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Sammandrag 
Studiens syfte är att undersöka hur företag inom den svenska byggindustrin integrerar Global 

Compact samt huruvida detta fenomen kan förklaras med delar av nyinstitutionell teori. Tidigare 

studier har påvisat svårigheter kring integreringen av frivilliga regleringar, såsom Global 

Compact, då de i stor utsträckning är utformade på ett övergripande och flexibelt sätt. Inom 

byggindustrin återfinns denna problematik, samtidigt som branschen de senaste åren gett 

hållbarhet ett ökat fokus. För att undersöka studiens syfte har vi gjort en fallstudie som 

inkluderar de tre största byggföretagen i Sverige. Resultatet visar att integreringen av Global 

Compact inom den svenska byggindustrin sker främst via uppförandekoder samt genom uttalade 

visioner och hållbarhetsaktiviteter, främst inom miljöområdet. Vidare tyder resultatet på att 

Global Compact har blivit en institutionaliserad norm bland de stora byggföretagen. 

 

 

Nyckelord 
Global Compact, frivilliga regleringar, hållbarhet, den svenska byggindustrin, uppförandekod 

och nyinstitutionell teori. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Hållbar utveckling är ett område som ökat markant inom företagsvärlden de senaste åren (Yttra, 

2011). Utöver de lagar som kontrollerar företags skyldigheter inom hållbarhet har en rad olika 

frivilliga regleringar vuxit fram i syfte att öka företags sociala- och miljömässiga ansvar. 

Frivilliga regleringar kan vara riktlinjer, standarder eller rankningar med syfte att leda och 

kontrollera organisationers hållbarhetsarbete. Dessa regleringar är ofta flexibla vilket innebär att 

varje organisation har möjlighet att anpassa och tolka intentionerna så att de stämmer överens 

med företagets verksamhet. Frivilliga regleringars flexibilitet kan i sig skapa frågor om huruvida 

organisationer faktiskt implementerar dem. Flera experter menar att det finns en diskrepans 

mellan företags marknadsföring och de faktiska hållbarhetsaktiviteterna (SvD, 2013A och 

Grafström, 2010). Vidare kan man se att få börsnoterade svenska företag har hållbarhetschefer 

eller liknande funktioner i ledningsgruppen vilket indikerar på att svenska företag inte ser hållbar 

utveckling som en koncernövergripande fråga (SvD, 2013B). 

 

Den globalt största internationella frivilliga regleringen, är FN:s Global Compact med cirka  

10 000 medlemmar i 130 olika länder. Global Compact är en frivillig strategisk policy med syfte 

att öka organisationers ansvarstagande genom tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, korruption och miljö (Utrikesdepartementet, 2013). Kontrollen rörande Global 

Compact sker främst genom en årlig rapport, Communcation of progress också kallade COP-

rapport, där företagen redogör för hur de arbetar med regleringen. Kritik som riktats mot Global 

Compact är bland annat bristande kontroll och utvärdering samt vaghet vilket gör den svår att 

implementera (Arevalo och Fallon, 2008 och Rasche, 2009). Denna kritik bekräftas till viss del i 

FN:s årliga utvärderingsrapport från 2011 som visar att få medlemmar implementerar Global 

Compact i den dagliga verksamheten samt att endast 32% av medlemsföretagen har som norm att 

implementera Global Compact i deras dotterbolag (United Nations Global Compact, 2011). 

 

På uppdrag av FN utförs var tredje år en undersökning om vd:ars uppfattning om hållbar 

utveckling utifrån Global Compacts principer. Den senaste utfördes av konsultföretaget 

Accenture år 2013 och resultatet av studien visar bland annat att 67 % av de tillfrågade vd:arna 

anser att företag inte gör tillräckligt för att adressera hållbarhet. Vidare visar undersökningen att 
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det finns en diskrepans mellan företags hållbarhetsstrategier och de faktiska aktiviteterna de utför. 

I undersökningen framgår också att infrastrukturbranschen, där byggföretag utgör en stor andel, 

avviker från resterande branscher i vissa avseenden. Bland annat framkommer att fokus på 

hållbarhetsfrågor generellt har stagnerat men att det i infrastrukturbranschen tar en annan 

vändning och snarare får större utrymme (Accenture och United Nations Global Compact, 2013). 

Cachadinha (2009) beskriver hur trender inom hållbarhet tenderar att influera byggindustrin 

senare än många andra branscher vilket skulle kunna ses som en förklaring till industrins ökade 

fokus på hållbarhet. Studier har också visat på att byggindustrin har svårigheter med 

implementeringar av frivilliga regleringar såsom Global Compact (Cachadinha, 2009 och Landin, 

2000). Redaktionella artiklar och undersökningar verifierar till viss del att den svenska 

byggindustrin lyder under Cachadinhas (2009) studie och att branschen inte ligger i framkant 

gällande hållbar utveckling (Johnny Kellner, 2012 och Folksamundersökningen, 2013). 

Accentures undersökning från år 2013 kombinerat med tidigare studier som visar på Global 

Compacts brister och på implementeringssvårigheter kopplat till frivilliga regleringar inom 

byggindustrin gör ämnet intressant att studera. Vidare saknas implementeringsstudier av 

frivilliga regleringar i den svenska byggindustrin och därför har vi valt att undersöka hur företag 

inom denna sektor integrerar den frivilliga regleringen Global Compact.  

 

Tidigare studier om frivilliga regleringar visar att dessa ofta isoleras helt från den huvudsakliga 

verksamheten (Schwartz och Tilling, 2009 och Cetindamar, 2007). Enligt Schwartz och Tilling 

(2009) handlar implementeringen av frivilliga regleringar mestadels om att sätta regleringen i 

rampljuset som en legitimitetssymbol i organisationen. De faktiska aktiviteterna har inte särskilt 

stort fokus och ifrågasätts inte heller, utan istället ligger fokus på definitioner och koder. Detta 

kan enligt författarna kopplas till delar av nyinstitutionell teori. Bland annat skriver Meyer och 

Rowan (1977) om hur man kan särskilja legitimitetsåtgärder från den huvudsakliga 

verksamheten genom särkoppling, ett begrepp som syftar till att separera den formella strukturen 

från de faktiska aktiviteterna inom en organisation i syfte att hantera externa påtryckningar. 

Varför företag inte i större utsträckning väljer att integrera frivilliga regleringar, såsom Global 

Compact, skulle kunna förklaras med Meyer och Rowans (1977) begrepp särkoppling. Å andra 

sidan pekar mycket av dagens studier på att transparens är en nutida trend och en viktigt 

framgångsfaktor för företag (Frankzen Starrin, 2013, Sahlin och Wedlin 2008 s. 231), vilket 
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skulle kunna tänkas försvåra en eventuell särkoppling. Dock menar Meyer och Rowan (1977) att 

företag kan ses som transparenta, men trots det, välja att dölja vissa strategier och beslut. Meyer 

och Rowan (1977) har än idag stort utrymme i den akademiska världen, trots att deras mest 

framstående artikel är 36 år gammal, vilket gör det intressant att undersöka dess nutida 

applicerbarhet. Även Brunsson (1993) beskriver hur det förekommer en diskrepans mellan beslut 

och aktiviteter i organisationer. Han menar att detta leder till brist på kontroll och enhetlighet. 

Han presenterar en lösning som han benämner hyckleri vilket innebär att organisationen uttalar 

sig annorlunda än hur de faktiskt agerar. Han menar att man genom uttalanden kan bevara 

offentligt stöd, trots att organisationens aktiviteter inte stämmer överens med det man uttrycker 

(Brunsson, 1993). Då det finns tidigare studier som indikerar på låg organisatorisk integration av 

frivilliga regleringar vill vi undersöka huruvida vårt resultat skulle kunna förklaras med delar av 

nyinstitutionell teori. 

 

För att undersöka hur medlemsföretag i den svenska byggindustrin integrerar Global Compact 

samt huruvida delar av nyinstitutionell teori kan förklara detta fenomen kommer vi att studera 

Sveriges tre största byggbolag, NCC, Peab och Skanska, vilka tillsammans står för cirka 50 % av 

omsättningen inom den svenska byggindustrin (Byggvärlden, 2007, Sveriges byggindustrier, 

2012 och Sveriges byggindustrier, 2013).  

 

1.2 Syfte/Frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur företag inom den svenska byggindustrin integrerar Global Compact 

samt huruvida delar av nyinstitutionell teori kan förklara detta fenomen. För att undersöka detta 

har två frågeställningar formulerats, en empirisk fråga och en teoretisk fråga: 

 

 - Vilka drivkrafter ligger bakom integreringen av Global Compact inom den svenska 

byggindustrin och hur tar regleringen sig uttryck i organisationerna? 

 

- Huruvida kan delar av nyinstitutionell teori förklara integreringen av Global Compact inom 

den svenska byggindustrin? 

 

1.3 Disposition 
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I nästa avsnitt går vi igenom tidigare forskning om frivilliga regleringar, Global Compact och 

byggindustrin som leder oss fram till vår empiriska fråga. Därefter redogör vi för relevanta delar 

av nyinstitutionell teori som ligger till grund för och kommer användas för att analysera vår 

andra frågeställning. För att skapa en god bakgrundsbild redovisas därefter relevant information 

om Global Compact samt om den svenska byggindustrin. Sedermera följer ett metodavsnitt där 

vi förklarar och argumenterar för vårt val av metod. Därpå redovisas resultatet av studien som är 

framtaget genom intervjuer med den hållbarhetsansvarige på respektive bolag samt en 

dokumentstudie där vi studerat respektive bolags COP-rapport, årsredovisning, uppförandekod 

och hemsida. Utifrån vårt resultat har vi gjort en analys samt dragit vissa slutsatser som redovisas 

i slutet av uppsatsen. Avslutningsvis presenteras begränsningar med studien och förslag till 

fortsatt forskning inom området.  

 

2. Litteraturgenomgång 
Nedan redogörs för relevanta studier om Global Compact och om frivilliga regleringars roll i 

byggindustrin. Därefter presenteras luckor i forskningen som leder oss fram till vår empiriska 

frågeställning. 

 

2.1 Tidigare studier om Global Compact 
Tidigare studier om Global Compact har många gånger haft som syfte att undersöka anledningar 

till varför företag kämpar för att bete sig mer miljömedvetet och hur detta påverkar deras 

ekonomiska prestation. I en studie av Cetindamar (2007) ses Global Compact som ett verktyg för 

att förbättra prestationen hos företaget. Implikationer från denna studie tyder på att både 

ekonomiska och etiska aspekter ligger till grund för företags införande av ett miljömedvetet 

förhållningssätt i organisationen. Det framkommer också att arbetet med Global Compact 

mestadels bidrar till att säkra samarbetsmöjligheter och att höja företagets rykte och anseende 

(Cetindamar, 2007). 

  
Fortsatta studier har även diskuterat Global Compacts funktion och framhävt dess brister. 

Arevalo och Fallon (2008) granskar kritiskt Global Compacts årsrapport från 2007 och belyser 

svårigheten med kontroll och utvärdering. De kommer fram till att COP-rapporterna saknar 

medel för en tillförlitlig kontroll. Denna kritik mot frivilliga regleringar tas även upp av Rasche 
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(2012) som också framhäver problematiken med starka och svaga kopplingar i den 

internationella kontrollen över organisationers beteende. Han menar att intressentinitiativens 

styrka, att vara flexibla, också är deras svaghet då kontroll och koordination blir svårt. 

Svårigheten ligger i att hitta ett sätt att hantera dessa lösa kopplingar i förhållande till 

koordination och kontroll (Rasche, 2012). Kritiken mot Global Compact är i många fall riktad 

mot att principerna framstår som vaga och diffusa vilket gör regleringen svår att implementera. 

Vidare är den bristande kontrollen över huruvida organisationerna faktiskt integrerar principerna 

inom organisationen en kritik som lyfts fram (Rasche, 2009). Rasche (2009) argumenterar dock 

för att Global Compacts syfte inte är att bidra med färdiga normer utan snarare fungera som 

riktlinjer. Hade principerna varit mer specifika hade de inte passat alla organisationer i olika 

storlekar och industrier (Rasche, 2009). Kritiken mot Global Compact rörande dess bristande 

kontroll och det faktum att Global Compacts principer anses vaga skapar frågor kring huruvida 

en implementering av principerna faktiskt sker. En undersökning som visar hur företag integrerar 

Global Compact skulle därav vara aktuell.  

 

Ytterligare ett perspektiv är att frivilliga regleringar i allmänhet har blivit mer inriktade på att ha 

nätverksfrämjande som mål och att externa aktörer utövar kontrollen över huruvida regleringens 

krav uppfylls. Baccalo och Mele (2011) beskriver detta och belyser hur kontrollen, 

implementeringen och spridningen därmed sköts av både offentliga och privata aktörer som har 

ett intresse i regleringen. Detta backar ytterligare upp problematiken och svårigheten i 

regleringarnas kontroll, vilket motiverar en studie rörande huruvida dessa mekanismer fungerar 

och hur företagen sköter integreringen. 

  
I Runhaar och Laffartys (2008) fallstudie rörande Global Compacts inverkan på organisationer 

inom telekombranschen framkom att de studerade företagen använde sig av flera olika 

regleringar och initiativ för att forma sitt hållbarhetsarbete, där Global Compact endast var en 

liten del. Global Compact ansågs ha förhållandevis lite inflytande i organisationerna. Detta 

berodde delvis på att Global Compacts principer ansågs vara krav som väldigt lätt uppfylldes och 

som inte krävde extra engagemang från företagens sida. Detta bidrog också till att Global 

Compacts principer inte sågs som ett incitament till förbättringar inom hållbarhetsområdet. En 

annan anledning till Global Compacts låga inflytande var att caseföretagen upplevde många 
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industrispecifika problem gällande deras arbete som inte togs upp av Global Compact. På grund 

av detta tog företagen in andra regleringar och nätverk för att kunna ta sig an mer 

branschspecifika problem (Runhaar och Lafharty, 2008). Att Global Compacts krav ansågs lätta 

att uppfylla skulle kunna bero på att studien rör en bransch med förhållandevis små risker inom 

Global Compacts huvudområden.  Dessutom är denna fallstudie från 2008 och då senare studier 

indikerar på en förändring de senaste åren inom företags syn på hållbarhet skulle det vara 

intressant att undersöka Global Compacts roll idag samt inom en annan industri (Accenture och 

United Nations Global Compact, 2013).  

 

2.2 Byggindustrin och frivilliga regleringar 
Cachadinha (2009) beskriver hur trender inom hållbarhet tenderar att influera byggindustrin 

senare än många andra industrier. Vidare skriver Cachadinha (2009) om hur byggindustrin har 

svårigheter med implementeringen av frivilliga regleringar då man inom industrin är verksam 

inom många olika områden och att varje byggprojekt ser olika ut, både dess förutsättningar och 

geografiska läge. Detta innebär att varje objekt blir olikt det andra och att varje uppdrag ser olika 

ut. Dessa faktorer kan göra det svårt att implementera frivilliga regleringar då det saknas 

standardisering och rutin. Projektens olikheter kan också motverka viljan att lära sig nya metoder 

och arbetssätt då man anser att samma situation inte kommer igen (Cachadinha, 2009). Landin 

(2000) anser att byggindustrins bredd ökar behovet av regleringar och standarder i syfte att skapa 

ett generellt arbetssätt som motverkar osäkerhet och oegentligheter. Dock finns en problematik 

kring kommunikation och etablering av regleringar i byggindustrin (Landin, 2000). Cachadinha 

(2009) beskriver denna problematik som en motstridighet hos byggarbetarna då de ofta anser att 

nya aktiviteter är onödiga och tar tid från deras huvudsakliga arbetsuppgifter (Cachadinha, 2009).  

 

Landin (2000) skriver om implementeringsprocessen av en annan välkänd standard inom den 

svenska byggindustrin. I studien framkommer att det i många fall är svårt att förstå innebörden 

av regleringen. Tolkningsproblem uppstår ofta, särskilt när företagen själva ska skriva nya regler 

anpassade efter sin egen verksamhet. I dessa sammanhang tenderar den riktiga regleringen att 

tappa sin innebörd (Landin, 2000). 

 

2.3 Luckor i forskningen 
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Global Compact har fått mycket kritik för sina bristande kontrollmekanismer, vilket skulle kunna 

innebära att medlemsorganisationerna inte behöver integrera de tio principerna i verksamheten 

för att få behålla sitt medlemskap. Vidare beskrivs Global Compact som en flexibel frivillig 

reglering med vaga och diffusa principer vilket gör dem svåra att implementera. Detta skapar 

frågor kring huruvida medlemsföretagen faktiskt integrerar Global Compact i organisationen. 

Det finns flera tidigare studier som undersöker regleringens utformning, dock finns det färre 

studier om hur integreringen av Global Compact faktiskt går till och tar sig uttryck i 

organisationen. 

 

Tidigare studier visar på svårigheter med tolkning och implementering av frivilliga regleringar 

inom byggindustrin. Samtidigt framgår det i Accentures undersökning från 2013 att 

infrastrukturbranschen, där byggbolag utgör en stor andel, de senaste tre åren ökat sitt fokus på 

hållbarhetsfrågor till skillnad från andra industrier där hållbarhetsfrågor snarare stagnerat. Då det 

i stor utsträckning saknas undersökningar kring integreringen av Global Compact i den svenska 

byggindustrin ser vi anledning att utforska detta. Vad innebär det ökade fokuset på hållbarhet 

och medlemskapen i Global Compact? Är detta endast en legitimitetsåtgärd som tidigare studier 

pekar på eller påverkar det hela företaget? 

 

3. Teoretiskt ramverk - nyinstitutionell teori 
Nedan presenteras delar av nyinstitutionell teori som vi anser intressant för att analysera hur 

Global Compact tar sig uttryck i den svenska byggindustrin. Då tidigare studier tyder på att 

frivilliga regleringar endast är en legitimitetsåtgärd finns anledning att undersöka huruvida 

nyinstitutionell teori kan förklara integreringen av Global Compact. Först presenteras tidig 

forskning inom nyinstitutionell teori återföljt av senare forskning inom området.  

 

3.1 Tidig forskning inom nyinstitutionell teori 
Meyer och Rowan (1977) skriver i artikeln Institutionalized Organisations: Formal structure as 

myth and ceremony om hur företag integrerar legitimitetsåtgärder, såsom frivilliga regleringar, 

och särkopplar dessa från den huvudsakliga verksamheten i syfte att behålla effektivitet. Deras 

utgångspunkt är att formella organisatoriska strukturer växer fram i miljöer och samhällen som 

till stor del styrs av normer. I dessa miljöer efterfrågas vissa policyers, program och positioner av 
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externa intressenter. När kraven blivit allmänna och efterfrågas i samtliga organisationer anses 

kraven vara institutionaliserade i miljön. Genom att integrera dessa krav i organisationen skapas 

legitimitet. Dock menar författarna att legitimitetsåtgärder, såsom Global Compact, ofta hämmar 

effektiviteten i företag. De menar att man därför kan särkoppla legitimitetsåtgärder från den 

huvudsakliga verksamheten i syfte att bevara effektivitet, men samtidigt leva upp till de 

förväntningar omvärlden har på organisationen. Detta kan göras genom att till exempel ge någon 

titeln hållbarhetschef eller skapa reklamkampanjer om hållbara lösningar utan att dessa 

egentligen påverkar företagets aktiviteter. Vidare diskuterar Meyer och Rowan (1977) begreppet 

isomorfism, ett fenomen som uppstår när kraven på legitimitetsåtgärder blir allmänna och 

efterfrågas i mer eller mindre alla organisationer. Detta leder till att företags formella struktur 

utvecklas likadant. Trots att isomorfism bidrar till att organisationer ser strukturellt lika ut gör 

särkoppling att organisationernas faktiska aktiviteter fortfarande kan se väldigt olika ut, då de 

faktiska aktiviteterna inte styrs av särkopplade funktioner (Meyer och Rowan, 1977). 

 

Även Brunsson (1993) är framstående inom nyinstitutionell teori. Han beskriver att det finns en 

diskrepans mellan beslut och aktiviteter i organisationer. Det innebär att det finns skillnader 

mellan vad som sägs och vad som faktiskt utförs. Detta leder till brist på kontroll och enhetlighet. 

Som lösningar på dessa problem presenterar han rättfärdigande och hyckleri, där det första 

innebär att ledaren efter en utförd aktivitet eller inför en planerad aktivitet presenterar idéer som 

övertygar omgivningen om att dessa aktiviteter är korrekta. Framgångsrikt rättfärdigande 

anpassar idéer till aktiviteter och innebär att aktiviteterna kontrollerar idéerna och inte tvärt om. 

Den andra lösningen, hyckleri, betyder att ledare producerar idéer som inte kan genomföras eller 

som inte är i enlighet med övriga delar av organisationen. Författaren menar att man genom 

uttalanden kan eliminera ifrågasättanden om företags aktiviteter. Vidare beskriver han hur beslut 

kan vara hyckleri när de strider mot företagets aktiviteter, istället för att kontrollera eller 

rättfärdiga dess aktiviteter. Vid hyckleri är beslutsfattandet isolerat från aktiviteter, men genom 

uttalanden kan detta undangömmas. Hyckleri handlar därmed om att agera på annat sätt än vad 

man säger sig göra. Genom hyckleri kan organisationen bevara offentligt stöd men samtidigt 

utföra aktiviteter som inte stämmer överens med organisationens uttalade strategi (Brunsson, 

1993). 
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3.2 Senare forskning inom nyinstitutionell teori  
De senaste åren har modernare versioner av nyinstitutionell teori vuxit fram. Dessa kompletterar 

och skapar nya perspektiv utifrån de traditionella begreppen inom nyinstitutionell teori som 

beskrivs i föregående kapitel. En av de modernare forskarna är Campbell (2007) som utgår ifrån 

nyinstitutionell teori när han analyserar i vilka situationer och under vilka omständigheter som 

organisationer tenderar att handla på ett socialt ansvarsfullt sätt. När en organisation är aktiv 

inom en institutionell miljö som uppmuntrar socialt ansvarstagande är det större chans att 

organisationen kommer att utföra handlingar på ett ansvarsfullt sätt. Vidare menar Campbell 

(2007) att om en organisation får fler externa intressenter som engagerar sig i organisationen 

kommer organisationen i högre grad ta ansvar för sina aktiviteter (Campbell, 2007). 

 

Sahlin och Wedlin (2008, s. 220) menar att införanden av nya idéer, normer eller regleringar 

inom organisationer inte bara leder till förändring av den formella strukturen utan också 

förändring i organisationens dagliga aktiviteter. Dock poängterar de att förändringarna inte 

behöver bestå. Vidare menar de att varje organisation anpassar normer och regleringar till sin 

egen kontext vilket är en bidragande orsak till att samma idé eller reglering inte behöver te sig 

likadant inom olika organisationer (Sahlin och Wedlin, 2008, s. 219). 

 

Modernare forskning visar även att det finns en diskrepans mellan sociala normer som växer 

fram ur en kontext och standardiserade regleringar som ofta består av frivilliga riktlinjer. 

Forskarna menar att det senare inte behöver påverka affärslogiken. Vidare menar de att socialt 

ansvar tenderar att isoleras från verksamheten genom dessa standardiserade, generella 

regleringar som inte är anpassade specifikt till verksamheten och det kulturella sammanhanget 

(Schwartz och Tilling, 2009). Enligt dessa forskare handlar implementeringen av standarder 

mestadels om att sätta standarden i rampljuset som en legitimitetssymbol i organisationen. De 

faktiska aktiviteterna har inte särskilt stort fokus och ifrågasätts inte heller, utan istället ligger 

fokus på definitioner och koder. Detta kan enligt författarna kopplas till Meyer och Rowans 

(1977) begrepp särkoppling samt Brunssons (1993) begrepp hyckleri som båda är redovisade 

ovan (Schwartz och Tilling, 2009). 

 

Vidare undersöker Hemphill och Lillevik (2011) frivilliga regleringar som en reaktion på 

institutionella påtryckningar. De ser Global Compact som ett verktyg för att uppnå legitimitet 
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samt ett sätt för företag att anpassa sig till institutionella påtryckningar. De menar att FN:s 

Global Compact skapar legitimitet för de företag som frivilligt integrerar dessa principer i sin 

organisation. Hållbarhet kan ses som en institutionell påtryckning från externa parter, där Global 

Compact är ett sätt för organisationer att hantera dessa påtryckningar (Hemphill och Lillevik, 

2011).  
 

Tidigare studier ser ofta skillnaden mellan organisationers hållbarhetsuttalanden och dess 

faktiska aktiviteter som ett problem. Detta ifrågasätts bland annat av Christensen et al. (2013) 

som argumenterar för att detta nödvändigtvis inte är något negativt utan att dessa skillnader kan 

vara nödvändiga för att driva hållbarhetsarbetet framåt. De menar att detta kan ses som en 

förlängning av Brunssons (1993) begrepp hyckleri (Christensen et al., 2013). 

 

4. Bakgrund 
I nedanstående text beskrivs Global Compacts utformning, dess huvudområden och dess tio 

principer. Vidare redovisas relevant information från FN:s senaste undersökning om vd:ars 

inställning till hållbarhetsarbete. Dessutom följer ett stycke med övergripande information om 

svenska byggindustrin.  

 

4.1 Global Compact och dess 10 principer 
Global Compact lanserades av FN år 2000 och är en plattform för utveckling och 

implementering av hållbarhetsarbete hos organisationer. Det är en frivillig reglering som bygger 

på ansvar och öppenhet vilket skapar utrymme för innovation (United Nations Global Compact, 

2013A). Global Compact består av tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, korruption och miljö (United Nations Global Compact, 2013A). Kravet på 

medlemmarna i Global Compact är att de ska arbeta med de tio principerna på strategisk nivå 

och i beslutsprocesserna samt i den dagliga verksamheten och i organisationskulturen. Vidare 

ska medlemmarna bidra till FN:s bredare utvecklingsmål. Varje medlemsföretag lämnar årligen 

in en COP-rapport i syfte att redovisa arbetet med de tio principerna. Deltagare som inte lämnat 

in COP-rapporten inom den utsatta tiden finns omnämnda på FN:s sida som uteslutna ur Global 

Compact (United Nations Global Compact, 2013C). 
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Var tredje år utförs en granskning på uppdrag av FN rörande 

uppfattningen bland världens vd:ar om Global Compact och 

dess huvudprinciper. Den senaste utkom hösten 2013. 

Resultatet från denna studie visar bland annat att 67 % av de 

tillfrågade vd:arna anser att företag inte gör tillräckligt för att 

adressera hållbarhet. Rent generellt har fokus på 

hållbarhetsfrågor stagnerat i förhållande till 2010 års resultat. 

Dock ser det annorlunda ut i infrastrukturbranschen där 

hållbarhetsfrågor fått ett ökat fokus. Inom 

infrastrukturbranschen, där byggföretag utgör en stor andel, har 

antalet vd:ar som erkänner hållbarhet som ett mycket prioriterat 

område ökat från 89 % år 2010 till 98 % år 2013 (Accenture 

och United Nations Global Compact, 2013).  

 

4.2 Den svenska byggindustrin 
Den svenska byggindustrin består av omkring 80 000 aktörer, 

varpå nio företag är medlemmar i Global Compact. De senaste 

åren har byggindustrin omsatt över 500 miljarder kronor 

årligen där de tre största aktörerna, som alla är medlemmar i 

Global Compact, står för cirka hälften av branschens 

omsättning (Byggvärlden, 2007, Sveriges byggindustrier, 2012 

och Sveriges byggindustrier, 2013). Dessa tre aktörer är NCC, 

Peab och Skanska. Företagen har varit medlemmar i Global 

Compact under olika lång tid. Skanska gick med år 2001, NCC 

år 2010 och Peab år 2012 (United Nations Global Compact, 

2013B).  

 

5. Metod 

Global Compacts tio principer:  

Mänskliga rättigheter 
Princip 1 
Företagen ombeds att stödja och 
respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter inom den sfär som 
de kan påverka; och 

Princip 2 
försäkra sig om att deras eget företag 
inte är delaktiga i brott mot mänskliga 
rättigheter. 

Arbetsvillkor 
Princip 3 
Företagen ombeds att upprätthålla 
föreningsfrihet och ett faktiskt 
erkännande av rätten till kollektiva 
förhandlingar; 

Princip 4 
avskaffande av alla former av 
tvångsarbete; 

Princip 5 
faktiskt avskaffande av barnarbete; och 

Princip 6 
avskaffandet av diskriminering vid 
anställning och yrkesutövning. 

Miljö 
Princip 7 
Företag ombeds att stödja 
försiktighetsprincipen vad gäller 
miljörisker; 

Princip 8. 
ta initiativ för att främja större 
miljömässigt ansvarstagande; och 

Princip 9 
uppmuntra utveckling och spridning av 
miljövänlig teknik. 

Korruption 
Princip 10 
Företag bör motarbeta alla former av 
korruption, inklusive utpressning och 
bestickning. 

Figur 1: Källa Utrikesdepartementet, 2013 

	  



 16	  

Nedan redovisas den metod vi valt att använda för att besvara vår frågeställning. 

Sammanfattningsvis har vi gjort en komparativ fallstudie som inkluderar de tre största företagen 

inom den svenska byggindustrin. 

 

5.1 Forskningsdesign 
Denna studie är uppbyggd på en kvalitativ metod då det är ett bra tillvägagångssätt för att få fram 

djupgående information om specifika fall (Saunders et al., 2012, s. 163). Studien har en 

undersökande karaktär (Saunders et al., 2012, s. 177) eftersom syftet är att klargöra hur företag 

inom den svenska byggbranschen har integrerat Global Compact samt huruvida integreringen 

kan förklaras med delar av nyinstitutionell teori. För att studera detta har vi valt att göra en 

komparativ fallstudie på de tre största byggbolagen inom den svenska byggindustrin. Vårt val, att 

göra en komparativ fallstudie, grundar sig dels i att förutsättningarna för att finna relevant 

information av djupgående karaktär ökar vid fallstudier dels i styrkan att kunna jämföra flera 

företag och se vilka likheter och skillnader som utkristalliseras (Repstad, 1999, s. 26 och 

Saunders et al., 2012, s. 318, 180). För att kunna undersöka syftet har vi formulerat två 

frågeställningar; Vilka drivkrafter ligger bakom integreringen av Global Compact inom den 

svenska byggindustrin och hur tar regleringen sig uttryck i organisationerna? och Huruvida kan 

delar av nyinstitutionell teori förklara integreringen av Global Compact inom den svenska 

byggindustrin? Då vi inte har någon på förhand bestämd hypotes rörande vår första 

frågeställning har vi gjort en induktiv datainsamling, det vill säga att relevant information har 

samlats in och sedan kategoriserats (Jacobsen, 2002, s. 35). Vår andra frågeställning har en mer 

teoretisk karaktär och därför har en abduktiv ansats använts. Vi har i studien därmed applicerat 

redan existerande teorier på resultatet från den empiriska frågeställningen (Patel och Davidson, 

2003, s. 24-25). 

 

5.2 Datainsamling 
För att besvara våra frågeställningar har vi intervjuat de personer som ansvarar för hållbar 

utveckling på respektive byggbolag. Vi har valt att göra semi-strukturerade intervjuer där vi 

utgått ifrån teman och huvudfrågor då detta är en bra metod om man vill undersöka ett ämne mer 

djupgående (Saunders et al., 2012, s. 378). Vidare skapar semi-strukturerade intervjuer möjlighet 
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för intervjupersonen att tala fritt om ämnet samt möjliggör för intervjuaren att ställa följdfrågor, 

vilket vi såg som en fördel för att kunna samla in så relevant information som möjligt (Saunders 

et al., 2012, s. 374).  

 

Vidare har vi gjort en dokumentstudie då det är ett bra komplement när man vill veta vad som 

faktiskt utförs i ett visst sammanhang eller situation (Jacobsen, 2002, s. 190). Syftet med 

dokumentstudien är att samla in information om hur företagen presenterar deras 

hållbarhetsarbete samt deras visioner och aktiviteter kopplade till Global Compacts 

huvudområden. Dokumenten som har studerats är de som årligen lämnas till FN för att redovisa 

företagens arbete med Global Compact, dessa är företagens årsredovisningar, uppförandekoder 

och COP-rapporter. Årsredovisningen och uppförandekod fungerar som ett komplement till 

COP-rapporten. Vad som skulle kunna ses som ett problem med vår dokumentstudie är att både 

årsredovisningen och uppförandekoden är övergripande och generella dokument vilket kan göra 

att mer ingående information som vi söker inte finns specificerad. Därmed finns det risk för att 

vår insamlade data inte har samma syfte som vår studie (Saunders et al., 2012, s. 319). Men 

eftersom företagen lämnar in delar av eller hela årsredovisningen och uppförandekoden i syfte att 

redovisa sitt arbete med Global Compact ser vi att det finns stor relevans, trots föregående 

argument, i att studera dessa. Vidare har vi valt att studera företagens hemsidor i syfte att skapa 

oss en övergripande bild av hur hållbarhetsarbetet presenteras, hur stor fokus det har formellt sett 

i företaget samt huruvida företagen framhäver Global Compact.  

  

5.3 Val av bransch, företag och intervjuperson 
Tidigare studier och redaktionella texter tyder på att byggindustrin har haft svårigheter med att 

implementera frivilliga regleringar och generellt sett inte legat i framkant gällande hållbar 

utveckling (Cachadinha, 2009, Landin, 2000, Johnny Kellner, 2012 och Folksamundersökningen, 

2010). Vad man dock kan se är att de tre största aktörerna inom den svenska byggindustrin är 

med i Global Compact vilket skulle kunna innebära att påtryckningar och intresset för hållbar 

utveckling har ökat (United Nations Global Compact, 2013B). När vi gjorde vårt urval tittade vi 

på de företag som är aktiva på den svenska marknaden och som enligt FN kategoriserats som 

Construction and materials. Vi valde att kontakta de tre största företagen inom denna kategori, 

som sammanlagt står för cirka 50 % av omsättningen i den svenska byggindustrin, då vi ansåg att 
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de tillsammans kunde utgöra en generaliserbar grund (Byggvärlden, 2007, Sveriges 

byggindustrier, 2012 och Sveriges byggindustrier, 2013).  

 

Intervjupersonerna valdes utifrån relevans. De personerna vi valt att intervjua är alla ansvariga 

för hållbar utveckling på koncernövergripande nivå i respektive byggbolag och därav ansvariga 

för hållbarhetsregleringar såsom Global Compact.  

 

5.4 Intervjuguide 
Under intervjuerna utgick vi ifrån teman och några huvudfrågor för att fånga in relevant 

information om företagens integrering av Global Compact. Frågorna skapades utifrån våra 

frågeställningar och sammantagen information rörande företagens hållbarhetsarbete. För att 

intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig inför intervjutillfället skickade vi en intervjumall 

till respektive person ungefär en vecka före intervjutillfället. Detta skulle kunna ses som en 

nackdel då det gav intervjupersonerna chans att utveckla förutbestämda svar som kanske inte 

överensstämmer med vad företaget egentligen gör (Saunders et al., 2012, s. 381). Dock ansåg vi 

att det var viktigt att intervjupersonerna var införstådda med vad vi ville veta redan innan 

intervjuerna. Detta gav dem också möjlighet att plocka fram och ta reda på relevant information, 

vilket vi ansåg var viktigt i detta sammanhang. 

  
Våra huvudområden som vi valt att utgå ifrån under intervjuerna rör intervjupersonen och dennas 

karriär/roll inom företaget, bakgrunden till företagets medlemskap i Global Compact, 

integreringen av Global Compact och dess påverkan på organisationen samt aktiviteter kopplade 

till Global Compact. Under varje huvudområde i intervjumallen har vi lagt in stödfrågor som vi 

ville ha svar på under intervjuerna, men då vi valt att göra semi-strukturerade intervjuer innebär 

det att dessa frågor till viss del besvarats i annan ordning. Våra intervjuer har skett i form av 

öppna dialoger och därav har följdfrågor och nya frågor tillkommit (Saunders et al., 2012, s. 374). 

  
Två av intervjuerna ägde rum på företagens huvudkontor där intervjupersonerna arbetar medan 

en intervju skedde över telefon på grund av fysiskt avstånd. Val av mötesplats gjordes utifrån 

vad som passade intervjupersonerna bäst. I två av intervjuerna tillkom även en bisittare från 

företaget. Intervjuerna inleddes med att vi beskrev vårt syfte med studien. Därefter gick vi 
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igenom konfidentialitet och nyttjande av den information intervjupersonerna gav oss (Repstad, 

1999, s. 68). Vi är medvetna om att förtroendet för oss som forskare har varit viktigt vid våra 

intervjutillfällen då känslig information till viss del diskuterats. Av denna anledning erbjöd vi 

våra respondenter att vara anonyma, någonting de ansåg onödigt. Däremot valde vi att inte 

nämna några namn, utöver företagsnamnen, då detta inte skulle bidra till vårt resultat.  

  

5.5 Operationalisering 
Efter intervjuerna valde vi att transkribera de delar av intervjuerna som var av relevans för syftet 

med studien. Därefter kategoriserade vi materialet genom att plocka ut det som var mest 

tongivande i materialet. Utifrån intervjumaterialet valdes sju olika teman ut, vilka vi i 

resultatdelen har redovisat våra intervjuer efter.  

 

I vår dokumentstudie har vi valt att studera respektive företags senast inlämnade COP-rapport. 

Vi har även studerat deras hemsida, årsredovisningar och deras uppförandekod. Ur dessa 

rapporter har vi valt att markera alla visioner och aktiviteter kopplade till Global Compacts fyra 

huvudområden, vilka är mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och miljö. Utöver det 

har vi studerat hur företagen valt att presentera hållbarhet på deras hemsida. Detta har vi gjort för 

att kartlägga hur och vad företagen själva väljer att framhäva i sitt hållbarhetsarbete. 

Dokumentstudien fungerar som ett komplement till intervjuerna då intervjuerna var 

tidsbegränsade och endast gav oss limiterad information. Dokumentstudien presenteras genom 

en matris som visar de resultat som vi ansåg mest relevanta för vår studie.  

  

5.6 Begränsningar med metoden 
Vi är medvetna om att det finns skäl för företagen att framställa integreringen av Global 

Compact på ett positivt sätt då detta antagligen är vad de vill förmedla utåt. För att skapa ökad 

trovärdighet har vi valt att komplettera intervjuerna med en dokumentstudie av det 

redovisningsmaterial som årligen lämnas till FN av respektive företag samt respektive företags 

hemsida. Dock är vi medvetna om att både våra intervjupersoner och dokumenten vi studerat är 

partiska då de fungerar representativt för företagen i fråga. Trots partiska källor anser vi oss fått 

relevant information som besvarar våra frågeställningar.  
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Ytterligare en begränsning är att studien endast tar sin utgångspunkt i ett ledningsperspektiv då 

endast chefer på koncernövergripande nivå har intervjuats. Detta innebär att resultatet skulle 

kunna ha blivit annorlunda om vi även intervjuade medarbetare på lägre nivåer inom företagen, 

dock var detta på grund av tidsbegränsning nästintill omöjligt. Vidare ansåg vi vid vårt urval att 

hållbarhetscheferna var mest relevanta att intervjua för att besvara våra frågeställningar.  

 

Då vi valt att studera de tre största byggbolagen inom den svenska byggindustrin ser vi att det 

finns en viss generaliserbarhet, denna är dock begränsad då det finns ytterligare sex byggföretag 

som är medlemmar i Global Compact (UN Global Compact, 2013B). Vi anser, trots detta, att 

studien kan ge goda indikationer på hur den svenska byggindustrin väljer att integrera frivilliga 

regleringar såsom Global Compact då de valda företagen står för cirka hälften av omsättningen i 

branschen (Byggvärlden, 2007, Sveriges byggindustrier, 2012 och Sveriges byggindustrier, 

2013). Vidare kan vår teoretiska fråga bidra med huruvida delar av nyinstitutionell teori är 

aktuell inom den svenska byggindustrin samt hur denna följaktligen fungerar i praktiken.  

 

5.7 Definitioner 
Här ges förklaringar för några vanligt förekommande uttryck i denna uppsats. 

 

COP- Communication on progress är en rapport där medlemsorganisationerna i FN Global 

Compact redovisar för sina resultat och hur de jobbar med Global Compacts tio principer 

(United Nations Global Compact, 2013A). 

 

Frivilliga regleringar- Riktlinjer, standarder eller rankningar med syfte att leda och kontrollera 

organisationers hållbarhetsarbete (Grafström, 2010). 

 

Global Compact- Ett frivilligt initiativ för organisationer som vill arbeta utifrån tio 

internationellt accepterade principer rörande områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och anti-korruption (United Nations Global Compact, 2013A). 

  
Hyckleri- När ledare producerar idéer som är oförenliga med aktiviteter eller som inte är i 

enlighet med övriga organisationen (Brunsson, 1993). 
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Isomorfism- En process som gör att organisationer blir mer och mer lika i sin formella struktur. 

Detta sker för att organisationerna anpassar sig efter externa krav och integrerar de åtgärder 

som anses legitima (Meyer och Rowan, 1977). 

 

Särkoppling- En strategi där organisationen separerar sin formella struktur från dess aktiviteter. 

På detta sätt kan de externt följa institutionella normer och få legitimitet medan man internt 

handlar på ett annat sätt i syfte att uppnå effektivitet (Meyer och Rowan, 1977). 

 

6. Empiriska resultat 
Nedan redovisas resultatet från dokumentstudien samt från intervjuerna. I första stycket visas en 

matris där de viktigaste resultaten i dokumentstudien redovisas. Därefter följer en förklaring på 

de mer ingående detaljer som inte framgår i matrisen. Intervjuresultatet redovisas därefter per 

företag utifrån de sju kategorier som i vår transkribering var mest tongivande. Det empiriska 

resultatet analyseras i ett följande avsnitt.  

 

6.1 Dokumentstudie 
Följande matris visar de viktigaste resultaten från dokumentstudien. Resultaten är hämtade från 

respektive företags COP-rapport, uppförandekod och årsredovisning samt från företagens 

hemsidor.  

 

 

 

Dokumentstudie NCC Peab Skanska 
 
Sitter hållbarhetsansvarige 
med i koncernledningen? 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Hur många personer arbetar 
på den centrala 
hållbarhetsavdelningen? 
 

 
Fyra personer 

 
Tre personer  

 
Fyra personer 

 
Bygger företagets 
uppförandekod på Global 
Compacts principer? 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 
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Vad kommunicerar 
uppförandekoden? 
 

 
-Företagets värderingar 
-Affärsetik 
-Mänskliga rättigheter 
-Arbetsvillkor 
-Miljöansvar 

 
-Diskriminering 
-Föreningsfrihet 
-Tvångsarbete 
-Barnarbete 
-Arbetsvillkor 
-Arbetsmiljö 
-Miljöpåverkan 
-Affärsetik 

 
-Mänskliga rättigheter 
-Arbetsmiljö 
-Arbetsvillkor 
-Diskriminering 
-Barnarbete 
-Tvångsarbete 
-Korruption 
-Miljö 
 

 
Hur framhävs hållbarhet på 
företagets hemsida? 
 

 
-Finns ingen egen rubrik 
men återfinns i 
underrubriker 
 

 
-Framhävs som en av 
fem rubriker på första 
sidan 
 

 
-Finns ingen egen rubrik 
men återfinns i 
underrubriker 

 
Vilka hållbarhetsområden 
syns mest på företagets 
hemsida? 
 

 
-Miljö & Energi 
-Miljöcertifieringar 
-Utbildningsprogram  
-Anti-korruption 

 
-Miljö & Energi 
-Socialt engagemang 
-Anti-korruption 

 
-Miljö & Energi 
-Miljöcertifieringar 
-Etik 
-Arbetsmiljö 
 

 
Vilka visioner framhäver 
företaget i sina dokument? 
 

 
- Nollvision om 
arbetsplatsolyckor 
-Vara ledande inom 
miljöområdet 
-Ledande inom 
energieffektiva lösningar 

 

 
-Nollvision om 
arbetsplatsolyckor 
-Vara ledande inom 
miljöområdet 
-Hela värdekedjan ska 
följa 
uppförandekoden 
 

 
- Nollvision om 
arbetsplatsolyckor 
-Nollvision om 
miljöincidenter 
-Nollvision om etiska 
oegentligheter 
-Branschledande inom 
alla ovanstående områden 
 

 
Vilka 
aktiviteter/fokusområden 
framhäver företaget i sina 
dokument? 
 

 
-Kommunikation av 
företagets uppförandekod 
-Årlig utvärdering av 
leverantörer utifrån 
uppförandekoden 
-Miljöåtgärder ex. 
miljövänliga tekniker, 
förnybara bränslen och 
mätningar av 
koldioxidutsläpp 
-Utbildningar 

 
-Fokusvecka med 
säkerhet som tema 
-Etiskt råd som ska 
hjälpa medarbetare i 
etiska dilemman 
-Sociala aktiviteter 
-Miljöåtgärder ex. 
avfallshantering och 
miljöcertifieringar  
-Utbildningar 

 
-Fokusvecka med 
säkerhet som tema 
-Miljöåtgärder ex. 
gradering av byggprojekt 
efter miljöpåverkan, 
projekt med nära noll i 
miljöpåverkan och 
miljöcertifieringar 
-Sociala aktiviteter 
-Riskutvärdering 
-Leverantörutvärdering 
-Andra frivilliga 
regleringar inom området 
-Mätinstrument för 
utsläpp och olyckor 
-Utbildningar 
 

Källor: NCC 2007, NCC 2012A, NCC 2012B, NCC 2013A, NCC 2013B, Peab 2009, Peab 2012, Peab 2013, 
Skanska 2008, Skanska 2012A och Skanska 2012B. Se bilaga 9.2 för fullständiga visioner och aktiviteter.  
 

Övergripande framstår företagens hållbarhetsarbete mycket lika varandra. Samtliga företag har 

nollvision inom arbetsplatsolyckor samt som mål att vara branschledande inom miljöområdet. 
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Vidare ser strukturen rörande hållbarhet mycket lika ut då de har ungefär samma antal anställda 

inom området och framhäver hållbarhet på liknande sätt. Dock skiljer sig företagens 

uppförandekoder, samtliga skapade utifrån Global Compacts principer. Skanska och NCC:s 

uppförandekoder består av en utförlig löpande text medan Peabs uppförandekod endast består av 

åtta konkreta principer. Vidare är uppförandekoderna anpassade efter varje företags egen 

verksamhet vilket gör att de har en mer konkret karaktär än Global Compacts principer.  

 

Vidare vill vi poängtera att företagens hållbarhetsaktiviteter skiljer sig i antal. Skanska har fler 

aktiviteter kopplade till hållbar utveckling och Global Compacts principer än vad både NCC och 

Peab har. NCC har något fler aktiviteter än Peab, dock är skillnaden mellan dem inte lika 

markant som i Skanskas fall. Vidare har samtliga företag flest antal aktiviteter inom 

miljöområdet.  

 

6.2 Intervjuresultat 
Nedan redovisas resultatet från de intervjuer som utförts med den hållbarhetsansvarige på 

respektive företag. Informationen som redovisas är uppdelad under sju kategorier vilka 

sammanfattar vad som varit mest tongivande under intervjuerna. 

 

6.2.1 Intervju med NCC 
Bakgrund till medlemskapet i Global Compact  

NCC gick med i Global Compact år 2010 med syftet att ha en organisation att svara upp till 

gällande deras hållbarhetsarbete. Detta var särskilt viktigt för deras inköpsavdelning då tydliga 

riktlinjer underlättar dialogen med leverantörer (Respondent 1, 2013). 

 

Global Compacts funktion i företaget 

På NCC har man utgått ifrån Global Compact när man tagit fram företagets uppförandekod. 

Både Global Compact och deras uppförandekod fungerar som ett stöd i interna diskussioner 

rörande deras hållbarhetsarbete. Genom regleringen Global Compact kan de exempelvis påvisa 

när medarbetares beteenden är etiskt felaktiga. Vidare är Global Compact ett viktigt stöd i 

inköpsarbetet då företaget har en stor fördel om deras leverantörer också är medlemmar i Global 
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Compact då detta är ett bevis på att de delar vissa värderingar. Vidare beskriver respondenten att 

Global Compact berör alla delar av företaget, mer eller mindre (Respondent 1, 2013). 

 

Aktiviteter 

Antalet hållbarhetsaktiviteter inom företaget är sammankopplat med kapital, till exempel har ett 

miljonprojekt mindre marginaler och därav ofta mindre fokus på hållbarhetsåtgärder. För att öka 

kundmedvetenheten kring hållbart byggande har NCC tagit fram ett dialogverktyg som hjälper 

medarbetare att kommunicera fördelarna med exempelvis miljövänliga byggnader. Miljö är ett 

stort fokusområde inom NCC där miljöcertifieringar, resurseffektiviseringar, energilösningar, 

återvinning och avfallsminimering är viktiga aktiviteter. Även arbetsmiljö är en viktig del i 

hållbarhetsarbetet, där fokus främst ligger på att motverka olyckor (Respondent 1, 2013).   

 

”Vi har en nollvision om arbetsplatsolyckor. För att uppnå detta har vi bland annat ett 

långsiktigt bonusprogram där alla höga chefer får bonus för minskad olycksfrekvensen. Men vår 

kurva går fortfarande upp och ner” (Respondent 1, 2013).  

 

Vidare arbetar företaget för minskad korruption genom att bland annat ha en transparent 

betalningsprocess. På deras intranät har de publicerat vanliga frågor och svar rörande korruption. 

De har även navigatörer, vilket är personer som är specialiserade inom etiska frågor, som 

medarbetare kan kontakta för att få guidning inom etiska frågeställningar. Vidare har de nyligen 

lanserat ett obligatoriskt utbildningsprogram på deras intranät. I programmet belyser man starkt 

NCC:s uppförandekod, som bygger på Global Compacts principer (Respondent 1, 2013). 

 

Medvetenheten 

De flesta medarbetarna på NCC:s huvudkontor känner till företagets medlemskap i Global 

Compact och dess innebörd, men medvetenheten ute i verksamheten är förhållandevis låg. Dock 

har NCC en målsättning att öka medvetenheten rörande deras uppförandekod, som bygger på 

Global Compacts principer, genom obligatoriska nätbaserade utbildningsprogram (Respondent 1, 

2013). 

 

Inställningen till hållbar utveckling 
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”Det finns ett litet motstånd, flera tycker att det är miljötjafs och extra grejer” (Respondent 1, 

2013). 

 

Det finns en viss skepsis mot nya, mer hållbara arbetssätt ute i verksamheten. Flera medarbetare 

har en dålig inställning till nya miljövänliga arbetssätt och material och ser det som någonting 

extra istället för någonting som ska ersätta de gamla. Denna inställning grundar sig bland annat i 

det faktum att de flesta byggprojekt är unika då kunderna efterfrågar olika saker. Vidare 

beskriver respondenten hur koncernledningen ser på hållbar utveckling och betonar att 

hållbarhetsfrågor inte har en självklar plats på ledningsnivå (Respondent 1, 2013). 

 

”Det finns fördomar som gör att jag måste argumentera tio gånger bättre i ledningsgruppen än 

de som argumenterar för kommersiella förändringar” (Respondent 1, 2013). 

 

Dock poängterar respondenten att det finns en vilja att utvecklas inom hållbarhetsområdet och 

därför har de bland annat valt att ha hållbarhetschefen i koncernledningen (Respondent 1, 2013).  

 

Utmaningar  

Det finns vissa attitydproblem som grundar sig i fördomar, både på ledningsgruppnivå och ute i 

verksamheten. Utmaningarna på ledningsgruppnivå är att få alla att förstå att hållbarhet, ur ett 

långsiktigt perspektiv, lönar sig (Respondent 1, 2013).  

 

”Man ska ju som företag vara lönsamma, det är ju grunden för allting. Men jag brukar skilja på 

pris och kostnad. Man kan ju få ett lågt pris om man väljer en leverantör med barnarbetare men 

väldigt snabbt har du Janne Josefsson här i entrén och får då stor negativ massmedial 

uppmärksamhet. Det blir en enorm kostnad” (Respondent 1, 2013). 

 

Vidare är proaktivitet är en utmaning. En viktig del i att bli mer proaktiva handlar om att öka 

kundernas kunskap om hållbara alternativ. Kunderna har historiskt sett haft lite inflytande i 

branschen men detta börjar förändras och kunderna börjar kräva allt mer. Men det finns 

fortfarande spår av den machokultur som funnits inom både företaget och branschen vars 
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inställning handlar om att kundernas önskemål inte har särskilt stor betydelse då företaget och 

deras medarbetare vet bäst (Respondent 1, 2013). 

 

Generellt om branschen och hållbarhet 

Många hållbarhetsfunktioner verkar under kommunikationschefen och därmed finns de inte 

representerade i ledningsgruppen. Vidare fick miljöcertifieringssystemen en skjuts år 2010 och i 

och med det började man prata om huruvida hållbarhet kan leda till kundfördelar (Respondent 1, 

2013). 

 

”Jag tycker att precis när jag började här 2010 var det lite ketchupeffekt, då började man helt 

plötsligt tänka att man kanske kan få kundfördelar om man ligger i framkant” (Respondent 1, 

2013). 

 

Vidare menar respondenten att transparensen har ökat i och med medias utveckling de senaste 

åren vilket har drivit på byggföretagens hållbarhetsarbete då man vill undgå att framstå negativt 

(Respondent 1, 2013). 

 

”Transparensen i dagens samhälle har drivit på hållbarhetsarbetet för företag, det är svårt att 

inte göra rätt för sig. Det finns så många fler medel för att vara iakttagande idag och det kanske 

har en avhållande effekt för att agera negativt” (Respondent 1, 2013). 

 

6.2.2 Intervju med Peab 
Bakgrund till medlemskapet i Global Compact 

”Utomstående påtryckningar, trender och tryck från intressenter gjorde att vi skrev på Global 

Compact” (Respondent 2, 2013). 

 

Peab blev medlemmar i Global Compact år 2012. Dock fanns visst fokus på Global Compact 

även innan de blev medlemmar, bland annat skapade de sin uppförandekod år 2009 i enlighet 

med regleringens principer. Att företagets blev medlem i Global Compact beror främst på 

externa påtryckningar. Påskriften blev ett bevis på att de faktiskt arbetar utifrån Global Compacts 

principer (Respondent 2, 2013). 
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Global Compacts funktion i företaget 

Global Compact fungerar som riktlinjer och stöd i företagets hållbarhetsarbete. Vidare fungerar 

regleringen som en guide över områden som företaget inte får glömma i deras arbete. Dock 

menar respondenten att Global Compact i sig inte har påverkat företagets hållbarhetsarbete 

särskilt mycket. Vidare har företaget ingen färdig hållbarhetsstrategi ännu (Respondent 2, 2013). 

	  
”Senaste tiden har det inte varit så mycket fokus på implementering utan vi måste bli färdiga 

med budskapet om vad hållbarhet är och vilka våra fokusområden ska vara innan 

implementeringsarbetet sätts igång” (Respondent 2, 2013). 

 

Aktiviteter 

Global Compact har en viktig roll i inköpsarbetet och regleringens principer finns inkluderade i 

alla kontrakt och upphandlingar. Företaget arbetar bland annat med leverantörsbedömningar för 

att kartlägga eventuella risker innan avtal skrivs. Miljö är ett viktigt område hos Peab och 

miljöaktiviteter finns inom hela organisationen. Inom området är framför allt miljöcertifieringar 

och avfallshantering i fokus (Respondent 2, 2013). 

 

”På miljösidan har vi en direkt påverkan och dessutom finns det mycket affärsmöjligheter och 

besparingspotential genom att minska sin miljöpåverkan” (Respondent 2, 2013). 

 

Även etik är ett viktigt område i företagets hållbarhetsarbete, där utbildning med syfte att 

förmedla företagets etiska riktlinjer är den främsta aktiviteten. De etiska riktlinjerna är en 

konkretisering av uppförandekoden som i sin tur grundar sig i Global Compacts principer. 

Utöver utbildningar finns även ett etiskt råd som har fokus på etiska dilemman (Respondent 2, 

2013).  

 

”Vi har stor fokus på att försöka motarbeta korruption. Det är ett stort riskområde i hela vår 

bransch. Det har hänt mycket i utvecklingen de senaste åren men det ligger fortfarande högt upp 

på vår prioriteringslista för det är inget vi vill bli förknippande med” (Respondent 2, 2013). 
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Global Compacts områden mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är de minst aktuella för 

företaget. Dessa områden behandlas främst i inköpsprocesserna (Respondent 2, 2013).  

 

”Arbetsvillkor är inte en fråga som vi har stora problem med, de principerna är mest relevanta i 

vårt inköpsarbete” (Respondent 2, 2013).  

  

”Tvångsarbete och barnarbete känns relativt avlägset, sen att man vet vad det innebär tror jag 

ju att alla vet” (Respondent 2, 2013). 

 

Medvetenheten 

Kännedomen om Global Compact och dess innebörd varierar beroende på var i organisationen 

man arbetar. Vissa av Global Compacts områden är mer aktuella för verksamheten än andra. 

Miljöåtgärder är kända inom organisationen då de har en direkt påverkan och mycket 

affärsmöjligheter, men tvångsarbete och barnarbete är relativt avlägset för medarbetarna. Peab 

har en uppförandekod som bygger på Global Compact, dock tror respondenten att 

medvetenheten om även denna varierar. Däremot är de etiska riktlinjerna, vilket är en 

konkretisering av uppförandekoden, mer kända inom Peab då dessa ingår i nästintill alla 

utbildningar (Respondent 2, 2013). 

 

Inställningen till hållbar utveckling 

Det tog flera år innan hållbarhetsavdelningen fick igenom påskriften av Global Compact. Detta 

på grund av interna uppfattningar om att hållbarhetsarbete kostar mer än vad det ger. Dock 

poängterar respondenten att fler och fler börjar inse att det finns både besparingsmöjligheter och 

affärsmöjligheter i hållbart byggande. Vidare kan terminologin kring hållbarhet vara 

skrämmande och därför är det viktigt att formulera hållbarhetsåtgärder på ett konkret sätt som 

kan fungera som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten (Respondent 2, 2013).  

 

Utmaningar  

”Att sprida kunskapen och kännedom om att det inte bara handlar om miljö och att det inte bara 

är någonting som kostar pengar utan att det finns mycket affärsmöjligheter i det” (Respondent 2, 

2013). 
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En stor utmaning är också att lyckas nå ut till alla medarbetare och att omformulera Global 

Compact till någonting konkret som alla i verksamheten kan ta till sig. Vidare består en utmaning 

i huruvida företaget ska förhålla sig till de principer som inte rör deras direkta verksamhet 

(Respondent 2, 2013).   

 

Generellt om branschen och hållbarhet 

”Jag har länge jobbat med miljöfrågor, arbetsmiljö, etik och de flesta frågorna i Global 

Compact men det är väl de senaste fem åren som man börjat prata om hållbarhet” (Respondent 

2, 2013).  

 

Hållbarhetsfokuset har ökat mycket de senaste åren och branschen har börjat ta ett helhetsgrepp 

om dessa frågor. Dock finns det en stor utmaning i att få stora börsnoterade byggbolag, där fokus 

ofta är kortsiktiga ekonomiska mål, att se de långsiktiga ekonomiska fördelarna i hållbart 

byggande. En annan utmaning är korruption som är ett utbrett problem i branschen (Respondent 

2, 2013).  

 

6.2.3 Intervju med Skanska 
Bakgrund till medlemskapet i Global Compact 

Bakgrunden till Skanskas hållbarhetsarbete grundar sig i en stor miljöincident år 1997, 

Hallandsåsen. Denna incident accentuerade företagets arbete med miljö. Vid denna tid var 

bolaget mycket decentraliserat då man ansåg att varje hemmamarknad hade bäst kunskap om de 

lokala förutsättningarna. Men Hallandsåstunneln gjorde att man tog ett centralt beslut om att 

varje affärsenhet ska ha ett miljöcertifikat. År 1997 var företaget ute med deras första 

miljöredovisning följt av att de 2001 gick med i Global Compact och 2002 började 

hållbarhetsredovisa (Respondent 3, 2013).  

 

”Det var aldrig någon tvekan om att gå med. Det var uppenbart för oss att om man ska vara en 

global aktör så är detta viktigt” (Respondent 3, 2013). 
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Vid tidpunkten när Skanska gick med i Global Compact hade de verksamhet i större delen av 

världen vilket försvårade kontrollen över hållbarhetsfrågor och därav var det ännu viktigare att 

gå med i Global Compact (Respondent 3, 2013).  

 

Global Compacts funktion i företaget 

Företagets uppförandekod bygger på Global Compacts tio principer och det är den som 

förmedlas både internt och externt (Respondent 3, 2013). Skanska ser uppförandekoden som 

deras viktigaste integreringsverktyg gällande Global Compact. Vidare beskriver respondenten att 

alla inom organisationen berörs av att företaget är medlem i Global Compact men att dess 

innebörd används mest på inköpsavdelningen och i förhållandet mellan företaget och 

leverantörer (Respondent 3, 2013). 

 

Aktiviteter 

Skanska har tre agendor inom hållbar utveckling vilka är den sociala agendan, miljöagendan och 

den ekonomiska agendan. Inom den sociala agendan har HR-avdelningen en stor roll som bland 

annat jobbar med arbetsmiljö och arbetsvillkor, där säker arbetsmiljö är ett stort fokusområde. 

Aktiviteter som finns inom den sociala agendan är utbildningar samt en årlig säkerhetsvecka där 

man diskuterar säkerheten på arbetsplatserna. En viktig del i att öka kunskapen om säkerhet är att 

offentliggöra olyckor, vilket företaget gör via publicering av case på deras hemsida (Respondent 

3, 2013).  

 

”Vi har en nollvision om arbetsplatsolyckor och noll dödsfall. Men också ett tillfälligt mål vilket 

är 1 olycka per 1 miljon arbetade timmar. Vi slutade den förra perioden 2010 med 4 olyckor per 

1 miljon arbetade timmar” (Respondent 3, 2013).  

 

Miljöagendan är en mycket stor del i företagets hållbarhetsarbete, där miljöcertifieringar, 

material och olika mätningar inom bland annat koldioxidutsläpp har stort fokus. Företaget är 

också anslutna till andra frivilliga regleringar inom miljö. För att öka transparensen gentemot 

externa intressenter har företaget tagit fram ett system som visar på hur miljövänliga deras olika 

byggprojekt är, där varje projekt kategoriseras enligt en skala som går från att endast följa lagar 
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till ett mätvärde på nära noll i miljöpåverkan. Vidare jobbar de mycket med mål när det gäller 

hållbarhet. De har flera uppsatta miljömål (Respondent 3, 2013). 

 

Vi har ett mål om kontinuerlig minskning av avfall varje år. År 2012 klarade vi målet och även 

år 2011. Nu 2013 är jag inte säker på att vi kommer nå 94 % som är målet (Respondent 3, 2013).  

 

Inom den ekonomiska agendan finns en process för riskutvärdering. Alla de stora ekonomiska 

projekten och alla riskfyllda projekt ska gå igenom denna process, detta kan exempelvis röra 

projekt med stor miljörisk eller korruptionsrisk. Denna process är mycket viktig för företagets 

ekonomiska framgång. Företaget har de senaste åren valt att dra sig tillbaka från vissa länder där 

de anser det vara svårt att undgå korruption, däribland Ryssland (Respondent 3, 2013).  

 

Mänskliga rättigheter är någonting som finns integrerat i verksamheten även om det inte är ett 

fokusområde. Antagligen hade dessa principer fått större fokus om företaget agerade i till 

exempel Afrika. Dock är principerna om mänskliga rättigheter mycket viktiga i 

leverantörskedjan (Respondent 3, 2013). 

 

”I verkligheten är det inte lika självklart. Det är en utmaning, när vi till exempel köper in t-shirts 

till organisationen, att vara säker på att barnarbete ej funnits i något led” (Respondent 3, 2013). 

 

De har som policy att alla deras leverantörer ska uppfylla företagets uppförandekod, men de 

menar också att det kan vara svårt att utvärdera en hel leverantörskedja. Generellt jobbar 

företaget mycket med utbildningar inom hållbarhetsområdet. De har både internetbaserade 

utbildningar och klassisk undervisning (Respondent 3, 2013).  

 

Medvetenheten 

Cheferna och medarbetarna på huvudkontoret känner till Global Compact men kännedomen 

bland övriga medarbetare är låg. Men företagets uppförandekod, som bygger på Global 

Compacts principer, är mer känd inom organisationen då denna ingår i företagets obligatoriska 

utbildningar. Alla som anställs på företaget måste inom tre månader gå en utbildning som 

handlar om uppförandekoden. Denna utbildning ska sedan upprepas för alla medarbetare 
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vartannat år. Även leverantörer och underleverantörer som arbetar ute på projekten måste 

genomgå en utbildning om Skanskas uppförandekod (Respondent 3, 2013).  

 

Inställningen till hållbar utveckling 

Hållbarhetsförändringar tas väl emot i organisationen. År 2007 tog ledningen beslut om att 

företaget skulle ta ett grönt bygginitiativ och bli det ledande gröna projektutvecklingsbolaget i 

Sverige. I och med det tillkom en stor implementeringsprocess och nya arbetssätt. Till en början 

tyckte många att det verkade krångligt men samtidigt såg de flesta att detta var en stor 

affärsmöjlighet och att företaget skulle kunna göra stora pengar på att utveckla gröna projekt 

(Respondent 3, 2013). 

 

”Vi ser ingen konflikt mellan hållbarhet och affärsmässighet utan istället ser vi en klar vinst i att 

göra green business” (Respondent 3, 2013).  

 

Utmaningar  

De största utmaningarna i att integrera Global Compact och förbättra hållbarhetsarbetet ligger i 

de kulturella aspekterna, att få varje enskild medarbetare att förstå att de är en del i företagets 

framgång. Detta gäller inte bara deras anställda utan även leverantörer och underleverantörer. 

Nyckeln till framgång ligger i att få varje enskild individ att förstå att deras beteende är viktigt, 

därför handlar företagets hållbarhetsarbete mycket om att kommunicera att alla har en viktig roll 

för hållbar utveckling. Vidare är det en utmaning att förmedla hållbarhetsarbetet till kunder och 

andra externa intressenter (Respondent 3, 2013).   

	  
”Greenwashing är ju någonting vi har i åtanke, hur ska vi kunna förklara att våra gröna projekt 

faktiskt sker" (Respondent 3, 2013).  

 

Generellt om branschen och hållbarhet 

Branschen har börjat samarbeta mer, särskilt inom arbetsmiljöområdet. Skanska offentliggör alla 

deras arbetsplatsolyckor och dödsfall i syfte att kunna lära andra. Vidare menar respondenten att 

det är mer lönsamt med gröna projekt. Skanska har många gånger lättare att få hyresgäster på 

grund av att de är med i många frivilliga regleringar och har många olika miljöcertifieringar 

(Respondent 3, 2013).  
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7. Analys 
Nedan analyseras resultaten från dokumentstudien och intervjuerna. Under första 

frågeställningen belyser vi eventuella likheter och skillnader i de olika företagen och diskuterar 

hur resultatet besvarar vår fråga. Vidare jämför vi våra resultat med tidigare studier som gjorts 

inom området. Under vår andra frågeställning jämför och tolkar vi resultatet utifrån delar av 

nyinstitutionell teori som presenterats tidigare i uppsatsen under det teoretiska ramverket.  

 

7.1 Vilka drivkrafter ligger bakom integreringen av Global Compact inom den 
svenska byggindustrin och hur tar regleringen sig uttryck i organisationerna? 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra tre studerade företags hållbarhetsarbete framstår 

relativt lika varandra utifrån vår dokumentstudie, där miljö är det mest framstående 

hållbarhetsområdet. Dock utkristalliserades flera skillnader under våra intervjuer som till stor del 

rör hur långt man kommit i sitt hållbarhetsarbete generellt samt hur många aktiviteter, kopplade 

till Global Compact, företagen utövar. 

 

Vi kan utifrån vår dokumentstudie konstatera att alla tre företag, det vill säga NCC, Peab och 

Skanska, har mycket liknande visioner och aktiviteter inom hållbar utveckling där miljö är det 

största fokusområdet. Under intervjuerna framkom att även anti-korruption och säker arbetsmiljö 

var två viktiga områden för samtliga företag. Dock kunde vi se en skillnad i hur många och hur 

omfattande aktiviteter varje företag utövar kopplat till Global Compacts olika områden. Detta 

indikerar att de jobbar olika mycket eller har kommit olika långt i sitt arbete med den frivilliga 

regleringen. Då Global Compacts principer är övergripande finns ett tolkningsutrymme för 

företagen i hur de ska använda sig av regleringen vilket kan vara en förklaring till att de valt att 

använda principerna olika mycket och på olika sätt. Denna generella karaktär hos Global 

Compact kan ses som en nackdel då det kan leda till bristande kontroll, en problematik som 

belyses av Rasche (2012) som menar att regleringens tio principer är vaga och därav svåra att 

integrera i verksamheten. Detta bekräftas till viss del under våra intervjuer där en av 

respondenterna menade att en stor svårighet för dem är hur de ska förhålla sig till de principer 

som inte rör deras direkta verksamhet. Respondenten menade att mänskliga rättigheter är ett 

sådant område. Detta bekräftas till viss del av de övriga två respondenterna då de menar att 
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principerna inom mänskliga rättigheter, speciellt i leverantörsleden, är svåra att kontrollera. 

Vidare har samtliga företag få aktiviteter inom detta område. Detta i sig visar att företagen har 

vissa svårigheter gällande integreringen av Global Compacts principer samt att olika områden är 

olika prioriterade.  

 

Alla tre företag har en uppförandekod som bygger på Global Compacts tio principer. Detta har, 

enligt alla våra respondenter, varit ett viktigt första steg till att börja arbeta med och integrera 

Global Compact i verksamheten. En skillnad som framkom var dock att Peabs uppförandekod 

endast består av åtta konkreta principer medan NCC och Skanskas uppförandekoder är mer 

omfattande och består av förklarande texter. Uppförandekoden fungerar inom samtliga företag 

som en central riktlinje och kännedomen om denne är relativt hög bland medarbetarna vilket 

tyder på att uppförandekoden är integrerad i verksamheten. Dock är det förhållandevis få 

medarbetare som känner till den frivilliga regleringen Global Compact. Å andra sidan menar 

respondenterna att de förmedlar Global Compacts budskap via uppförandekoden och på så vis 

känner medarbetarna till regleringens innebörd trots att regleringen i sig är okänd för många. 

Vidare är samtliga företags uppförandekoder skapade utifrån deras egen verksamhet vilket kan 

vara en förklaring till de skillnader som finns samt gör att vissa delar av Global Compact belyses 

mer än andra. Ett exempel på detta är att miljöområdet tar stor plats i samtliga uppförandekoder 

medan mänskliga rättigheter tar liten eller ingen plats alls. Landin (2000) belyser de ofta 

uppkomna tolkningsproblem som uppstår när företag själva skriver om regleringars innebörd 

eller skriver nya regler utifrån en redan etablerad reglering. I dessa situationer tenderar den 

ursprungliga regleringen att förlora sin innebörd (Landin, 2000). Detta kan liknas vid våra 

studerade företags omskrivningar av Global Compact i deras uppförandekoder där delar av 

regleringen belyses mycket och andra delar mindre eller ingenting. 

 

Alla medarbetare kommer i kontakt med Global Compact genom företagets uppförandekod. 

Denna förmedlas främst, i alla tre företagen, genom obligatoriska utbildningar för samtliga 

medarbetare. Detta innebär att samtliga medarbetare bör ha lärt sig delar av eller hela Global 

Compacts innebörd, vilket indikerar en hög grad av integrering. Utöver att integrera Global 

Compact i uppförandekoden sker en rad olika aktiviteter, både på ledningsnivå och ute i 

verksamheterna, som indirekt är kopplade till Global Compact. Dock kan man, som nämnt 
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tidigare, se en skillnad i antalet aktiviteter som utförs. Här kan vi utröna ett eventuellt samband 

mellan antalet olika hållbarhetsaktiviteter och företagens medlemstid i Global Compact. Skanska 

som varit medlem sedan 2001 har flest antal aktiviteter och även flera mätbara hållbarhetsmål 

medan Peab som varit medlem sedan 2012 har betydligt färre aktiviteter samt saknar en 

hållbarhetsstrategi. Detta resultat tyder på att medlemstiden i Global Compact generellt ökar 

företags hållbarhetsaktiviteter och också graden av Global Compacts integrering i verksamheten. 

Samtliga respondenter menar att Global Compact tar tid att integrera då byggindustrin driver en 

verksamhet med många olika projekt med stor geografisk spridning, vilket skulle kunna förklara 

de skillnader vi funnit mellan företagen. Cachadinha (2009) menar att frivilliga regleringar är 

svårare och mer tidskrävande att implementera i byggindustrin än i andra branscher. Cachadinha 

(2009) belyser även att byggindustrin ligger steget efter i hållbar utveckling, något som 

respondenterna också uttryckt. Detta skulle kunna bero på de fördomar, som enligt vår studie 

finns både på ledningsnivå och ute i verksamheten, som främst består i uppfattningen om att 

hållbarhet är kostsamt samt en strävan efter att bevara traditionella arbetsmetoder och material.  

 

Resultatet visar att samtliga företag har flest aktiviteter inom miljöområdet, i jämförelse med de 

andra huvudområdena, vilket tyder på att Global Compacts miljöprinciper har störst inflytande 

inom den svenska byggindustrin och således är de mest integrerade i verksamheten. Enligt 

respondenterna är miljöområdet ett område som berör byggindustrin i hög grad, där det både 

finns stora risker att undvika och stora pengar att hämta. Vidare menar alla respondenter att 

mänskliga rättigheter ligger långt bort från deras verksamhet, trots att två av respondenterna 

uttryckt att det finns många svårigheter och en osäkerhet kring kontrollen av tvångsarbete och 

barnarbete i leverantörskedjan. Detta tyder på att mänskliga rättigheter, trots allt, borde få större 

fokus hos företagen. Vidare uttryckte Peab att även arbetsvillkor var ett mindre prioriterat 

område då de anser att detta inte är särskilt aktuellt för den direkta verksamheten. Samtliga 

respondenter menar att korruption är ett generellt problem i branschen. Då ingen vill bli 

förknippad med korruption pågår ett stort arbete inom alla tre företagen för att motverka detta. 

Utifrån vårt resultat kan man därav utläsa att de av Global Compacts områden som berör den 

direkta verksamheten mest, det vill säga miljö och anti-korruption, också har störst fokus. 
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Utifrån vår studie kan vi se att Global Compacts principer generellt har stort inflytande i den 

svenska byggindustrin vilket till stor del motsäger vad Runhaar och Laffarty (2008) kommer 

fram till i deras studie. Resultat från deras studie visar att Global Compact inte har särskilt stort 

inflytande i telekombranschen och att telekomföretag väljer andra regleringar som är mer 

branschspecifika och genom dem uppnår Global Compacts krav. Detta verkar inte stämma i den 

svenska byggnadsindustrin då samtliga studerade företag integrerar Global Compact i 

uppförandekoden samt har visioner och aktiviteter kopplade till regleringen.  

 

7.2 Kan delar av nyinstitutionell teori förklara integreringen av Global Compact 
inom den svenska byggindustrin? 
Sammantaget kan vi utifrån resultatet konstatera att det inom den svenska byggindustrin finns 

vissa tendenser som tyder på isomorfism, såsom att de formella strukturerna samt 

dokumentationen kring företagens hållbarhetsarbete framstår mycket lika. Vidare visar vår studie 

att externa påtryckningar har en central roll i företagens hållbarhetsarbete och i bakgrunden till 

medlemskapet i Global Compact. Dessa externa påtryckningar och tendenser till isomorfism 

skulle kunna bero på att Global Compact blivit en institutionaliserad norm i den svenska 

byggindustrin. 

  
Resultatet visar att externa påtryckningar har en central roll i företagens hållbarhetsarbete vilket 

kan exemplifieras med att Peab gick med i Global Compact för att visa omgivningen att de 

uppfyllde kraven, att Skanska valde att gå ur Ryssland för att slippa förknippas med korruption 

då detta påverkar deras externa intressenter samt att NCC ser anledning att följa Global Compact 

då media annars kommer ligga på dem vilket resulterar i kostsamma reparationer av varumärket. 

Hemphill och Lillevik (2011) menar att frivilliga regleringar är en reaktion på institutionella 

påtryckningar. De ser Global Compact som ett verktyg för företag att få legitimitet samt ett sätt 

för dem att anpassa sig efter institutionella påtryckningar från utomstående intressenter, vilket till 

stor del bekräftas av våra respondenter. Att de tre största byggföretagen i Sverige, som 

tillsammans står för hälften av omsättningen i branschen, alla är medlemmar i Global Compact 

tyder i sig på en viss institutionalisering, vilket i detta fall innebär att omgivningen efterfrågar 

medlemskap i Global Compact. Dock finns en stor spridning i när företagen blev medlemmar, då 
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ett av företagen gick med så sent som år 2012, vilket talar emot att Global Compact är en 

historiskt institutionaliserad norm. 
 

Utifrån vår dokumentstudie ser företagens hållbarhetsarbete mycket lika ut, där företagen främst 

framhäver sitt miljöarbete. Samtliga företag har nolltolerans om arbetsplatsolyckor och har som 

mål att vara branschledande inom miljöområdet. Utöver det ser den formella strukturen mycket 

lika ut på respektive företag då alla har tre till fyra personer som arbetar med hållbarhet på den 

centrala hållbarhetsavdelningen. Dessa formella likheter skulle kunna kopplas till begreppet 

isomorfism, som enligt Meyer och Rowan (1977) uppstår när kraven på legitimitetsåtgärder blir 

allmänna och efterfrågas i mer eller mindre alla organisationer. Detta leder till att företags 

formella struktur utvecklas likadant. Dock finns en betydande skillnad i den formella strukturen 

vilket är att endast NCCs hållbarhetschef sitter med i koncernledningen. En ytterligare skillnad är 

att företagens aktiviteter skiljer sig i både antal och utformning. Detta skulle kunna förklaras med 

särkoppling då särkopplade funktioner inte styr verksamhetens aktiviteter. Det skulle också 

kunna förklaras med vad Sahlin och Wedlin (2008) kommer fram till, att regleringar påverkar 

både den formella strukturen och det dagliga arbetet. De eventuella skillnaderna mellan 

företagen beror på att företagen anpassar regleringen till sin egen kontext. Utifrån vår studie kan 

vi se tecken på att detta stämmer då regleringen har påverkat både den formella strukturen och de 

dagliga aktiviteterna. Dock finns vissa skillnader, framförallt i de dagliga aktiviteterna, som kan 

bero på att varje enskilt företag har anpassat användningen av reglering till deras egen 

verksamhet. Vidare finns flera indikationer som talar emot särkoppling. Dels då samtliga företag 

har visioner, mål och aktiviteter inom hållbar utveckling som till stor del påverkar den 

huvudsakliga verksamheten. Dels då miljöåtgärder, enligt samtliga respondenter, är ekonomiskt 

lönsamma i längden. Därav saknas anledning att särkoppla miljöfrågor i syfte att bevara 

effektivitet. Att störst fokus ligger på miljöområdet och att samtliga företag har flest aktiviteter 

kopplat till detta skulle kunna förklaras med att det direkt kan gynna affären. Dock är även 

aktiviteter inom mänskliga rättigheter ekonomiskt fördelaktigt, enligt två av våra respondenter, 

då kostnaderna att reparera de eventuella varumärkesskador som uppstår om de skulle uppdagas 

att de använder sig av leverantörer med barnarbete, är mycket höga. Detta skulle kunna bero på 

att den ökade transparensen och medias utveckling har ökat kraven inom hållbarhet och försvårat 

en eventuell särkoppling.  
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. 

Att den formella strukturen som präglar företagen beror på en framväxande institutionalisering i 

branschen är sannolikt. Peab som gick med i Global Compact år 2012 upplevde stor press från 

omgivningen vilket skulle kunna bero på omgivningens förväntningar om att företag i den 

svenska byggindustrin ska vara anslutna till Global Compact. I våra intervjuer framkom också att 

en framväxande extern intressentgrupp visar mer och mer intresse för hållbarhetsfrågor. Denna 

intressentgrupp består av kunderna vilkas engagemang och ökade kunskap inom 

hållbarhetsområdet driver på hållbarhetsutvecklingen. Detta stödjer Campbells (2007) teori om 

att företag tenderar att handla mer hållbart när fler intressenter visar intresse för området.  

 

Utifrån denna studie är företagens uppförandekoder det viktigaste integreringsverktyget gällande 

Global Compact. Delar av nyinstitutionell teori menar att implementeringen av standarder och 

regleringar mestadels handlar om att sätta denne i rampljuset som en legitimitetssymbol i 

organisationen. Vidare menar de att fokus främst ligger på hur standarden eller regleringen ska 

kommuniceras via definitioner och koder (Schwartz och Tilling, 2009), vilket till viss del 

bekräftas i vår studie då samtliga respondenter menar att uppförandekoden är ett första mycket 

viktigt steg i integreringen av Global Compact. Utifrån vår studie skulle man vidare kunna anse 

att Global Compact endast är en legitimitetssymbol, å andra sidan utövar samtliga företag 

aktiviteter som inte är nödvändiga för att bevara medlemskapet i Global Compact vilket tyder på 

att det finns andra drivkrafter än legitimitet, exempelvis ekonomiska aspekter. Samtliga 

respondenter har beskrivit att det är ekonomiskt fördelaktigt med miljöanpassat byggande samt 

poängterat att man kan undgå stora kostnader och legitimitetskriser genom att arbeta proaktivt 

med Global Compacts övriga områden. Detta tyder på att både ekonomiska aspekter och 

legitimitet har en bakomliggande roll i hur företagen arbetar med Global Compact. 

 

Alla tre företag har flera högt uppsatta mål och visioner. Det är svårt att veta om dessa snarare är 

legitimitetssymboler än i praktiken uppnåeliga mål. Att alla tre företag ska vara branschledande 

inom miljöområdet är en omöjlighet. Därav kan vi konstatera att orimliga mål till viss del är satta, 

vilket skulle kunna förklaras med begreppet hyckleri. Brunsson (1993) menar att man kan 

eliminera ifrågasättande och vinna legitimitet genom uttalanden. Hyckleri innebär att man uttalar 

sig på ett sätt som inte stämmer överens med företagets aktiviteter vilket kan anses stämma i vår 
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fallstudie då samtliga företag har nästintill ouppnåeliga mål som kommuniceras till externa parter. 

Dock finns inga motsägelser mellan vad de kommunicerar och vad de gör, utan skepsisen ligger 

endast i de mycket högt uppsatta målen. I modernare nyinstitutionell forskning hävdas att högt 

uppsatta och i viss mån ouppnåeliga mål är en viktig del av processen i att utveckla 

hållbarhetsarbetet (Christensen et al., 2013). Därmed kan dessa till synes ouppnåeliga mål vara 

de som faktiskt driver hållbarhetsutvecklingen framåt. 

 

8. Vad kom vi fram till? 
Nedan redovisas de slutsats vi har kommit fram till genom denna studie. Då vi haft två tydliga 

frågeställningar med olika teoretisk utgångspunkt har vi valt att redovisa slutsatserna per fråga. 

Vidare presenterar vi begränsningar med studien samt förslag till fortsatt forskning.  

 

8.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att beskriva hur företag inom den svenska byggindustrin integrerar den 

frivilliga regleringen Global Compact samt huruvida detta kan förklaras med delar av 

nyinstitutionell teori. För att besvara våra frågeställningar har vi gjort en fallstudie som 

inkluderar de tre största företagen i branschen. Nedan följer våra slutsatser som är baserade på 

empirin och analysen.    

     

8.1.1 Vilka drivkrafter ligger bakom integreringen av Global Compact inom den svenska 
byggindustrin och hur tar regleringen sig uttryck i organisationerna? 
Utifrån denna studie kan vi konstatera att företag inom den svenska byggindustrin integrerar 

Global Compacts principer genom att bygga sin uppförandekod utifrån dessa. Uppförandekoden 

fungerar sedan som riktlinjer i företaget och förmedlas till medarbetarna via utbildningar. 

Studien tyder också på att integreringen av Global Compact är en process som sker över tid då 

de företag som varit medlemmar längst också har flest hållbarhetsaktiviteter samt mål och 

visioner inom hållbar utveckling. Av Global Compacts fyra huvudområden är miljö det mest 

fokuserade området, vilket skulle kunna bero på ekonomiska drivkrafter då samtliga 

respondenter menar att miljömässigt byggande är lönsamt i längden. Vidare har vi kommit fram 

till att interna åsikter, kring huruvida Global Compacts områden påverkar den direkta 

verksamheten, ligger till grund för vilka områden man väljer att arbeta med.  
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8.1.2 Huruvida kan delar av nyinstitutionell teori förklara integreringen av Global Compact 
inom den svenska byggindustrin? 
Studien tyder på att Global Compact har blivit en institutionaliserad norm inom den svenska 

byggindustrin. Vidare kan man se tecken på att isomorfism råder så till vida att företagens 

formella struktur rörande hållbarhetsarbetet framstår väldigt lika. Utifrån studien kan vi inte se 

några tydliga anslutningar till särkoppling. Det finns däremot en viss koppling till hyckleri då 

företagen har höga och till viss del ouppnåeliga mål vilka kan ses som uttalanden för att vinna 

legitimitet. Sammanfattningsvis kan delar av nyinstitutionell teori förklara integreringen av 

Global Compact inom den svenska byggindustrin, dock krävs vidare studier för att kunna 

besvara vår frågeställning med säkerhet.  

 

8.2 Begränsningar  
Då denna studie endast utrett företag inom byggindustrin kan resultatet ej generaliseras till alla 

industrier, dock kan det ge indikationer på hur det kan förhålla sig hos andra stora 

medlemsföretag. Studien begränsas också av att vi bara undersökt de tre största aktörerna i 

industrin. Inom byggindustrin finns ett stort antal små aktörer vilka skulle kunna ha påverkat 

resultatet annorlunda. Vi anser dock att resultatet kan anses generaliserbart för stora företag inom 

den svenska byggindustrin då de studerade företagen står för cirka 50 % av omsättningen i 

branschen. 

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
För framtida studier föreslår vi att liknande undersökningar utförs inom andra industrier samt att 

jämförelser görs med andra frivilliga regleringar. Detta kan ge djupare förståelse för hur dessa 

fungerar och kunskap för hur frivilliga regleringar används i praktiken. Då denna studie är sedd 

ur ett ledningsperspektiv finns också behov av en mer djupgående studie där medvetenheten ute i 

organisationerna undersöks i större omfattning för att utröna om bilden från denna studie 

stämmer med medarbetarnas uppfattning. Då vår studie visar på osäkerheter kring Global 

Compacts område mänskliga rättigheter skulle en ny studie om hur dessa principer kan 

kontrolleras i leverantörskedjan vara relevant. Vi ser också ett behov av studier inom 

nyinstitutionell teori dels för att undersöka huruvida dessa teorier kan förklara 
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integreringsprocesser generellt dels för att undersöka hur den ökade transparensen i dagens 

samhälle och medias roll påverkar särkoppling och andra traditionella begrepp inom 

nyinstitutionell teori.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumall  
 
Huvudområden: 

Om intervjupersonen 

- Hur länge har du jobbat på företaget? 

- Vem rapporterar du till? 

- Finns det någon som representerar Global Compact och hållbarhetsfrågor i koncernledningen? 

 

 Om företaget och Global Compact 

- Kan du beskriva ert hållbarhetsarbete generellt? 

- Varför gick ni med i Global Compact? 

- Upplever du att det skett en förändring inom organisationen sen ni gick med i Global Compact? 

  

Integrering av Global Compact 

- Beskriv implementeringsprocessen? 

- Vilka delar i organisationen arbetar mest med Global Compact och dess huvudområden? 

- Beskriv medvetenheten rörande de fyra huvudområdena i Global Compact ute i organisationen? 

- Vad är svårt i implementeringen av Global Compact? 

  

Global Compacts påverkan på organisationen och dess aktiviteter 

- Hur stort inflytande anser du Global Compact har hos företaget? 

- Vilka aktiviteter gör ni som är kopplade till mänskliga rättigheter? Arbetsrätt? Miljö? Anti-

korruption? 

- Upplever du att de fyra huvudområdena genomsyrar hela organisationen? 

- Upplever du motstridigheter mellan effektivitet- och lönsamhetskrav gentemot 

regleringar/standarder såsom Global Compact?  
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9.2 Dokumentstudien 
Studerade dokument är: uppförandekoder, årsredovisningar, COP-rapporter och företagens 

hemsidor. 

 NCC Peab  Skanska 
Mänskliga 
rättigheter 

Visioner: 
-Transparent 
företagskultur 
Aktiviteter: 
-Leverantörskontroller 
-Centraliserar inköp 
 

Visioner: 
-Följa mänskliga 
rättigheter i hela kedjan 
Aktiviteter: 
-Leverantörskontroller 
Socialt engagemang både 
globalt och lokalt 

Visioner: 
-Transparens i hela 
verksamheten 
Aktiviteter: 
-Socialt engagemang 
både globalt och lokalt 
-Leverantörskontroller 
 

Arbetsvillkor Visioner: 
-Mest attraktiva 
arbetsgivaren i branschen 
-Nolltolerans om 
arbetsplatsolyckor  
Aktiviteter: 
-Jämställdhetsplan 
-Medarbetarundersökning 
-Kommunikation av 
uppförandekod 
-Arbetsgrupper för bättre 
arbetsmiljö 
-Arbetsmiljörevisioner 
-Arrangerar fokusdag om 
säkerhet varje år 
 
 

Visioner: 
-Mest attraktiva 
arbetsgivaren i branschen 
-Nolltolerans om 
arbetsplatsolyckor 
Aktiviteter: 
-Jämställdhetsplan 
-Regleringar för 
arbetsmiljö i varje land 
-Hälso- och 
säkerhetsansvariga 
-Medarbetarundersökning 
-Medarbetarutvärdering 
-Fokusvecka varje år med 
inriktning arbetsmiljö 
 
 

Visioner: 
-Branschledande i hälsa 
och säkerhet 
-Nolltolerans om 
arbetsplatsolyckor som 
ska nås till 2015  
Aktiviteter: 
-Förbättra ledarskap  
-Nya globala 
säkerhetsstandarder 
-Säkerhetsvecka med 
fokus på 
säkerhetsfrågor varje år 
-Vid olyckor noggrann 
undersökning av orsak 
-Fokus på att dela med 
sig av erfarenheter 
inom detta område 
 

Miljö Visioner: 
-Ledande inom 
hållbarhetsområdet 
-Ledande inom 
energieffektiva lösningar 
Aktiviteter: 
-Nya återvinningssystem 
-Utveckling av mer 
miljövänliga produkter 
-Går över till 
förnyelsebarenergi 
-Externa samarbeten för 
hållbar utveckling 
-Miljöcertifieringar 

Visioner: 
-Branschledande inom 
miljö 
-Ständigt minska sin 
klimatpåverkan 
Aktiviteter: 
-Miljöcertifieringar  
-Minskar resor för 
anställda 
-Energioptimeringssystem 
-Hållbar ombyggnad 
-Kemikalieinitiativ 
-Avfallshantering och 
återvinning 

Visioner: 
-Branschledande inom 
miljö 
-Ambitiösa miljömål till 
2015 
Aktiviteter: 
-Återvinning 
-Förnyelsebarenergi 
-Avfallshantering 
-Miljöcertifieringar 
-Miljömärkningar 
-Mäter sina utsläpp 
-Minska vattenåtgång i 
projekten 
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-Kemikalieinitiativ  
-Erbjuder alla ”större” 
projekt ett miljövänligt 
alternativ 
-Klimatdeklarerade 
bostadshus 
 

 -Graderingssystem för 
miljömässigt byggande 
-Kemikalieinitiativ 

Korruption Visioner: 
-Motverka icke etiska 
handlingar i alla delar av 
organisationen  
Aktiviteter: 
-Nytt etikprogram under 
2013, råd för anställda i 
svåra situationer 
-Utbildningar 
 

Visioner: 
-Motverka alla former av 
korruption i verksamheten 
Aktiviteter: 
-Utbildning i etik och i 
uppförandekoden 
-Etikråd 
 

Visioner: 
-Ledande inom 
etikområdet 
-Transparens och 
öppenhet i alla 
transaktioner 
Aktiviteter: 
-Utbildningar 
-Etikkommitté 
-Vägledning i svåra 
situationer 
-Medlem i 
kunskapsöverförande 
initiativ 
 

 
Källor: Skanska 2012A, Skanska 2012B, Skanska 2008, Peab 2012, Peab 2013, Peab 2009, NCC 
2012A, NCC 2012B, NCC 2013A, NCC 2013B, NCC 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 


