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Sammanfattning 
Varumärken inom B2B börjar få allt större uppmärksamhet bland forskare och företag i 

takt med att det uppmärksammats att varumärken har betydelse inom B2B-kontexter. 

Varumärket är ett av få sätt att differentiera sig på konkurrensintensiva marknader och 

kan medföra fördelar som en ökad kundlojalitet, premiumpriser och en ökad möjlighet 

att nå nya marknader. Samtidigt är forskningen om hur företag inom B2B bygger varu-

märken begränsad. B2B-marknader kännetecknas inte av produkterna utan av köparna 

som inte uteslutande är vinstrivande företag utan även kommuner, institutioner och 

icke- vinstrivande organisationer.  

 

I följande studie studeras underleverantörer vilka kännetecknas av dess förmåga att pro-

ducera varor och tjänster till förmån för en köpare och dennes specifikationer. För en 

underleverantör är den grundläggande rollen att vara en värdeförmedlare som underlät-

tar kundernas värdeskapande. Underleverantörer befinner sig således i en situation där 

varumärket byggs via projektunika och kundanpassade lösningar samt i mötet med kun-

der. 

 

Vår studie utförs på en underleverantör inom byggbranschen som erbjuder konsulttjäns-

ter. Byggbranschen vilken är en av de mest betydande sektorerna för världens länders 

BNP. Byggbranschen tillför dock inte bara positiva aspekter. Idag förknippas byggbran-

schen med en stagnerande utveckling och har länge kritiserats för sin låga hänsyn till 

miljön. Ett högt energiutnyttjande samt ineffektiva projekt inom branschen har bidragit 

till en ökad uppmärksamhet av hållbarhet. Fler och fler kunder börjar efterfråga mer 

hållbara byggprocesser av entreprenader och underleverantörer vilket innebär att det 

finns incitament att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet.  

 

Studiens syfte är genom att anlysera en underleverantörs arbetsprocess bidra till det teo-

retiska gap som forskare identifierat om hur företag inom B2B-marknader kan arbeta 

med att bygga varumärken. Mer specifikt för vår studie, ett varumärke som associeras 

med hållbarhet. 

 

Våra observationer indikerar att en underleverantör inom byggbranschen har två möj-

ligheter att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Via medarbetarna kan 

underleverantören övertyga beställare att välja hållbara alternativ. Vi fann även att un-

derleverantörens externa marknadskommunikation är av betydelse. Våra iakttagelser 

indikerar att det som främst påverkade underleverantörens möjligheter var beställarens 

önskemål, kortsiktighet i beställarledet, lagen om offentlig upphandling, sen inkoppling 

samt korta tidsramar inom projekten. Resultaten indikerar att en väsentlig skillnad mel-

lan privat och offentliga beställare råder, där offentliga beställare enligt lag måste följa 

lagen om offentlig upphandling.  

 

Studien bidrar med information om hur ett företag inom B2B bygger varumärken och 

vilken betydelse underleverantörens medarbetare har. Studien bidrar även med förstå-

else för underleverantörens omgivning påverkar och vilka strukturer en underleverantör 

inom byggbranschen måste förhålla sig till i samband med att bygga ett varumärke.  

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Innehåll 
1. Inledning .................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................................ 1 

1.2 Teoretiskt gap ...................................................................................................................... 3 

1.3 Frågeställning ...................................................................................................................... 4 

1.4 Syfte ..................................................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar...................................................................................................................... 4 

2.0 Vetenskapliga utgångspunkter ................................................................................................ 5 

2.1 Val av ämne ......................................................................................................................... 5 

2.2 Verklighetssyn ..................................................................................................................... 5 

2.3 Kunskapssyn ........................................................................................................................ 6 

2.4 Forskningsstrategi ............................................................................................................... 6 

2.5 Förförståelse ....................................................................................................................... 7 

2.6 Angreppsätt ......................................................................................................................... 7 

2.7 Studiens perspektiv ............................................................................................................. 8 

2.8 Val av teori .......................................................................................................................... 8 

2.9 Litteratursökning ................................................................................................................. 8 

2.9 Källkritik ............................................................................................................................... 9 

3.0 Byggprocessen – Underleverantörens omgivning ................................................................ 10 

3.1 Byggherre, beställare – Underleverantörens uppdragsgivare .......................................... 12 

3.2 Produktbestämning, projektering - Underleverantörens roll ........................................... 12 

3.3 Produktframställning/Byggproduktion – Underleverantörens kund ................................ 12 

3.4 Produktanvändning ........................................................................................................... 12 

3.5 Upphandling ...................................................................................................................... 13 

3.6 Entreprenadformer ........................................................................................................... 13 

3.7 Juridisk referensram inom byggprojekt ............................................................................ 13 

4.0 Teoretisk referensram ........................................................................................................... 15 

4.1 Varumärke ......................................................................................................................... 15 

4.1.2 Att bygga ett varumärke som underleverantör ......................................................... 16 

4.1.3 Värdegenerering som underleverantör ..................................................................... 17 

4.1.4 Underleverantörens möjligheter till att bygga varumärke ........................................ 17 

4.1.5 Gemensamt värdeskapande ...................................................................................... 19 

4.2 Definition av hållbarhet ..................................................................................................... 22 

4.3 Corporate Social Responsibility ......................................................................................... 24 



   
 

   
 

 

4.3.1 CSR och dess utveckling ............................................................................................. 24 

4.3.2 CSR idag ...................................................................................................................... 25 

4.4 Triple Bottom Line ............................................................................................................. 27 

4.4.1 Triple bottom line - den ekonomiska aspekten ......................................................... 27 

4.4.2 Triple bottom line - den miljömässiga aspekten ........................................................ 27 

4.4.3 Triple bottom line - den sociala aspekten .................................................................. 28 

4.4.4 Triple bottom line- De tre aspekterna och dess skjuvzoner ...................................... 28 

4.4.5 Hållbarhet inom byggbranschen ................................................................................ 31 

5.0 Praktisk metod ...................................................................................................................... 34 

5.1 Val av region ...................................................................................................................... 34 

5.1.2 Val av företag ............................................................................................................. 34 

5.1.3 Val av respondenter ................................................................................................... 35 

5.2 Forskningsetik ................................................................................................................... 35 

5.3 Konstruktion av intervjumall ............................................................................................. 36 

5.4 Intervjuförfarandet ........................................................................................................... 37 

5.5 Transkribering ................................................................................................................... 39 

5.6 Empiri och analysframställning ......................................................................................... 39 

5.7 Kritik av primärkällor ......................................................................................................... 39 

6.0 Empiri och analys .................................................................................................................. 41 

6.1 Analysens uppbyggnad ...................................................................................................... 41 

6.2 Dagens arbete med hållbarhet .......................................................................................... 42 

6.3  Att bygga ett varumärke som underleverantör ............................................................... 43 

6.4 Underleverantörens möjligheter ...................................................................................... 44 

6.4.1 Sociala system ............................................................................................................ 45 

6.4.2 Förändringar ............................................................................................................... 46 

6.4.3 Kännedom .................................................................................................................. 47 

6.4.4 Hållbara lösningar ...................................................................................................... 49 

6.4.5 Intresse ....................................................................................................................... 51 

6.4.6 Övertygelse ................................................................................................................ 52 

6.4.7 Beslutsfattande .......................................................................................................... 53 

6.5 Underleverantörens begränsningar .................................................................................. 54 

6.6 Gemensamt värdeskapande ............................................................................................. 57 

6.7 CSR ..................................................................................................................................... 59 

6.7.1 Ekonomiska & juridiska åtaganden ............................................................................ 59 

6.7.2 Etiska & filantropiska åtaganden ............................................................................... 60 

6.8 Byggbranschens CSR-kommunikation ............................................................................... 61 



   
 

   
 

 

6.8.1 Certifieringar .............................................................................................................. 62 

6.9 Summering empiri/analys ................................................................................................. 63 

7.0 Diskussion och slutsatser ...................................................................................................... 64 

7.1 Hållbarhet inom byggbranschen ....................................................................................... 64 

7.2 Problemformulering och syfte .......................................................................................... 65 

7.3 Teoretiskt bidrag ............................................................................................................... 66 

7.4 Praktiskt bidrag ................................................................................................................. 68 

7.5 Förslag för framtida studier .............................................................................................. 68 

8.0 Sanningskriterier ................................................................................................................... 70 

8.1 Trovärdighet ...................................................................................................................... 70 

8.2 Äkthet ................................................................................................................................ 71 

Källförteckning ............................................................................................................................ 73 

Appendix 1: Intervjumall ......................................................................................................... 80 

Appendix 2: Informationsbrev ............................................................................................ 82 

 

Figurförteckning 
Figur 1: Egen utformning av byggprocessen. ............................................................................. 10 
Figur 2: Egen utformning projektroller. ...................................................................................... 11 
Figur 3: Konfigurationsrum av värde. ......................................................................................... 20 
Figur 4: CSR-pyramiden. ............................................................................................................ 25 
Figur 5: Egen utformning, miljöeffektivitet. ............................................................................... 29 
Figur 6: Egen utformning, miljörättvisa. ..................................................................................... 30 
Figur 7: Egen utformning, samhällseffektivitet. ......................................................................... 30 
Figur 8: Hållbart byggande ......................................................................................................... 32 
Figur 9: Kapitelutformning empiri & analys ............................................................................... 41 
Figur 10: Argument för hållbart byggande.................................................................................. 53 
Figur 11: Underleverantörens begränsningar. ............................................................................. 57 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1: Intervjusammanställning. ............................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 1 

1. Inledning 
I detta kapitel redogörs bakgrunden till forskningsområdet samt dess problematik. Där-

efter presenteras det teoretiska gapet, studiens forskningsfråga, syfte, samt avgräns-

ningar. 

1.1 Problembakgrund 
Företag befinner sig i en situation med en ständigt föränderlig omvärld som ställer krav 

på både flexibilitet och anpassning för dess överlevnad (Urde et al., 2013). I takt med att 

konkurrensen hårdnar blir det allt svårare att differentiera sig på marknader (Biraghi & 

Gambetti, 2013, s. 1). Varumärken ses alltmer som en av företags viktigaste resurser där 

varumärket är en av få möjligheter som företag har att differentiera sig på konkurrensin-

tensiva marknader (Beverland et al., 2007, s. 394). Trots att många av världens största 

varumärken som ABB, Caterpillar, och Intel verkar inom B2B-marknader har forskning 

om varumärken inom B2B-sammanhang varit småskalig (Webster & Keller, 2004, 

s.388). En förklaring är det funnits en allmän uppfattning om varumärken inom B2B-

marknader inte haft någon stor betydelse (Beverland et al., 2007, s. 394). Följaktligen 

har forskning om varumärken fokuserats på B2C (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 420). 

Under 2000-talet började det uppmärksammas att varumärken inom B2B-marknader 

faktiskt är av betydelse, vilket har gjort intresset för att bygga varumärken inom B2B-

sammanhang ökat (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 420). 

 

Med att bygga ett varumärke menar vi arbetet med avsikten är att associera varumärket 

med önskvärda värden. Varumärket är en viktig del för hur företaget uppfattas av dess 

intressenter likväl internt för dess medarbetare (Fetscherin & Usunier, 2012, s. 740). I 

litteratur och forskning inom varumärken delas de värden som ett varumärke kan repre-

sentera in i emotionella och funktionella värden (Lynch & Chernatony, 2004, s. 403). 

Där funktionella värden innefattar hårda värden som pris och kvalitet medan de emot-

ionella värdena innefattar mjuka värden som förtroende och prestige (Lynch & Cher-

natony, 2004, s. 405). Genom personliga erfarenheter, reklam och personlig kommuni-

kation får varumärket ett värde med kunder som gör att produkten eller tjänsten skiljer 

sig från konkurrenter (Webster and Keller, 2004, s. 398). Dock är det kunden som ger 

värdet en mening då värde är något som uppfattas unikt från varje mottagare, vilket in-

nebär att ett varumärke kan representera olika saker beroende på mottagarens tolkning 

(Vargo & Lush (2007, s. 8).  

 

Att bygga ett varumärke skiljer sig beroende på vilken typ av marknad som företaget 

verkar inom (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 419). B2B-marknader kännetecknas inte 

av produkterna utan av köparna som inte uteslutande är vinstrivande företag utan även 

kommuner, institutioner och icke- vinstrivande organisationer (Webster and Keller, 

2004, s. 391). Köparna styrs av egna strategier för att leverera värde till deras kunder 
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och ägare i form av attraktiva och differentierade produkter och tjänster (Webster and 

Keller, 2004, s. 391). För en underleverantör är den grundläggande rollen att vara en 

värdeförmedlare som erbjuder värdeskapande resurser, och interaktiva resurser som 

underlättar kundernas värdeskapande (Grönroos, 2011, s. 246). En underleverantör kän-

netecknas av dess förmåga att producera varor och tjänster till förmån för en köpare och 

dennes specifikationer (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 419). Enligt Harris & Cher-

natony (2001, s. 453) bygger en underleverantör upp sitt varumärke genom arbetet de 

utför. Således blir situationen för en underleverantör speciell i termer av att bygga ett 

varumärke då underleverantören befinner sig i en kontext där underleverantören bygger 

sitt varumärke inom ramarna för varje kunds skräddarsydda lösning samt i mötet mellan 

underleverantörens medarbetare och kunder. Således räcker det inte för en underleve-

rantör att skapa en image genom marknadskommunikation, utan underleverantören 

måste väva in värdet i tjänsterna de levererar. Vi finner det intressant att undersöka 

närmare hur underleverantörers kontext påverkar att möjligheten att bygga varumärken, 

då det finns uppenbara distinktioner mot traditionella metoder att bygga varumärken 

inom B2C. 

 

Att vara underleverantör kan innebära allt från att leverera simpla varor till komplexa 

tjänster. En egenskap som särskiljer underleverantörer är komplexiteten på tjäns-

ten/varan som levereras där konsulttjänster, IT och utbildning och högteknologiska pro-

dukter går under kategorin som komplexa tjänster/produkter (Beverland et al., 2007, s. 

397). I studien behandlar vi en underleverantör som levererar komplexa tjänster inom 

byggbranschen. En underleverantör vars medarbetare består av konsulter inom bygg-

och anläggning vilka utför tjänster i form ritningar och bygghandlingar baserat på kun-

dens önskemål (Nordstrand, 2000, s. 8). Därmed kommer ett konsulttjänsteföretag inom 

byggbranschen representera en underleverantör inom studien. Hädanefter när begreppet 

underleverantörer nämns avses hela konsultjänstföretaget (med konsulterna inräknade) 

medan medarbetarna avser konsulterna som arbetar på konsultjänstföretaget.   

 

Byggbranschen omsätter genomsnittligen 1,7 triljoner dollar per år, där branschen står 

för mellan 5-10 % av majoriteten av världens länders BNP (Kenny, 2009, s. 21). Bygg-

branschen beskrivs ofta som en omfattande process fylld av icke standardiserade tillvä-

gagångssätt där byggprojekt ofta inkluderar ett stort antal aktörer som kan ta sin form i 

byggherrar, ingenjörer inom konsultföretag, arkitekter, finansiärer, leverantörer et cetera 

(Kenny, 2009, s. 22). Utöver att byggbranschen karaktäriseras av icke standardiserade 

effekter har industrin sedan länge vart en stor producent av byggavfall (Baldwin et al., 

2009, s. 2067). Byggbranschen har kritiserats för sitt höga energiutnyttjande där bygg-

branschen står för 40 % av den huvudsakliga energianvändningen och 36 % av de ener-

girelaterade koldioxidutsläppen inom världens industrialiserade delar (Nässén et al., 

2007, s. 1593). 

 

I takt med att människans negativa inverkan på jorden blir allt mer uppmärksammad 

implicerar det att människan behöver förändra sitt förhållningssätt i utnyttjande av jor-

dens resurser (Ambec & Lanoie, 2008, s. 45).  Den negativa inverkan människan har på 

planeten har lett till att konceptet hållbar utveckling växt fram (Gomis, 2011, s. 173). 

Hållbar utveckling fick sitt internationella genombrott i samband med världskommiss-

ionen för miljö och utveckling och publikationen av Brundtlandsrapporten, Our Com-

mon Future.  I rapporten definieras hållbarhet som: ”En utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov” (WCED, 1987, s. 8). För att samhället ska kunna leva upp till en hållbar 
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utveckling krävs det en förändring för att kunna garantera resurser till framtida generat-

ioner, därmed har industrier en viktig roll i processen att hitta en bättre balans med natu-

ren samtidigt är det nödvändigt att tillverkare etablerar nya strategier och metoder som 

minimerar påverkan på miljön (Gonzalez-Benito & Gonzalez-Benito, 2005, s. 133). 

 

Fler och fler branscher genomgår just nu ett skifte där arbete med hållbarhet börjar anta 

en större och viktigare roll (Gandhi et al., 2006, s. 655). Med hänsyn till de höga utsläp-

pen och energiutnyttjandet samt byggnaders långa livslängd ökar det relevansen för 

hållbarhet inom byggbranschen. Fler och fler kunder inom byggbranschen efterfrågar 

mer hållbara byggprocesser av entreprenader, leverantörer och konsulter (Tan et al., 

2011, s. 225). Detta innebär att företag förutom att maximera sin ekonomiska vinst även 

bör beakta sociala och miljömässiga aspekter i sina verksamheter. Enligt Hult (2011, s. 

3) är hållbarhet och dess koncept intressant för en mängd forskningsfält, där hållbarhets 

inverkan inom marknadsföring framhävs som ett de viktigare forskningsfälten att un-

dersöka närmare. Då varumärken är en av få möjligheter för företag att skilja sig från 

konkurrenterna bör det finnas möjlighet för en underleverantör att genom hållbarhet 

differentiera sig på marknaden och nå ökad lönsamhet. Samtidig utnyttjas hållbarhets-

konceptet av aktörer som kommunicerar tomma löften om miljö- och sociala förhållan-

den som inte realiseras i verkligheten. Ett förfarande som enligt Walker & Wan (2011, 

s. 227) riskerar att skada varumärket. Således finns det både möjligheter och risker för-

enade med att hållbarhetskonceptet i samband med att bygga varumärken. 

 

1.2 Teoretiskt gap 

I takt med att ny forskning reviderat tidigare forskning om att företag enbart grundar 

sina beslut på funktionella värden har intresset för att bygga varumärken ökat (Persson, 

2009, s. 8). Många företag som verkar inom B2B-marknader börjar allt mer uppmärk-

samma vikten av att bygga upp ett varumärke då det finns uppenbara fördelar som en 

ökad kundlojalitet, premium priser och en ökad möjlighet att nå nya marknader (Webs-

ter and Keller, 2004, s. 390). Trots den ökade uppmärksamheten kring att bygga varu-

märken inom B2B det senaste decennium saknas det empiriskt stöd för om att bygga 

varumärken inom B2B sammanhang (Beverland et al., 2007, s. 394 & Spence & 

Hamzaoui Essoussi, 2010, s. 1037) Enligt Erevelles (1998, s. 199) återfinnes en veder-

tagen föreställning om att företag inom B2B-sammanhang enbart grundar sina beslut på 

funktionella värden. Men vidare lyfter Erevelles (1998, s. 209) att emotionella faktorer-

na bör ha en påverkan vid beslutsfattande inom B2B, detta då efterfrågan härleds till 

konsumenters efterfråga likt en B2C-kontext. Således anser vi att det finns ett stort be-

hov av forskning om hur företag bygger ett varumärke inom B2B-sammanhang. Att 

bygga ett varumärke är både resurskrävande och kostsamt, vilket ökar relevansen med 

forskning som bidrar med information om hur företag bygger varumärken inom B2B-

marknader. Annars riskerar företags investerade resurser på varumärket vara förgäves, 

eller till och med skada varumärket.  

 

Nya synsätt betonar hur underleverantörer och dess kunder gemensamt skapar värde till 

slutkund genom en integrering av resurser (Vargo & Lush, 2004, s. 7). Detta medför ett 

behov av forskning om underleverantörer och dess arbetsprocess som bidrar med in-

formation om vilken roll underleverantörernas har i processen av värdeskapande (Grön-

roos, 2011, s. 242; Blombäck & Axelsson, 2007, s. 427). Det behövs mer forskning som 

identifierar och bidrar med förståelse om hur strukturer inom marknaden och medarbe-

tarna påverkar möjligheten till att bygga varumärken inom B2B-sammanhang (Bever-

land et al., 2007, s. 398). Genom att studera en underleverantör inom byggbranschen 
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bidrar studien till det teoretiska gap som forskare identifierat om hur ett företag som 

verkar inom B2B-marknader kan arbeta med att bygga varumärken. Mer specifikt iden-

tifiera och bidra med förståelse för hur en underleverantörs kan arbeta med att bygga 

varumärken. Då underleverantörens medarbetare inte är insatta i konventionella mark-

nadsföringsdiscipliner eller företagets marknadsavdelning anar vi svårigheter att göra en 

undersökning enbart hur ett varumärke byggs. Då studien utförs hos en underleverantör 

som vill profilera sig som ett hållbart varumärke, finner vi möjligheten att sätta varu-

märket i ett sammanhang med hjälp av hållbarhet för underleverantörens medarbetare. 

Detta innebär att vi genom att undersöka medarbetarnas arbete och kunskap om hållbar-

het även får information om medarbetarnas möjligheter till att bygga ett varumärke. 

Följaktligen återfinns en del av studiens fokus inom området hållbarhet. 

 
1.3 Frågeställning 
Studiens problembakgrund och teoretiska gap har mynnat ut i följande frågeställning: 

 

”Vilka möjligheter har en underleverantör inom byggbranschen att bygga ett varu-

märke som associeras med hållbarhet” 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är genom att anlysera en underleverantörs arbetsprocess bidra till det teo-

retiska gap som forskare identifierat om hur företag inom B2B-marknader kan arbeta 

med att bygga varumärken. Mer specifikt för vår studie, ett varumärke som associeras 

med hållbarhet. 

Genom att undersöka en underleverantör inom byggbranschen avser vi finna hur en un-

derleverantör inom byggbranschen arbetar med hållbarhet, och hur detta arbeta kan bi-

dra till att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Vi avser identifiera och 

bidra med förståelse om vad som påverkar möjligheterna för en underleverantör inom 

byggbranschen att bygga ett varumärke. Konkret innebär det att vi vill undersöka under-

leverantörens medarbetare och därmed kommer medarbetarna vara centrala för studien. 

1.5 Avgränsningar 
Vår studie är angränsad till en underleverantör som erbjuder konsulttjänster inom bygg-

branschen. Resterande aktörer inom byggbranschen belyses övergripande eller via un-

derleverantörens perspektiv. Studien är inriktad på hur en underleverantör inom en 

B2B-kontext bygger ett varumärke. Följaktligen kommer vi inte studera hur varumärken 

byggs inom B2C-sammanhang. Då vi använder hållbarhet som attribut för att anlysera 

hur en underleverantör bygger varumärke kommer även en stor del av studien riktas mot 

hållbarhet.  

 

Studien kommer även i minsta möjliga mån använda sig av företagets externa mark-

nadskommunikation då vi anser att medarbetarnas uppfattning är det centrala för stu-

dien. Studien har även en geografisk avgränsning till Umeå. Studien kommer inte in-

kludera ekonomiska uträkningar för att finna positiva eller negativa finansiella samband 

rörande hållbara lösningar inom byggbranschen. Utan de sambanden baseras på under-

leverantörens uppfattningar.  
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2.0 Vetenskapliga utgångspunkter 
Kapitlet inleds med författarnas val av ämne samt syn på verkligheten och vår syn på 

hur kunskap genereras. Därefter redogör vi för studiens perspektiv samt vårt tillväga-

gångssätt vid insamling och analys av data.  

2.1 Val av ämne  

Varumärken är ett ämne och som vi båda tycker det är ett intressant. Som en underleve-

rantör framförallt då underleverantören befinner sig i en kontext som påverkar möjlig-

heterna att bygga ett varumärke. Då det saknas empiriska bevis för hur varumärken 

byggs inom B2B-sammanhang anser vi att studien kan bidra med värdefulla observat-

ioner inom ämnesområdet. 

 

Hållbar utveckling är idag en av människans största utmaningar och det är av vikt att 

alla aktörer som konsumenter, företag och lagstiftare tar sitt ansvar för en hållbar ut-

veckling. Under vår studietid har vikten av hållbarhet belysts men ämnet har tenderat att 

hamna i periferin inom såväl kurser som litteratur, därmed ser vi med denna uppsats 

möjligheten att lyfta upp hållbarhet som en central del inom vår uppsats. Närmare be-

stämt hur hållbarhet kan användas för att bygga ett varumärke som associeras med håll-

barhet. Uppsatsämnet diskuterade vi författare under slutet av 2013 då vi fick kontakt 

med en underleverantör i form av ett konsultföretag inom byggbranschen. Ett konsultfö-

retag vilket delade vårt intresse för hållbarhet där vi gavs möjligheten att utföra vår stu-

die mot deras organisation. Hållbarhet är något som allt mer frekvent nämns inom före-

tagssammanhang och som förväntas bli allt viktigare att beakta i framtiden. Ämnet håll-

barhet kommer med stor sannolikhet influera våra framtida yrkesroller. 

 
2.2 Verklighetssyn 
Ontologi är ett begrepp som förklarar hur världen är beskaffad utefter synsätten kon-

struktionism eller objektivism (Bryman, 2008, s. 35-36). Enligt konstruktionismen, även 

kallad subjektivismen, är sociala företeelser och deras mening något som aktörerna i 

dess närhet är medskapare av, men även att det är en växelverkande process som stän-

digt pågår (Bryman & Bell, 2011, s. 43). Enligt objektivismen är sociala företeelser obe-

roende av sociala aktörer, således är objektivismen motsatsen till subjektivismen (Bry-

man 2008, s. 36). 

 

Inom denna studie avser vi finna vilka möjligheter en underleverantör inom byggbran-

schen har att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Således anser vi att 

konstruktionistisk verklighetssyn är mest lämplig inom vår studie då vi anser att under-

leverantören verkar inom specifik situation vilken byggbranschens aktörer är medskap-

are av med en pågående revidering av underleverantörens position. 

 

Även om vi som författare har för avsikt att vara sträva efter att vara objektiva och avser 

minimera att personliga värderingar påverkar studien i en större utsträckning, kommer 
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denna studie inte beskriva en representativ bild över en hel population. Dock anser vi att 

svårigheten i att generalisera resultaten till större populationer inte är av allt för stor 

vikt. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 107) argumenterar många forskare med konstrukt-

ionistisk verklighetssyn för att generaliserbarhet inte är en kritisk faktor. Ett synsätt vi 

delar då en generalisering av underleverantörens situation inte skulle medföra en dju-

pare förståelse. 

 
2.3 Kunskapssyn 
Epistemologi innebär läran om kunskap och belyser vilket perspektiv studien har på 

kunskap och vad faktisk kunskap är inom ett område (Bryman, 2008, s. 29). Inom 

epistemologin finns två huvudsakliga inriktningar, hermeneutik och positivism (Johans-

son-Lindfors, 1993, s. 10). Den hermeneutik kunskapssynen handlar om en strävan att 

tolka olika samhälleliga företeelser som beteenden och texter (Hartman, 1998, s. 95). 

Genom att tolka situationer och händelser skapa följaktligen mening och sammanhang 

(Lundahl & Skärvad, 2008, s. 110). Positivism förespråkar att avbilda verkligheten som 

den är (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44).  Således innebär den positivistiska kunskaps-

synen följaktligen att vetenskapen ska vara värderingsfri och att kunskap endast kan 

uppfattas med sinnena (Bryman, 2008, s. 30). 

 

Inom vår studie är vår kunskapssyn närmast att likna med hermeneutisk kunskapssyn då 

vi inom vår studie eftersträvar en förståelse för underleverantörens situation, en situat-

ion som grundas i underleverantörens uppfattning. En uppfattning vi avser tolka. Såle-

des kommer våra resultats generaliserbarhet vara begränsad, något som vi inte anser 

vara av vikt inom denna studie. Hade vi haft en positivistisk infallsvinkel hade vi fått 

svårigheter i att beakta individer och dess vardagliga miljöer, vilket är kritik som lyfts 

mot positivismen (Bryman & Bell, 2011, s. 183). Det är nödvändigt i vår studie att inte 

förenkla underleverantörens omgivning, då underleverantörens i stor utsträckning styrs 

av dess omgivning. Således anser vi att en hermeneutisk infallsvinkel är mest lämpad 

för vår studie. 

 
2.4 Forskningsstrategi 
Som metod för datainsamlingen har vi valt en kvalitativ ansats. Enligt Jacobsen (2002, 

s. 150) är en kvalitativ metod att föredra när kunskap om ett fenomen är begränsad, me-

dan en kvantitativ studie är att föredra när grundläggande kunskap redan finns. Den kva-

litativa forskningen är fördelaktig i att hantera komplexa situationer eftersom forskning-

en går på djupet genom att analysera flera variabler på ett fåtal individer (Olsson & Sö-

rensen, 2011, s. 18). Datamaterialet och analyserna återspeglar den sociala tillvaron som 

den är och den kvalitativa analysen avser inte att förenkla verkligheten, till skillnad från 

en kvantitativ ansats (Denscombe 2009, s. 385). Vidare är den kvalitativa analysen mer 

öppen till förklaringar, där det kan finnas fler än en giltig förklaring (Denscombe, 2009, 

s. 385). 

 

Inom vår studie undersöker vi ett fenomen med begränsad kunskap, således finns det 

incitament för att välja en kvalitativ ansats till förmån för en kvantitativ. Då vi ämnar 

undersöka en komplex situation vill vi inte förenkla verkligheten och hade vi använt oss 

av en kvantitativ ansats riskerar vi att gå miste om värdefulla aspekter. Värdefulla 

aspekter i form av en egen subjektiv tolkning av den sociala verkligen som är svår att 

mäta i en kvantitativ analys. 
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2.5 Förförståelse  

Inom kvalitativa studier är det viktigt att forskarna uttrycker sin initiala kunskap inom 

det valda forskningsområdet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101; Stenbacka 2001, s. 553; 

Johansson, 2011, s. 96). Vidare menar Denscombe (2009, s. 385) på att forskaren med 

fördel bör adressera frågan gällande “jaget” och objektivitet genom en redogörelse för 

forskarens jag och dess påverkan på forskningen. Vi författare är båda inne på vår sista 

termin inom civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik på han-

delshögskolan vid Umeå universitet. Vi har under vår grundutbildning och fortsatt inom 

kurser på avancerad nivå kommat arbeta med de teorier vi behandlar inom denna upp-

sats, dessa erfarenheter har underlättat arbetsprocessen att läsa sig in inom ämnena samt 

vår förståelse för de teoretiska koncepten. Närmare kom vi först att beröra varumärkes-

byggande och CSR inom modulen företagsekonomi A och kursen marketing manage-

ment. Vi har därefter fortsatt arbeta med ämnet i de programspecifika kurserna sales 

management och sales activities samt consumer behaviour då vi båda har läst marknads-

föring med inriktning logistik på d-nivå. Enligt Stenbacka (2001, s. 554) har oftast för-

fattare en viss förståelse för en industri eller en miljö, samt att presentera denna förför-

ståelse ses som en kvalitetsaspekt för studien. En av oss författare har även sedan tidi-

gare kontakter inom ett konsultföretag samt ett materialförsörjningsföretag till bygg-

branschen i Umeå vilket gett oss en förhandsbild av omfattningen dessa företag lägger 

på hållbarhet idag. 

 

Vi är medvetna om att vår bakgrund kan påverka studien och tolkningen av de använda 

teorierna. Dock finner vi kombinationen av våra erfarenheter minskar risken för feltolk-

ningar. 

 
2.6 Angreppsätt 
Olsson & Sörensen (2011, s. 48) beskriver deduktiv, induktiv och abduktiv slutledning. 

Deduktiv slutledning inbegriper att det som regel finns en teori som i någon mening 

beskriver verkliga fenomen, induktiva ansatser utgår ifrån nya upptäckter som sedan 

sammanställs för beskrivning och eventuell teoribildning, medan en abduktiv arbets-

gång innebär en interaktion mellan en induktiv och deduktiv slutledning (Olsson & Sö-

rensen, 2011, s. 48; Bryman & Bell, 2011, s. 57). Innan uppsatsens start hade vi förfat-

tare hållbarhet som gemensamt intresseområde, således fann tidigt en uppfattning om 

vilka teoretiska områden vi skulle komma att röra oss inom och därigenom hade arbets-

gången deduktiva inslag. Dock är studiens fokus att identifiera vilka möjligheter en un-

derleverantör inom byggbranschen har att bygga ett varumärke som associeras med 

hållbarhet, ett fokus inom ett outforskat område där vi ämnar beskriva våra empiriska 

resultat med modeller vilket närmast är att likna med induktiva inslag.  

 

Studiens syfte är genom att anlysera en underleverantörs arbetsprocess bidra till det teo-

retiska gap som forskare identifierat om hur företag inom B2B-marknader kan arbeta 

med att bygga varumärken. Vår forskningsfråga har under arbetets gång lett oss in på 

nya teoretiska fält vilka vi inte initialt planerat för, fält som; hur underleverantör bygger 

varumärken  och innovationspridningsmodellen. Vi sökte oss även till områden som 

byggbranschen där vi saknade initial kunskap. Således har vi som författare rört oss i en 

viss induktiv och deduktiv växelverkan under arbetsgången. Vidare sympatiserar vi med 

Bryman & Bell (2011, s. 119) i frågan att det inte går en självklar skiljelinje mellan in-

duktiv och deduktiv slutledning samt att det är fullt möjligt att kombinera ansatserna, en 

arbetsgång som kombinerar ansatserna är förövrigt oftast att se som fördelaktig (Saun-
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ders et al., 2012, s. 148). Under denna process har inledande teoretiska fält komplette-

rats med nya varför vi anser att författarnas angreppsätt är närmast att likna med en ab-

duktiv slutledning. 

2.7 Studiens perspektiv 

I alla berättelser eller beskrivningar är det nödvändigt att utgå ifrån ett perspektiv. Om 

det inte finns något perspektiv så kommer fakta uppfattas som lösryckt och inte ge nå-

gon mening. Genom att sätta fakta i förhållande till ett perspektiv så kommer det vara 

möjligt bedöma relevansen för beskrivningarna (Thurén, 2005, s. 88) Studiens syfte är 

genom att anlysera en underleverantörs arbetsprocess bidra till det teoretiska gap som 

forskare identifierat om hur företag inom B2B-marknader kan arbeta med att bygga va-

rumärken. Studien utgår därmed ifrån underleverantörens perspektiv. En underleveran-

tör vars medarbetare består av konsulter inom bygg och anläggning som levererar tjäns-

ter.  

 

2.8 Val av teori 
Vi har valt teorier för att möta studiens problemformulering och syfte. Genom den teo-

retiska referensramen avser vi skapa en bas för studiens analys och slutsats. 

Inom denna studie har vi arbetat utefter två teman, varumärke och hållbarhet. Temat 

varumärke grundas på företag i en B2B-kontext, som underleverantör av tjänster, un-

derleverantörens möjligheter och begränsningar samt gemensamt värdeskapande. An-

ledningen till användandet av Rogers innovationsspridningsmodell (1995) är att vi vill 

förstå hur ett attribut som exempelvis hållbarhet sprids i en social miljö. Som en under-

leverantör krävs det en kund som realiserar värdet som underleverantören erbjuder, så-

ledes kan värde bara skapas gemensamt vilket är anledningen till att vi beskriver hur 

värde skapas gemensamt mellan två eller flera aktörer.  

Temat hållbarhet inleds med definitioner av hållbarhet, därefter följer en beskrivning av 

konceptet CSR och dess utveckling. Fortsättningsvis belyses Triple Bottom Line (TBL) 

& hållbarhet i byggbranschen. Vår avsikt med dispositionen av temat hållbarhet är att 

övergripande beskriva begreppet hållbarhet och dess utveckling, för att sedan bryta ner 

begreppet i mindre delar genom TBL i ett led att öka förståelsen. Slutligen smalnar vi 

av hållbarhet mot ämnesområdet hållbart byggande, ett område vilket är närmare be-

släktat med den miljö som studien utförs inom.  

2.9 Litteratursökning 
För att finna litteratur som lämpar sig för studier är det användbart att använda biblio-

teks databaser (Ejvegård, 2003, s. 45). Inom vår litteratursökning, av vetenskapliga ar-

tiklar, har vi använt databaserna: Business Source Premier, Emerald, Research Gate, 

Science Direct, Taylor and Francis (T&F) och Wiley Journals. Vi har inom denna studie 

valt teorier i ett led att möta studiens syfte och besvara problemformuleringen. De hu-

vudsakliga sökorden vi använde oss av för att bygga ett varumärke som en underleve-

rantör var: Corporate branding, Branding in B2B markets, subcontractor Service-

dominant logic, Perceived value, och co-creation of value. De sökord vilka utgjorde en 

utgångspunkt vid sökning av teorier inom hållbarhet var: triple bottom line och CSR. Vi 

använde av även följande sökord inom byggnadsbranschen: construction process, con-

struction industry, sustainable construction samt diffusion of innovations.  
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2.9 Källkritik 
Att kritiskt granska litteratur är av stor vikt då litteraturen utgör grunden för forskningen 

(Saunders et al., 2012, s. 73; Olsson & Sörensen, 2011, s. 69). För att granska litteratur 

har vi använt oss av kriterierna äkthet, oberoende, tidssamband och tendensfrihet 

(Thurén, 2005, s. 13). 

 

Äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara och inte är förfalskad (Thurén, 

2005, s. 19; Denscombe, 2009, s. 301). Inom vår litteratursökning har vi använt oss av 

kända databaser som Business Source Premier och Emerald i ett led för att säkerställa 

att källan är vad den utger sig för att vara. Vid användandet av tryckt litteratur har vi 

använt oss av källor som är väl kända. Vi har därmed vi inte några anledningar att miss-

tänka förfalskningar. 

 

Att källan är oberoende innebär att källan inte är en efterbildning av någon annan källa 

(Thurén, 2005, s. 13). I vår litteraturanvändning har vi strävat efter att utgå från pri-

märkällor och försökt undvika sekundärkällor i ett led att kunna återge den insamlade 

datan korrekt och undvika misstolkningar. En viktig punkt då forskaren annars riskerar 

att återge någon annans bild av ett fenomen eller rycka viktiga ståndpunkter ur sin ur-

sprungliga kontext (Denscombe, 2009, s. 302; Ejvegård, 2003, s. 63). 

 

Tidsamband innebär att källan bör vara aktuell, där en inaktuell källa kan inverka på 

trovärdigheten för källan (Thurén, 2005, s. 30). Vi har strävat efter att ha aktuella källor 

inom studien, men vi har även valt att ta med äldre källor. Framförallt äldre källor som 

andra författare refererat till inom studier, där vi valt att gå tillbaka till originalkällan. Vi 

fick göra en avvägning mellan tidssamband och oberoende där vi anser att oberoende 

var ett kriterium som prioriterades före tidsambandet. Vi anser trots användningen av 

äldre originalkällor att flertalet av våra källor är aktuella. 

 

Slutligen har vi kriteriet tendensfrihet vilket innebär att källan inte ska vara partisk med 

dolda motiv (Thurén, 2005, s. 66). De vetenskapliga artiklar som vi har använt inom 

studien har samtliga blivit granskade i peer reviewed-systemet vilket innebär att de bli-

vit granskade av flertalet forskare. Således anser vi att risken för dolda motiv minskas 

samtidigt som vi kritiskt granskat våra källor. Inom vår studie har vi använt oss av stu-

dien The business of sustainability av Berns et al., (2009) och rapporten Our Common 

Future (WCED, 1979) där ekonomiska och politiska motiv kan förekomma. Trots even-

tuella agendor anser vi att dessa källor kan användas då dessa källor inte är centrala 

inom studien och inte har något påverkan på studiens resultat. 
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3.0 Byggprocessen – Underleverantörens omgivning  

I detta kapitel beskriver vi byggprocessens grundläggande delar för att ge en övergri-

pande bild över hur byggprojekt realiseras samt den kontext vilken underleverantören 

för denna studie verkar inom. Därefter följer en djupare förklaring av vem som gör vad 

och i vilka skeden för att tydliggöra processen ytterligare. 

För att identifiera vilka möjligheter en underleverantör inom byggbranschen har att 

bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet är det nödvändigt med en beskriv-

ning i vilken miljö som underleverantören verkar inom. En miljö som påverkar vilka 

möjligheter som en underleverantör har att bygga ett varumärke. Inom studien represen-

teras underleverantören av ett konsulttjänsteföretag som verkar inom byggbranschen.  

 

Byggprocessen kan delas in i olika steg där stegen och dess namn i viss mån skiljer sig 

beroende på vilken litteratur som behandlas, dock är det inga anmärkningsbara distinkt-

ioner. Nedanstående modell förtydligar värdekedjan samt är en förenklad bild av bygg-

processen och dess huvudsakliga beståndsdelar. 
 

 
 
 

 
Figur 1: Egen utformning av byggprocessen. 
 

Källa: (Nordstrand, 2000, s. 7) 
 

För att få en förståelse över byggprocessen bör vissa begrepp redas ut samt förtydligas. 

Med byggnader åsyftas det till hus och med anläggningar till broar, vägar, tunnlar, 

bergrum et cetera (Nordstrand, 2000, s. 10). Generellt produceras byggnader av företag 

inom byggindustrin och anläggningar av företag inom anläggningsindustrin, dock är en 

distinktion emellertid svår att dra emellan dessa industrier, en svårighet som stärks av 

att de största företagen inom anläggningsindustrin även har en dominant position inom 

byggindustrin (Nordstrand, 2000, s. 10). I vardagligt språkbruk används ofta benäm-

ningen byggföretag, där tolkningen av bygg bör inbegripa byggnads och anläggnings-

företag för att innefatta branschen som helhet. (Nordstrand, 2000, s. 10) Att utveckla, 

planera och resa en byggnad eller anläggning är ett skeende vilket generellt benämns 

som byggprocessen (Stintzing, 2005, s. 51). Byggprocessen består i sin tur av en icke 

materiell och en materiell process. Den icke materiella processen består i en framställ-

ning av ritningar, beskrivningar, specifikationer och ska således inbegripa all data som 

krävs för en fysisk resning av byggnaden eller anläggningen. (Stintzing, 2005, s. 51) 

Gällande den materiella processen inbegriper denna materialhantering, tillverkning, 

transporter, byggande och montage (Stintzing, 2005, s. 51). 
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Inom byggprocessen är de vanligast förekommande aktörerna: byggherrar, konsulter i 

form av konstruktörer & arkitekter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer. 

Vi anser att samtliga aktörer har någon form av ekonomisk relation till underleverantö-

ren inom studien, men att byggherren är den främsta. I figur 2 illustreras vilka aktörer 

som kan ses som primära intressenter till underleverantören, där vi finner underleveran-

tören i figur 2 som konstruktör under kategorin konsulter.  
 

 

Figur 2: Egen utformning projektroller. 
Källa: (Ottosson, 2009, s. 16) 

 

Underleverantörer påverkas i hög grad av aktörerna i dess omgivning. Ett sätt att besk-

riva aktörer inblandade inom byggprojekt är intressentteorin. Enligt Phillips et al., 

(2003, s. 487) handlar intressentteorin om vem eller vilka som har störst inflytande 

inom beslutsfattande, men även vem som gynnas av utfallen av besluten. En intressent 

är en grupp eller individ som påverkas av företags verksamhet (Freeman, 1984, s. 46). 

Närmare kan intressenter delas in i primära och sekundära intressenter, där primära in-

tressenterna kan identifieras genom en ekonomisk relation till företaget (Crane & Rue-

bottom, 2011, s. 79). Primära intressenter kan exempelvis vara kunder, medarbetare 

eller aktieägare. Sekundära intressenter är svårare att identifiera men klassificeras i 

breda drag till samhället och aktivistgrupper (Crane & Ruebottom, 2011, s. 79). Enligt 

Freeman et al., (2010, s. 5) är intentionen med intressentteorin att kombinera affärsverk-

samhet med etiska aspekter. Således kan både de primära och sekundära intressenters 

behov tillfredsställas, ett tillfredställande som i sin tur kan bidra positivt till företagets 

varumärke (Freeman et al., 2010, s. 23). I ett led att kombinera en affärsverksamhet med 

etiska aspekter ser vi vara av intresse för en underleverantör som vill bygga att varu-

märke som associeras med hållbarhet. Genom att dra en parallell mellan aktörerna inom 

byggprojekt och intressentteorin avser vi illustrera det maktförhållande som råder inom 

projekt vilken underleverantören måste förhålla sig till. 
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I följande avsnitt kommer vi kortfattat beskriva aktörerna och vilken roll de har inom 

byggprocessen. 

 
3.1 Byggherre, beställare – Underleverantörens uppdragsgivare 
En byggherre kan vara en privatperson, ett företag eller en organisation (Nordstrand, 

2000, s. 7), vidare utför antingen denne för sin egen eller någon annan parts räkning en 

byggnation eller anläggning (Birgersson, 2007, s. 3). Byggherrar delas ofta in i privat, 

kooperativ, kommunal och statlig regi (Nordstrand, 2000, s. 54-55). Den största gruppen 

byggherrar är inom privat regi och tar sig ofta form av personer som bygger sina egna 

hem, men även återfinnes en rad privata fastighetsbyggare (Nordstrand, 2000, s. 54). 

Inom de största kooperativa byggherrarna återfinnes aktörerna HSB samt Riksbyggen 

vilkas lägenheter oftast består i bostadsrätter (Nordstrand, 2000, s. 55). Kommunala 

byggherrar står bakom majoriteten av Sveriges flerbostadshus som upplåts som hyres-

rätter, här har kommunerna ett stort inflytande där det är av stor vikt att företagen som 

förvaltar dessa hus skall drivas utan enskilt vinstintresse (Nordstrand, 2000, s. 55). Slut-

ligen återfinnes de statliga byggherrarna där de största aktörerna är Vägverket, Vatten-

fall och Försvaret (Nordstrand, 2000, s. 55). 
 

Det är byggherren som inleder byggprojekt och som fattar beslut om utformningen av 

byggobjektet samt de resurser som ska anskaffas i form av finansieringar, mark, konsul-

ter och entreprenörer (Nordstrand, 2000, s. 54). För att lyckas med dessa punkter är det 

vanligt förekommande att byggherren tar hjälp av projektledare i början av byggprojekt, 

vidare bör projektledaren vara en, från de anlitande aktörerna, oberoende rådgivare med 

god kunskap om byggteknik och byggadministration (Nordstrand, 2000, s. 60). 

 
3.2 Produktbestämning, projektering - Underleverantörens roll   
Här startar arbetet att tydligt definiera hur exempelvis det färdiga huset ska vara kon-

struerat, det kan innefatta punkter som; storlek, in och utvändig utformning, uppvärm-

ning, material och övriga byggnadsdetaljer (Nordstrand, 2000, s. 8). Detta kan ses som 

en produktbestämning vilken resulterar i ritningar och bygghandlingar, ett vanligare ord 

för denna fas är projektering. Projekteringen utförs av konsulter men även arkitekter 

(Nordstrand, 2000, s. 8). Det är viktigt att byggherren i detta skede har bestämt ersätt-

ningsformer och klargjort sin upphandling av likväl konsulter som entreprenörer (Bir-

gersson, 2007, s. 4). Detta är en process som framskrider i steg, där det ibland behövs 

backa eller komplettera tidigare lösningar (Nordstrand, 2000, s. 65). Det som skall göras 

i denna fas är att fastställa vad byggobjektet ska användas till, se vad för ytor som 

kommer krävas för objektet men också se över tekniska samt miljömässiga krav på ob-

jektet (Nordstrand, 2000, s. 67-68). 

 
3.3 Produktframställning/Byggproduktion – Underleverantörens kunder 

Det är här det själva byggandet börjar och detta arbete utförs generellt av de byggentre-

prenörer byggherren kontrakterat, och det är här projekteringens ritningar och bygg-

handlingar ligger till grund för byggentreprenörens arbete (Nordstrand, 2000, s. 8). 

 
3.4 Produktanvändning  

Detta skede startar när produkten eller huset börjar användas av sina användare och för 

att produkten fortsättningsvis ska fungera behövs här en löpande drift och förvaltnings-

arbete (Nordstrand, 2000, s. 8) 
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3.5 Upphandling 

Inom upphandlingar benämns byggherrar beställare och denna fas beskriver skeendet 

där två parter arbetar fram ett bindande affärsavtal (Birgersson, 2007, s. 8). Inom bygg-

processen pågår upphandlingar hela tiden av projekteringstjänster av konsulter, bygg 

och installationsentreprenader, byggmaterial, samt förvaltningstjänster som ombyggnat-

ioner och skötseltjänster (Nordstrand, 2000, s. 121). Vidare brukar upphandlingar gene-

rellt inkludera anbudsinfordran, val av entreprenadform, val av ersättningsform samt 

villkor för utvärdering av projektet samt upphandlingens helhet (Birgersson, 2007, s. 8). 

För privata beställare finns inga direkta upphandlingsregler utan där är det upp till be-

ställarna i varje enskilt fall att bestämma hur de aktuella upphandlingarna ska ske 

(Nordstrand, 2000, s. 132). Däremot när statliga och kommunala myndigheter samt fö-

retag upphandlar måste de följa lagen om offentlig upphandling (LOU) (Nordstrand, 

2000, s. 121). LOU trädde i kraft 1994 och i korta drag innebär lagen att det ställs hårda 

krav på hur statliga myndigheter och kommuner ska upphandla men även genomföra 

byggnadsprojekt (Stintzing, 2005, s. 21). 
 

3.6 Entreprenadformer 

Det två första momenten i byggprocessen genomförs av konsulter som framställer rit-

ningar och handlingar. Därefter anlitas entreprenörer som ansvarar för att resa byggob-

jekten enligt ritningarna (Nordstrand, 2000, s. 60). Det talas ofta om olika former av 

entreprenader där de vanligast förekommande är generalentreprenad och delad entre-

prenad (Birgersson, 2007, s. 9) men även totalentreprenad samt helhetsåtagande åter-

finnes (Nordstrand, 2000, s. 60-63). Generalentreprenad är benämningen för de fall då 

en entreprenör får ansvaret för att resa ett byggobjekt och delad entreprenad berör de 

fall när ett antal entreprenörer har olika ansvarsområden och således delar på uppgiften 

att resa ett byggobjekt (Nordstrand, 2000, s. 60). Ofta med hjälp av en projektledare kan 

byggherren även välja en totalentreprenad, i detta fall ansvarar totalentreprenören för 

både projektering och byggnation under överseende av projektledaren (Nordstrand, 

2000, s. 62). En entreprenadform som blir allt mer vanlig är helhetsåtaganden vilken 

innebär att entreprenören ansvarar för hela byggprojektet. I de mest omfattande pro-

jekten inkluderas projektering, byggnation men även ägande samt drift och förvaltning 

av byggobjektet inom totalentreprenader. (Nordstrand, 2000, s. 63) 

 
3.7 Juridisk referensram inom byggprojekt.  
Intentionen med detta avsnitt är att övergripande demonstrera de väsentligaste lagarna 

vilka har en betydande inverkan på byggprocesser i Sverige. Två av de viktigaste lagar-

na inom byggprojekt är plan och bygglagen (PBL), byggnadsverkslagen (BVL) (Nord-

strand, 2000, s. 14). Samt, inom miljö, är de mest frekvent förekommande lagarna inom 

byggsammanhang miljöbalken vilken reglerar miljöarbetet och arbetsmiljölagen vilken 

reglerar arbetsmiljöområdet (Ottosson, 2009, s. 131). Närmare inbegriper plan och 

bygglagen (PBL) kommunernas planer för mark och vatten men även bygglov, riv-

ningslov och marklov medan byggnadsverkslagen (BVL) berör många områden varav 

några är: 
 

 Tekniska egenskaper av byggobjekt, exempelvis: bärförmåga, brandsäkerhet och 

energi samt vattenhushållning. 
 Byggprodukter. 
 Funktionskontroll. 
 Godkännande av byggmaterial och konstruktioner. (Nordstrand, 2000, s. 15) 
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Miljöbalken är en relativt nytillkommen lag som antogs i riksdagen 1998, lagens mål är 

att uppnå en ekologisk hållbar utveckling på lång och kort sikt. För att uppnå detta följs 

miljöbalken av en rad föreskrifter varav de främsta är: 
 Hushållning av mark och vattenresurser. 

 Lägsta tillåtna miljökvalitet för mark, vatten och luft. 

 Miljökonsekvensbeskrivningar. 

 Skydd av naturreservat. 

 Avfall samt producentansvar. (Nordstrand, 2000, s. 24) 

 

Arbetsmiljölagen (AML) inkluderar åtgärder arbetsgivare skall ta för att förebygga 

olyckor och dödsfall, arbetsmiljölagens övergripande syfte är således att värna om män-

niskors säkerhet (Ottosson, 2009, s. 136). Men vidare hur arbetsgivare och arbetstagare 

tillsammans ska framta en god arbetsmiljö där huvudansvaret alltid åligger arbetsgiva-

ren (Nordstrand, 2000, s. 15-16) 

 

Inom ramen av denna uppsats fördelaktigt att ha en viss förståelse för lagarna och be-

stämmelserna vilka omger byggprojekt. Avsikten med att påvisa den juridiska referens-

ramen är att lyfta de vanligaste lagarna och bestämmelserna som aktörerna inom bygg-

branschen måste förhålla sig till. 

 

Sammanfattningsvis visar denna genomgång av byggprocessen, underleverantörens 

primära intressenter och den juridiska referensramen spelplanen som underleverantö-

ren måste förhålla sig till. En spelplan som i högsta grand påverkar möjligheten för en 

underleverantör inom byggbranschen att bygga ett varumärke som associeras med 

hållbarhet. 
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4.0 Teoretisk referensram 
I detta kapitel introducerar vi forskningsområdet och presenterar de teorier vilka ligger 

till grund för studien. Teorier vilka används som utgångspunkt vid den empiriska data-

insamlingen och analys. Teorikapitlet består av i de två övergripande områdena varu-

märken och hållbarhet. 

4.1 Varumärke 
Inom denna del beskrivs processen för hur en underleverantör bygger ett varumärke. 

Kapitlet inleds med varumärke inom B2B, att bygga ett varumörke som, värdedegenere-

ring som en underleverantör, underleverantörens möjligheter och slutligen förklaras 

gemensamt värdeskapande. 
 

Varumärket har länge setts som en värdefull resurs för att locka kunder på konsument-

marknader (B2C), medan varumärket inom företagsmarknader (B2B) uppfattats ha 

ringa betydelse (Webster & Keller, 2004, s. 388). Varumärket inom B2B började upp-

märksammas från företagsledningar i början av 1970-talet, och år 1986 presenterades 

den första akademiska artikeln om varumärken inom B2B av Winters (Fetscherin & 

Usunier, 2012, s. 739). Forskning om varumärken förblev småskalig inom B2B, trots att 

många av världens största varumärken verkar inom B2B-marknader (Webster & Keller, 

2004, s. 388). Under 2000-talet började det uppmärksammas att varumärken inom B2B-

marknader faktiskt är av betydelse, vilket har gjort intresset för att bygga varumärken 

inom B2B-sammanhang ökat (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 420). 

 

Varumärket kan beskrivas utifrån olika perspektiv: (1) företagets affärsverksamhet, (2) 

internt och (3) externt. Företagens affärsverksamhet handlar om vad företaget gör i form 

av produkter, tjänster och sponsorskap (Fetscherin & Usunier, 2012, s. 740). Det interna 

perspektivet handlar om vad företaget står för vilket innefattar och de anställdas bild av 

företaget (Fetscherin & Usunier, 2012, s. 740). Det externa perspektivet handlar om 

företagens image och hur image påverkar det finansiella resultatet, kundlojalitet och hur 

företaget uppfattas av allmänheten (Fetscherin & Usunier, 2012, s. 740). Således är va-

rumärket en viktig del för hur företaget uppfattas av dess intressenter men även av dess 

medarbetare. Inom följande studie kommer vi fokusera på underleverantörens medarbe-

tare, vilket innebär att studien framförallt kommer fokusera på varumärket utifrån det 

interna perspektivet. Då medarbetarnas uppfattning om varumärket i högsta grad påver-

kar det externa perspektivet.  

 

Ett varumärke representerar både funktionella och emotionella värden (Lynch & Cher-

natony, 2004, s. 403). Funktionella värden innefattar; pris, produktspecifikationer, leve-

rans, kvalitet, leveranssäkerhet och kundservice medan de emotionella värdena innefat-

tar; förtroende, prestige, behov för status, karriärsutveckling, vänskap och sociala behov 

(Lynch & Chernatony, 2004, s. 405). Det är viktigt att komma ihåg att ett varumärke 
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inte uteslutande representerar funktionella eller emotionella värden, utan det är kombi-

nationen av dessa värden som skapar en mening till varumärket. 

 

.4.1.1 Varumärke inom B2B 

Med att bygga ett varumärke menar vi arbetet med avsikten är att associera varumärket 

med önskvärda värden. Hur företag bygger varumärken inom B2B har blivit allt mer 

uppmärksammat på senare år men är inte alls lika väl undersökt som B2C (Blombäck & 

Axelsson, 2007, s. 420). En effekt av att B2B-sammanhang ofta inkluderar tekniska och 

precisa beskrivningar vilket uppfattats lämnat litet utrymme för att bygga ett varumärke 

utifrån emotionella värden (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 419). Enligt Erevelles 

(1998, s. 199) återfinnes en vedertagen föreställning om att företag inom B2B-

sammanhang enbart grundar sina beslut på funktionella värden. Men vidare lyfter Ere-

velles (1998, s. 209) att emotionella faktorerna bör ha en påverkan vid beslutsfattande 

inom B2B, detta då efterfrågan härleds till konsumenters efterfråga likt en B2C-kontext.  

 

Ward et al., (1999, s. 88) definierar ett B2B-varumärke: “en tydlig identitet som skiljer 

relevanta, bestående och trovärdiga löften om värde kopplat till en produkt, tjänst eller 

organisation samt anger källan till det löftet”. I definitionen av varumärken inom B2B 

nämns begreppet värde, vilket är ett begrepp som här kräver sin förklaring. Grönroos 

(2011, s. 242) beskriver värde inom en B2B-kontext vid en situation där kundens eko-

nomiska ställning har fått en positiv inverkan. Enligt denna definition innebär vär-

deskapande inom B2B att värde bör ha en ekonomisk effekt på kundens verksamhet för 

att denne ska känna en nöjdhet (Grönros, 2011, s. 242). Enligt Vargo & Lush (2007, s. 

8) är värde något unikt och fenomenologiskt bestämt av mottagaren. Vi delar denna 

tolkning om att värde är subjektivt där varje mottagare upplever värde på olika sätt. 

Detta då köpprocessen är mycket mer komplex där beslut generellt fattas i grupper med 

flera olika individer inom B2B-kontexter (Glynn, 2012, s. 666). Därav finner vi det 

osannolikt att dessa komplexa situationer vilka inkluderar större beslutsfattande grupper 

kan utesluta emotionella värden. 
 
4.1.2 Att bygga ett varumärke som underleverantör 

En underleverantör karaktäriseras av deras förmåga att producera varor och tjänster till 

förmån för en köpare och dennes specifikationer (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 419). 

Att bygga ett varumärke för en underleverantör blir speciell av flera anledningar. Dels 

för att underleverantörer inte vet exakt vad de ska leverera innan köparen har begärt det, 

och för det andra har underleverantörer ingen påtaglig produkt vilken exempelvis kan 

bära en logotyp (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 420). 
 

Att vara underleverantör kan innebära allt från att leverera simpla varor till komplexa 

tjänster. En egenskap som särskiljer underleverantörer är komplexiteten på tjäns-

ten/varan som levereras där konsulttjänster, IT och utbildning och högteknologiska pro-

dukter går under kategorin som komplexa tjänster/produkter (Beverland et al., 2007, s. 

397). För en underleverantör som erbjuder tjänster eller varor med en förhållandevis 

hög komplexitet är tjänsterna/varorna alltid kundanpassade och tekniskt komplexa 

(Fitzsimmons et al., 1998, s. 371). I studien behandlar vi en underleverantör som levere-

rar komplexa tjänster inom byggbranschen. En underleverantör vars medarbetare består 

av konsulter inom bygg-och anläggning vilka utför tjänster i form ritningar och bygg-

handlingar baserat på kundens önskemål (Nordstrand, 2000, s. 8). Således är tjänsterna 

alltid kundanpassade och tekniskt komplexa. 
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Enligt Fitzsimmons et al., (1998, s. 371) blir det mer komplext att bygga ett varumärke 

för en underleverantör som levererar tjänster istället för varor eftersom det inte finns 

någon påtaglig vara, då det följaktligen blir svårt att göra en bedömning om tjänsten 

lever upp till de lovade förväntningarna (Fitzsimmons et al., 1998, s. 371). Således kan 

det finnas incitament att i studien särskilja mellan en underleverantör som producerar 

varor och en underleverantör som erbjuder tjänster. Dock presenteras synsätt av Vargo 

& Lush (2004, s. 2) som hävdar att allt är tjänster, där den köpa varan erbjuder en funkt-

ion som liknar en tjänst. Med stöd av Vargo & Lush (2004, s. 2) motsätter vi Fitzsim-

mons et al., (1998, s. 371) distinktion och hävdar att förutsättningarna för en underleve-

rantör inte ändras beroende på om underleverantören producerar varor eller tjänster. 

 

Enligt Harris & Chernatony (2001, s. 453) bygger en underleverantör upp sitt varu-

märke genom arbetet de utför. Således blir situationen för en underleverantör speciell i 

termer av att bygga ett varumärke då underleverantören befinner sig i en kontext där 

underleverantören bygger sitt varumärke inom ramarna för varje kunds skräddarsydda 

lösning samt i mötet mellan underleverantörens medarbetare och dess kunder. Således 

räcker det inte för en underleverantör att skapa en image genom marknadskommunikat-

ion, utan underleverantören måste väva in värdet i tjänsterna de levererar. 

 

Därmed vill vi poängtera att medarbetarna är centrala för studien då det är medarbetarna 

som i kundmötet och kundrelationerna bygger upp varumärket för en underleverantör. 

Således kommer studiens fokus finnas på underleverantörens medarbetare. 

 
4.1.3 Värdegenerering som underleverantör 

B2B-marknader kännetecknas inte av produkterna utan av köparna som inte uteslutande 

är vinstrivande företag utan även kommuner, institutioner och icke- vinstrivande organi-

sationer (Webster and Keller, 2004, s. 391). Köparna styrs av egna strategier för att le-

verera värde till deras kunder och ägare i form av attraktiva och differentierade produk-

ter/tjänster (Webster and Keller, 2004, s. 391) Enligt Grönroos (2011, s. 246) kan inte 

en underleverantör skapa värde, underleverantörens grundläggande roll är att vara en 

värdeförmedlare som erbjuder värdeskapande resurser, och interaktiva resurser som 

underlättar kundernas värdeskapande. Utöver att vara en värdeförmedlare kan underle-

verantörer tillsammans med sina kunder åstadkomma gemensamma värdeskapande pro-

cesser där de tillsammans blir värdemedskapare (Grönroos, 2011, s. 246). Att värde 

skapas gemensamt mellan en underleverantör och kund benämns som en interaktiv vär-

degenerering, och motstrids av den icke- interaktiva värdegenereringen som hävdar att 

värde skapas genom ett utbyte som levereras från leverantörerna och konsumeras av 

kunderna (Echeverri & Skalen, 2011, s. 351). 

 

Vargo (2008, s. 213) och Grönroos (2011, s. 246) ser underleverantören som en aktör 

vilken erbjuder tjänster som kunden är medskapare av. Vi delar Vargos och Grönroos 

synsätt om att värdeskapande endast kan skapas gemensamt mellan underleverantör och 

kund, vilket sin tur kan skapa värde för andra aktörer.  

 
4.1.4 Underleverantörens möjligheter till att bygga varumärke 

Ett varumärkes emotionella värden kan kommuniceras via reklam, men en stor del av 

varumärkets emotionella värden kommuniceras via medarbetarnas interaktion med kun-

der och intressenter (Harris & Chernatony, 2001, s. 441). Således är medarbetarna cen-

trala i processen av värdeskapande och deras beteende kan förstärka varumärkets kom-

municerade budskap, men även minska trovärdigheten i det kommunicerade budskapet 
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(Harris & Chernatony, 2001, s. 442). Detta belyser att det interna perspektivet i form av 

medarbetarnas uppfattning om varumärket har en stor påverkan det externa perspektivet 

och hur varumärket uppfattas av intressenter. För en underleverantör är det följaktligen 

essentiellt att medarbetarnas värden och beteenden överensstämmer med vad varumär-

ket önskar förmedla (Harris & Chernatony, 2001, s. 442). Detta implicerar att en under-

leverantör måste få sina medarbetare delaktiga i att bygga varumärket. 

 

När ett företag ska välja en ny leverantör sker en bedömning över olika leverantörers 

möjlighet till att skapa pålitliga och långsiktiga kundrelationer (Blombäck & Axelsson, 

2007, s. 426). I det köpande företagets bedömningsprocess vid val av underleverantör 

sker inte den huvudsakliga bedömningen på produkten eller tjänsterna i sig utan snarare 

på underleverantörernas egenskaper, egenskaper i form av ett trovärdigt varumärke 

(Blombäck & Axelsson, 2007, s. 426).   

 

Inom studien undersöker vi vilka möjligheter en underleverantör inom byggbranschen 

att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Vi kommer senare i den teore-

tiska referensramen presentera hållbarhet, dock kommer vi redan nu börja belysa områ-

det hållbarhet med motivering att studien är inriktad på varumärken som associeras med 

hållbarhet. 

 

En studie av Berns et al., (2009, s. 7) visar att bara 30 % utav 1500 företagsledare har ett 

tydligt affärskoncept för hållbarhet. Därmed kan det argumenteras för att hållbarhet haft 

en låg utbredning inom flertalet branscher. Vi ser därmed att det finnas goda möjligheter 

till fortsatta förbättringar inom hållbarhetsområdet för en underleverantör inom bygg-

branschen. Genom att beakta Rogers innovationsspridningsmodell kan det närmare un-

dersökas varför hållbarhet har en sådan låg utbredning inom branschen, där vi i denna 

studie därmed likställer hållbarhet med en innovation. Rogers innovationsspridnings-

modell är en modell som tidigare använts i studier med ett marknadsföringsperspektiv 

(Mahjan et al., 1990; Peres et al., 2010). Modellen har även använts frekvent en inom en 

mängd olika branscher med allt från hotellbranschen till hälsovården (Smerecnik & An-

dersen, 2011; Pearcey & Draper, 1996). Närmare innefattar Rogers (1995, s. 5) modell 

om spridning av innovationer en idé, ett utövningssätt eller objekt vilket uppfattas som 

nytt av en enskild individ eller grupp av individer (Rogers, 1995, s. 11). 

 

Genom att likställa hållbarhet med en innovation kan vi undersöka varför hållbarhet har 

en låg utbredning inom byggbranschen. Vi ser inte hållbarhet i sig som ett nytt koncept 

utan istället ämnar vi att med hjälp av innovationspridningsmodellen få en förståelse för 

hur ett koncept sprids. Rogers innovationsspridningsmodell är en modell som tidigare 

använts i studier med ett marknadsföringsperspektiv (Mahjan et al., 1990; Peres et al., 

2010). Modellen har även använts frekvent en inom en mängd olika branscher med allt 

från hotellbranschen till hälsovården (Smerecnik & Andersen, 2011; Pearcey & Draper, 

1996). Närmare innefattar Rogers (1995, s. 5) modell om spridning av innovationer en 

idé, ett utövningssätt eller objekt vilket uppfattas som nytt av en enskild individ eller 

grupp av individer (Rogers, 1995, s. 11). 

 

Rogers belyser (1995, s. 11, 20) en viktig punkt gällande innovationer, det är av liten 

betydelse huruvida innovationer är nytillkomna eller om ett större tidsspann har passerat 

sedan en innovation lanserats. Det som har betydelse i sammanhanget är mottagarens 

uppfattning gällande innovationens aktualitet vilken avgör hur innovationen bedöms 
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(Rogers, 1995, s. 11). Rogers (1995, s. 5) teori om innovationsspridning beskriver hur 

innovationer sprids genom sociala informationsvägar till en specifik målgrupp. 

 

Innovationer sprids i sociala system med strukturer som sätter gränser för innovationer 

och dess spridning på flera olika sätt (Rogers, 1995, s. 24). Strukturer handlar om möns-

ter som ger en regelbundenhet och stabilitet för människors beteende i ett system (Ro-

gers, 1995, s. 24). I dessa strukturer utvecklas normer vilka är etablerade beteendemöns-

ter för individerna i det sociala systemet (Rogers, 1995, s. 26). Således kan de sociala 

strukturerna underlätta eller hindra spridningen av en innovation i ett system, vilket po-

ängterar betydelsen av att ha en viss kunskap om sociala strukturer för att studera sprid-

ning (Rogers, 1995, s. 25). 

 

Individers beslutsfattande med avseende på innovationer inte är en omedelbar handling, 

utan en handling som pågår över tid vilket gör att händelseförloppet närmast kan liknas 

med en process (Rogers, 1995, s. 162). Ur detta resonemang inom ämnet har innovat-

ionsbeslutsprocessen uppstått, en process bestående av fem steg: 

 

1. Kännedom - uppstår när en individ, alternativt en beslutsfattande organisation, kom-

mer i kontakt med en innovation samt får en grundläggande förståelse för dess funktion 

(Rogers, 1995, s. 162). Vidare tenderar individer att utsätta sig för idéer som stämmer 

överens med dess intressen, behov och existerande attityder (Rogers, 1995, s. 164). 
 

2. Övertygelse - uppstår när en individ, alternativt en beslutsfattande organisation, bildar 

en positiv eller negativ attityd till innovationen (Rogers, 1995, s. 167-168). 
 

3. Beslutsfattande - I detta steg ställs individen, eller en beslutsfattande organisation, 

inför en situation där de kan välja att implementera eller förkasta innovationen (Rogers, 

1995, s. 171). En förkastelse vilken kan ta sin form i en aktiv eller passiv förkastelse, en 

aktiv förkastelse innebär att innovationen övervägs men sedan väljs bort medan en pas-

siv förkastelse innebär att innovationen aldrig egentligen tänks igenom innan den för-

kastas (Rogers, 1995, s. 172). 
 

4. Implementering - Detta steg sker när individen, eller en beslutsfattande organisation, 

sätter innovationen i bruk (Rogers, 1995, s. 172). 
 

5. Bekräftelse - Här har individen, eller den beslutsfattande organisationen, redan för-

sökt implementera innovationen i ett sammanhang alternativt försökt tillämpa denne i 

redan genomförda handlingar (Rogers, 1995, s. 181). 

 

Att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet är inte en process som sker över 

en dag och vi avser utifrån Rogers innovationsbeslutsprocess undersöka hur mottaglig 

byggbranschen är för hållbarhetskonceptet. Att bygga ett varumärke som associeras 

med hållbarhet är inte ett självändamål för underleverantören, utan det krävs även att 

andra aktörer inom branschen efterfrågar och värderar hållbarhet. Vi anser att det är 

nödvändigt att se hur en underleverantör bygger ett varumärke ur ett större perspektiv, 

vilket vi beskriver i följande avsnitt, gemensamt värdeskapande. 
 
4.1.5 Gemensamt värdeskapande 

Ballantyne & Aitken (2007) använder sig av tjänstedominant logik i deras studie för att 

förklara hur varumärken byggs ur ett större perspektiv, vilket även vi anser relevant 
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inom vår studie. Den tjänstedominanta logiken är ett relativt nytt paradigm som presen-

terades av Vargo och Lush år 2004 som innebär ett skifte från transaktionsmarknadsfö-

ring till relationsmarknadsföring (Vargo & Lush, 2004, s. 1). Inom gemensamt vär-

deskapande uppstår värde i interaktion mellan parter vilket beskrivs av tjänstedominant 

logik (Vargo & Lush, 2004, 6). Mer konkret innebär skiftet att marknadsföringen blir en 

övergripande strategi för företaget istället för den traditionella marknadsföringen som 

fungerat som en avskild enhet med uppgift att försöka påverka potentiella kunder att 

köpa varan eller tjänsten (Vargo & Lush, 2004, s. 2). Enligt synsättet behöver det inte 

bara vara en tjänst den tjänstedominanta logiken kan appliceras på, utan även produkter 

eftersom synsättet ser alla produkter som tjänster på grund av den funktion som en vara 

skapar (Vargo & Lush, 2004, s. 2). Således finner vi synsättet tjänstedominant logik 

relevant för en underleverantör. En underleverantör håller en kontinuerlig kontakt med 

sin beställare, då beställarens mål och vision är central för tjänsten som skapas. 

 

Tjänstedominanta logiken ger ett bredare perspektiv över värdeskapande där tillverkare 

likväl köpare av en produkt eller tjänst är delaktiga i ett ekonomiskt och socialt utbyte, 

därtill ett utbyte av tillgångar (Vargo & Lush, 2011, s. 181). Enligt paradigmet är alla 

parter inblandade i ekonomiska utbyten, företag, enskilda individer, kunder, hushåll et 

cetera (Vargo & Lush, 2011, s. 181). Värdeskapande är subjektivt, vilket innebär att 

värdeskapande är unikt för respektive kund där varje kund kräver sin egen service och 

problemlösning (Vargo & Lush, 2007, s. 9). Underleverantörens medarbetare verkar 

inom projekt, projekt vilka initieras av olika beställare med olika önskemål. Således är 

graden av kundanpassning hög, för att underleverantörens medarbetare ska lyckas i sin 

roll krävs fortlöpande utbyten av kunskap mellan intressenter likväl beställare. 

 

 

 

Figur 3: Konfigurationsrum av värde. 
Källa: (Vargo, 2008, s. 214) 

 

Värdeskapande processer är enligt tjänstedominant logik ett skeende där varje part an-

vänder sina egna resurser för att skapa fördelar för den andra parten. Ett skeende där två 

primära aktörer interagerar, en kund och en leverantör (Vargo, 2008, s. 213). Var part 

integrerar därmed egna resurser. Resurserna kan urskiljas i två breda kategorier; 
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(1) Statiska resurser som består i fysiska resurser som råmaterial vilka kräver bearbet-

ning för att tillföra värde (Vargo & Lush, 2007. s. 6). 

 

(2) Dynamiska resurser är immateriella resurser vilka innefattar humankapital i form av 

färdigheter och kunskaper vilka används för att skapa värde (Vargo & Lush, 2007. s. 6). 

 

Tjänstedominant logik betonar de dynamiska resurserna som det centrala där de statiska 

resurserna inte betraktas som lika betydelsefulla (Vargo & Lush, 2004, s. 7). Dynamiska 

resurser används till att förädla de statiska resurserna, varav de dynamiska resurserna 

skapar konkurrensfördelar (Vargo & Lush, 2004, s. 2). Företag blir således konkurrens-

kraftiga genom dynamiska resurser, vilket betonar vikten av att utveckla de dynamiska 

resurserna (Vargo & Lush, 2004, s. 2). Paradigmet betonar vikten av att kompetens och 

kunskap delas mellan kunder, leverantörer och andra aktörer (Ballantyne & Aitken, 

2007, s. 364). Således är dialog och interaktion viktiga inom företagsrelationerna (Bal-

lantyne & Aitken, 2007, s. 367), dialog och interaktion vilket för en underleverantör av 

tjänster är en del av det dagliga arbetet. Enligt processen är leverantör och kund delakt-

iga i gemensamt värdeskapande genom ett kontinuerligt utbyte av resurser (Vargo, 

2008, s. 213). Processen av värdeskapande sker gemensamt där kunder primärt ses som 

en dynamisk resurs, medproducent, snarare än en statisk resurs i form av en måltavla 

(Vargo & Lush, 2004, s. 11). 

 

Tjänstedominant logik är ett paradigm där organisationers existens består i att erbjuda 

förutsättningar för en tjänst till en part som realiserar detta värde (Vargo, 2008, s. 212). 

Sett till underleverantörens arbete inom byggprojekt är de ritningar vilka produceras av 

föga värde, det är inte förens entreprenörer använder dessa ritningar och reser ett bygg-

objekt som värdet realiseras. Således upplevs och bestäms värde av kunden vid använd-

ning, vilket innebär att värde är subjektivt och bestäms av mottagaren (Vargo & Lush, 

2004, s. 7). Sett till byggprojekt kan en liknelse göras där entreprenören, vilken inom 

byggprocessen är underleverantörens närmsta kund, tolkar ritningars värde. Detta följer 

den icke interaktive värdegenereringens resonemang om att företag bara kan vara en 

form av värdeförmedlare där värde endast skapas gemensamt med dess kunder (Grön-

roos, 2011, s. 246). 

 

Enligt Ballantyne & Aitken (2007, s. 367) är varumärket inom tjänstedominant logik 

”en kommunikativ interaktionsprocess där företag försöker att stödja de avsedda bety-

delserna av deras värdepropositioner.” Företag kan med sina resurser erbjuda värde-

propositioner, men där kunder måste acceptera dessa värdepropositioner för att värde 

gemensamt ska kunna skapas mellan aktörer (Vargo & Lush, 2007, s. 7). Dessa värde-

propositioner skapar en förväntan hos intressenter, där företagets medarbetare ansvar är 

att infria det utlovade löftet (Ballantyne & Aitken, 2007, s. 366). Fortsättningsvis beto-

nar Ballantyne & Aitken (2007, s. 366) vikten av medarbetarnas roll för att infria de 

utlovade förväntningar, vilket överensstämmer med Harris & Chernatonys (2001, s. 

453) resonemang om att en underleverantör bygger upp sitt varumärke i tjänsterna de 

levererar. Ett resonemang som vi delar och vill än en gång understryka, att medarbetar-

nas är det centrala när underleverantörer bygger ett varumärke. 

 

Det gemensamma värdeskapandet sker mellan återförförsäljare och slutkund, som upp-

står på grund av en mångfald av resurser i tidigare led (Ballantyne & Aitken, 2007, s. 

367). Vidare ska kunden involveras i värdeskapandet och inte betraktas som en extern 

aktör (Vargo & Lush, 2004, s. 7). Inom byggprocessen är samtliga aktörer en form av 
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värdeförmedlare där varje aktörs ackumulerade arbete slutligen genererar ett värde för 

slutanvändaren. Det vill säga den som bor i ett hus eller åker över broar. 

 

Aktörernas utbyte utgör endast en del i en större kedja av utbyten, en kedja bestående i 

en rad olika aktörer vilka tillsammans skapar ett nätverk av värde (Vargo, 2008, s. 213). 

Nätverken skapar värde gemensamt mellan olika aktörer, och varje aktör bidrar till det 

ackumulerade värdet (Vargo & Lush, 2007, s. 5). För de olika aktörerna inom nätverket 

ska bidra till det ackumulerade värdet är det nödvändigt att de olika aktörernas kärn-

kompetenser organiseras vilket innebär att varje aktör utför specialiserade marknads-

funktioner (Vargo & Lush, 2004, s. 5-6). Detta innebär både ett tvärfunktionellt arbete 

internt inom företaget men även med utomstående aktörer där kunskap och färdigheter 

delas (Vargo & Lush, 2004, s. 5). En förutsättning för att värde ska kunna skapas. Tvär-

funktionellt arbete är även en förutsättning för att initiera mer hållbarhet inom bygg-

branschen, att de olika aktörerna lär och delar med sig av varandras erfarenheter (Zainul 

Abidin, 2010, s. 422). Vi ser ett utbyte av kompetenser inom byggbranschen kunna bi-

dra med en ökad kunskap om hållbarhet, en kunskap som vi anser kan användas av un-

derleverantören för att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet.   

 

Kärnan i värde och gemensamt värdeskapande är att värde i sig måste uppfattas i en 

större social kontext, med flera olika ekonomiska och sociala parter (Vargo & Lush, 

2007, s. 5). Tjänstedominant logik ger ett bredare perspektiv över marknadsföring och 

organisationen där samtliga intressenter ska inkluderas i den egna verksamheten. Det 

ger möjligheten att utvidga marknadsföringens intresse från fokus på försäljning till att 

försöka belysa de mer service och relationsbaserade utvecklingsmöjligheterna. Underle-

verantören ser vi i sammanhanget av tjänstedominant logik vara dynamiska resurser 

vilka interagerar med en rad olika intressenter för att skapa värde. Därmed ser vi att 

underleverantören kan erbjuda värdepropositioner som beställaren och användaren kan 

realisera gemensamt. Denna interaktion ser vi ta sin form i ett nätverk av aktörer vilkas 

totala output generar ett ackumulerat värde för hela byggbranschen. 

 

Vi har nu beskrivit varumärket och hur en underleverantör kan arbeta med att bygga ett 

varumärke. Sammanfattningsvis kan vi se att det är en process där medarbetarna är 

centrala då varumärket byggs i tjänsterna som medarbetarna utför. För att bygga ett 

varumärke som associeras med hållbarhet krävs det en aktör som realiserar värdet, 

således kan bara värde skapas gemensamt mellan en underleverantör och sina kunder. 

 
4.2 Definition av hållbarhet 

Inom denna del kommer vi gå in djupare på föremålet som underleverantören vill asso-

ciera sitt varumärke med. Vi kommer inleda med en förklaring över hållbarhet, för att 

sedan gå in på CSR och TBL där vi bryter ner hållbarhetsbegreppet. Slutligen går vi in 

på hållbart byggande som är byggbranschens sätt att realisera hållbarhet. 

 

I takt med att människors skada på jordens ekosystem fortskrider ökar vikten av hållbar 

utveckling (Ambec & Lanoie, 2008, s. 45). Hål i ozonlagret och global uppvärmning är 

bara några av konsekvenserna av människors negativa påverkan på jordens ekosystem 

(Ambec & Lanoie, 2008, s. 45). Detta har gjort att hållbar utveckling har fått allt större 

uppmärksamhet inom politiken och bland ledare för världens länder. Konceptet hållbar 

utveckling började ta form år 1980 men det tog ytterligare några år innan konceptet fick 

sitt stora genomslag (Elkington, 1999, s. 55). När Världskommissionen för miljö och 

utveckling år 1987 publicerade rapporten Our Common Future fick konceptet hållbar 
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utveckling sitt internationella genombrott inom den politiska agendan (Elkington, 1999, 

s. 55). I rapporten definieras hållbarhet som: 

 
 ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generat-

ioners möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987, s. 8). 
 

WCED:s definition är den mest universella och utbredda inom disciplinen hållbarhet 

(Elkington, 1999, s. 397). Uppkomsten till problematiken kring en hållbar utveckling 

grundar sig på en radikal befolkningstillväxt samt en hastig ekonomisk expansion inom 

världens tillväxtekonomier (Hart, 1997, s. 67). Problematiken konkretiseras genom ett 

allt större utnyttjande av jordens resurser och påverkan på miljön som försvårar livet för 

kommande generationer (WCED, 1987, s. 28-29). FN:s generalförsamling lanserade 

därmed en global agenda för förändring med långsiktiga strategier om en hållbar ut-

veckling för kommande generationer (WCED, 1987, s. 358). 
 

Under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 godtogs ett 

handlingsprogram för det tjugoförsta århundrandet (Regeringen, 2012). Detta hand-

lingsprogram benämns som agenda 21 och innebär att världens regeringar, kommuner 

och andra samhällsgrupper ska arbeta med riktlinjer och strategier mot en hållbar ut-

veckling (Regeringen, 2012). Ett resultat av agenda 21 är att varje kommun i Sverige 

har fastslagit en lokal agenda 21 som kort sagt innebär att all utveckling ska vara hållbar 

genom att beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer (Regeringen, 2012). 

Från 2002 har agenda 21 följt upp av Johannessburgkonferensen och FN:s konferens 

om hållbar utveckling i Rio, även kallad Rio+20 (Regeringen, 2012). 

 

Trots att allt mer uppmärksamhet har riktats åt en hållbar utveckling har det uppmärk-

sammat att när vi tillfredsställer våra behov, gör vi det på bekostnad av kommande ge-

nerationers förmåga att tillfredsställa dess behov (Hart, 1997, s. 67; Steffen et al., 2011, 

s. 852). Det kan till synes verka som att hållbar utveckling handlar om sociala och poli-

tiska frågor vilka ett företag knappast kan påverka (Hart, 1997, s. 67). Vidare lyfter 

dock Hart (1997, s. 67) att: “företag är paradoxalt nog den enda organisationen med 

resurser, teknologi, global räckvidd och motivation för att nå en hållbar utveckling”. 

Därmed är det viktigt att företagen tar sitt ansvar och att samhället rör sig mot en hållbar 

kapitalism vilken inkluderar social jämlikhet, miljömässig rättvisa och god företagsetik 

(Elkington, 1999, s. 72). Ovanstående resonemang påvisar vikten av hållbar utveckling 

inom företag, fortsättningsvis följer en presentation av teorier som beskriver hur företag 

närmare kan arbeta med hållbarhet samt vad det kan ge för effekter. 

 

Mellan 1980 och 1990 började företag se kostnadsfördelarna i att implementera mer 

miljövänliga standarder genom att göra mer med mindre (Young & Tilley, 2006, s. 

403). Detta kan ses som en startpunkt för en mer hållbar utveckling inom en företags-

kontext. Den allmänna definitionen av hållbarhet från Bruntdlandsrapporten kan vara 

svår för företag att tillämpa. Elkington (1999, s. 20) vidareutvecklade den allmänna de-

finitionen av hållbarhet där han inkluderade ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter. 
 

Även Elkingtons definition på hållbarhet kan anses vara bred och i behov av konkretise-

ring för att tillämpas inom företag. Dyllick & Hockerts (2002, s. 131) inkluderar i deras 

tolkning av hållbarhet vikten att möta behovet från direkta och indirekta intressenter 

utan kompromissa kommande intressenters behov. Mer specifikt innebär hållbarhet att 
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möta dessa behov genom att nå en tillväxt inom ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter utan att kompromissa kommande intressenters behov (Dyllick & Hockerts, 

2002, s. 132). 

 

För att närmare specificera konceptet hållbarhet samt hur det kan användas för att bygga 

ett varumärke för en underleverantör inom byggbranschen kommer vi inledningsvis 

beskriva Corporate Social Responsibility. CSR, en teori vilken haft ett stort akademiskt 

intresse inom företagsamanhang och som ett av de första sätten att arbeta med hållbar-

het för företag (Montiel, 2008, s. 247).  

 
4.3 Corporate Social Responsibility 

Enligt Wuttke & Vilks (2014, s. 120) åligger en konflikt mellan företags avsikter att gå 

med vinst och samtidigt leva upp till sina moraliska åtaganden, mot denna bakgrund 

menar vi att CSR kan vara lösningen. CSR kan i denna uppsats sättas in i ett samman-

hang där CSR som begrepp kan ses som en drivkraft, en drivkraft vilken kan förena 

lönsamhet med moraliska åtaganden. Där en förening av lönsamhet och moraliska åta-

ganden kan stärka underleverantörens varumärke. En nödvändighet då begreppet Corpo-

rate Social Responsibility är idag ett nästintill standard-förfarande för företag och orga-

nisationer, dock är CSR och arbete med hållbarhet ännu i sin start inom byggbranschen 

(Zhao et al., 2012, s. 278). Således ser vi att CSR och arbete med hållbarhet sannolikt 

har en låg utbredning även för en underleverantör av tjänster inom byggbranschen. 
 

Antalet företag vilka utövar CSR-arbete idag ökar över hela världen, dock ter sig CSR-

arbetet anta en viss variation eftersom företag visats sträva efter olika målsättningar 

(Lee & Carrol, 2011, s. 115). Mot denna bakgrund av diversifierade uppsättning av CSR 

och CSR-tolkningar kan en genomgång av konceptet CSR och dess historia vara fördel-

aktig. 
 
4.3.1 CSR och dess utveckling 

CSR är ett koncept som har utvecklats under årtionden, där akademiker under en lång 

tid haft svårt att enas kring vad konceptet egentligen innefattar (Carroll, 1979, s. 497). 

Vidare kretsade tidiga definitioner av CSR främst kring att uppnå ekonomiska mål inom 

ramen av den befintliga lagstiftningen medan nyare definitioners tyngdpunkt legat inom 

social nytta samt intressenters välstånd (Lee & Carroll, 2011, s. 116). För att förstå CSR 

och begreppets utveckling är det nödvändigt med en tillbakablick till 50-talets bolag och 

bolagsskötsel. Under 50-talet talades det egentligen inte om CSR utan snarare om SR, 

socialt ansvar, något som kan härledas till det faktum att denna var en tid innan riktigt 

stora bolag med dagens stora inflytande hade uppstått (Carrol, 1999, s. 269). Dock 

skulle bolags inflytande snart komma att förändras, då i takt med bolagens tillväxt fort-

skred utvecklingen av CSR. Fortsättningsvis under 60-talet började antalet försök att 

tydligt specificera CSR-begreppets innebörd öka när långsiktiga ekonomiska vinster 

framträdde i anslutning till användandet av CSR (Carrol, 1999, s. 270-271). 

 

Under 70-talet myntades en av de första tydliga definitionerna av CSR som modell be-

stående av fyra delar: ekonomi, juridik, etik samt filantropi (Lee & Carrol, 2011, s. 

117). Den första delen bestod av den ekonomiska beståndsdelen vilket inkluderade före-

tagets grundläggande ansvar, att ansvara för samt nå ekonomisk tillväxt för sina intres-

senter (Carrol, 1991, s. 41). Det juridiska elementet innefattade att företaget skulle verka 

inom lagens gränser (Carrol, 1991, s. 42). En etisk aspekt vilken innebar ett åtagande 

inom en gråzon som företaget inte var bundet till ekonomiskt eller juridiskt men som 
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ändå borde följas upp till fördel för samhällsnyttan. Den etiska aspekten var dock inte 

lika enkel som de två föregående att fullfölja. Slutligen den filantropiska beståndsdelen 

som ofta benämndes som ovillkorlig eller frivillig eftersom inga riktlinjer fanns för hur 

företag skulle arbeta med denna punkt. (Carrol, 1991, s. 42) 

 

 
Figur 4: CSR-pyramiden. 
Källa: (Carrol, 1991, s. 42) 

 

CSR-pyramidens fyra nivåer är inte ömsesidigt uteslutande, de är inte heller avsedda att 

tillsammans utgöra en sammanhängande helhet. Snarare förordar modellen vad respek-

tive del har spelat för primär roll inom CSR-begreppets utveckling (Carrol, 1979, s. 

500). 
 
4.3.2 CSR idag  

Dessa fyra grundläggande förväntningar företag som arbetar med CSR har på sig idag 

har således följt ett visst förlopp. Carroll (1979, s. 499-500) menar att utvecklingen av 

dessa förväntningar har skett i ett led där de ekonomiska, följt av de juridiska antagan-

dena, har spelat störst roll, därefter har de etiska och filantropiska ansvaren prioriterats. 

Var och ett av dessa ansvarsområden är egentligen delar av ett företags totala ansvar för 

sin verksamhet, ur detta har en definition av CSR sett ur ett samhällsperspektiv uppstått: 
 

“The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 

discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time” 

(Carroll, 1979, s. 500). 
 

De förväntningar och ansvar företag har i form av sitt CSR-arbete drivs av samhällets 

sociala normer (Carroll, 1999, s. 284). Brown (2008, s. 2) argumenterar för att CSR-

konceptets stora uppsving idag är en effekt av den turbulenta affärsvärlden som åter-

speglades under 1960-talet. Många företag var under denna tid hårt bevakade av dess 

intressenter och omgärdande intressentgrupper, CSR-konceptets uppsving blev således 

en nödvändighet för företagen under denna tidsepok som en effekt av den allt mer inten-

siva bevakningen (Brown, 2008, s. 2). 

 

Idag hävdar många företag vaga och tvetydiga miljömässiga ansvarstaganden medan 

vissa företag tenderar vara mer specifika i sin marknadskommunikation av CSR, dock 
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kvarstår ofta oklarheter om vad de miljömässiga åtagandena egentligen inbegriper 

(Dahl, 2010, s. 247). I många fall när CSR setts som en nödvändighet på grund av den 

allt intensivare uppmärksamheten från intressenter kan det argumenteras för att många 

företag hävdar sig vara mer hållbara och “gröna” än de i praktiken är (Walker & Wan, 

2011, s. 227). Detta medför vissa risker eftersom företag som inte lever upp till sina 

hållbara åtaganden kan medbringa försämrade ekonomiska resultat (Walker & Wan, 

2011, s. 227). Istället handlar CSR-arbete för organisationer att lära sig att göra de rätta 

sakerna än att de göra fel saker på ett bättre sätt (Sebhatu, 2010, s. 72). 

 

Trots viss skepticism som många intressenter kan uppleva gällande omfattningen till 

vilken företag är “gröna” och tar socialt ansvar förväntas CSR fortsättningsvis växa. 

Carroll (1999, s. 292) menar på att CSR kommer fortsättningsvis vara en central del av 

företags marknadskommunikation och praxis, samtidigt som en kontinuerlig utveckling 

sker i takt med samhällets ansvar på företag och hur verksamheterna drivs idag. Sam-

hällets förväntningar har och kommer således fortsättningsvis driva utvecklingen av 

CSR. 

 

Enquist et al., (2007, s. 386) hävdar att framgångsrika företag särskiljer sig genom att 

värdesätta mer än bara ekonomiska värden. CSR som en central del i verksamheten, 

benämnt strategisk CSR, innebär att företag accepterar socialt- och miljömässigt an-

svarstagande i dess kärnverksamhet (London, 2012, s. 221) Genom att fokusera på soci-

ala och miljömässiga behov kan företag utveckla hållbara produkter eller tjänster (Lon-

don, 2012, s. 221). Men samtidigt vara drivande för en social förändring genom nya 

teknologier och nya förhållanden på marknaden (London, 2012, s. 221). Ett liknande 

resonemang delas av McAlister & Ferrell (2002, s. 690) som påstår att företag bör an-

vända sina kompetenser och resurser inom organisationen synergistiskt för att ta itu med 

viktiga intressen som CSR. 

 

Inom byggbranschen har den intensiva konkurrensen under senare tid lett till att fler 

företag arbetar mer hållbart med avsikten att förbättra sin image och nå konkurrensför-

delar (Zhao et al., 2012, s. 278). Den rådande konkurrensen lägger således press på före-

tagen inom byggbranschen att differentiera sig i ett led att nå vidare konkurrensfördelar, 

att välja hållbarhet som riktning för att stärka sitt varumärke. Som en underleverantör 

kan det därför finnas en vinning i att bygga ett varumärke som associeras med hållbar-

het. Enligt Sebhatu (2010, s. 72) kan företag genom arbete med CSR i dess verksamhet 

vara värdeskapande och bidra till företags image. Strategier som behandlar miljömäss-

iga och ekonomiska värden kan leda till gemensamma fördelar för företaget och alla 

inblandade intressenter (Sebhatu, 2010, s. 67). 

 

Studiens syfte är genom att anlysera en underleverantörs arbetsprocess bidra till det teo-

retiska gap som forskare identifierat om hur företag inom B2B-marknader kan arbeta 

med att bygga varumärken. Mer specifikt för vår studie, ett varumärke som associeras 

med hållbarhet. I ett led att möta detta syfte har vi beskrivit TBL vilken inte endast be-

lyser ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter men även dess koppling till 

varandra.  

Elkingtons Triple Bottom Line är en modell vilken inte endast beskriver hållbarhet uti-

från ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Utan TBL ser en sammanlänkning 

mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, en sammanlänkning 

CSR inte delar (Montiel, 2008, s. 259). Det åligger däri en teoretisk skillnad TBL och 
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CSR emellan, en åtskillnad vilken ofta förbises (Montiel, 2008, s. 264). En teoretisk 

skillnad vilken grundas i en olik uppfattning av de ekonomiska, sociala och miljömäss-

iga dimensionerna. Det är mot denna bakgrund vi avser beskriva TBL närmare. En nöd-

vändighet då vi anser att bygga upp ett varumärke som associeras med hållbarhet förut-

sätter en förståelse för konceptet och dess olika delar. 

 
4.4 Triple Bottom Line 

Triple bottom line har växt fram inom konceptet hållbarhet och bygger på tre grundläg-

gande aspekter; sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter (Elkington, 1999, s. 

73). Samhället är beroende av ekonomin, som i sin tur är beroende av det globala eko-

systemet och det globala ekosystemets välbefinnande representerar den slutgiltiga 

aspekten i att nå långsiktig hållbarhet. (Elkington, 1999, s. 73) De tre grundpelarna är 

beroende av varandra och de kan också påverka varandra på flera olika sätt (Dyllick & 

Hockerts, 2002, s. 132). För att konkretisera TBL anses hållbarhetsredovisning, revision 

och rapportering vara nyckelverktyg (Elkington 1999, s. 92). Motsägelsefullt nog saknar 

dessa verktyg tydliga beskrivningar av dess användning och fördelar, istället talas det 

idag endast generellt om dessa (Elkington, 1999, s. 92). För att företag ska kunna arbeta 

mot en hållbar utveckling krävs det ha en förståelse för respektive del inom TBL och 

vad som menas med hållbarhet inom respektive del. 
 
4.4.1 Triple bottom line - den ekonomiska aspekten 

Den ekonomiska aspekten innefattar kapital av olika slag; fysiskt kapital som maskiner 

och anläggningar, finansiellt kapital men även humankapital och intellektuellt kapital 

(Elkington, 1999, s. 74). Ekonomiskt hållbara företag kan garantera ett tillräckligt 

kassaflöde för att garantera likviditet, samtidigt som företaget ger en konstant avkast-

ning över genomsnitt för sina aktieägare (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). Kontentan 

är att företaget ska vara lönsamt, både kort- och långsiktigt. Detta förutsätter att företa-

gens ser till att vara konkurrenskraftiga i i deras produkter och tjänster, minimera kost-

nader samt behålla och locka intellektuellt kapital. (Elkington, 1999, s. 74-75) 
 
4.4.2 Triple bottom line - den miljömässiga aspekten 

Nästa grundpelare är den miljömässiga, och för att få en förståelse för dess innebörd 

krävs det en beskrivning av vad som innefattas inom naturkapital (Robinson et al., 

2013, s. 1024). Närmare inbegriper naturkapital de naturresurser inom biosfären och 

ekosystemet som tillhandahåller tjänster som är nödvändiga för människans överlevnad 

och välmående (Robinson et al., 2013, s. 1024). Det finns två huvudtyper av naturligt 

kapital: naturliga resurser samt naturkapital i form av ekosystemtjänster (Dyllick & 

Hockerts, 2002, s. 133). Naturligt kapital kan vara förnyelsebara eller icke förnyelsebara 

och är således grunden för all ekonomisk aktivitet medan naturkapital i form av eko-

systemtjänster konkretiseras som vattenrening och marksanering (Dyllick & Hockerts, 

2002, s. 133). Som företag är det viktigt att vara medveten om vad det är för naturligt 

kapital som påverkas av dess verksamhet och hur det kommer påverkas av företagets 

framtida aktivitet (Elkington, 1999, s. 80). I teorin skulle ett ekologiskt hållbart företag 

bara använda naturresurser som förbrukas i takt med den naturliga reproduktionen eller 

lägre (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). Ekologiskt hållbara företag skulle teoretiskt 

inte heller generera utsläpp som lagras i miljön, det vill säga utsläpp som är högre än 

vad naturens system klarar av att absorbera och tillgodogöra (Dyllick & Hockerts, 2002, 

s. 133). Dessutom ska inte företaget ägna sig åt verksamhet som försämrar ekosystem-

tjänster (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). 
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4.4.3 Triple bottom line - den sociala aspekten 

Den sociala grundpelaren bygger på socialt kapital som kan delas upp i humankapital 

och samhälleligt kapital (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). Humankapital innefattar 

färdigheter, motivation, lojalitet från anställda och samarbetspartners medan det samhäl-

leliga kapitalet innefattar offentliga tjänsters kvalitet som utbildning och infrastruktur 

(Dyllick & Hockerts, 2002, s. 134). Således är ett socialt hållbart företag en organisation 

som skapar värde för samhällena de verkar i genom att öka humankapitalet samt och 

främja det samhälleliga kapitalet. Socialt hållbara företag hanterar det sociala kapitalet 

på ett sätt som gör att intressenter kan förstå dess motiv och värdegrund (Dyllick & 

Hockerts, 2002, s. 134). Den sociala grundpelaren har fått visst motstånd där kritiken 

grundar sig i att sociala, etiska och kulturella frågor inte har något med hållbar utveckl-

ing att göra, enligt antagonisterna innefattas enbart en effektivisering av företagens re-

surser (Elkington, 1999, s. 84). Men om de sociala aspekterna i form av politiska, soci-

ala och etiska aspekterna inte beaktas kommer de oundvikligen påverka och hämma 

utvecklingen inom den miljömässiga pelaren (Elkington, 1999, s. 84). 

 

Det är även viktigt för aktieägare att företag redovisar hur de arbetar med sociala frågor, 

exempelvis kan ett företag bygga upp en image genom att stödja mångfald och således 

få en högre acceptans hos kunderna (Elkington, 1999, s. 155). 
 

Även om det i praktiken är omöjligt att vara fullständigt hållbar som företag är det vik-

tigaste att förstå innebörden av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Då vi 

anser att det utgör en förutsättning för att kunna bygga ett varumärke som associeras 

med hållbarhet. Annars ser vi risker återfinnas i form av okunskap vilket kan leda till 

tomma löften. För vissa företag har hållbarhet blivit mer av ett modeord utan någon 

egentlig implementering medan andra företag ser hållbarhet som ett uppdrag vilket ge-

nomsyrar hela företagets verksamhet (Closs et al., 2010, s. 101). 

 

För många företag innebär ett skifte mot en hållbar verksamhet en stor omställning. De 

största utmaningarna åligger dock inte i förbättring inom respektive aspekt utan snarare 

i dess överlappning, områden av Elkington (1999, s.70) kallade skjuvzoner. 
 
4.4.4 Triple bottom line- De tre aspekterna och dess skjuvzoner 

Skjuvzoner är en geologisk term som beskriver kontinentalplattors rörelse över, under 

eller mot varandra vilka ger upphov till jordskalv och jordbävningar (Elkington, 1999, s. 

70). Kontinentalplattorna kan representera de tre aspekterna inom TBL och skjuvzoner-

na där de ekonomiska, sociala och miljömässiga pelarnas överlappar samt ömsesidigt 

inverkar med varandra (Elkington, 1999, s. 70). Således är skjuvzonerna det huvudsak-

liga syftet med TBL, nämligen att få de; ekonomiska, miljömässiga och sociala fak-

torerna att samspela med varandra (Elkington, 1999, s. 73). Att kombinera ekonomiska- 

och miljömässiga aspekterna har länge varit ett omdiskuterat ämne. Enligt Walley & 

Whitehead (1994, s. 46) leder mer miljövänliga produkter och tjänster till en lägre lön-

samhet som en följd av högre produktionskostnader som i sin tur måste kompenseras av 

högre marknadspriser. 
 

Dock delas inte enbart synen på att ett hållbart hänsynstagande kan likställas med sämre 

lönsamhet. En argumentation vilken påvisas av ytterligare studier inom området vilka 

funnit att det finns en positiv korrelation mellan företag som minskar sin påverkan på 

miljön och dess lönsamhet i form av ökade intäkter och minskade kostnader (Ambec & 

Lanoie, 2008, s 58; Hart & Ahuja, 1996 s. 30). Fortsättningsvis lyfter Porter & Van der 
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Linde (1995, s. 121) att företag, genom innovativa lösningar, har möjligheten att bli mer 

effektiva i resurshanteringen av exempelvis råmaterial och energianvändning som 

följaktligen leder till konkurrensfördelar. 
 

I skjuvzonen där de ekonomiska och miljömässiga aspekterna överlappar kan företag 

uppnå miljöeffektivitet. Närmare innefattar miljöeffektivitet en leverans av varor vilka 

efterfrågas av konsumenter till konkurrensmässiga priser, men varor vilka även gradvis 

minskar sin ekologiska inverkan genom dess totala livscykel (Elkington, 1999, s. 78). I 

och med de höga utsläppen inom byggbranschen är det av stor betydelse att sträva mot 

en ökad miljöeffektivitet och därigenom uppnå konkurrenskraft likt minskad miljöin-

verkan. För en underleverantör inom byggbranschen innebär möjligheter att uppnå en 

högre miljöeffektivitet genom att erbjuda tjänster och lösningar som bidrar till minskad 

miljöpåverkan för företagens kunder. 

 
 

Figur 5: Egen utformning, miljöeffektivitet. 
Källa: (Elkington, 1999, s. 78) 

 

I skjuvzonen mellan de miljömässiga och sociala aspekterna återfinnes miljörättvisa, 

miljörättvisa vilken i sin tur bygger på två olika nivåer (Elkington, 1990, s. 83). Dels 

innefattas en rättvisa vilken påverkar människor som lever i dagens samhälle, men även 

framtida generationer. Mer konkret innebär miljörättvisa en balans mellan dagens indi-

vider samt kommande generationer i sociala aspekter som pensionsrättigheter och sjuk-

vård (Elkington, 1990, s. 83). Men även miljöaspekter som avverkning av skog, biolo-

gisk mångfald och klimat (Elkington, 1990, s. 83). För en underleverantör inom bygg-

branschen innefattar miljörättvisa att en hänsyn inte enbart visas till dagens efterfråga, 

utan även att ett långsiktigt perspektiv inkluderas.  
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Figur 6: Egen utformning, miljörättvisa. 
Källa: (Elkington, 1999, s. 83) 

 

I skjuvzonen där de sociala och ekonomiska aspekterna överlappar kan företag uppnå 

samhällseffektivitet. En effektivitet vilken innefattar det faktum att företag påverkar 

samhället positivt i form av en generering av jobb, men samtidigt negativt i form av 

risker gällande arbetsolyckor samt brott mot mänskliga rättigheter (Dyllick & Hockerts, 

2002, s. 133). Samhällseffektivitet handlar dels om en avvägning i hur mycket värde 

företag skapar i förhållande till dess negativa inverkan i samhället (Schaffel & La Ro-

vere, 2010, s. 1664). Således innefattas en utmaning inom samhällseffektivitet att mini-

mera företags negativa påverkan på samhället och samtidigt maximera de positiva 

aspekterna (Dyllick & Hockerts, 2002, s.133). För en underleverantör inom byggbran-

schen tillför positiva aspekter i form av jobb i samhället, men samtidigt bör steg tas i ett 

led att minimera dess negativa inverkan i form arbetsrelaterade olyckor samt säkerställ-

ning av anständiga arbetsvillkor. 

 
Figur 7: Egen utformning, samhällseffektivitet. 
Källa: (Elkington, 1999, s. 133) 
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Enligt Elkington (1999, s. 78) är det inte helt enkelt att förstå skjuvzonernas samspel 

som ledare inom organisationer, dock finner ledare inom näringslivet oftast att miljöef-

fektivitet är den skjuvzon vilken är enklast att begripa. Något som vi anser kan härledas 

till Porter & van der Lindes (1995, s. 122) resonemang om vinster som företaget kan 

göra genom att minska utsläpp och bli mer effektiva. Detta resonemang är något vi delar 

och vi förväntar oss därmed att stöta på mer frekvent än miljörättvisa och samhällsef-

fektivitet vilket innefattar ett hänsynstagande vilket kan upplevas abstrakt då det ligger 

längre fram i tiden.  

 

Vi har nu lyft två framstående teoretiska koncept inom fältet hållbarhet. CSR, en teori 

vilken kan bringa förtydligande över konceptet hållbarhets innebörd samt kombinera 

lönsamhet med etiska och filantropiska åtaganden. Och TBL vilken, till skillnad från 

CSR, ser hur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter överlappar. 

 

För att närmare visa hur en underleverantör inom byggbranschen kan bygga ett varu-

märke som associeras med hållbarhet har vi valt att belysa Hållbarhet inom byggbran-

schen. 
 
4.4.5 Hållbarhet inom byggbranschen 

Vikten av hållbar utveckling ökar och är något som efterfrågas av fler och fler intressen-

ter idag (Rodriguez & Mansouri, 2011, s. 539). Vidare tar sig många företag an miljö 

och miljöarbete på grund av att de drivs av ett bakomliggande ansvarstagande, medan 

andra företag känner sig tvingande att arbeta mer miljövänligt eftersom det efterfrågas 

av kunder och intressenter (Holm, 2013, s. 163). Byggbranschen genomgår just nu ett 

skifte där miljöarbetet börjar anta en större och viktigare roll inom branschen (Gandhi et 

al., 2006, s. 168). Fler och fler kunder efterfrågar mer hållbara byggprocesser av entre-

prenader, leverantörer och konsulter (Tan et al., 2011, s. 225).  

 

Ett sätt att arbeta mer hållbart för aktörer inom byggbranschen är ett arbete baserat i 

hållbart byggande. Hållbart byggande beskrivs ofta som byggbranschens bidrag till en 

hållbar utveckling (Zainul Abidin, 2010, s. 422). Hållbart byggande har uppstått som en 

effekt av den kritik som byggbranschen mottagit om ostandardiserade och ineffektiva 

byggprojekt. Hållbart byggande inbegriper en inkorporering av miljömässiga, sociala 

och ekonomiska aspekter i byggbranschen (Tan et al., 2011, s. 227). Shen et al., (2010, 

s. 254) beskriver hållbart byggande som ett medel bestående av en variation av metoder 

inom byggprocesser vilka minskar skadan på miljön. Vidare berör den miljömässiga 

pelaren hur allokeringen av byggnationer sker, ineffektiv hantering av byggnationer har 

en hög belastning på miljön. Den sociala pelaren behandlar människors känslor, säker-

het och tillfredställelse (Zainul Abidin, 2010, s. 422). Slutligen berör den ekonomiska 

pelaren byggbranschens monetära vinster för samtliga aktörer inom byggprojekt (Zainul 

Abidin, 2010, s. 422). Hållbart byggande särskiljer sig inte mycket ifrån hållbarhetsar-

beten inom andra branscher, snarare tvärtom. En tydlig koppling kan göras mellan be-

greppen hållbart byggande och TBL då båda begreppen baseras på de tre aspekterna 

vilka berör; sociala förhållanden, ekonomi och miljö. Fortsättningsvis avser vi inom 

denna studie illustrera hållbart byggande som ett verktyg. Ett verktyg som kan användas 

för att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Då en underleverantör byg-

ger sitt varumärke i den levererade tjänsten kräver det att underleverantören erbjuder 

sina kunder tjänster som innefattar hållbarhet. Därför är det nödvändigt att veta vad un-

derleverantören kan erbjuda för tjänster som innefattar hållbarhet.  
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Vid förklaring av begreppet hållbart byggande är det viktigt att skilja på hållbart byg-

gande och hållbarhet. Hållbart byggande är en process medan hållbarhet är ett bredare 

begrepp som närmast kan liknas vid en inriktning eller ett mål där hållbarhet endast kan 

uppnås över tid (Zainul Abidin & Pasquire, 2005, s. 169). Det som generellt krävs för 

att uppnå ett hållbart byggande är en grundläggande medvetenhet och kännedom om de 

miljövänliga alternativ som finns att tillgå, där vägen följer en process enligt följande; 

medvetenhet, intresse, kunskap, acceptans, efterfråga, hängivenhet, implementering, 

erfarenhet, lärdom och slutligen förbättring (Zainul Abidin, 2010, s. 421). Enligt Zainul 

Abidin (2010, s. 422) är den viktigaste delen i införandet av ett hållbart byggande öka 

kännedomen om att hållbara alternativ kan vara ekonomiskt försvarbara. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Hållbart byggande 
Källa: (Zainul Abidin 2010, s. 422) 

 

Hållbara byggprojekt är något som är signifikant påverkat av byggobjekts initiala design 

(Ding & Forsythe, 2013, s. 254). Vi ser därmed en möjlighet för en underleverantör att 

arbeta erbjuda lösningar utefter ett hållbart byggande, då ett tillfälle ges att påverka gra-

den till vilken byggprojekt blir hållbara genom underleverantörens tidiga involvering. 

 

Livscykelanalys (LCA) är en metod som beskriver en produkt, process eller aktivitet 

under dess hela livscykel genom att kalkylera material- och energianvändning samt en 

bedömning av utsläpp i luft, vatten och mark (Miettinen & Hämäläinen, 1997, s. 279). 

LCA inom byggnadsbranschen innebär således att bedöma energianvändningen under 

byggnadens hela livslängd vilket inkluderar byggande, underhåll, ombyggnad, tillbygg-

nad och slutligen rivning (Ding & Forsythe, 2013, s. 256). LCA är ett sätt för byggbran-

schen att ta sitt sociala ansvar gentemot miljön och samtidigt nå ekonomiska fördelar på 

lång sikt (Ding & Forsythe, 2013, s. 256). Eftersom underleverantören inom studien 

projekterar byggobjekt vilka avses hålla 70-100 år kan långsiktighet ligga till grund för 

rådgivning med beställare/byggherrar att överväga alternativ vilka lönar sig i ett lång-

siktigt perspektiv (Holm, 2013, s. 110). LCA är en metod vilken vi väljer lyfta då objekt 

som byggs idag har en lång livslängd, varefter vi finner det sannolikt att medarbetarnas 

projekt kommer inkludera denna aspekt. 
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Det blir allt vanligare att beställare, konsulter och entreprenörer implementerar miljö-

ledningssystem i sina verksamheter. Närmare innebär miljöledningssystem att företag 

uttrycker miljöpolicys samt skapar rutiner för hur miljöarbetet skall utföras (Nordstrand, 

2000, s. 25). Ett sätt att implementera miljöledningssystem är att certifiera sin organisat-

ion. Att certifiera sin verksamhet är ett effektivt konkurrensmedel vilket ökar företags 

trovärdighet i sin marknadskommunikation (Nordstrand, 2000, s. 22). Således ser vi en 

koppling mellan certifieringar och trovärdighet i varumärket, varav kopplingen till va-

rumärkesbyggande. Nedan har vi sammanställt de vanligast förekommande certifiering-

arna som idag återfinnes inom byggindustrin. 
 

Bland de vanligast förekommande certifieringarna återfinnes ISO 9000, ISO 14000, 

ISO 14001 och EMAS. ISO 9000 är en standard vilken adresserar behovet av systemati-

serade och enhetliga riktlinjer för framställning av produkter och tjänster som möter 

efterfrågan, de är således inte ett utvärderingsverktyg av företags produkter eller tjänster 

(Viadiu et al., 2006, s. 142-143). För att certifieras enligt ISO 9000 i Sverige måste 

detta ske genom den statliga myndigheten Swedac (Nordstrand, 2000, s. 22). ISO 14000 

är en referensram för implementering av miljöledningssystem i företag som inkluderar 

planering av aktiviteter, förfaringssätt, ansvarsområden samt de resurser som krävs för 

att behålla och utveckla miljöarbetet i företag (Viadiu et al., 2006, s. 143; Gonzalez & 

Gonzalez, 2005, s. 135). Denna internationella standard används i regel som utgångs-

punkt för företag vilka avser att certifiera sin organisation (Holm, 2013, s. 163). 

ISO14000 och ISO 14001, vilka berör miljöledning i företag, förser företag med verk-

tyg vilka bidrar till att skapa en övergripande bild över miljöarbetet (Nordstrand, 2000, 

s. 19). 

 

Vi har nu beskrivit föremålet för vad som underleverantören ska associeras sitt varu-

märke med. Hållbarhet, ett begrepp vi avsett förtydliga genom CSR och TBL. Samman-

fattningsvis ser vi att hållbarhetsgreppet är ett komplext begrepp, som vid ett rätt förfa-

rande kan användas för att bygga ett varumärke. 
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5.0 Praktisk metod 

I detta kapitel redogörs studiens praktiska genomförande samt metodval. Därefter dis-

kuteras studiens urval vilket följs av etiska aspekter kopplade till intervjumallens kon-

struktion och intervjuförfarandet. Avslutningsvis behandlas empiri och analysframställ-

ning samt kritik mot primärkällor. 

 

5.1 Val av region 
Idag är Umeå en stad som kantas av bostadsbrist i kombination med en ökande befolk-

ningsmängd (Umeå, 2008, s. 3). Den faktiska tillväxten i Umeå har under de senaste 

fyrtio åren vart hög, från år 1975-2008 har antalet invånare ökat i Umeå med 36500 

invånare vilket motsvarar en befolkningsökning med ca 50 % (Umeå, 2008, s. 3). De 

senaste åren har den årliga inflyttningen legat på nivåer kring 900 personer/år (Umeå, 

2008, s. 3). Mot det antagna tillväxtmålet om 200 000 invånare 2050 antas den kom-

mande befolkningstillväxten årligen ligga på ca 1000 personer, för att möta denna in-

flyttning rekommenderas en bebyggelse av 500-600 nya lägenheter/år för att möta bo-

stadsefterfrågan (Umeå, 2011, s. 22). 

 

Umeå befinner sig inte bara i en expansiv fas, Umeå är även en kommun som skrivit 

under Aalborgåtagandena. Ett åtagande som innebär: “att samla och strukturera kom-

munens pågående arbete med hållbar utveckling och redan beslutade mål och program, 

exempelvis miljö- och folkhälsomål” (Umeå, 2008). Bebyggelsen ska präglas av en ef-

fektiv energianvändning, ett stort antal upplåtelseformer samt bostadstyper (Umeå, 

2011, s. 22). I enlighet med Aalborgåtagandena ska nybebyggelse ske utifrån hållbara 

principer, vilket innebär att bostäder ska byggas av naturliga material samt att miljöfar-

liga ämnen och arbetsmoment ska bytas ut mot lösningar som är smartare för miljön när 

möjlighet finns (Umeå, 2008). Således ska Umeå som kommun sträva efter att fortsätta 

expandera inom ramen av en hållbar utveckling. Mot denna bakgrund anser vi att Umeå 

är en god region för genomförande av denna studie, delvis som en effekt av den höga 

graden av byggande men även genom kommunens uppsatta mål gällande att byggandet 

ska ske inom ramarna för en hållbar utveckling. 
 
5.1.2 Val av företag 

Inom denna studie har datainsamlingen skett via intervjuer hos en enskild underleveran-

tör som erbjuder konsulttjänster inom bygg och anläggning. Val av företag har skett 

genom ett subjektivt urval vilket innebär att val av företag är påverkat av forskarna 

(Denscombe, 2009, s. 37). Ett val som följaktligen begränsar möjligheten att generali-

sera resultat till hela populationen (Christensen et al., 2001, s. 109). 

 

Inom byggprojekt utförs projekteringsarbete, ett projekteringsarbete vilket utförs av 

konsulter och arkitekter i samverkan med beställare (Nordstrand, 2000, s. 8). Vi har valt 

ett företag som vi anser är lämpligt att representera en underleverantör och utefter studi-

ens syfte. Vi ser inte någon större problematik med begränsningarna gällande generali-

sering. Detta då miljön underleverantören verkar inom är under en ständig förändring, 

en förändring vilken underleverantören själv, dess kunder och intressenter är medskap-

are av. Avsikten med studien är att få en ökad förståelse för det studerade fenomenet, 

inte att hitta förklaringar som går att generalisera. 

 

I denna studie har teknikkonsult-företaget WSP studerats. WSP vilket är en analys- och 

teknikkonsultföretag vilket levererar tjänster i form av: utredningar, analyser, mätning-
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ar, projektering samt planering och ledning av byggprojekt (WSP, 2014a). WSP är ett 

globalt företag som verkar i 35 länder med totalt 15000 medarbetare varav ca 2500 i 

Sverige (WSP, 2014a). Vidare är WSP ett certifierat företag enligt ISO 9001 och ISO 

14001 för konsulttjänster (WSP, 2014b). 

 

Då WSP är ett globalt etablerat teknikkonsultföretag vilket innefattas av ISO 9001 och 

ISO 14001, certifieringar vilka har en koppling till hållbarhet, anser vi att företaget är 

väl lämpat för vår studie. 
 
5.1.3 Val av respondenter 

Likt valet av företag, har val av respondenter skett genom ett subjektivt urval. Subjek-

tiva urval kännetecknas av att forskaren handplockar respondenterna (Denscombe, 

2009, s. 37). Subjektiva urval används när forskaren har en har en viss kunskap om de 

personer som skall undersökas samt upplever att just de utvalda personerna mest sanno-

likt bidrar med värdefull data (Denscombe, 2009, s. 37). Inom vår studie är det viktigt 

att urvalet har en god kompetens inom sitt område. För att möta studiens syfte ställs det 

krav på att erhålla respondenter kunniga inom teknik och byggnadsbranschen, krav 

vilka naturligt ledde oss författare mot konsulter inom byggnadsbranschen. Vi författare 

anser att valet av en av branschens största företag utgör en god bas för datainsamling då 

sannolikheten därigenom är högre att en stor kompetens samt erfarenhet erhållas av per-

sonalen. Närmare intervjuade vi konsulter inom både bygg och anläggning i ett led att 

ge studien en ökad bredd och djup. 

 
5.2 Forskningsetik  

Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 84) bör en väl utförd studie informera respondenter-

na på förhand om studiens syfte. Informeringen säkerställdes av vår handledare på före-

taget som initialt tog kontakt med personalen. Således var intervjupersonerna, redan i 

uppsatsens startskede, underrättade om att vi var två civilekonomstudenter vilka under-

sökte hållbarhet och hur man bygger ett varumärke som underleverantör. För att senare 

tillförsäkra oss om att intervjupersonerna var väl införstådda på studiens syfte och inne-

börd kontaktade vi dem via e-post en dryg vecka innan första intervjutillfället. Via e-

post förklarade vi närmare att deltagande var frivilligt samt att respondenterna hade rätt 

att avbryta intervju när de ville. Men vidare att materialet ifrån intervjuerna endast 

skulle användas inom studiens ramar och att respondenterna kunde avstå från att svara 

på frågor vilka de kunde uppfatta svåra eller utlämnande. 
 

Anonymitet berör huruvida insamlad data är avidentifierad på ett sätt som gör att varken 

forskare eller utomstående individer kan påvisa identiteten på respondenten (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 79). Av detta skäl har vi valt att döpa intervjupersonerna till; respon-

dent A, B, C et cetera. Ett förfarande vilket gör att all data vi samlar in kommer vara 

kodad för att säkerställa respondenternas anonymitet. 
 

Sammanfattningsvis anser vi att vår datainsamling följt en god etisk standard där vi i ett 

tidigt skede informerat respondenterna om våra avsikter med denna studie. Vidare har vi 

avidentifierat all insamlad data för att skydda respondenternas integritet. Dessutom har 

vi genomgående värnat om och varit transparanta med våra avsikter och metoder mot 

våra respondenter. 
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5.3 Konstruktion av intervjumall 
Det finns flera alternativ till intervjumallar, men huvudsakligen sker en indelning mel-

lan strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjumallar (Bryman & Bell, 

2005, s. 360). Vi har utgått ifrån en semistrukturerad intervju, vid detta förfarande inne-

har forskarna en förteckning på specifika teman som skall behandlas (Bryman, 2008. s. 

415). Vår intervjumall har utformats med avsikten att använda den som en mall, en mall 

två övergripande teman i form av hållbarhet och varumärkesbyggande. Fördelar med att 

använda sig av en semistrukturerad intervju är att det öppnar upp möjligheterna att vara 

flexibel i intervjuförfarandet, där författarna kan ställa följdfrågor under intervjuns gång 

(Denscombe, 2009, s. 267-268). Enligt Bryman & Bell (2005, s. 134-135) är den struk-

turerade intervjumallen strikt i sitt förfarande, där respondenterna måste svara utefter 

svarskategorier. Ett förfarande enligt den strukturerade metoden anser vi begränsar re-

spondenternas möjlighet att svara fritt, en aspekt som vi inte vill hämma inom vår stu-

die. Motsatsen till den strukturerade intervjumallen är den ostrukturerade intervjumallen 

vilket kan likställas med en konversation (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Att använda 

oss av ett förfarande likt en ostrukturerad intervjumall anser vi medföra risker, där sam-

talet kan mynna ut i information som inte bidrar till studiens syfte. Dock anser vi att 

varken en strukturerad eller ostrukturerad intervjumall är tillräckliga som intervjumallar 

för att uppnå studiens syfte. 

 

Intervjumallen för denna studie har sin utgångspunkt i två huvudsakliga teman: varu-

märke och hållbarhet. Varumärke och hållbarhet vilka tillsammans behandlar nio teore-

tiska områden. Under temat varumärket behandlar vi: allmänt om varumärke, varumär-

ket inom B2B, att bygga varumärke som underleverantör, underleverantörers möjlig-

heter och begränsning till att bygga varumärken samt gemensamt värdeskapande. Un-

der temat hållbarhet lyfter vi närmare; definition av hållbarhet, TBL, CSR samt hållbar-

het inom byggbranschen.  Fortsättningsvis har alla teorier, förutom bakgrund om re-

spondenten, haft sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

 

Varumärke: 

 

 Allmänt om varumärke har framställts utifrån;(Fetscherin & Usunier, 2012, s. 

740) och (Lynch & Chernatony, 2004, s. 403, 405) 

 

 Varumärke inom B2B har framställts utifrån;(Blombäck & Axelsson, 2007, s. 

419), (Grönros, 2011, s. 242) och (Vargo & Lush, 2007, s. 8) 

 

 Att bygga ett varumärke som underleverantör har framställts utifrån; (Blombäck 

& Axelsson, 2007, s. 419, 420), (Fitzsimmons et al., 1998, s. 371) och (Harris & 

Chernatony, 2001, s. 453) 

 

 Underleverantörens möjligheter och begränsningar till att bygga varumärken har 

framställts utifrån; (Blombäck & Axelsson 2007, s. 426), (Rogers, 1995, s. 5, 11, 

20, 24-26, 162, 164, 167, 168, 171, 172, 181) 

 

 Gemensamt värdeskapande har framställts utifrån; (Vargo & Lush, 2004, 5-7), 

(Vargo & Lush, 2011, s. 181), (Vargo & Lush, 2007, s. 5) (Vargo, 2008, s. 213) 

(Ballantyne & Aitken, 2007, s. 366) 
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Hållbarhet: 

 

 Definition av hållbarhet har utgångspunkt i; (Ambec & Lanoie, 2008, s. 45), 

(Elkington, 1999, s. 55), (WCED, 1987, s. 8), (Hart, 1997, s. 67) 

 

 CSR har utgångspunkt i; (Carroll, 1979, s. 497, 499- 500), (Lee & Carroll, 2011, 

s. 116), (Carrol, 1999, s. 270-271, 287), (Carrol, 2011, s. 117), (Carrol, 1991, s. 

42), (Dahl, 2010, s. 247), (Walker & Wan, 2011, s. 227) Wuttke & Vilks (2014, 

s. 120) och (McAlister & Ferrell, 2002, s. 690) 

 

 TBL har utgångspunkt i; (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132-134), (Elkington 

1999, s. 70, 73-75, 78, 83, 84, 92, 155), (Closs et al., 2010, s. 101), (Walley & 

Whitehead (1994, s. 46), (Porter & Van der Linde, 1995, s. 121) och (Schaffel & 

La Rovere, 2010, s. 1664) 

 

 Hållbarhet inom byggbranshen har utgångspunkt i; (Zainul Abidin, 2010, s. 421-

422), (Tan et al., 2011, s. 227), (Shen et al., 2010, s. 254), (Zainul Abidin & 

Pasquire, 2005, s. 169) (Ding & Forsythe, 2013, s. 254-256), (Viadiu et al., 

2006, s. 142-143) och (Gonzalez & Gonzalez, 2005, s. 135) 

 

Vi har genomgående strävat efter att utforma samt ställa öppna frågor för att undvika att 

styra respondenterna i en viss riktning då vi inte ämnat leda intervjuerna utan snarare 

uppfatta respondentens situation. Dock har vi inkluderat ett antal riktade frågor med 

avsikten att finna hur underleverantören arbetar med samt uppfattar etiska och filantro-

piska frågor. Ett medvetet val då hållbarhet inkluderar aspekter vilka kan uppfattas be-

finna sig i en gråzon, varav vi valde att leda vissa frågor för att erhålla mer användbara 

data. För att säkerställa att vår intervjumall var utformad på ett adekvat och tydligt sätt 

valde vi att genomföra en testintervju med vår kontaktperson på företaget. 

 

5.4 Intervjuförfarandet 

Enligt Denscombe (2009, s. 252) meddelar forskaren med fördel respondenterna i god 

tid innan intervjutillfället för att öka chanserna till access. Vid uppsatsens start underrät-

tade vår kontaktperson på företaget att vi skulle komma utföra intervjuer inom ramen av 

denna studie. När vi hade sammanställt vår intervjumall meddelade vi respektive chef 

för bygg samt anläggningsprojektering att vi var redo att börja utföra intervjuer. Däref-

ter fick vi friheten att själva ta kontakt med medarbetarna inom företaget. En kontakt 

som initierades genom att vi på plats hos företaget tillfrågade potentiella respondenter 

och deras möjlighet att delta i vår studie. Därefter bokade vi en tid för intervju med re-

spektive respondent. 

 

Våra intervjuer tog plats på företaget i mötesrum eller på intervjupersonernas egna kon-

tor, beroende på respondenternas önskemål. Gemensamt för alla våra intervjuer var att 

de utfördes i avskilda rum där vi kunde prata ostört, en betydelsefull punkt enligt 

Denscombe (2009, s. 252) då en bekväm interaktion forskaren och intervjupersonen 

emellan möjliggörs. 

 

Under intervjuerna har båda författarna medverkat, vilket enligt Trost (2005, s. 46) kan 

ha medfört en att risk respondenterna känner sig i underläge. Dock är vår uppfattning att 

så inte är fallet. För att undvika att respondenterna ska känna sig vara i ett underläge har 



   
 

 38 

vi inför varje intervju bestämt att en av författarna utför intervjun, medan den andra 

författaren främst observerar under intervjutillfället. Genom detta tillvägagångssätt an-

ser vi att riskerna för att respondenterna ska uppleva ett underläge minimeras. 

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 374) är det fördelaktigt att spela in kvalitativa inter-

vjuer. Istället för att föra anteckningar kan intervjuaren observera vad som sägs och på 

vilket sätt det sägs (Bryman och Bell, 2005, s. 374). Vidare är det viktigt att informera 

respondenterna om eventuella inspelningar för att få deras tillåtelse (Bryman Bell, 2005, 

s. 374). Inför varje intervju har vi meddelat respondenterna om våra intentioner att spela 

in intervjuerna, inspelningar vilka samtliga intervjuade upplevt vara ok. 

 

Under intervjuerna har båda författarna medverkat, vilket kan medföra att respondenten 

under intervjun kan känna sig i underläge (Trost, 2005, s. 46). För att undvika situation-

er där respondenten upplever sig vara i underläge har enbart en av oss författare utfört 

intervjuerna. Den andra författaren har deltagit under intervjutillfällena som en observa-

tör. Genom att enbart låta en av författarna leda intervjuerna anser vi att riskerna för att 

respondenterna ska uppleva vara i underläge minimeras. Den observerande personen har 

endast ingripit och ställt följdfrågor vid behov. 

 

När respondenten har haft svårt att svara på frågorna, har vi försökt omformulera frågan 

eller lämnat frågan obesvarad. I de fallen när vi omformulerat frågan finns det en poten-

tiell risk att vi påverkat respondentens svar i en viss riktning. Vilket benämns som inter-

vjuareffekt (Christensen et al., 2001, s. 104). Vi har strävat efter att minska intervjuaref-

fekten genom att ha öppna frågor, likväl är vi medvetna om att vi i enstaka fall kan ha 

haft en viss påverkan på respondenternas svar. 

 

Vår initiala plan var att utföra tio intervjuer, dock valde två av våra tilltänkta responden-

ter avstå en intervju, båda med motiveringen att de hade bristande kunskap om hållbar-

het och hållbara lösningar. Totalt sett utförde vi åtta intervjuer varav alla skedde under 

vecka 14 och 15, år 2014. Samtliga intervjuer tog mellan ca 30-50 minuter där variat-

ionerna i tidsåtgång låg hos respondenten. Närmare såg vi tidsdifferensen ligger i att 

vissa respondenter exemplifierade samt elaborerade i en högre utsträckning än andra. 

Efter fem intervjuer börjande vi urskilja ett mönster där svaren började överensstämma 

med varandra. För att bekräfta det mönster vi började urskilja genomförde vi ytterligare 

tre intervjuer, vilka sammanföll med tidigare intervjuer. Vi upplevde en empirisk mätt-

nad varefter vi gick vidare med materialet för transkribering. Nedan har vi sammanställt 

en närmare bild av våra intervjuer i tabell 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabell 1: Intervjusammanställning. 

 

Område Datum Längd 

A. Anläggning 2014-04-03 42 min 

B. Byggprojektering 2014-04-04 32 min 

C. Byggprojektering 2014-04-04 34 min 

D. Anläggning 2014-04-09 51 min 

E. Byggprojektering 2014-04-09 44 min 

F. Anläggning 2014-04-10 34 min 

G. Anläggning 2014-04-10 38 min 

H. Anläggning 2014-04-11 39 min 
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5.5 Transkribering 

Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 160) är det fördelaktigt att transkribera intervjuer i 

närhet till respektive intervjutillfälle. Vidare menar Saunders et al., (2012, s. 550) att 

transkriberingen i sig är en väldigt tidskrävande process vilken forskaren inte bör skjuta 

framför sig. Vi har strävat efter att transkribera ljudinspelningarna inom ett kort 

tidperiod efter respektive intervjutillfälle. Vidare medbringar detta förfarande fördelar i 

form av att det innebär en möjlighet för forskaren att komma närmare till sina insamlade 

data vilken ligger till grund för studien (Denscombe, 2009, s. 260). Närmare har 

transkriberingen genomförts i programmjukvaran VLC (Videolanplayer) där ljudfilens 

uppspelningshastighet har kunnat regleras samt enkelt pausas och startas. 

 

Då transkriberingen har skett i nära anslutning till våra intervjuer har vi haft vår data 

nära i minnet vilket underlättat utformningen av uppsatsens empiri och analys. 

 
5.6 Empiri och analysframställning 
Efter transkriberingen av våra intervjuer startade vi summera den data vi erhållit för att 

närmare behandla vårt empiriska material. Då våra intervjuer var av semi-strukturerad 

karaktär fick vi läsa igenom materialet för att få rätt svar under rätt område. Områdena i 

sin tur är uppdelade efter teorins övergripande utformning i form av våra två teman, 

varumärke och hållbarhet. Vilka innefattar de nio teoretiska områdena: allmänt om va-

rumärke, varumärke inom B2B, att bygga ett varumärke som underleverantör, underle-

verantörers möjligheter och begränsning till att bygga varumärke samt gemensamt vär-

deskapande., definition av hållbarhet, TBL, CSR samt hållbarhet inom byggbranschen 

 

Vår analys är baserad på den empiri vi författare erhåller av studiens respondenter och 

utefter deras svar avser vi koppla samman med studiens teoretiska referensram. 

 
5.7 Kritik av primärkällor 
Samtliga respondenter arbetar idag som konsulter där majoriteten projekterar hus eller 

anläggningar i sina yrkesroller. Två av våra respondenter vilka arbetar inom anläggning 

är närmare inriktade mot utredningar av mark. Varefter deras arbete i större omfattning 

består i miljöjuridik samt tillståndsansökningar för byggnationer. Dock verkar båda re-

spondenterna inom anläggning då de utreder marken vilken kommande byggnationer 

reses på. Vi valde att intervjua dessa respondenter, dels då de inte endast framställer 

ritningar, men även då vi anser deras åsikter genererar en ökad bredd på studien. En 

ökad bredd genom att dessa två respondenters arbetsuppgifter inte primärt består i fram-

ställning av tekniska lösningar, utan snarare utredningar vilka utförs innan byggobjekt 

framställs. 

 

Kriterierna närhet, kunskap, kontext och vilja kan med fördel användas för att avgöra 

huruvida respondenterna erhållet möjligheten att återge korrekt information (Jacobsen, 

2002, s. 359). Närhet innefattar huruvida källor kan exemplifiera utifrån egna upplevel-

ser, och kunskap i sin tur berör ifall respondenterna har information om forskningsom-

rådet (Jacobsen, 2002, s. 359). Det är av vår uppfattning att samtliga respondenter till-

godoser kraven om närhet och kunskap då de verkar inom byggprojekt på en daglig ba-

sis. Respondenternas arbete har möjliggjort att samtliga intervjupersoner kunnat exemp-

lifiera tekniska lösningar vilka har positiv eller negativ inverkan ur en hållbarhetssyn-

punkt. Bedömningsgrunden vilja medför respondenternas villighet att återge sannings-
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enlig data (Jacobsen, 2002, s. 359). Vi anser att kriteriet om vilja uppfylldes av samtliga 

respondenter vilka medverkat mot bakgrunden att det skett av fri vilja. Således är det av 

vår uppfattning att samtliga medverkande upplevt möjligheten att öppet återge ärliga 

svar, vidare har ingen av våra respondenter visat en ovilja att svara på någon av de frå-

gor vi ställt. Den fjärde och slutliga bedömningsgrunden består i kontext vilken innefat-

tar att respondenterna kunna återge sina svar i för dem trygg och säker miljö (Jacobsen, 

2002, s. 359). Då samtliga intervjuer genomförts i avskilda mötesrum samt på respon-

denternas egna kontor har våra intervjuer kunnat genomföras utan yttre störningsmo-

ment. Mot ovanstående resonemang är det av vår uppfattning att studien uppfyller be-

dömningsgrunderna för tillförlitlig datainsamling. 
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6.0 Empiri och analys 
Detta kapitel inleds med en redogörelse av WSP arbete med hållbarhet idag för att in-

troducera konsulternas interna riktlinjer inom området. Vidare följer kapitlet teoriav-

snittets breda teman hållbarhet samt varumärkesbyggande som stomme varefter kapitlet 

avslutas med en summering. 

 

6.1 Analysens uppbyggnad 
Vår empiri och analys baseras på två breda teoretiska områden, varumärket och hållbar-

het. Två områden vi finner nödvändiga för att möta frågeställningen: Vilka möjligheter 

har en underleverantör inom byggbranschen att bygga ett varumärke som associeras 

med hållbarhet? 

 

 

 
 
Figur 9: Kapitelutformning empiri & analys 

 

För att få en tydlighet i vår analys kommer vår struktur följa den struktur som används 

inom den teoretiska referensramen, med två undantag. Vi lyfter inledningsvis dagens 

arbete med hållbarhet hos underleverantören, ett område vilket inte bygger på studiens 

teoretiska referensram. Då studien specifikt fokuserar på att bygga ett varumärke som 

associeras med hållbarhet kommer det även vara svårt att särskilja hållbarhet i samma-

hanget. Detta innebär att hållbarhet kommer prägla samtliga delar inom empiri/analys 

till skillnad från den teoretiska referensramen där det finns en tydligare uppdelning. 

Idag har WSP uttalade interna anvisningar gällande ett arbete med hållbarhet, därav 

finner vi det viktigt att i ett tidigt skede illustrera dessa befintliga riktlinjer gällande 
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hållbarhet. WSP som representerar en underleverantör inom byggbranschen. När be-

greppet underleverantörer nämns avses hela konsultjänstföretaget (med konsulterna 

inräknade) medan medarbetarna avser konsulterna som arbetar på konsultjänstföreta-

get. 

 

6.2 Dagens arbete med hållbarhet 
Inom denna del vill vi förmedla en övergripande bild över WSP:s nuvarande arbete med 

hållbarhet. Hart (1997, s. 67) argumenterar för att hållbar utveckling kan uppfattas som 

en social och politisk fråga vilken företag inte har möjlighet att påverka, men vidare att 

just företag paradoxalt nog är de enda organisationer med resurser, teknologi för att 

uppnå en hållbar utveckling. Att söka finna svar på dagens riktlinjer för arbete med 

hållbarhet är av vikt då det ligger till grund för hur vilka möjligheter en underleverantör 

inom byggbranschen har bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Idag arbe-

tar underleverantörens medarbetare efter ett verksamhetssystem vilket inkluderar meto-

der och arbetssätt för hur medarbetarna ska arbeta inom sina respektive projekt. Re-

spondent A hade en god uppfattning om vad hållbarhetsarbetet inom verksamhetssy-

stemet innefattade: 

 

”Vi har ju ett verksamhetssystem som säger att vi ska ställa.. Föreslå lösningar för 

kunden som är bättre än normkrav” 

 

Samtidigt upplevde andra medarbetare en viss oklarhet i hållbarhetsfrågan där det ut-

trycktes att det ska vara en del av vardagen enligt respondent B: 

 

”Mm…Jae… Vi jobbar ju med det, alltså det är ju en del av vårat dagliga arbete. Att 

projektera hållbara lösningar” 

 

Vi upplevde att verksamhetssystemet inkluderade riktlinjer för hur ett arbete med håll-

barhetsfrågor ska hanteras inom projekt, dock upplevde vi en variation medarbetarna 

emellan, gällande hur frekvent de följde dessa anvisningar. Fortsättningsvis urskilde vi 

en oklarhet hos vissa medarbetare då de inte kunde uttrycka vad det egna företagets 

principer för hållbarhet innefattar. Respondent F stärkte vår uppfattning om en rådande 

svårighet, medarbetarna emellan, att återge vad WSP:s riktlinjer för hållbara lösningar 

innefattar: 

 

”Vi är ju uttalat hållbara som företag. Så att vi, vi ligger ju i framkant vad det gäller 

tekniska lösningar inom hållbarhetsområdet. Om just det här med materialval och 

andra system för hållbarhet så att de, de skulle jag väl säga att vi kan svara upp mot 

dom krav som ställs idag” 

 

Att WSP ansåg sig vara en framstående aktör inom projektering av tekniska och håll-

bara lösningar är inte en enligt oss en felaktig beskrivning, men vi uppfattar en viss 

tveksamhet till hållbarhetskonceptet bland medarbetarna. Tveksamheter vilka kan bero 

på brist på direktiv från ledningen eller en bristande efterfråga på hållbara lösningar. 

 

Vår uppfattning är att hållbarhet är en perifer fråga. Dock pågår en förändring, en för-

ändring vilket respondent F beskriver: 

 

”Det är för mycket ohållbara lösningar som byggs så är det. Men det är ju en föränd-

ring på gång så att de, byggbranschen är ju en av dom trögaste branscherna. Jämför 
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med bilindustrin så är de ju ännu långt långt före. Förändringar tar tid av någon an-

ledning” 

 

Den tröghet respondent F lyfter finner vi överensstämma med en förlegad syn på hur 

arbeten bör utföras. I enlighet med Dyllick & Hockerts (2002, s. 131) innebär ett arbete 

med hållbarhet att möta direkta och indirekta intressenters behov genom att nå tillväxt 

inom en ekonomisk, social och miljömässig grundpelare. Genom detta förfarande 

kommer dagens behov kunna mötas utan att förhindra nästkommande generationer att 

möta sina (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 131). Vi uppfattar att byggbranschen idag är 

ohållbar, fortskrider byggbranschen som den gör idag ser vi att framtida generationers 

möjlighet att uppfylla sina behov äventyras. Det är av vår uppfattning att en i någon 

mening föråldrad syn på hållbarhet råder samt att frågan inte ges tillräckligt stort fokus 

inom WSP.  

 

I ett led att möta studiens problemformulering finner vi det grundläggande att fortsätt-

ningsvis klarlägga vår data rörande hur en underleverantör bygger ett varumärke. 

 

6.3  Att bygga ett varumärke som underleverantör 
Vi finner medarbetarnas roll vara central för hur underleverantörer bygger varumärke, 

följaktligen vill vi presentera medarbetarnas bild över WSP:s varumärke. WSP är en 

underleverantör som där värde skapa i tjänsterna medarbetarna levererar. Det interna 

perspektivet av varumärket består av medarbetarnas bild av företaget och varumärket 

(Fetscherin & Usunier, 2012, s. 740). Då vi sökte finna vad våra respondenter upplevde 

WSP:s varumärke representerar, vilket respondent B beskrev enligt följande: 

 

”Mycket tekniskt kunnande… Duktiga på vad vi håller på med” 

 

Varefter respondent E uttryckte sig: 

 

”Stort företag med mycket kompetens tror jag” 

 

I traditionella termer av marknadsföring tenderar ett varumärke representerar funktion-

ella eller emotionella värden (Chernatony, 2004, s. 403). De funktionella värdena inne-

fattar pris, leverans, kvalitet medan de emotionella värden innefattar mjuka värden i 

som förtroende, vänskap och sociala behov (Chernatony, 2004, s. 403). Enligt Blom-

bäck & Axelsson (2007, s. 419) tenderar de funktionella värdena stå i centrum vilket 

lämnat litet utrymme för att bygga ett varumärke utifrån emotionella värden. En kon-

sensus respondenterna emellan verkade råda i frågan om hur de trodde sig uppfattas. 

Nämligen ett varumärke som representerar funktionella värden som kompetens och tek-

niskt kunnande. Inom en B2B-kontext är det enligt Erevelles (1998, s. 1999) vanligt 

med en uppfattning om att de funktionella värdena har störst inverkan inom B2B-

sammanhang, därav kan ett tekniskt kunnande och en hög kompetens vara gynnsamt för 

WSP. 

 

Dock noterade vi att emotionella värden inte var uteslutna då respondent E lyfte föl-

jande aspekt: 

 

”Mycket är ju så personberoende alltså många kommer ju inte till WSP för att det är 

WSP utan de kommer till oss för att den där personen är där, att de ringer den perso-

nen” 
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Respondent E antyder att emotionella faktorer har en påverkan där medarbetaren ut-

vecklar långvariga relationer med dess kunder. Det faktum att byggbranschen värdesät-

ter enskilda individers arbete pekar på ett förtroende vilket byggs upp över tid, vilket i 

enlighet med Chernatony (2004, s. 403) indikerar en betydelse av emotionella värden. 

Respondent G instämmer med respondent E. Respondent G ställer sig kritisk till den 

miljöprofil WSP visar utåt i sin marknadskommunikation, men samtidigt betonas vikten 

av den dagliga kontakten med kunder och intressenter, där respondent G uttryckte sig 

enligt följande: 

 

”Jag undrar hur många kunder som går in på vår hemsida och ser att vi jobbar med 

stora miljöprojekt som finns där på förstasidan: åhh jag ringer WSP. Jag tror att som 

konsult, det viktigaste är den jag möter varje dag” 

 

En argumentation vilken går i linje med Harris & Chernatony (2001, s. 442) vilka ar-

gumenterar för att medarbetarna är centrala när underleverantörer bygger varumärken 

och att underleverantörens marknadskommunikation inte är av lika stor betydelse. 

 

Medarbetarna själva uppfattar sig vara en framträdande aktör med hög kompetens. Men 

även uppfattas ett personberoende, emotionella värden vilka tar sin form i ett förtroende 

för individer inom företaget. Vissa medarbetare vilka över tid bygger upp ett förtroende 

hos kunder och intressenter, vilket kan antyder att underleverantörer kan använda sig av 

emotionella värden för att bygga ett varumärke.  

 

6.4 Underleverantörens möjligheter 
Enligt Grönroos (2011, s. 246) kan inte en underleverantör skapa värde, underleverantö-

rens grundläggande roll är att vara en värdeförmedlare som erbjuder värdeskapande 

resurser och interaktiva resurser som underlättar kundernas värdeskapande. Underleve-

rantören är en del i en värdeskapandeprocess, en värdeskapandeprocess där underleve-

rantören bidrar till ett ackumulerat värde. Underleverantören är en del i större vär-

deskapandeprocess som påverkar möjligheterna till att bygga varumärke för en underle-

verantör  
 

Berns et al., (2009, s. 7) lyfter att bara 30 % utav 1500 företagsledare har ett tydligt af-

färskoncept för hållbarhet. Hållbarhet generellt haft en låg utbredning inom flertalet 

branscher, där även byggbranschen kan inkluderas. Dock är byggbranschen på väg att 

genomgå ett skifte där miljöarbetet börjar anta en större och viktigare roll inom bran-

schen (Gandhi et al., 2006, s. 168). Genom att beakta Rogers innovationsspridningsmo-

dell ser vi möjligheten att undersöka varför hållbarhet har en låg utbredning inom bran-

schen, men även vilka möjligheter det finns till att bygga ett varumärke som associeras 

med hållbarhet. Därmed kommer vi likställa hållbarhet som en innovation.  

 

Individers beslutsfattande med avseende på innovationer är inte en omedelbar handling, 

utan en handling som pågår över tid vilket gör att händelseförloppet närmast kan liknas 

med en process (Rogers, 1995, s. 162). Rogers (1995, s. 162) delade in en innovations-

process i fem olika steg; kännedom, övertygelse, beslutsfattande, implementering samt 

bekräftelse. Utifrån Rogers fem steg avser vi utvärdera hur underleverören kan sprida 

hållbarhet samt se hur mottaglig byggbranschen är för hållbarhetskonceptet. Utöver 

Rogers innovationsprocess har vi i denna del valt att addera samt rubriksätta ytterligare 

två faktorer som vi ser påverka underleverantörens möjligheter. Sociala system och för-
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ändringar, sociala system vilka innefattar rådande beteendemönster inom branschen. 

Och förändringar vilka vi avser lyfta för att belysa hur byggbranschen ser på, samt ge-

nerellt förhåller sig till förändringar. 

 

Således kommer följande avsnitt presenteras utefter: 

- Sociala system, förändringar 

- Kännedom, hållbara lösningar, intresse 

- Övertygelse 

- Beslutsfattande 
 
6.4.1 Sociala system 

Inom denna del vill påvisa hur de sociala systemen inom byggbranschen påverkar inno-

vationers spridning. Innovationer sprids i sociala system med sociala strukturer som 

både kan underlätta eller hindra spridningen av innovationer (Rogers, 1995, s. 25). I 

dessa system utvecklas sedan normer med etablerade beteendemönster (Rogers, 1995, s. 

26). För att undersöka vilka möjligheter en underleverantör inom byggbranschen har att 

bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet är en bild över byggbranschens ut-

formning i termer av sociala system nödvändig. De beskrivningar vi erhöll lyfte en sta-

tisk bransch vilken innefattade långsamma förändringsprocesser, vilket respondent E 

framhåller: 

 

”Det är väl.. Ganska statiskt är det väl. Dom lösningar som funkar dom återanvänder 

man ju oftast” 

 

Tidigt uppfattade vi en enighet gällande att byggbranschen uppfattas statisk, där välbe-

prövade lösningar dominerar byggbranschens aktörer. Av respondent E svar erhöll vi en 

uppfattning om en rådande tröghet, en tröghet vilken begränsar förändring inom bran-

schen. En tröghet en respondent D uttryckte: 

 

”För att de idéerna som håller på att komma in nu har ju ändå satt sitt frö för 50 år 

sedan eller vad det nu var och då tänker jag att det inte är jättemottagligt för föränd-

ring, asså om det tar så lång tid för att hända grejer” 

 

Denna långsamma förändringsprocess anser vi implicera att det tar förhållandevis lång 

tid för en innovation att spridas inom branschen. Vi erhöll inga direkta förklaringar till 

varför byggbranschen är så långsam, men respondent D påpekade aspekter vilka vi fann 

vara relaterade till rådande beteendemönster: 

 

”Det är på något sätt normen.. som är väldigt styrande, alltså man följer ju normen och 

man måste ju följa också för att på gott och på ont för att det ska bli en viss kvalité” 

 

Respondent D menar på att normer inom branschen reglerar den långsamma föränd-

ringsprocessen vi ser idag. Men vi uppfattade även att en viss rädsla för försämrad kva-

litét kan bidra till den rådande normen. Normer vilka fortsättningsvis kan relatera till 

generationsskillnader, vilket respondent C uttryckte: 

 

”Det beror ju mycket på vem man pratar med känns det som.. Ja, pratar man med folk 

som kanske är över 50 så är det nog lite svårare. Men däremot folk i 30-års ålder tror 

jag är mer mottagliga mot nya idéer” 
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De sociala systemen i form av normer tenderar att vara styrande där individerna inom 

branschen följer etablerade beteendemönster. Beteendemönster vilka kan hämma ut-

bredningen av arbete med hållbarhet inom branschen. Detta överensstämmer med Ro-

gers (1995, s. 26) resonemang om att normer har en stor inverkan vid spridning av in-

novationer. 
 
6.4.2 Förändringar 

Eftersom hållbarhetskonceptet är förknippade med förändringar är det nödvändigt att 

undersöka hur pass villiga respektive aktörer inom byggbranschen är att förändra sig. 

Trots att den generella uppfattningen om att byggbranschen är statisk återfanns det un-

dantag där respondent F lyfte förändringar vilka skett inom byggbranschen: 

 

”Det ju hänt nånting från 2008, Att man mer och mer har börjat gå över till digital tek-

nik och börja lämna den här pappersvärlden” 

 

Att en övergång skett till en mer digital arbetsgång styrktes vidare av ytterligare respon-

dent B som menade på: 

 

”Det har vart en jätteförändring i alla fall för våran del hur man projekterar ett hus. 

Tekniken har hjälpt väldigt mycket och man kan ta fram väldigt mycket snabbt bara 

genom att beräkna saker typ i en modell” 

 

Vi uppfattade att tekniken var i ett område under signifikant utveckling. Tekniska för-

ändringar vilken hade en betydande inverkan på medarbetarnas arbete. Emellertid dela-

des inte uppfattningen om att endast tekniken genomgick en märkbar förändring. Vi 

erhöll svar av respondent D och A vilka primärt påpekade allmänna förändringar vilka 

primärt drivits av närliggande problem. Där respondent D yttrade sig enligt följande: 

 

”Men å andra så tvingas man ställa om väldigt snabbt i vissa lägen i och med över-

svämningar och climate change och sånt där så tvingas vi ju göra en omställning och 

det sker ganska snabbt vi har ju dimensionerade förutsättningar för våra ledningar och 

sånt där” 

 

Respondent D lyfte klimatförändringar vara ett problem vilket påverkat deras sätt att 

arbeta. En förändring vilken vi även uppfattade inverkat medarbetarnas sätt att arbeta, 

dock en förändring driven snarare av nöden än allmän utveckling. Fortsättningsvis upp-

kom förändringar vilka skett till en följd närliggande problem enligt respondent A: 

 

”Jag menar alla PCB finns ju inte och eeh.. Materialen blir ju bättre, asbest finns ju 

inte längre och så vidare” 

 

Problem vilka innefattar fara för människors fysiska hälsa ser vi likt klimatförändringar 

vara förändringar drivna av fara. Vi kunde fastställa att byggbranschen är generellt trög 

i termer av förändring men verkar kunna förändras relativt snabbt om det åligger någon 

form av närliggande problem eller fara. Att byggbranschen visar prov på förändring när 

det verkligen behövs är en intressant aspekt. Detta antyder att den långa process det 

generellt tar för förändringar kan påskyndas avsevärt. I någon mening innebär det att 

innovationer i form av hållbarhet innehar en chans att implementeras inom byggbran-

schen. Vi finner förutsättningarna finnas för underleverantören att bygga ett varumärke 

som associeras tillbarhet. 
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6.4.3 Kännedom 

Harris & Chernatony (2001, s. 453) lyfter att kärnan inom underleverantörers vär-

deskapande ligger i tjänsten medarbetarna framställer. Därmed anser vi att medarbetar-

nas kännedom om hållbarhet är central för en underleverantör som vill associeras med 

hållbarhet. Förutom kännedomen från medarbetarna är även den generella kännedomen 

om hållbarhet inom byggbranschen av intresse. För att kunna sprida en innovation krävs 

det en kännedom som uppstår när en individ, alternativt en beslutsfattande organisation, 

kommer i kontakt med en innovation samt får en grundläggande förståelse för dess 

funktion (Rogers, 1995, s. 162). Individer tenderar att söka kännedom om alternativ 

som överensstämmer med dess egna intressen och behov (Rogers, 1995, s. 164). Enligt 

Zainul Abidin (2010, s. 421) är kännedom om miljövänliga alternativ en förutsättning 

för att uppnå hållbart byggande. Inom denna studie avser vi använda hållbart byggande 

som ett verktyg för erbjuda tjänster genomsyrade av hållbarhet. Dessa tjänster kan sedan 

bidra till att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. 

 

Hållbart byggande inbegriper en förening av miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter i byggbranschen (Tan et al, 2011, s. 227). Vidare berör den miljömässiga pela-

ren hur allokeringen av byggnationer sker, hantering av byggnationer och dess påverkan 

på miljön. Den sociala pelaren behandlar människors känslor, säkerhet och tillfredstäl-

lelse (Zainul Abidin, 2010, s. 422). Slutligen berör den ekonomiska pelaren byggbran-

schens monetära vinster för samtliga aktörer inom byggprojekt (Zainul Abidin, 2010, s. 

422).  

 

Sammantaget erhöll vi en varierad kännedom rörande hållbart byggande. När vi frågade 

vad hållbart byggande innebar återgav respondent A, F, G och H mer precist miljömäss-

iga, sociala och ekonomiska aspekter medan resterande respondenter inte kunde skildra 

lika exakta beskrivningar. Dessutom upplevde vi en osäkerhet från resterande respon-

denter kring vad begreppet hållbart byggande faktiskt innebär, när vi lyfte begreppet 

möttes vi av en viss förvåning. Vilket ledde till att majoriteten av krävde en längre be-

tänketid för att kunna återge sina svar. Vi upplevde därigenom att termen hållbart byg-

gande inte var en vanligt förekommande term för våra respondenter, dock kunde re-

spondent A uttrycka sin ståndpunkt: 

 

”Aa för det första så måste man vara medveten om att man kan påverka. Och åh om 

konsulten inte ens vet vilka lösningar som, som skulle kunna vara bättre ur ett miljöper-

spektiv då är det ju kört” 
 

Respondent A lyfter, i enlighet med Zainul Abidin (2010, s. 421), vikten av en känne-

dom om hållbara lösningar. Dock erhöll vi av respondenten en smalare bild av hållbart 

byggande där endast den miljömässiga aspekten påpekas. Under våra intervjuer var det 

respondent G en av få vilka angav hållbart byggande vara en tredelad enighet: 

”Hållbart byggande är att man.. tar hänsyn till ja dom ekonomiska, sociala och vad är 

det tre, ekologiska aspekter” 

 

Vi erhöll få svar vilka direkt formulerade hållbart byggande utifrån ekonomiska, sociala 

och ekologiska aspekter. Men lika få påpekade sambandet mellan aspekterna. Att få de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer att samspela med varandra är en central 

del inom hållbarhet (Elkington, 1999, s. 73). Ett samband som respondent G formule-

rade: 
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”Men för mig är det ju liksom, asså det är ju asså dom här delarna fungerar med miljö, 

social.. Asså och så att man får och ekonomi liksom så man får en helhet va” 

 

Desto fler respondenter berörde indirekt miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekterna genom exemplifieringar och beskrivningar, där respondent F uttryckte sig 

enligt följande: 

 

”Ett byggande som minimerar arbetsskador, i byggskedet då och sen att det över tid att 

det är hållbara material. Att det, att man använder material som eeh.. Att man minskar 

på resurser, alltså uttaget ur moder jord helt enkelt. Och så ekonomifrågan att drifts-

kostnaderna ee, är.. Över tid… Låga, så låga som man kan. Eller att man jobbar med 

att få ned dom kostnaderna” 

 

Respondent F uttalar hållbart byggande utifrån dess tre pelare genom sina exempel. En 

relativt god kunskap uppfattade vi återfinnas då trots hållbart byggande var en obekant 

term, lyckas flertalet respondenter vara medvetna om vad begreppet hållbart byggande 

innebär. 

 

Det var delade meningar från respondenterna vid frågan om kännedomen rörande håll-

bara lösningar inom byggbranschen, där respondent G förklarade: 

 

”Jag tror att det finns en kunskap men än att den inte riktigt kommer.. att den inte rik-

tigt används, hoppas jag eller så inbillar jag mig bara att det är så för jag önskar att 

det är så. Men om man tittar liksom på slutresultaten när man går och tittar det som 

faktiskt blivit byggt så känns det som att kunskapen är låg om man säger så” 

 

Respondent G resonerar kring en motsättning rörande dagens kännedom inom bran-

schen. Där de byggobjekt vilka är färdigställda idag inte utstrålar en hög kännedom rö-

rande hållbara lösningar, snarare att det återfinnes en frånvaro av hållbara lösningar 

inom det som byggs idag. Citatet anser vi till viss del speglar variationerna i kännedom 

rörande hållbara lösningar. 

 

Det faktum att det som byggs idag visar brist på kännedom om hållbara lösningar här-

ledde respondent F till en rådande kortsiktighet snarare än en brist på kännedom: 

 

”Kunskapen finns nog men det är att man har, man har lite för kort horisont den som 

sitter och beställer jobb” 

 

Sammanfattningsvis upplevde vi inte att svaren följa ett direkt spår i frågan rörande den 

rådande kännedomen om hållbart byggande. Men vi fick indikationer på en grundläg-

gande kännedom om hållbarhet och hållbart byggande. Det vi kunde urskilja var dock 

en osäkerhet kopplad till termen hållbart byggande, en osäkerhet vi anser illustrerar en 

låg utbredning av hållbart byggande inom medarbetarnas arbete. En poäng vi anser 

stärks av det respondent G lyfter i sin argumentation rörande att det som byggs idag har 

få hållbara inslag. Våra observationer hade få hållbara inslag vilket indikerar en rådande 

kortsiktighet vilket överskuggar hållbara lösningar snarare än låga nivåer av kännedom. 

 

Vi tyckte oss uppfatta att en kännedom om hållbart byggande fanns hos respondenterna 

då det återgavs flertalet praktiska exempel av lösningar medarbetaren kan bidra med. 
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Därmed upplever vi att kriteriet kännedom uppfylls och förutsättningarna finns för att 

agera efter mer hållbara principer i ett led att bygga ett varumärke som associeras med 

hållbarhet. 
 
6.4.4 Hållbara lösningar 

Medarbetarnas kännedom om hållbart byggande anser vi vara en viktig aspekt då med-

arbetarens kännedom utgör grunden för att underleverantören ska kunna bygga ett va-

rumärke med som associeras med hållbarhet. Vi anser att kännedom om hållbart byg-

gande är en viktig aspekt, men det krävs att kännedomen ska kunna realiseras i faktiska 

lösningar för att kännedomen om hållbara lösning ska ha någon betydelse för varumär-

ket. Därför frågade vi medarbetarna vad de kan erbjuda sina kunder i form av hållbara 

lösningar. Vi erhöll förslag på lösningar som; rådgivning inom effektiv byggnation, 

minskad energiförbrukning i hus genom energismarta konstruktionslösningar, livscy-

kelperspektiv samt föreskrivning av miljövänliga materialval. Svaren från respondent A 

tog sin form i: 

 

”Samråda med alla kan ju vara ett sätt att vi eeh.. hållbarhetssätt eller lyfta upp fråge-

ställningar eeh.. och medvetandegöra kunden om att det här måste ni också ta hänsyn 

till” 

 

Inom den rådgivande rollen de flesta medarbetare ansåg sig inneha, uttryckte vissa re-

spondenter sig kunna lyfta frågeställningar och medvetandegöra kunder om hållbara 

lösningar som finns. Fortsättningsvis erbjuda smarta energilösningar enligt respondent 

B: 
 

“Kunskap om.. Hur mycket eeh.. Hur man utformar ett hus och hur mycket energi som 

går åt…. Hur man bygger på effektivast sätt” 

 

Svaret respondent B återgav fann vi överensstämma med miljöeffektivitet, en skjuvzon 

vilken minskar den ekologiska inverkan samtidigt som ekonomisk lönsamhet kan erhål-

las (Elkington, 1999, s. 78). Fortsättningsvis var en ofta återkommande fråga ett lång-

siktigt perspektiv där byggobjekt avsågs hålla över lång tid vilket respondent E lyfte: 

 

”Vi brukar tala om att våra byggnader ska ha en livslängd på 50 år, i alla fall på hus 

man gör, sen blir det väl oftast att de håller längre än så” 

 

Med en livslängd på 50 år och uppåt för de produkter vilka framställs av medarbetarnas 

ritningar ges ett perspektiv för hur viktigt det är att se över kostnader över tid, det vill 

säga en effektiv förvaltning samt låga driftkostnader. Att skapa värde genom hållbarhet 

var en fråga flera respondenter ansåg sig kunna lyfta genom rådgivning med beställare 

om, där respondent F uttryckte: 

 

”En långsiktig ekonomisk fråga, det är det ju. Att eeh.. Att drifter i en anläggning är… 

På en rimlig nivå och att man väljer material och att man väljer tekniska lösningar 

som, som under tid håller och kräver ett minimalt underhåll och drift. Så det.. Det före-

slår vi i princip alla projekt vi har” 

 

Där andra respondent E uttryckte liknande tankar: 

 

”Det ska.. hålla med tiden” 
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Och respondent C: 

 

”Energisnålt.. Under användning alltså.. Över tid” 

 

För att uppnå en lägre energiåtgång och därigenom sänka driftkostnader ansåg respon-

dent B sig kunna påverka värmesystem, installationssystem och isolering av väggar. 

 

”Bygga energisnålt med.. effektiva.. värmesystem, installationssystem ååh.. så mycket 

isolering av väggarna som det går och därigenom försöker hålla nere miljöpåverkan” 

 

Medarbetarna kan i sin yrkesroll bidra till ett mer hållbart byggande genom att fungera 

som en rådgivare och föreslå långsiktigt hållbara lösningar till beställare. De långsiktigt 

hållbara lösningarna respondenterna syftar till går att koppla till Livscykelanalyser 

(LCA) vilka är en arbetsmetod som beskriver en produkt, process alternativt aktivitet 

under dess hela livscykel (Ding & Forsythe, 2013, s. 256). Vidare inkluderar LCA en 

bedömning av byggnaders underhåll, ombyggnad, tillbyggnad och slutligen rivning 

(Ding & Forsythe, 2013, s. 256). LCA innebär därtill en bedömning av energianvänd-

ningen under byggobjekts hela livslängd (Ding & Forsythe, 2013, s. 256). En minskning 

av energianvändning vilket respondent F uttalade: 

 

”Att man väljer material och att man väljer tekniska lösningar som, som under tid hål-

ler och kräver ett minimalt underhåll och drift.” 

 

LCA är ett sätt för byggbranschen att ta sitt ansvar gentemot miljön och samtidigt nå 

ekonomiska fördelar på lång sikt (Ding & Forsythe, 2013, s. 256). Gällande möjlighet-

erna att göra ombyggnationer och tillbyggnationer utifrån ett arbete med LCA lyfte en 

respondent E konkreta exempel på detta: 

 

”Vi försöker ju göra byggnader som ska gå att ändra om i tiden, alltså att eeh.. Till 

exempel om man gör en förskola eller skola att innerväggar ska kunna flyttas, alltså att 

inte dom bär alltihopa utan man försöker flytta bäringen till färre ställen så du ska 

kunna omvandla.” 

 

Att minimera antalet bärande punkter i ett hus och använda material som kräver mini-

malt med underhållning och drift kan långsiktigt leda till ekonomiska effekter, effekter i 

form av kostnadsbesparingar där byggnader kan återanvändas samt att driftkostnaderna 

minskar för slutanvändarna. Byggbranschen har just kritiserats för att utgöra en stor 

producent av byggavfall, byggavfall som ofta uppstår i sammanhang med rivningar 

(Baldwin et al., 2009, s. 2067). Med ett LCA-perspektiv kan antalet rivna hus minskas 

vilket utöver har miljömässiga fördelar även inkluderar kostnadsbesparingar. 

Fortsättningsvis menade majoriteten av respondenterna att de hade möjlighet att påverka 

byggnationers materialval, dock i olika utsträckning enligt respondent E: 

 

”Just det här med material och annat det är ju inte så mycket som händer. Det är ju 

betong, stål och trä. Det är aa.. Det är inte så jättemycket att välja på hehe” 

 

I frågan om materialval uttryckte respondent C: 
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”Det skulle ju kunna vara ett exempel.. att byta ut cellplast mot en mer miljövänlig pro-

dukt då.” 

 

Vi författare fick föreställningen om att betong, stål och trä är någon form av basmateri-

al inom husbyggnation men att det ändå fanns substitut och alternativa lösningar. Vi 

observerade att medarbetarnas möjlighet att bidra med sin kunskap om husutformning 

samt materialval vara en av de främre punkterna vilka medarbetarna kan påverka. Uti-

från respondenternas svar fann vi att medarbetarna i sitt arbete kan konstruera hus på ett 

sätt vilket minskar energiförbrukning samt föreskriva material vilka har en lägre inver-

kan på miljön och därigenom bidra till ett hållbart byggande. Sammantaget bedömer vi 

att medarbetarna både innehar en kunskap om hållbart byggande samt att de kan erbjuda 

ett vitt spann av konkreta hållbara lösningar i sina tjänster. Tjänster vilka kan användas 

för att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Grönroos (2011, s. 246) 

hävdar att en underleverantör på egen hand inte skapa värde då underleverantörens roll 

snarare består i att förmedla värde. Därmed krävs det ett intresse från kunder och intres-

senter, för underleverantörens hållbara lösningar. Om det saknas ett intresse för under-

leverantörens hållbara lösningar saknas likväl möjligheten för WSP att genom hållbara 

tjänster bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. 
 
6.4.5 Intresse  

Rogers belyser (1995, s. 164) intresse som en viktig del i spridning av innovationer, där 

individer tenderar att komma i kontakt med innovationer som speglar dess intresse och 

behov. Intresse är även en faktor Zainul Abidin (2010, s. 421) framhåller för att uppnå 

ett mer hållbart byggande, där respondent D yttrar: 
 

”Ja intresset tror jag absolut finns. Men sen handlar det om pengar i slutändan” 

 

Och respondent H: 

 

”Intresset finns men, alltså du vet ju såna beslutssteg så finns intresset men steget till 

handling har man inte nått.” 

 

Respondent D och H lyfter här ett rådande intresse för hållbara inom branschen. Dock 

insinuerar respondenternas svar att intresset för hållbarhet överskuggas av ekonomiska 

vinstintressen samt att ta steget till att bli mer hållbar är avlägset. 

Det rådde olika åsikter från respondenternas om att det fanns ett intresse för hållbarhet 

och hållbara lösningar, där respondent G säger: 

 

”Tycker jag väl att det är lite sisådär, kräver att nån är liksomen eldsjäl.” 

 

Och respondent G: 

 

”Alltså jag tror det är väldigt personligt, väldigt individuellt hur mottaglig man är. Det 

beror mycket på personen om det är någon som är väldigt intresserad av någonting så 

kan man vara väldigt mottaglig” 

 

Totalt sett fick vi ingen klar uppfattning huruvida det föreligger ett intresse av hållbara 

lösningar inom branschen eller inte. Vi finner en inbördes oenighet emellan responden-

terna i frågan om intresse för hållbara lösningar. Vi ser oenigheten slutligen kunna 
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kopplas till individen. Differensen i huruvida det råder ett intresse för hållbara lösningar 

eller ej beror till individen och individens egna värderingar. 
 
6.4.6 Övertygelse 

Övertygelse uppkommer när en individ, alternativt en beslutsfattande organisation, bil-

dar en positiv eller negativ attityd till innovationen (Rogers, 1995, s. 162). Enligt Zainul 

Abidin, (2010, s. 422) är viktig del till övertygelse att medvetengöra att hållbara alterna-

tiv kan vara ekonomiskt försvarbara. Således innebär det att försöka övertyga genom-

funktionella värden (Erevelles 1998, s. 199). Respondent F vidhåller att sannolikheten 

ökar signifikant att övertyga makthavarna om det finns en positiv inverkan ekonomiskt: 

 

”Branschen är mottaglig om det finns en ekonomisk morot å vinning för företagen då, 

då kan de se det som en, en utvecklingspotential” 

 

En nackdel som nämns vid införandet av ett mer hållbart byggande är att de mer håll-

bara alternativen ofta är förknippade med en högre investeringskostnad, vilket respon-

dent F förklarar: 

 

”I dom flesta fallen så är det ju förenat med en högre investeringskostnad, att man väl-

jer hållbara material. Men på sikt får man ju ner driftkostnaderna oerhört” 

 

Vi uppfattade att det krävs ekonomiska incitament för att lyckas övertyga aktörer inom 

byggbranschen att välja mer hållbara alternativ. Att det krävs ekonomiska incitament för 

att välja hållbara alternativ går i linje med tidigare forskning om att funktionella värden 

har störst betydelse när det gäller varumärken inom B2B (Erevelles 1998, s. 199; Blom-

bäck & Axelsson, 2007, s. 419). En prövning för underleverantören, eftersom hållbara 

lösningar förknippas med en högre initial kostnad. Således finns det en ekonomisk bar-

riär som försvårar övertygelse för hållbara lösningar. Medarbetaren befinner sig således 

i en svår situation när det kommer till att övertyga enligt respondent F: 

 

”Det är väl det som är våran utmaning just på miljöområdet, att ha kunskap och kunna 

övertyga” 

 

I figur 10 vill vi illustrera en sammanställning över de argument vilka respondenterna 

har nämnt inom övertygelse, där de gröna rutorna illustrerar argument vilka kan an-

vända för att övertyga beställare att frångå den allmänna kortsiktigheten och istället se 

fördelarna med ett långsiktigt perspektiv. Där de röda rutorna representerar en motpol 

till de gröna rutorna, vilka försvårar medarbetarnas möjligheter att övertyga. 
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Figur 10: Argument för hållbart byggande. 

 

Utmaningen vi vill tydliggöra handlar om att övertyga företag inom byggbranschen att 

välja en högre investeringskostnad. En högre inversteringskostnad som långsiktigt leder 

till lägre driftkostnader, minska underhåll samt omformbara byggnader. En svårighet då 

respondenterna målar upp en bild där en kortsiktighet råder inom branschen. Fokus lig-

ger på initiala investeringskostnader vilket leder till att billigaste alternativ föredras, 

även om det innebär en större kostnad i ett långsiktigt perspektiv. Således är det av stor 

vikt att få in en långsiktig aspekt i denna beslutssituation. Vilken leder till alternativ 

som är dyrare i startskedet men billigare under byggobjektets totala livslängd. Vi kan 

konstatera att hållbarhet tycks kunna erbjuda ett funktionellt värde på lång sikt. Men det 

innebär även en problematik eftersom de funktionella värdena inte tillfaller samtliga 

aktörer inom byggprojekt. 

 

En underleverantör kännetecknas av dess kapacitet att framställa varor och tjänster till 

förmån för en köpare och dennes specifikationer (Blombäck & Axelsson, 2007, s. 419). 

Därav finner vi att underleverantörer har en möjlighet att övertyga kunder och intressen-

ter. Dock är underleverantören beroende av en accept från nästa part, en accept där håll-

bara lösningar godtas. Detta beroende medför att utan ett godkännande från nästkom-

mande part återfinnes ingen möjlighet för underleverantören att bygga ett varumärke 

som associeras med hållbarhet. Därmed finner vi det vara av stor vikt att söka finna den 

aktör vilken står för majoriteten av dessa beslut. 
 
6.4.7 Beslutsfattande 

Inom beslutsfattande ställs individen, eller en beslutsfattande organisation, inför en situ-

ation där de kan välja att implementera eller förkasta innovationen (Rogers, 1995, s. 

162). Byggbranschens primära aktörer är myndigheter, beställare, slutanvändare, entre-

prenörer, arkitekter och materialförsörjare (Zainul Abidin, 2010, s. 422). Aktörer som vi 

ser som primära intressenter, primära intressenter vilket enligt Crane & Ruebottom 

(2011, s. 79) innefattar intressenter som har en ekonomisk relation till företaget.  

 

Vid frågan om vilken aktör som har störst inflytande var respondenterna i det stora hela 

eniga, där respondent B svarar: 

 

”Beställaren som sitter på pengarna.” 
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Och respondent A: 

 

”Ja självklart är det ju byggherren som är betalare, denne styr ju vilken nivå man vill 

lägga på ett bygge” 

 

Kommunen nämndes av respondent D vilken är en stor offentligt beställare: 

 

”Kommunen är ju jättestor och dom sätter ju på något sätt kraven” 

 

En majoritet av respondenterna nämnde beställare, offentlig som privat, som den största 

beslutsfattaren vid acceptans/förkastelse av nya idéer. En beställare utför antingen för 

sin egen eller någon annan parts räkning en byggnation eller anläggning (Birgersson, 

2007, s. 3), vidare delas ofta beställare in i privat och kommunal regi (Nordstrand, 2000, 

s. 54-55). Svaren pekade mot att då beställaren är den aktör vilken innehar de finansiella 

medlen, finanser vilka främst verkar styra utformningen på projekt. Fortsättningsvis 

lyfte dock respondent F en avvikande syn på starka aktörer inom byggprojekt: 

 

”I dagsläget är det ju entreprenören som är stark” 

 

Entreprenörer vilka ansvarar för fysisk resning av byggobjekt enligt ritningar och bygg-

handlingar (Nordstrand, 2000, s. 60). Fortsättningsvis beskrev respondenten entreprenö-

rens inflytande vara en effekt av ett maktskifte vilket pågått under en längre tid enligt 

respondent F: 

 

”Om man ser för 100 år sen då hade ju arkitekten den starkaste rollen egentligen i, i 

processen men det där har väl på nått vis växlat under 1900-talet här. Så idag är det ju 

egentligen entreprenörerna som har en väldigt stark röst” 

 

Då respondent F var den ende vilken utnämnde entreprenören som den mest inflytelse-

rika aktören inom byggprojekt bad vi respondenten vidareutveckla sitt svar: 

 

”Varför vet jag inte riktigt men de… Aa.. Fler och fler totalentreprenader tror jag har 

gjort att byggentreprenörerna fått större talan och större förtroende” 

 

Totalentreprenader vilken är en entreprenadform som enligt Nordstrand (2000, s. 62) 

blir allt vanligare. Närmare innefattar totalentreprenader att byggherren köper ett hel-

hetsåtagande, en tjänst vilken innefattar både projektering och byggnation, där i mer 

omfattande projekt även drift och förvaltning inkluderas (Nordstrand, 2000, s. 63). Re-

spondent F påpekar här att när beställare köper helhetslösningar i form av totalentrepre-

nader tenderar, enligt dennes uppfattning, entreprenören få en ökad makt. 

 

Vi uppfattar i dagsläget att beställaren och beställarens önskemål till störst utsträckning 

acceptera eller förkasta hållbara värdepropositioner. Men även verkar beställaren diktera 

villkoren och utformningen av byggprojekt då beställaren är den aktör vilken förfogar 

över de finansiella medlen. Men där den ökande andelen totalentreprenader kan inverka 

ett framtida maktskifte där entreprenörens inflytande ökar. 

 
6.5 Underleverantörens begränsningar 

Vi fann det åligga en gemensam åsikt ibland samtliga respondenter att de alla upplevde 

sig vara begränsade i graden till vilken de kunde arbeta med samt inverka projekt att bli 
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mer hållbara. De främsta krafterna vilka verkade emot medarbetarnas möjligheter att 

föreskriva hållbara lösningar fann vi vara; beställarens krav och önskemål, LOU vilken 

innefattar offentliga beställare, sen inkoppling inom projekt, korta tidsramar inom pro-

jekt och kortsiktighet i beställarledet. Rörande beställaren vilken ofta styr utsträckning-

en projekt blir hållbara, där respondent F förklarar: 

 

”Vi som konsulter är ju också lite gran i händerna på våra beställare” 

 

Att respondent F vidare lyfter beställaren som den aktör vilken dikterar graden till vil-

ken ett projekt blir hållbart anser vi tydlig problematiken och den kontext som påverkar 

hur en underleverantör bygger ett varumärke. Webster and Keller (2004, s. 391) menar 

att B2B-marknader inte styrs av produkterna utan av köparna som styrs av egna strate-

gier för att leverera värde till kunder och andra intressenter. Även Blombäck & Axels-

son (2007, s. 419) menar att en underleverantör styrs av köparen. Vi instämmer både 

med Webster and Keller (2004, s. 391) och Blombäck & Axelsson (2007, s. 419) där 

respondenterna svar belyser ett liknande förhållande. Underleverantören är i många fall 

styrd av sina beställares önskemål och visioner för byggprojekt, önskemål vilka ofta 

sätter nivån för hur hållbart byggprojekt slutligen blir.  

 

Enligt våra intervjupersoner åligger det inom privat regi att beställarens planer för 

byggnationen dikterar graden till vilken slutprodukten blir hållbar enligt respondent F: 

 

”Men det har vi ju inte när vi jobbar med privata aktörer utan då får vi ju föreskriva i 

princip vad som helst. Men då är det viktigt att det finns ett uttalat, ett mål med en grön 

profil helt enkelt.” 

 

Och vidare där respondent B uttryckte sin åsikt i frågan som: 

 

”Ja de är väl främst beställarens vilja om man ska ha något miljöcertifieringssystem 

och eeh.. Vad som krävs, att man sätter krav. Det är väl de som påverkar, att beställa-

ren sätter krav” 

 

En fortsatt konkret aspekt vi erhöll, rörande begränsningar, av en respondent var re-

striktioner kopplade till offentliga beställare vilka måste följa LOU. Dels i form av att 

de flesta byggen använder just basmaterial i form av betong, stål och trä men här hade 

även lagen om offentlig upphandling (LOU) en inverkan enligt respondent F: 

 

”LOU-upphandlingen kan ju va.. Lite begränsande också där man inte får skriva in, 

alltså vissa fabrikat å typ utrustningar eller material i upphandlingar för då, då be-

gränsar man marknaden. Alltså det kan finnas nya miljöprodukter på marknaden men 

det får vi aldrig föreskriva för att det begränsas av LOU helt enkelt.” 

 

Indikationer återfanns att LOU var en faktor vilken i viss mån begränsade konsulternas 

möjligheter att influera ett mer hållbart byggande. LOU hindrar närmare graden till vil-

ken konsulterna kan föreskriva mer hållbara material. Ett tillägg bör göras till argumen-

tationen gällande att LOU endast omfattar offentliga beställare, således återfinnes 

många projekt där lagen inte utgör ett hinder för ett mer hållbart byggande. 

 

Både beställare inom privat respektive offentlig regi har en begränsande effekt på kon-

sulternas möjlighet att arbeta mer hållbart. Oavsett om beställaren var privat eller of-
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fentlig upplevde konsulterna sig ofta komma in för sent för att kunna influera mer im-

plementera mer hållbara lösningar inom projekt, vilket respondent C uttrycker: 

 

”Man skulle ju egentligen vilja komma in tidigare i de flesta projekt än vad man blir 

just nu på nått vis” 

 

Där effekten av en sen inkoppling inom projekt beskrevs från respondent E: 

 

”Det är inte så mycket vi kan göra eftersom det mesta är befintligt” 

 

Av våra respondenters svar kunde vi utläsa att ju tidigare skeden de inkopplas inom 

projekt desto större möjligheter har de att föreskriva mer hållbara lösningar. 

Slutligen omfattas byggprojekt ofta av korta tidsramar vilket som regel innebär tidsbrist 

enligt respondent F: 

 

”Ofta är det en väldigt pressad tidsplan som egentligen ska göras på alldeles för kort 

tid och då finns inte den här innovationskraften att fixa det helt enkelt utan det behövs 

vara uttalat från beställare att i det här projektet ska vi dels ha tid för att hitta nya lös-

ningar…” 

 

Respondent F lyfter här att de korta tidsramarna vilka byggprojekt ofta styrs av begrän-

sar medarbetaren i sin roll att söka finna alternativa lösningar vilka kan vara bättre ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Korta tidsramar vilka respondent E anser medbringar ett felaktigt 

förfarande: 

 

”De är lite så att vi ska göra lösningar och rita klart innan beställaren egentligen har 

bestämt vad han ska ha, och byggarna står på plats innan vi ritat klart och vill bara ha 

ritningar därför gör det att hela alltet är lite skevt och allt blir som lite, eeh aa. Konstig 

stress eller vad man ska säga” 

 

LCA och dess effekter som vi lyfte som en möjlighet för underleverantören att bidra till 

ett mer hållbart byggande har även sina begränsningar. Det värde som ett LCA-

perspektiv kan tillföra vid exempelvis en minskad energianvändning innebär ofta högre 

initial kostnad. Denna problematik konkretiseras av respondent F: 

 

”Ofta vill ju kunden ha en väldigt billig och effektiv lösning. Men, i dom flesta fallen så 

är det ju förenat med en högre investeringskostnad, att man väljer hållbara material. 

Men på sikt får man ju ner driftkostnaderna oerhört” 

 

Det kan tyckas vara godtagbart att betala ett högre pris då en möjlighet åligger att er-

hålla minskade driftkostnader, låga driftkostnader vilka kan väga upp en högre initial 

investering. En begränsning föreligger i beställarledet där en kortsiktighet råder. En 

ovilja återfinnes därav hos beställare att betala en högre summa för projekt trots låga 

driftkostnaderna på sikt. 

 

I figur 11 följer en sammanställning över begränsningar vilka påverkar medarbetarnas 

möjligheter att föreskriva mer hållbara lösningar. Begränsningar vilka är beställarens 

önskemål, kortsiktighet i beställarledet, lagen om offentlig upphandling (LOU), sen 

inkoppling samt korta tidsramar inom projekten.  
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Figur 11: Underleverantörens begränsningar. 

 

Medarbetaren verkar följaktligen inom ramarna av ett antal begränsningar vilka styr 

utsträckningen till vilken grad medarbetarna kan erbjuda hållbara värdepropositioner. 

Underleverantören kan därför endast via medarbetarna bygga ett varumärke som asso-

cieras med hållbarhet inom ramarna av rådande restriktioner. För att komma runt denna 

problematik har vi valt att behandla gemensamt värdeskapande. 

 
6.6 Gemensamt värdeskapande 
Enligt den värdeskapande processen är underleverantören och kunden delaktiga i ge-

mensamt värdeskapande genom ett kontinuerligt utbyte av resurser (Vargo, 2008, s. 

213; Vargo & Lush, 2004, s. 11). Kärnan i värde och gemensamt värdeskapande är att 

värde i sig måste uppfattas i en större social kontext, med flera olika ekonomiska och 

sociala parter (Vargo & Lush, 2007, s. 5). Ett byggprojekt från planeringsfas till an-

vändning inkluderar en rad aktörer som samverkar för att en idé om ett objekt ska reali-

seras till en färdig byggnad. Den stora andelen aktörer vilka samverkar genererar en 

naturlig följd i form av hög grad av interaktion och kommunikation enligt respondent A: 

 

”Ja jag tror i vår bransch så är det väl självklart då det är olika aktörer som samver-

kar. Jag menar vi har ju beställare som ju, jag mena tar du ett hus så har du kanske en 

byggherre på ett kommunalt bostadsbolag, och så har du en entreprenör som ska bygga 

och en konsult som projekterar” 

 

Kommunikation och interaktion olika aktörer emellan är av respondenten att döma en 

del av branschen. Den höga graden av kommunikation ser vi erhåller många likheter 

med tjänstedominant logik där dialog och interaktion är en central del (Ballantyne & 

Aitken, 2007, s. 367). Fortsättningsvis uppfattar vi ett gemensamt värdeskapande aktö-

rerna emellan inom byggprojekt. En ytterligare aspekt vilken inkluderas inom tjänste-

dominant logik där tillverkare av en produkt/tjänst likväl köpare tillsammans genererar 

värde genom ett utbyte av tillgångar (Vargo & Lush, 2011, s. 181; Vargo & Lush, 2004, 

s. 11). En argumentationslinje vilken väl överensstämmer med byggprojekt då en en-

Underleverantören 



   
 

 58 

skild underleverantör inte kan fullfölja ett byggprojekt. Det krävs exempelvis arkitekter 

vilka är medskapare av byggobjekts utformning likväl entreprenörer vilka ansvarar för 

den fysiska resningen av byggobjekt, men ytterligare fördelar kan erhållas enligt re-

spondent F i form av kunskapsutbyte: 

 

”Det är alltid fördelar att jobba tvärfackligt med andra. Att dra nytta av varandras er-

farenheter och kunskaper” 

 

Att aktörer inom byggprojekt gemensamt skapar värde är således inte enbart en förut-

sättning för att realisera byggobjekt, men även en möjlighet för ökat kunskapsutbyte. 

Att underleverantören, i sitt värdeskapande, spelar en roll i ett större sammanhang ser vi 

korrelera med Vargo & Lush (2007, s. 5) och Vargo (2008, s. 213) vilka beskriver nät-

verk där olika aktörer skapar värde gemensamt, och närmare där varje aktörs arbete bi-

drar till det ackumulerade värdet. En förutsättning för att de olika aktörerna inom nät-

verket ska bidra till det ackumulerade värdet är att de olika aktörernas kärnkompetenser 

organiseras (Vargo & Lush, 2004, s. 5-6). En organisering som inte enbart är viktig med 

externa parter enligt respondent F: 

 

”Ja precis man ökar ju i alla fall kunskaperna om man samverkar inom, som vi gör i 

företaget då. Plocka in kompetens som behövs ifrån andra kontor. Så är det ju” 

 

Baserat på svaren från respondent F kunde vi utläsa vikten av att inte endast ett tvär-

funktionellt arbete sker externt med övriga aktörer men även internt inom företaget, en 

synpunkt vilken överensstämmer med Vargo & Lush (2004, s. 5). Men fortsättningsvis 

att den höga graden av kundanpassning kräver en hög grad av samverkan, vilket över-

ensstämmer med Vargo & Lush (2007, s. 9) vilka menar att värdeskapande är unikt för 

respektive kund där varje kund kräver sin egen service och problemlösning. Den stora 

andelen aktörer samt höga graden av kundanpassning ställer krav på en tydlig kommu-

nikation, en tydlighet som blir än viktigare då varje enskilt projekt är unikt. När kom-

munikationen brister kan problem uppstå vilket respondent D exemplifierar: 

 

”Jag tycker det finns ett ganska roligt exempel där jag inte direkt var inblandad från 

början men där jag fick komma in lite senare. Då handlade det om än fastighet som vi 

fick en förfrågan om att: Lös vattnet på det här sättet, så gjorde vi det. Sen så kommer 

kommunen in senare. Meeen varför har ni löst det sådär vi vill ju ha lokalt omhänder-

tagande och rening” 

 

Problematiken respondenten lyfter här ter sig i ett merarbete som en effekt av bristande 

kommunikation mellan beställare och underleverantör. Citatet ovan statuerar ett exem-

pel över en utmaning kopplad till bristande kommunikation. Medarbetarna verkade som 

regel lyfta fördelar kopplade till interaktion med olika aktörer inom projekt, men samar-

betet uppfattade vi emellanåt vara bristfälligt sett till kommunikationen. 

Interaktion var en naturlig del inom byggbranschen då vi av våra svar kunde utläsa att 

värdeskapandet bestod i det totala arbetet ett flertal aktörer utför. Fortsättningsvis frå-

gade vi våra respondenter hur hållbarhet skulle kunna implementeras i den rådande 

kommunikationen, där respondent F svarade: 

 

”Det ska ställas högre miljökrav från alltså i detaljplaner ifrån alltså beställarhåll, 

kommunsidor, vatten eh.. Verken å dom myndigheterna som är med och dikterar villko-

ren alldeles från börjande det här att det snäpps upp där. För då blir entreprenörer 
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skyldiga att bygga mer hållbart och vi som konsulter kommer vi in beställningar där vi 

måste finna hållbara lösningar inom det här området för att kunna vara med och kon-

kurrera om anbuden och kontrakten.” 

 

Respondent F lyfter vikten av att alla aktörer inom branschen anstränger sig i ett led att 

uppnå ett mer hållbart byggande. Detta demonstrerar bilden Vargo & Lush (2007, s. 5) 

och Vargo (2008, s. 213) lyfter i form av aktörer vilka utgör delar av ett nätverk. En 

argumentation vi delar där vi anser att underleverantörens enda möjlighet att generera 

värde utifrån hållbara värdepropositioner kräver en accept av en extern part. I nästkom-

mande avsnitt inleds empiri-analysens andra breda teoretiska fält, hållbarhet. 

 
6.7 CSR  

Med hjälp av CSR fångar vi inledningsvis upp medarbetarnas syn på WSP:s roll i sam-

hället, närmare då medarbetarnas syn på hållbarhet utgör en viktig beståndsdel för att 

bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet.  

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är idag en allt mer inkorporerad del inom företag 

och organisationer. Inom byggbranschen är CSR och arbete med CSR-frågor fortfa-

rande i sin vagga (Zhao et al., 2012, s. 278). CSR är ett begrepp som kan ses som en 

drivkraft att förena lönsamhet med moraliska åtaganden (Wuttke & Vilks, 2014, s. 120). 

Dock finns det motsättningar mellan ökade intäkter och arbete med moraliska och filan-

tropiska åtaganden (Wuttke & Vilks, 2014, s. 120).  Mot denna bakgrund avser vi finna 

hur WSP förhåller sig till CSR.  

 

En av de tidigare CSR-modellerna som ännu används idag framtogs under 70-talet och 

består i fyra delar; ekonomi, juridik, etiska åtaganden samt arbete med filantropiska 

frågor (Carrol, 1979, s. 200). Vi ställde formulerade ett antal frågor vilkas bas ligger i 

CSR-pyramidens fyra delar för att söka finna hur respondenterna lyfte WSP:s arbete 

med dessa frågor idag. 
 
6.7.1 Ekonomiska & juridiska åtaganden 

Carrol (1991, s. 41) benämner att CSR-pyramidens fundament består i en ekonomisk 

aspekt vilken innefattar företags grundläggande ansvar att uppnå en ekonomisk tillväxt 

för sina intressenter. För att erhålla svar om CSR-pyramidens olika delar ställde vi en 

öppen fråga i vad WSP har för roll i samhället. Intentionen med att ha en öppen fråga 

var att få en bild över vad respondenterna ansåg att WSP hade för roll i samhället, utan 

att leda in dem på ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska aspekter. Detta då vi 

avsåg uppfatta respondenternas spontana åsikter. Respondent D utryckte ett ekonomiskt 

ansvar: 

 

”Vi ska ju producera kvalitet. Det är det vi ska göra. Det handlar ju om pengar” 

 

Respondent D menar på att lönsamhet för företaget är det grundläggande ansvaret, där 

kvalitet är en essentiell aspekt i att erhålla intäkter för WSP. En argumentation vilken vi 

finner korrekt, dock kan vi uppleva argumentationen vara av smal då den utesluter juri-

diska, etiska likväl filantropiska aspekter. Vidare utryckte respondent A en annan 

aspekt: 

 

”Ja det primära åtagandet som WSP ha är att följa lagar och förordningar” 
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För respondent A var WSP:s primära roll i samhället att se till att organisationens opere-

rar inom lagens ramar. En ståndpunkt vilken går i linje med CSR-pyramidens andra del 

vilken berör att organisationers arbete ska ske inom befintliga lagar och regleringar 

(Carrol, 1991, s. 41). 

 

Det ansvar som utrycktes var ekonomiska och juridiska aspekter. Aspekter som är fun-

damentala för ett företags överlevnad, vilka vi instämmer med. Samtidigt kan vi konsta-

tera att respondenterna inte utryckte någon bred syn av vad WSP har för ansvar inom 

samhället. 
 
6.7.2 Etiska & filantropiska åtaganden 

Enligt Carrol (1991, s. 42) innefattar den etiska aspekten inom CSR-pyramiden att före-

tag med fördel för samhällsnyttan bör arbeta med etiska åtaganden. Fortsättningsvis 

benämns slutligen CSR-pyramiden med en filantropisk aspekt vilket avser höja med-

borgares livskvalitet (Carrol, 1991, s. 42). Eftersom respondenterna inte utryckte några 

etiska eller filantropiska åtaganden vid frågan om WSP:s ansvar gentemot samhället 

valde vi att följa upp men en följdfråga. En följdfråga som där vi påminde responden-

terna om företagets slogan, att WSP bygger framtidens städer. En ledande fråga där re-

spondent E svarade enligt följande: 

 

”Det blir ju att vi bygger för städerna det gör vi ju eftersom vi gör både bostäder och 

infrastruktur åå… Så att.. Vi är ju med på alla delar i samhället” 

 

Respondent F: 

 

”Som företag tycker jag vi har ett ansvar eftersom vi är en stor aktör som, som faktiskt 

är med och formar samhällen idag” 

 

När vi ledde in respondenterna på företagets slogan lyfte respondent E och F ett ansvar 

gentemot samhället i form utformningen för framtidens bostäder och infrastruktur. Dock 

erhöll vi inledningsvis inget direkt exempel på etiska eller filantropiska ansvarsområ-

den. Baserat på de etiska och filantropiska åtagandena valde vi fråga respondenterna om 

det åligger något värde för WSP att engagera sig i välgörenhetsfrågor. Där respondent G 

svarade enligt följande: 

 

”Alla företag ehh..som vill vara högt ansedda så behöver man ju va ägna sig åt någon 

typ av välgörenhet.. För man ska få samhällets, folkets förtroende på något sätt” 

Flertalet av intervjupersonerna nämnde vidare projekt vilka WSP verkade inom i dags-

läget varav ett återkommande projekt var kallat sol och vatten. 

 

Respondent F: 

 

”Vi har ju jobbat med Sol/vatten så att vi har skänkt pengar till ett projekt som handlar 

om utveckling och eeh, av sådana här vattendunkar som man fyller med smutsigt vatten 

och så ställer man dom i solen. Och sen på fyra eller sex timmar blir det rent drickbart 

vatten, så sådana dunkar har ju sprits i Afrika bland annat” 

 

Där respondent H menade: 
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”Vi jobbar ju det här med sol/vatten, det är ju bra grejer va, det tycker jag faktiskt. det 

klingar liksom väl ihop med vår image” 

 

Respondent G, F, och H utryckte sig positiva till välgörenhetsarbete, men de flesta re-

spondenterna utryckte inget specifikt värde i välgörenhetsfrågor utan berättade allmänt 

om projekten. Dock utryckte sig respondent F och H värde i form av förtroende inom 

samhället och värde för företagets image. En positiv inställning till välgörenhetsfrågor 

bland medarbetarna anser vi vara en viktig för ett företag som vill associeras med håll-

barhet.  

 

Vi kan konstatera att endast ekonomiska och juridiska åtagandena exemplifieras från 

CSR-pyramiden, vilket överensstämmer med de tidigare definitionerna av CSR som 

innebar enligt Lee & Carrols (2011, s. 116) att nå ekonomiskt välstånd inom lagarna. En 

syn som vi anser vara smal, då enbart ekonomiska och juridiska åtaganden inte bidrar 

till varumärket. Likt Carrol finner vi (1991, s. 42) att etiska frågor och filantropiska åta-

ganden är i en gråzon där det inte finns något uttalat sätt hur företaget bidrar till sam-

hällsnyttan. 

 

Det smala synsättet kan bero på CSR är ett relativt nytt tillvägagångssätt inom bygg-

branschen (Zhao et al., 2012, s. 278). Motsägelsefullt nog utryckte respondenterna ett 

ansvar utöver för framtidens städer och infrastruktur utöver de ekonomiska och legala 

aspekterna, när vi påminde respondenterna om företagets slogan. Vidare upplevde vi en 

positiv inställning bland medarbetarna till ett arbeta med välgörenhetsfrågor.  

 

6.8 Byggbranschens CSR-kommunikation 
Inom denna del vill i lyfta hur medarbetarna upplever branschens agerande i förhållande 

till dess varumärkeskommunikation. Numera är det vanligt förekommande att företag 

lyfter tvivelaktiga tillvägagångsätt rörande sitt arbete med CSR, tillvägagångsätt vilka 

bidrar till oklarheter gällande vad företags sociala och miljömässiga åtaganden egentlig-

en innefattar (Dahl, 2010, s. 247). Respondent D, E, A och G ansåg att aktörerna inom 

byggbranschen inte lever upp till sina ansvarstaganden gentemot primärt miljön och 

samhället idag. Respondent D uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jo.. Egentligen tänker väl jag det att det är lite bullshit” 
 

Respondent E: 

 

”Man har inte riktigt kommit ikapp det man skriver tror jag” 

 

Vi fick bilden av att respondent A, D, E och G ansåg aktörer inom byggbranschen gene-

rellt inte leva upp till sin marknadskommunikation. En fara enligt Walker & Wan (2011, 

s. 227) vilka lyfter risker i from av försämrade ekonomiska resultat som en effekt av 

”green talk”, att inte leva upp till sina ansvarstaganden. Varefter vi sökte svar på re-

spondenternas syn på varför dagens green talk ändå förekommer. Ett område där vi re-

spondent D utryckte sig: 

 

“Pengar pengar money money” 

 

Ökade vinster genom fler sälj vilket respondent A utryckte: 
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“Sälja mer naturligtvis! Så är det ju” 

 

Vidare lyfte respondent G en aspekt vilken sträcker sig över tid: 

 

”Det är just det här. Det är viktigt att verka grön för annars får man inte kundernas 

förtroende, då blir man inte så högt ansedd idag utan” 

 

Vi noterade att respondent G upplevde att företag inom branschen, trots rådande green 

talk, upplevde sig vara manade att i sin marknadskommunikation åtminstone verka grön 

då det var en faktor vilken ändå ingav förtroendet. Ett förtroende vilken vi slutleder vara 

viktig då det på sikt är ett krav för företags framtida lönsamhet. Faktum är att hävda sig 

vara grön har närmast kommat att bli en hygienfaktor, vilket respondent H uttrycker: 

 

”Jag tror precis som det var tidigare både med miljön, att det är en hygienfaktor. Att vi 

måste ha det med, för att vara med på banan som en trovärdig aktör” 

 

Vi finner en rådande inflation i marknadskommuniceringen av gröna värden som kom-

municeras från de flesta aktörerna. I motsats till Walker & Wan (2011, s. 227) finner vi 

inte några försämrade ekonomiska resultat med att verka ”grönare” än vad företag i 

praktiken är. Vi finner snarare miljön vara en hygienfaktor för att anses som en trovär-

dig aktör på marknaden. Ett resultat av dagens marknadskommunikation blir att använ-

dandet av de etiska och filantropiska värdena utnyttjas i ett led att öka sin försäljning. 

 

Ett sätt för byggbranschens aktörer att framhäva sig trovärdiga i dess marknadskommu-

nikation är att använda sig av certifieringar (Nordstrand, 2000, s. 22). Vi fann att genom 

certifiering av sin verksamhet kommunicerar branschens aktörer etiska och filantropiska 

värden få lever upp till. 

 
6.8.1 Certifieringar 

Certifieringar är ett sätt att framställa sig som en trovärdig aktör på marknaden. Dessu-

tom förefaller certifieringar inneha en central roll vid inbringade av nya projekt för 

WSP, vilket respondent A yttrade: 

 

”Oerhört viktig, jag menar har du inte det då är du inte ens, då får du inte ens lämna ett 

anbud” 

 

Respondenternas belyser värdet av att certifiera verksamheten. Inom ramen av denna 

uppsats har certifieringarna ISO 9000 och 14000 behandlats mot bakgrunden att de två 

certifieringarna vilket WSP:s organisation omfattas av (WSP, 2014c). Där 9000 innefat-

tar riktlinjer hur produkter och tjänster framställs och 14000/14001 inkluderar ett före-

tags miljöpolicy (Viadiu et al., 2006, s. 142-143). För aktörer som inte certifierar sig 

uppstår en problematik kring att få i in uppdrag enligt respondent F: 

 

”Det finns nystartade företag här i stan som har ambitioner att bli stora men som inte 

fått lämna anbud när de är så nya att de inte hunnit få till nå sådana system så att de. 

Det är ju ett utslag direkt om man inte är certifierad” 

 

Vi upplever att certifieringar en grundläggande förutsättning för byggbranschens aktörer 

att få in nya uppdrag. Trots branschens ”green talk” åligger paradoxalt nog ett mån av 

förtroende i certifierade företag. Följaktligen ser vi kommunicering av en viss grad av 
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etiska och filantropiska värden vara hygienfaktorer. Vidare finner vi certifieringar spela 

en större roll än så. Certifieringar är närmast ett krav, en förutsättning för underleveran-

tören att vinna anbud och inbringa jobb till verksamheten. Därav finner vi en koppling 

mellan lönsamhet och etiska samt filantropiska antaganden. Och fortsättningsvis vikten 

av att associeras med hållbarhet vara av betydelse, då hållbar kommunikation, utifrån 

certifieringar, är en kritisk punkt för företagets lönsamhet. 

 
6.9 Summering empiri/analys 

Studiens empiri/analys följer likt teorikapitlet de två övergripande teman: varumärke 

och hållbarhet. Gällande hur en underleverantör bygger varumärken fann vi att medar-

betarna erhåller en relativt god kunskap om hållbart byggande likväl konkreta hållbara 

lösningar de kan erbjuda i sina tjänster. Dock pekar inte våra resultat mot något enhet-

ligt intresse för hållbart byggande eller hållbara lösningar. Det vi fann var att intresse 

för hållbara lösningar är olika från individ till individ. 

 

Våra iakttagelser pekar mot att underleverantören främst kan anta en rådgivande roll där 

medarbetarna kan lyfta hållbara lösningar där vi fann det gemensamt för samtliga re-

spondenter att de upplevde sig främst kunna bidra som rådgivare. Detta då medarbeta-

ren som regel endast kan föreskriva förslag eller lyfta frågeställningar, som en effekt av 

att de alltid kundanpassar lösningar efter beställares specifikationer och önskemål. Såle-

des är underleverantören alltid i behov av ett accept ifrån kunder och intressenter, utan 

ett accept åligger ingen möjlighet för underleverantören att leverera hållbara lösningar. 

Och därigenom ingen möjlighet att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. 

 

Gemensamt värdeskapande är en naturlig del inom byggprojekt där en hög grad av 

kommunikation råder mellan olika aktörer. Vidare ser medarbetarna stora fördelar i 

samarbeten inom den egna organisationen, likväl externt med andra aktörer för att ta 

vara på varandras kompetens.  

 

Då vi undersökte underleverantörens möjligheter att bygga ett varumärke som associe-

ras med hållbarhet sammanställde vi nulägesbeskrivning över hur underleverantören 

arbetar med hållbarhetsfrågor idag. Med utgångspunkt i CSR-pyramiden sammanställde 

vi medarbetarnas syn på WSP:s roll i samhället, en syn vi fann innefatta ekonomiska 

samt juridiska åtaganden. Vikten av etiska och filantropiska åtaganden var en gråzon 

vilken få medarbetare kunde besvara. Vi fann att majoriteten av medarbetarna tyckte 

etiska samt filantropiska åtaganden vara av betydelse varefter vi fann ett filantropiskt 

projekt benämnt sol/vatten pågå i dagsläget. 

 

Våra iakttagelser pekar mot att hållbarhet spelar en central roll i WSP:s möjlighet till att 

inbringa projekt. Hållbarhet, vilket tar sig formen i marknadskommunikation genom 

certifieringar, är närmast ett krav för att kunna inbringa nya projekt till WSP.  
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7.0 Diskussion och slutsatser 
I följande avsnitt kommer hållbarhet inom byggbranschen diskuteras. Fortsättningsvis 

kommer studiens forskningsfråga och syfte besvaras genom ett användande av de empi-

riska iakttagelser och dess tillhörande analys. Avslutningsvis kommer studiens teore-

tiska och praktiska bidrag presenteras tillsammans med förslag för framtida studier 

inom forskningsområdet. 

7.1 Hållbarhet inom byggbranschen 

Studiens iakttagelser visar på en bransch där företag kommunicerar en hög grad av 

gröna värden, det vill säga en grön profilering verkar rådande. I termer av hållbarhet ser 

vi främst det Dyllick & Hockerts (2002, s. 131) benämner miljömässiga aspekter an-

vändas för att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Ett grönt fokus vilket 

även innefattar underleverantören inom studien, WSP. Resultaten visar fortsättningsvis 

på att gröna värden erhåller en perifer position vilka åsidosätts för ekonomiska och 

tidsmässiga aspekter. Motsägelsefullt pekar inte våra resultat mot att miljömässiga 

aspekters sekundära placering har en negativ inverkan på WSP:s varumärke. Således 

står studiens resultat i motsättning med Walker & Wan (2011, s. 227) vilka lyfter finan-

siella risker för företag vilka inte lever upp till sina kommunicerade åtaganden då resul-

taten inte indikerar att finansiella risker åligger för WSP i nuläget. Den gröna profile-

ringen är snarare en faktor vilket inger ett förtroende hos beställare. En paradox existe-

rar inom branschen, likväl WSP där företag inte lever upp till sin gröna marknadskom-

munikation men likväl inger förtroende. Våra iakttagelser överensstämmer med Closs et 

al., (2010, s. 101) vilka argumenterar för att hållbarhet är en term vilken idag kan liknas 

med mer av ett modeord snarare än ett mål att sträva mot. Dock inger hållbarhet ett be-

tydelsefullt förtroende då utan en grön profilering, vilket oftast har sitt uttryck i certifie-

ringar, ges inte tillåtelse att lägga anbud. WSP är beroende av certifieringar för att in-

bringa uppdrag, trots att hållbarhet inte är en central aspekt i medarbetarnas arbete. Re-

sultaten pekar på att hållbarhet är ett ämne vilket anses vara lite av ett modeord inom 

medarbetarnas vardagliga arbete, men samtidigt vara ett aktuellt ämne. 

Våra iakttaggelser indikerar att hållbart byggande idag inte går vidare i någon betydande 

implementeringsfas inom byggbranschen, implementationsskeendet vilket Rogers 

(1995, s. 172) beskriver en fas där en individ eller organisation realiserar en innovation. 

Med förklaringen att rådande normer inom branschen tenderar att vara hämmande, att 

kännedomen och intresse om hållbart byggande inte är tillräckligt samt en för kort tids-

horisont som medför att de höga initiala kostnaderna blir ett ekonomiskt hinder för håll-

bart byggande. Våra observationer stämmer överens med det Rogers (1995, s. 172) be-

skriver som passiv förkastelse vilket innebär en avvisning utan att egentligen reflektera 

över den. Således verkar hållbarhet ur ett innovationsperspektiv fastna i sin spridning i 
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en form av passiv utgallring. Det är ett ämne vilket branschens aktörer känner till men 

som inte ges möjlighet att bli en central fråga då efterfrågan åligger i att bygga snabbt 

och minimering av investeringskostnad inom projekt. Trots att vi upplevt att marknaden 

därigenom inte är redo för hållbara lösningar än, har vi funnit att branschen har potential 

till snabba förändringar. Därigenom återfinnes en framtida möjlighet att byggbranschen 

efterfrågar hållbara lösningar. Således kan det finnas incitament att redan idag börja 

bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet om efterfrågan för hållbart byg-

gande ökar.  

 
7.2 Problemformulering och syfte 
 
Studiens problemformulering följer: 

”Vilka möjligheter har en underleverantör inom byggbranschen att bygga ett varu-

märke som associeras med hållbarhet” 

Studiens syfte följer: 

 

Att anlysera en underleverantörs arbetsprocess bidra till det teoretiska gap som forskare 

identifierat om hur företag inom B2B-marknader kan arbeta med att bygga varumärken. 

Mer specifikt för vår studie, ett varumärke som associeras med hållbarhet. Vi avser 

identifiera och bidra med förståelse om vad som påverkar möjligheterna för en underle-

verantör inom byggbranschen att bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. 

Våra resultat indikerar att en underleverantör inom byggbranschen har möjlighet att 

bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet via medarbetarna genom att över-

tyga beställare med de fördelar som ett mer hållbart byggande kan leda till. Våra iaktta-

gelser indikerar att en långsiktig ekonomisk vinning kan komma till uttryck genom en 

livscykelanalys (LCA). Närmare visar våra resultat att lägre underhållsbehov samt lägre 

driftkostnader kan erhållas på sikt genom ett arbete med LCA. Genom att medarbetarna 

rådgör med beställare att välja smartare energilösningar och bättre isolerings-alternativ 

kan således kostnader sänkas för såväl förvaltare som slutanvändare av byggobjekt. 

LCA vilket adresserar byggobjekts totala livslängd ser vi demonstrerar ett tydligt exem-

pel på hur ett arbete med hållbarhet kan bidra till ekonomisk lönsamhet. Våra observat-

ioner påvisar att LCA förutom att generera besparingar på sikt även bidrar till positiva 

effekter socialt och miljömässigt. Dels i form av att byggnader blir mer flexibla och kan 

återanvändas vilket minskar byggavfall och hälsoskadliga ämnen vilket är förenande 

med rivningar och nybyggnationer, varav kopplingen till de sociala och miljömässiga 

aspekterna. Således finner vi en koppling med LCA inom byggprojekt med att förena de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter att samverkar enligt Elkingtons TBL. 

Dock finner vi svårigheter för medarbetaren då våra resultat indikerar en kritisk punkt i 

sammanhanget. Ett arbete med LCA-perspektivet är långt ifrån en standard inom varken 

WSP eller byggbranschen. Vi fann att medarbetarna i viss mening saknade det större 

perspektivet. Med andra ord vilka positiva följdeffekter medarbetarnas arbete med håll-

bara ritningar kan ha inom byggprojekt. En förutsättning som behövs för att öka medar-

betarens möjlighet att övertyga 

Våra iakttaggelser indikerade även att en underleverantör inom byggbranschen genom 

sin externa marknadskommunikation har möjlighet att bygga ett varumärke som asso-
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cieras med hållbarhet.  Då utan hållbarhetsaspekter i form av certifieringar åligger föga, 

om någon möjlighet att inbringa nya projekt.  Dock krävs det data från underleverantö-

rens kunder för att fastställa hur pass stor betydelse den externa marknadskommunikat-

ionen har för en underleverantör. 

Vi har identifierat att det som främst påverkade underleverantörens möjligheter att 

bygga varumärken var: beställarens önskemål, kortsiktighet i beställarledet, lagen om 

offentlig upphandling (LOU), sen inkoppling samt korta tidsramar inom projekt. Vårt 

resultat indikerar att en väsentlig skillnad mellan privat och offentliga beställare, där 

offentliga beställare enligt lag måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU 

tvingar offentliga beställare att välja de billigaste alternativen vid produktion av bygg-

objekt, således kan mer miljövänliga alternativ finnas, alternativ vilka generellt inte får 

väljas på grund en högre kostnad. Ett hinder vi ej funnit bland privata aktörer. Bland 

privata aktörer visar resultaten på att beställarens önskemål har störst påverkan. Utöver 

lagar fann vi att medarbetarna ofta upplever en för sen inkoppling inom projekt, det vill 

säga att de involveras i ett skede inom projekt där majoriteten av besluten rörande 

byggprojekt redan är fattade. Ett problem då hållbara byggprojekt är i hög grad bero-

ende av byggobjekts initiala design, en sen inkoppling för underleverantören i besluts-

processen fann vi därav vara en betydande restriktion. Vi fann även att korta tidsramar 

satta av beställare där en rådande tidspress var vanlig inom dagens projekt, korta tids-

ramar vilka kan ha ett samband med en kortsiktighet inom beställarleden. Effekter upp-

står där, i många fall, produktframställningen startar innan produktbestämningen är klar, 

inte ovanligt är att entreprenörer står och väntar på att kunna arbeta då ritningar saknas 

eller inte är färdigställda. En situation uppstår där entreprenaden sätter press på underle-

verantören då den fysiska resningen av byggobjektet är beroende av ritningar. Ett felakt-

igt förfarande då produktbestämning är ett skeende vilket skall starta då produktbestäm-

ningen är färdigställd. Studiens iakttagelser tyder på att kortsiktigheten inom beställar-

ledet ger litet om något utrymme för underleverantören att testa nya lösningar eller 

lägga mer tid på att utforma mer hållbara lösningar. Konsekvensen blir att underleveran-

tören faller tillbaka på lösningar vilka fungerat tidigare. Vidare tenderar denna syn och 

kortsiktiga val generera högre driftkostnader samt ökad grad av underhåll vilket ökar 

långsiktiga kostnader.  

Våra resultat indikerar även rådande normer inom byggbranschen påverkar möjligheter-

na, där individer ovilja till förändring försvårar möjligheten att bygga ett varumärke 

som associeras med hållbarhet.  

7.3 Teoretiskt bidrag 
Genom att studera en underleverantör inom byggbranschen har studien bidragit till det 

teoretiska gap som forskare identifierat om hur ett företag som verkar inom B2B-

marknader kan arbeta med att bygga varumärken. 

 

Våra iakttagelser tyder på att det krävs en ekonomisk vinning för att övertyga aktörer att 

välja hållbara lösningar. Dessutom betonade medarbetarna vikten av teknisk expertis i 

samband med underleverantörens eget varumärke. Ekonomisk vinning och teknisk ex-

pertis vilket överensstämmer med det Chernatony (2004, s. 403) benämner funktionella 

värden. Vi anser att det överensstämmer med tidigare forskning om varumärken inom 

B2B som hävdar att funktionella värden är av störst betydelse (Erevelles 1998, s. 199; 

Blombäck & Axelsson, 2007, s. 419). Detta antyder att det är fördelaktigt att försöka 



   
 

 67 

bygga ett varumärke som förknippas med funktionella värden inom B2B och mer speci-

fikt i byggbranschen. 

 

Våra iakttaggelser indikerar även att emotionella värden är av betydelse. Emotionella 

värden, vilka tog sin form i relationerna medarbetarna skapar med sina kunder. Närmare 

att kunder erhåller en tilltro till vissa individer inom WSP, vilket överensstämmer med 

det Lynch & Chernatony (2004, s. 405) benämner emotionella värden. Våra observat-

ioner indikerar även att underleverantörens arbete med CSR tycks bidra med ett emot-

ionellt värde för medarbetarna då vi upplevde en positiv inställning bland medarbetarna 

att engagera sig i välgörenhetsfrågor. Detta innebär att hållbarhet i form av CSR kan 

användas av underleverantören för att visa medarbetarna att företaget tar ett ansvar mot 

miljön och samhället. Således indikerar våra iakttaggelser att emotionella värden har en 

betydelse inom B2B, framförallt internt för medarbetarna. Således stämmer våra resultat 

överrens med Erevelles (1998, s. 209) om att emotionella värden tycks ha en viss bety-

delse inom B2B. 

 

Då det saknas empiriskt stöd för hur företag inom B2B bygger varumärken (Beverland 

et al., 2007, s. 394 & Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010, s. 1037) bidrar studien med 

information om hur en underleverantör inom byggbranschen bygger upp ett varumärke. 

Framförallt i interaktionen mellan medarbetare och kund, där medarbetarna har möjlig-

heten att övertyga. Således bidrar studien med förståelse om vilken betydelse medarbe-

tarna har när en underleverantör bygger ett varumärke, vilket efterfrågats i tidigare stu-

dier (Beverland et al., 2007, s. 398). Studiens resultat visar även att underleverantörens 

externa marknadskommunikation är av betydelse för en underleverantör, vilket indike-

rar en motsättning till Harris & Chernatony (2001, s. 453) resonemang om att en under-

leverantör enbart bygger sitt varumärke i tjänsterna de levererar.  

 

Vår studie överensstämmer med tidigare studier om underleverantörer (Fitzsimmons et 

al., 1998, s. 371; Blombäck & Axelsson, 2007, s. 420) som bekräftar svårigheterna att 

som underleverantör bygga varumärken. Då studien bidragit med information om hur 

underleverantörens omgivning påverkar möjligheterna till att bygga ett varumärke har vi 

bidragit med förståelse för vilka strukturer en underleverantör måste förhålla sig till 

inom byggbranschen.  

 

Våra resultat indikerar att framförallt köparen påverkar möjligheten att bygga ett varu-

märke vilket instämmer med tidigare forskning om underleverantörer (Blombäck & 

Axelsson, 2007, s. 419; Webster and Keller, 2004, s. 391). Vi kan därmed konstatera att 

underleverantören likt Vargo & Lush (2007, s. 7) och Grönroos (2011, s. 246) att under-

leverantörer inte kan skapa värde på egen hand. Underleverantörens roll är vara en vär-

deförmedlare och med sina resurser erbjuda värdepropositioner, men det krävs en kö-

pare som realiserar värdet. För att vara en värdeförmedlare krävs kunskap, vilket över-

ensstämmer med Vargo & Lush (2004, s. 7) om de dynamiska resurserna, medarbetar-

nas kunskap om hållbara lösningar vilka är centrala för att bygga ett varumärke som 

associeras med hållbarhet. Vi fann att medarbetarna innehar en god kunskap om håll-

bara lösningar. Närmare bestämt, kunskap vilken utgör grunden för en värdeproposition 

som innefattar hållbarhet.  

 

Avslutningsvis bidrar studien med information om hur hållbarhet kan användas inom 

byggbranschen. Vi kan konstatera att hållbarhet både kan representera funktionella och 

emotionella värden, men att de funktionella värdena bara tillfaller vissa aktörer inom 
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projekten vilket innebär att hållbara alternativ tenderar att väljas bort inom byggbran-

schen. 

 
7.4 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag kan ses som en nulägesanalys vilken sammanställer och tyd-

liggör WSP:s möjligheter att arbeta med hållbarhet. Då WSP vill associeras med håll-

barhet kan vår studie bistå som underlag för WPS framtida utformning av arbeten med 

hållbarhet. Där vi ser framtida utmaningar åligger i möjligheten att uppmana och över-

tyga kunder och intressenter att välja hållbara alternativ. Fortsättningsvis har vi funnit 

att en högre kunskapsnivå gällande hållbarhet och hållbara lösningar hos medarbetare 

med en längre arbetslivserfarenhet. Två slutsatser vi drar av dessa skillnader i kun-

skapsnivåer om hållbara lösningar är; att kunskapen om hållbara lösningar ökar i takt 

med arbetslivserfarenhet men även att hållbarhet kan vara ett ämne vilket inte uppmärk-

sammas i en högre utsträckning inom WSP. Differenserna i kunskapsnivåer ger en möj-

lighet att vidare informera och utbilda medarbetarna inom företaget i hållbarhet. Ett 

förslag kan vara att se över dagens informationskanaler i form av introduktion vid nyan-

ställningar samt intranätet. Fortsättningsvis implicerar kunskapsskillnaderna inom håll-

barhet att det inte efterfrågas i någon större utsträckning internt. En ökad närvaro vid 

exempelvis seminarier med hållbarhetsfokus samt eventuell mer ingående utvärdering 

vid medarbetarsamtal skulle kunna öka medarbetarnas uppfattning om att hållbarhet är 

en viktig fråga. En möjlighet finns här att internt fastställa vad hållbarhet är för WSP. 

Närmare skulle det internt kunna bestämmas hur medarbetarna fortsättningsvis kan råd-

göra med kunder utifrån en internt fastslagen policy rörande hållbarhet utifrån exempel-

vis ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Att ha en gemensam tydligare in-

tern styrning för hur medarbetarna kan rådgöra sina kunder att välja mer hållbara alter-

nativ kan eventuellt minska dagens kortsiktighet och övertyga kunder om att välja högre 

investeringskostnader för att erhålla lägre kostnader på sikt. 

 

Slutligen föreslår vi att WSP internt söker finna ekonomiska incitament till att arbeta 

mer med hållbarhet. En lösning kan vara att erbjuda hållbara mervärdestjänster. Håll-

barhetspaket kan erbjudas där flera tekniker internt på WSP kan kopplas in, vilket kan 

leda till ökade intäkter genom ett ökat antal projekttimmar. 

 
7.5 Förslag för framtida studier 

Arbete med hållbarhet är ännu ett nytt inslag inom byggbranschen där vi ser hållbar-

hetsarbete vara en potentiellt framtida dynamisk process. Mot ovanstående resonemang 

anser vi att en replikering av vår studie med fördel kan göras i framtiden för att fånga 

upp hur hållbarhetsarbeten fortsättningsvis utvecklas. 

 

Som studiens resultat visar är underleverantören begränsad i vilken utsträckning under-

leverantörer kan bygga ett varumärke som associeras med hållbarhet. Vi ser ett behov 

av fortsatta studier som undersöker underleverantörers möjligheter inom andra 

branscher samt andra underleverantörer inom byggbranschen att bygga varumärke. 

Denna studie är inriktad på det interna perspektivet inom varumärket, vilket innebär att 

studien är inriktad på underleverantörens medarbetare och deras uppfattning om vilka 

möjligheter det finns att bygga ett varumärke. Vi finner det intressant att närmare under-

söka underleverantörens kunder och vad de önskar för värden från underleverantören.  

 

Fortsättningsvis indikerar våra resultat att byggprojekt inkluderar en rad olika aktörer 

vilka tillsammans genererar värde för kunden. Kärnan i värdeskapande inom byggpro-
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jekt åligger just i de olika aktörernas samverkan, en samverkan med fördel kan studeras 

närmare. 

 

Slutligen pekar studiens resultat mot att det återfinnes begränsade ekonomiska incita-

ment för underleverantören att arbeta med hållbarhet, men vidare att utan ekonomiska 

vinster kopplade till arbete med mer hållbara lösningar är sannolikheten låg att hållbar-

het får ett genomslag. Framtida forskning kan med fördel närmare undersöka hur eko-

nomiska incitament kan uppkomma i samband med hållbara lösningar. 
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8.0 Sanningskriterier 
I studiens sista kapitel redogör vi för sanningskriterierna. I detta avsnitt är vår intent-

ion att presentera sanningskriterierna utifrån en bedömning av studiens trovärdighet 

samt äkthet. 

 

Vi kommer här diskutera graden av tillförlitlighet studien innefattar. En diskussion vi 

för genom begreppen validitet och reliabilitet, två begrepp vilka utger kvaliteten på den 

insamlade datan (Kylén, 2004, s. 140). 

 
8.1 Trovärdighet 
Reliabilitet behandlar frågan huruvida det valda forskningsinstrumentet innehar en obe-

roende effekt på det aktuella undersökningsområdet, gällande reliabilitet finns det en 

fråga forskaren kan ställa sig: är den insamlade datan lämplig för forskningsområdet och 

har datan samlats ihop på ett korrekt sätt? (Denscombe, 2009, s. 378). Närmare kan en 

kvalitativ studies trovärdighet utvärderas efter de fyra kriterierna; tillförlitlighet, över-

förbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2011, s. 402-405). 

 

Sociala verkligheter av olika slag kan beskrivas ur många olika synvinklar och det är 

sättet forskaren sammanställer dessa olika synvinklar vilken avgör graden till vilken en 

studies tillförlitlighet uppfylls (Bryman & Bell, 2011, s. 403). Samt för att öka graden 

av tillförlitlighet kan forskarens resultat returneras till studiens respondenter för att be-

kräfta att en korrekt tolkning genomförts (Bryman & Bell, 2011, s. 403). Vi upplever att 

en bekräftelse av våra tolkningar ej varit nödvändig då vi spelat in samt noggrant tran-

skriberat samtliga intervjuer. Detta förfarandesätt har tillåtit oss goda granskningsmöj-

ligheter av materialet samt bidragit till att vi forskare fått en närhet till materialet vilket 

stärker en korrekt tolkning av vår empiri. Vidare anser vi att ge respondenterna möjlig-

het att i efterhand möjlighet att korrigera sina svar kan ha en negativ inverkan på empi-

rin då intervjupersonerna själva kan lyfta en verklighet de anser önskvärd snarare än den 

de befinner sig i. 

 

Överförbarhet, även kallat extern validitet, berör hur pass användningsbara studiens 

observationer är utanför studiens ramar (Denscombe, 2009, s. 379). Vidare tenderar 

överförbarhet inom kvalitativa studier vara lägre än kvantitiva studier då ett fokus ligger 

på djup snarare än bredd (Bryman & Bell, 2011, s. 403). Projektering av byggnader och 

anläggningar är ett arbete som sker på ett likartat sätt på en nationell nivå. Mot denna 

bakgrund kan det argumenteras för att studiens iakttagelser kan generaliseras mot un-

derleverantörer övriga svenska som verkar inom byggbranschen. Dock är generaliser-

barhet inte centralt inom ramen av denna studie, tyngdpunkten ligger på en djupare för-

ståelse av en social kontext. 

 

Pålitlighet är ett kriterium vilket innefattar att författare tydligt redogör för forsknings-

processen samtliga steg i allt ifrån problemformulering, val av respondenter, anteck-

ningar, intervjuer et cetera för att forskningens kvalité ska kunna bedömas (Bryman & 

Bell, 2011, s. 405). Vi har i största utsträckning sökt säkerställa att vår tolkning av teo-

rierna inom studien samt att vår tolkning av intervjuerna är korrekt. Därtill har vår hand-

ledare i uppsatsperiodens slutfas läst och kritiskt granskat studiens alla delar. 

Bekräftelse berör att forskaren söker säkerställa ett agerande i god tro, det ska närmare 

tydliggöras att forskaren inte tillåtit personliga värderingar eller förkunskaper influera 
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studiens utförande eller resultat (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Vi har under studiens 

gång strävat efter att kontinuerligt upprätthålla en objektivitet, dock innefattar det en 

utmaning att inte låta sin förförståelse eller sina värderingar påverka studiens riktning. 

För att motverka våra värderingars inverkan på studien har vi tillåtit utomstående läsa 

samt påpeka uppsatsens innehåll för att upphäva eventuellt subjektiva tendenser. Dock 

är det ofrånkomligt att i en kvalitativ studie som vår att inte i någon mån påverka studi-

ens utförande eller resultat. 

 

Tack vare att vår handledare i uppsatsperiodens slutfas granskat studien anser vi att 

uppsatsen håller en objektiv nivå och därigenom fullgör denna bedömningsgrund. 

 
8.2 Äkthet 
Frågan om äkthet är ett tillvägagångsätt att utvärdera huruvida forskare kan visa att de-

ras insamlade data är exakta och korrekta (Denscombe, 2009, s. 380). Närmare kan en 

utvärdering ske utifrån kriterierna rättvisande bild samt pedagogisk autencitet (Bryman, 

2008, s. 356-357). Rättvis bild innefattar huruvida en undersökning återger en rättvi-

sande bild av det område vilket studerats (Bryman, 2008, s. 357). Inom kvalitativa stu-

dier tolkar författare sociala kontexter och miljöer varefter det är av stor vikt att en rätt-

vis bild lyfts fram av de empiriska observationerna. Under arbetsgången med transkribe-

ring av våra intervjuer har vi författare uppnått en närhet till det empiriska materialet. 

Genom att vi fortsättningsvis utan redigeringar återgett våra intervjupersoners egna ord i 

form av flertalet citeringar anser vi genererar god skildring av intervjuernas åsikter. 

Hade vi exempelvis redovisat våra iakttagelser i en sammanfattning av respondenternas 

åsikter anser vi till en lägre nivå uppfyllt kriteriet rörande att återberätta en rättvisande 

bild. 

 

Under studiens gång upplevde vi författare ett generellt högt intresse för vårt ämnesval. 

Vid ett flertal tillfällen fick vi förfrågningar om vad vi lyckats finna samt om vi kunnat 

dra några slutsatser. Fortsättningsvis har samtliga respondenter inom studien själva valt 

att medverka samt avsätta 30-60 minuter av sin tid, något vi anser stärker vår uppfatt-

ning om att en hög intressenivå för ämnesvalet funnits hos respondenterna. Därtill hade 

flertalet respondenter funderingar över vad övriga respondenter inom studiens återgett 

för svar, samt att en majoritet av respondenterna begrundade sin egen situation och egna 

arbete med hållbarhet i dagsläget efter intervjuernas slut. Vi författare härleder detta till 

att vår studie gett upphov till att våra respondenter lärt sig något om sig själv och sin 

egen situation. Mot denna bakgrund är kriteriet rörande ontologisk autencitet uppfyllt då 

intervjupersonerna har ökat sin egen förståelse om den sociala kontext de befinner sig 

inom (Bryman, 2008, s. 357). 

 

Fortsättningsvis anser vi att kriteriet pedagogisk autencitet uppfylls, ett kriterium vilket 

medför att företagets konsulter fortsättningsvis kommer öka sin förståelse för hållbarhet 

(Bryman, 2008, s. 357). Då samtliga inom WSP kommer få ta del av studien ger detta 

upphov till att konsulterna kommer kunna få ta del av varandras åsikter och tankar rö-

rande hållbarhet och hållbart byggande. Detta anser vi ökar den interna uppfattningen 

om vilken roll medarbetarna inom WSP upplever kunna bidra med i processen mot ett 

mer hållbart byggande. 

 

Utifrån vår argumentation och det resonemang vi fört ovan bedömer vi författare att 

kraven för en god trovärdighet och äkthet inom studien är uppfyllt men även att denna 

studie har relevans för intervjupersonerna. 
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Appendix 1: Intervjumall 
Bakgrundsinformation om respondent 

1. Vad har du för yrkesroll inom företaget och kan du kort redogöra för dina arbetsupp-

gifter? 

2. Hur länge har du arbetat som konsult? 

Tema varumärke 

1. Vad tror du att WSP:s kunder och intressenter förknippar ert varumärke med? 

2. Anser ni att WSP:s nuvarande arbete med hållbarhet kan locka kunder inom nya 

marknader? Hur? 

3. Kan ni närmare förklara hur viktigt ni tror att certifiering enligt ISO 9001 och 14001 

är för era kunders val av konsultföretag? 

Underleverantörens möjligheter att bygga ett varumärke 

1. Hur ser byggbranschen ut i termer av förändring, är branschen föränderlig eller sta-

tisk? Kan ni exemplifiera? 

2. Hur mottaglig upplever ni byggbranschen vara för nya idéer? 

3. Kan ni exemplifiera idéer vilka haft betydande inverkan på branschen? 

4. Vilken aktör inom byggprojekt anser du har störst inflytande vid accep-

tans/förkastelse av nya idéer? Varför? 

5. Vad tror ni krävs för att konsulten i sin roll skall kunna sprida hållbarhet genom reste-

rande steg i byggprojekt? 

6. Vad anser ni främst styr utformningen av de projekt ni arbetar inom? 

7. Känner du dig begränsad i din yrkesroll gällande utsträckningen ni kan arbeta mot 

mer hållbara slutprodukter? Vad är det som begränsar dig? 

8. I vilken omfattning uppskattar ni den rådande efterfrågan vara av era kunder på håll-

bara lösningar? 

9. I vilken utsträckningar uppmuntrar ledningen centralt dig och dina kolleger att upp-

muntra era kunder till att välja hållbara alternativ? 

10. Sett till lagar och restriktioner, upplever du att de begränsar era kunder i utsträck-

ningen de kan välja hållbara lösningar av er? Hur? 

11. Upplever du att något annat influerar graden till vilken ni levererar hållbara lösning-

ar vilka vi inte berört? Om ja, vad då? 

 

 

 

 



   
 

 
 
 

Tema hållbarhet 

Hållbarhet och hållbar utveckling 

1. Har ert företag någon avdelning vilken arbetar enbart med hållbarhetsfrågor? Om så 

är fallet, förklara kortfattad denna avdelnings verksamhet. 

2. I vilken utsträckning får ni centrala direktiv av ledningen gällande hur hållbarhetsar-

beten skall utföras?  

3. Hur styrd upplever ni er vara av ledningens centrala direktiv gällande hållbarhetsar-

bete? 

Hållbarhet inom företag 

1. Kan ni förklara närmare hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor idag och är det vanligt 

förekommande? 

2. Vad påverkar enligt dig utsträckningen till vilken grad byggprojekt blir hållbara idag? 

3. Gällande hållbarhetsarbete inom byggbranschen, anser du detta område håller på att 

förändras? Varför/Varför inte? 

Sustainable construction - Hållbart byggande 

1. Vad innebär hållbart byggande för dig? 

2. Vad kan ni som konsult erbjuda kunder i form av hållbara lösningar? 

3. Upplever du ofta i ditt arbete att byggprojekt vilka du verkar inom hade kunnat in-

kludera mer hållbara lösningar? Om ja, kan du exemplifiera? 

4. Upplever du att en god kunskap om hållbara lösningar finns inom branschen? 

5. Upplever du att det råder ett intresse för hållbara lösningar inom dina byggprojekt? 

Om ja, kan du förklara närmare vilka lösningar som efterfrågas? 

6. Hur svårt anser du det vara i din yrkesroll att påverka graden till vilken slutprodukten 

blir hållbar? Varför? 

7. I vilken utsträckning förekommer samarbete mellan er och intressenter med avsikten 

att skapa mer hållbara slutprodukter? 

8. Ser ni några fördelar i att ingå i hållbarhetssamarbeten med intressenter? varför/varför 

inte? 

CSR 

1. Sett till de lagar och restriktioner kopplade till byggprojekt, vilka lagar anser ni 

främst styr dig i ditt arbete? Varför? 

2. Vilka åtaganden gentemot samhället anser ni WSP ha? 

3. Åligger det något värde i att för WSP:s del arbeta med välgörenhetsfrågor enligt er? 

Varför? 

4. Upplever du att det är vanligt inom byggbranschen att aktörer hävdar att de är ”grö-

nare” än de i praktiken är? Om ja, kan du beskriva närmare hur dessa aktörer framhäver 

sig vara “gröna”? 



   
 

 
 
 

5. Hur tror du det kommer sig att företag hävdar sig vara gröna men inte lever upp till 

det? 

TBL 

Skjuvzonen miljö & ekonomi 

1. I vilken utsträckning har hållbara byggprojekt möjligheten att idag bli lika lönsamma 

som icke hållbara byggprojekt för WSP? 

2. Gäller samma resonemang för branschen som helhet? Varför? 

Skjuvzonen miljö & social 

1. Sett till branschen i dagens läge, anser du att rådande arbete är hållbart nog för att 

fortgå för framtida generationer? Varför? 

2. Vad behöver förändras? 

3. Vad har konsulten för roll i arbetet mot en hållbar byggbransch? 

Skjuvzonen social & ekonomi 

1. Hur kan WSP säkerställa att efterkommande aktörer inom projekt minimerar arbetsre-

laterade skador samt säkerställer goda arbetsvillkor? 

Appendix 2: Informationsbrev 

Vi är två civilekonomstudenter vid Umeå universitet som nu gör en d-uppsats om håll-

barhet inom byggbranschen. Vår undersökning ämnar undersöka byggbranschens arbete 

med hållbarhet idag och hur hållbarhet kan användas i samband med varumärket. 

För att samla in material till vår undersökning ämnar vi utföra ett antal kvalitativa inter-

vjuer med konsulter inom WSP. Dessa intervjuer är frivilliga och anonyma där det är du 

som respondent som avgör om du vill delta. Du som respondent kan när som helst av-

bryta intervjun och vidare behöver du inte besvara intervjuns samtliga frågor. Intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas. Materialet kommer endast användas för under-

sökningens syfte och du kommer kunna få tillgång till den färdiga uppsatsen om så öns-

kas.  

 

Vi kommer bifoga våra kontaktuppgifter nedan och ni får gärna kontakta oss med frågor 

eller vidare funderingar kring intervjuerna eller undersökningen. 

Tack för din medverkan! 

 

 

Olof Lantto    Victor Sandqvist 
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