just för att nyansera upplevelsen av de utmaningar som 
uppstår inom strategiarbetet som vi kunnat påvisa med denna studie. Vår 
rekommendation är att upprätta en studie som inkluderar fler nivåer inom en och samma 
organisation. I en sådan studie skulle förslagsvis fler chefer över olika nivåer inom 
organisationsstrukturen kunna inkluderas. Exempelvis skulle intervjuer vara lämpligt 
samt att fokusgrupper av medarbetare skulle kunna inkluderas. Detta för att nyansera 
företagsledarens upplevelse av strategiarbete med koppling till hållbarhet men också för 
att skapa insikt i hur förändringsarbete tas emot av verksamheten. Därmed riktas ett fokus 
på huruvida hållbarhet faktiskt är integrerat eller inte integrerat i verksamheten. Att 
studera samma företeelse men sett från olika nivåer, anser vi kan bidra till att 
undersökningen uppnår en djupare insyn i vad som faktiskt påverkar strategiarbete och 
dess förankring i verksamheten. Anledningen till att kvalitativa metoder är lämpligt för 
vidare studier är för att fånga individernas subjektiva upplevelser. Detta eftersom 
hållbarhet och ansvarstagande i sig är kopplat till etik och moral hos den enskilde 
individen.  
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7.5.	  Sanningskriterier	  
Detta kapitel avrundas med en diskussion kring studiens sanningskriterier, vilka kan 
beskrivas av begreppen överförbarhet samt trovärdighet. Dessa begrepp utgör 
kvalitetsmått för kvalitativa forskningsmetoder och är fördelaktiga när generaliserbarhet 
eller andra kvantitativa mått inte är lämpliga (Bryman & Bell, 2011, ss. 402–404). Viktigt 
att poängtera, är att det är upp till läsaren och inte oss som författare att avgöra huruvida 
denna uppsats uppfyller kriterierna eller inte. Vi avser därför att diskutera kring det i 
nedan följande avsnitt, men tolkningen av detta lämnar vi över till läsaren. 
 
Bryman och Bell (2011, ss. 403–404) beskriver att begreppet överförbarhet för 
kvalitativa studier handlar om hur studiens resultat kan appliceras över på ett annat 
företag, kontext eller miljö. När fokus riktas mot att fånga subjektivitet och upplevelser 
om ett fenomen, är det viktigt att forskaren kontrollerar att studien fångat alla delar som 
krävs för att läsaren ska kunna skapa sig en förståelse för vad resultatet verkligen visat på 
(Bryman & Bell, 2011, ss. 403–404). Det beskrivs också vara viktigt att läsaren ska kunna 
tolka vad som kan ha påverkat resultatet. Vi har systematiskt arbetat med att uppvisa en 
transparent och bred ingång i ämnet, som vi sedan smalnat ner till ett specifikt syfte och 
frågeställningar som lett undersökningen framåt. Vidare har vi guidat läsaren genom 
studiens teoretiska tillvägagångssätt och argumenterat för våra ställningstaganden, som 
sedan mynnat ut i en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen guidade i sin 
tur den empiriska insamlingen som vi motiverat och redogjort för i kapitlet 4. praktisk 
metod. Ett sådant tillvägagångssätt där vi som forskare uppvisar studiens samtliga 
ställningstaganden och metodval på ett transparent sätt, är vad överförbarhet handlar om 
enligt Bryman och Bell (2011, ss. 403–404).  
 
Enligt Bryman och Bell (2011, ss. 402–403) kan en studies trovärdighet beskrivas likt en 
sammansättning av tillförlitlighet och pålitlighet. Vidare beskriver Johansson-Lindfors 
(1993, s. 163) att tillförlitlighet handlar om huruvida resultat har tolkats korrekt och hur 
detta kan säkerställas via olika typer av kontroller under arbetsprocessens gång. Vi har 
erbjudit samtliga respondenter möjligheten att läsa igenom transkriberingarna från de 
inspelade intervjuerna, med syftet att säkerställa att vi uppfattat informationen på ett 
korrekt sätt. Ingen av studiens respondenter önskade att ta del av detta. Vi utförde därmed 
en noggrann transkribering och tolkningsprocess av samtliga intervjuer som har varit en 
process som vi låtit ta tid. Vi har systematiskt arbetat med detta för att resultatet i största 
möjliga mån vara korrekt tolkat. Vi har även lyft fram flertalet citat i vår empiriska 
redovisning för att respondenternas svar ska motsvara den upplevda verkligheten på ett 
så tillförlitligt sätt som möjligt. 
 
Studiens pålitlighet beskrivs enligt Bryman och Bell (2011, s. 405) handla om forskaren 
har vidtagit ett kritiskt förhållningssätt till de metodval som gjorts. Vi har i denna studie 
haft ett förhållningssätt likt detta och som har tillämpats under hela arbetsprocessen, både 
i våra enskilda arbetsmoment och under de gemensamma inom samtliga av studiens 
delmoment. Ett sätt att kontrollera pålitligheten kan vara genom att låta utomstående 
granska studien, vilket vi låtit vår handledare och opponenter göra innan publicering. 
Detta har bidragit med värdefulla inputs och förbättringsförslag som vi haft möjlighet att 
beakta och bearbeta. Vi har även tagit hjälp av personer inom bygg- och 
anläggningsbranschen samt personer med kunskaper inom journalistik och redigering för 
att vidareutveckla uppsatsens olika delar.  
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Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  
Nedan presenteras intervjuguiden med dess tre teman som legat till grund för 
utformningen av studiens sju intervjuer. Flera av frågorna följs upp under intervjuernas 
gång med följdfrågor som anpassas efter respondenterna svar under samtalen. Mer 
information och intervjuernas utformning finns att tillgå i kapitlet om praktisk metod (se 
avsnitt 4.4). 
 
Hållbarhet 

•   Berätta om er verksamhet – ex) organisationsstruktur och företagsledning.  
•   Vad är hållbarhet för dig som företagsledare?  
•   Vad betyder hållbarhet för företaget?  
•   Hur arbetar ni med hållbarhet? 
•   Vad vill ni uppnå med det? 
•   Upplever du ett ansvarstagande för hållbar utveckling? 
•   Integreras den hållbarhet som ni beskrivit ovan, i er verksamhet? 
•   Vad upplever ni är utmanande med detta?  
•   Upplever du att det finns förutfattade meningar om att arbeta med hållbarhet?  

 
Företagets anpassning till förändringar 

•   Vilka krav ställs från er omgivning?  
•   Hur anpassar ni företaget till förändringar som följer med ert arbete kring hållbarhet? 
•   Involveras mellanchefer och medarbetare i utvecklingen av arbetet kring hållbarhet? 
•   På vilket sätt styr nu verksamheten i förändring?  
•   Vilka utmaningar upplever ni kopplat till integreringen av hållbarhet i organisationens 

olika projekt? 
 
Strategiarbete och hållbarhet 

•   Vem fattar beslut för utveckling av arbetet kring hållbarhet? 
•   Har ni hållbarhetsmål, visioner och -policys? Och hur förmedlas dessa i verksamheten? 
•   Finns dessa nedskrivna? 
•   Har ni strategier för arbete kring hållbarhet? 
•   Hur ser den strategiska processen ut? 
•   Hur kommunicerar ni detta mellan ledning och medarbetare? 
•   Hur säkerställer ni att era strategier för hållbarhet integreras i verksamheten och i det 

dagliga arbetet? 
•   Hur arbetar ni med uppföljning och kontroll för att mäta effekter av era metoder? 
•   Hur följer ni upp identifierade problem kopplat till hållbarhet? 

 
Övriga tankar, tillägg och funderingar.  

•   Något mer du vill tillägga?  
•   Tycker du att det finns något område eller aspekt som vi missat att belysa som du 

önskar att ta upp gällande ert strategiarbete för hållbarhet? 
 
  



 

 

Bilaga	  2	  -‐	  Informationsbrev	  
 
Hej, 
 
Vi heter Josefin Thelander och Moa Wuotila och är mastersstudenter i företagsekonomi 
vid Umeå Universitet, inom Mastersprogrammet i ledarskap och organisation. Nu i vår, 
kommer vi att skriva vår D-uppsats inom verksamhetsutveckling och strategiskt arbete 
kopplat till hållbarhet. 
 
Studien syftar att undersöka hur olika företag inom bygg- och anläggningsbranschen 
integrerar hållbarhet i sitt strategiarbete. Studien fokus riktas mot att undersöka 
företagsledares upplevda utmaningar inom ett strategiarbete för ökad hållbarhet. 
Därmed är vi intresserade av ert deltagande i studien. 
 
Vi tänker oss en intervju på cirka en timme och önskar helst genomföra intervjuerna 
mellan v.14 - v.18, på en dag och tid som vi anpassar efter era önskemål. Intervjun kan 
hållas via ett personligt möte, skype eller per telefon. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och vi kan garantera anonymitet samt konfidentialitet vid 
hantering och användning av informationen från intervjuerna. 
 
Vi ser fram emot att höra från er! Ni är varmt välkomna att kontakta oss vid eventuella 
funderingar eller frågor. 
 
Tack på förhand, 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Josefin Thelander och Moa Wuotila 
 

 	  



 

 

Bilaga	  3	  -‐	  Intervjuguidens	  koppling	  till	  teori	  
Nedan presenteras en tabell som redogör för intervjuguidens olika teman och dess 
koppling till den teori som utgör den här studiens teoretiska referensram (se kapitel 2). 
 

  
  
  
  

Intervjutema: Hållbarhet Teori: 

-   Vad är hållbarhet för dig som företagsledare? 
-   Vad betyder hållbarhet för företaget?  
-   Hur arbetar ni med hållbarhet strategiskt? 
-   Vad vill ni uppnå med det?  
-   Upplever du ett ansvarstagande för hållbar utveckling? 
-   Integreras den hållbarhet som ni beskrivit ovan, i er 

verksamhet?  
-   Vad upplever du är utmanande med att arbeta med 

hållbarhet? 
-   Upplever du att det finns förutfattade meningar om att arbeta 

med hållbarhet? 

Hållbarhet;  
Ansvarstagande, hållbart företagande 

 
Crane & Matten (2016) 
Elkington (1998) 
Carroll (1991) 
Van Marrewijk (2003) 
 
 

Intervjutema: Företagets anpassning till förändringar  

-   Vilka krav ställs från er omgivning?  
-   Hur anpassar ni företaget till förändringar som följer med ert 

arbete kring hållbarhet? 
-   Involveras mellanchefer och medarbetare i utveckling av 

arbete kring hållbarhet? 
-   På vilket sätt styr ni verksamheten i förändring? 
-   Vilka utmaningar upplever ni kopplat till integreringen av 

hållbarhet i organisationens olika projekt? 

Företag i förändring; 
 
Jacobsen & Thorsvik (2002) 
March (1981) 
Nadler & Tushman (1990) 
Porras & Silvers (1991) 
 

Intervjutema: Strategiarbete och hållbarhet  

-   Vem fattar beslut för utveckling av arbetet kring hållbarhet? 
-   Har ni hållbarhetsmål, visioner och -policys? Och hur 

förmedlas dessa i verksamheten?  
-   Finns dessa nedskrivna? 
-   Har ni strategier för arbete kring hållbarhet?  
-   Hur ser den strategiska processen ut? 
-   Hur kommunicerar ni detta mellan ledning och medarbetare?  
-   Hur säkerställer ni att era strategier för hållbarhet integreras i 

verksamheten och i det dagliga arbetet? 
-   Hur arbetar ni med uppföljning och kontroll för att mäta 

effekter av era metoder?  
-   Hur följer ni upp identifierade problem kopplat till 

hållbarhet? 

Strategiarbete;  
Stratgey-as-practice, 3P-ramverk och 

praktikern. 
 
Jarzabkowski (2005) 
Jarzabkowski et al., (2007) 
Jarzabkowski & Spee (2009) 
Spender & Grinyer (1996) 
Whittington (2006) 
 
 
 
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


