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Abstract 

The demands from the outside world that companies should take active responsibility for a 

sustainable society are constantly increasing. Companies are no longer responsible for just 

generate a good return to their shareholders but also for acting for sustainable development. 

 

EU directive with sustainability reporting that came into force in 2014 in member countries 

was incorporated into Swedish law on 1 December 2016, starting for the 2017 fiscal year. The 

sustainability report will describe how companies work with environment, human rights, 

social conditions, and corruption. This concerns all major companies in Sweden who for each 

of the last two fiscal years meet two of three criteria to have exceeded; SEK 350 million 

(EUR 40 million) in net sales, average employees with 250 and a total of SEK 175 million 

(EUR 20 million). 

 

Wastbygg is a construction and project development company that builds and develops 

logistics facilities, commercial real estate and housing. The company is growing steadily and 

currently has approximately 230 employees. Net sales amount to just over SEK 2 billion. In 

the coming years, the law will require sustainability accounting. 

 

The purpose of the master's thesis is to help Wästbygg carry out an interest dialogue and 

essentiality analysis, which is the first initial step in a sustainability report according to the 

international framework GRI. The result will show which sustainability issues stakeholders 

consider to be most prioritized and addressed by Wastbygg. This will form Wastbygg first 

sustainability report with the GRI framework. 

 

The stakeholder dialogue was conducted in spring 2017 through web-based surveys, personal 

interviews, and dialogue with prospective building engineer students. 

In the material analysis it was unanimous that stakeholders felt that the social aspect of health 

and work environment should be the highest priority issue for Wästbygg. Already today, the 

issue is a priority as Wästbygg is ISO-certified according to the OHSAS 18001 standard. 

Other sustainability issues that stakeholders consider should be prioritized by Wastbygg 

ecological aspects such as phasing out of environmentally and health hazardous building 

materials and energy-efficient buildings and construction sites as well as the social aspect 

ethics and anti-corruption. 

 

 

Keywords: sustainability reporting, sustainable development, sustainability, GRI, Global 

Reporting Initiative, materiality analysis, stakeholder dialogue, stakeholders, constructor 

sector. 
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Sammanfattning 

Kraven från omvärlden om att företag ska ta ett aktivt ansvar för ett hållbart samhälle ökar 

hela tiden. Företagen ansvarar inte längre bara för att generera en god avkastning till sina 

aktieägare utan också för att agera för en hållbar utveckling.  

 

EU-direktivet som kom 2014 med krav på hållbarhetsredovisning i medlemsländerna 

införlivades i svensk lag den 1 december 2016 med start för räkenskapsåret 2017. 

Hållbarhetsredovisningen ska redogöra för hur företag arbetar med miljö, mänskliga 

rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption. Detta berör alla större 

företag i Sverige som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller två av tre 

kriterier att ha överstigit; 350 miljoner kronor (40 miljoner Euro) i nettoomsättning, 

medeltalet anställda med 250 och en balansomslutning på 175 miljoner kronor (20 miljoner 

Euro).  

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar 

logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och bostäder. Företaget växer stadigt och har 

idag cirka 230 anställda. Nettoomsättningen uppnår till drygt 2 miljarder kronor. Inom de 

närmaste åren kommer man enligt lagen att behöva hållbarhetsredovisa. 

Syftet med magisteruppsatsen är att hjälpa Wästbygg att genomföra en intressentdialog och 

väsentlighetsanalys som är det inledande steget i en hållbarhetsredovisning enligt det 

internationella ramverket GRI. Resultatet ska visa på vilka hållbarhetsfrågor som 

intressenterna anser ska högst prioriteras och adresseras av Wästbygg. Detta kommer ligga till 

grund för Wästbyggs första hållbarhetsredovisning med ramverket GRI.  

Intressentdialogen genomfördes under våren 2017 genom webbaserad enkät, personliga 

intervjuer och dialog med blivande byggingenjörsstudenter.  

I väsentlighetsanalysen framkom det enhälligt att intressenterna anser att sociala aspekten 

hälsa och arbetsmiljö bör vara den högst prioriterade frågan för Wästbygg. Redan idag är 

frågan prioriterad då Wästbygg är ISO-certifierade enligt standarden för arbetsmiljö: OHSAS 

18001.  

Andra hållbarhetsfrågor som intressenterna anser bör prioriteras av Wästbygg är de 

ekologiska aspekterna utfasning av miljö- och hälsofarliga byggnadsmaterial och 

energieffektiva byggnader och byggarbetsplatser samt sociala aspekten etik och 

antikorruption.  

  

 

Nyckelord: GRI, Global Reporting Initiative, hållbarhetsredovisning, hållbarhet, hållbar 

utveckling, intressentdialog, intressenter, väsentlighetsanalys, byggsektorn.   
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras en bakgrund till ämnet för magisteruppsatsen. Syfte, 

frågeställningar och avgränsningar kommer att redogöras samt resultatet som ska uppnås 

med uppsatsen. Slutet av kapitlet innehåller en lista för begrepp och definitioner. 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det är ett myntat begrepp 

från Brutlandsrapporten (FN 1987) som definierar begreppet hållbar utveckling. 

För att ge en bakgrund till vad som ligger bakom det tillkomna lagkravet 

hållbarhetsredovisning och som innebär att Wästbygg lagstadgat kommer att 

hållbarhetsredovisa, kommer först globala hållbarhetsmål och miljömål i Sverige att 

presenteras. Likaså kommer byggsektorns roll för ett hållbart samhälle att belysas. 

År 2015 hölls klimatmötet COP21 i Paris. Enligt Widstam (2016), miljöråd vid Sveriges EU-

representation var det ett historiskt steg i kampen mot klimatförändringar att ett globalt 

klimatavtal slutits som träder i kraft år 2020.  

Tidigare under samma år vid FN:s toppmöte i New York antogs de17 Globala målen och 

Agenda 2030 för hållbar utveckling av världens regeringar. Målen syftar bland annat till att 

utrota fattigdom och hunger, att uppnå jämställdhet, att förverkliga de mänskliga rättigheterna 

och att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser (Regeringen 2017)  

Det elfte Globala målet ”Hållbara städer och samhällen” (ibid) som berör byggsektorn innebär 

att städer och bosättningar ska säkra till alla fullgoda hälsosamma bostäder med 

tillfredställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och rent vatten.  Målet innefattar 

också att över hälften av världens befolkning bor i urbana områden som växer. År 2050 

väntas andelen stigit med 70 %, vilket ställer stora krav på en bra integrering som ska 

bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Globla målen och urklippet till höger visar mål 11, ”Hållbara städer och 

samhällen” (Regeringen 2017b) 
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I Sverige finns det 16 uppsatta miljökvalitetsmål som ska uppnås 2020. För att kunna nå fram 

till miljömålen finns det 24 etappmål som omfattar begränsad klimatpåverkan, 

luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. (Miljömål 2017) 

Miljömålen; God bebyggd miljö och Giftfri miljö berör byggsektorn. Etappmålet; Avfall 

handlar om ökad resurshushållning i byggsektorn. Med det menar man att ”insatser ska vidtas 

så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av 

icke-farligt byggnads- och rivningsavfall ska vara minst 70 viktprocent senast år 2020”. 

Avfallsmålet är en del av miljömålet God bebyggd miljö och åtgärder inom avfallsområdet 

påverkar också möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. (Miljömål 2017b) 

 

 

Figur 2. De 16 uppsatta miljömålen i Sverige (Miljömål 2017c) 

 

Enligt Miljönytta (2016) utgör byggtransporter i allmänhet och anläggningstransporter en stor 

del av Sveriges godstransporter. Ungefär en fjärdedel av den transporterade vikten i Sverige 

går till och från byggarbetsplatser. 

Byggsektorn står för 40 % av Sveriges energiförbrukning. Sveriges Riksdag har valt att ställa 

sig bakom EU:s mål (2012/27/EU) avseende energieffektivisering och vill att 

energiförbrukningen i bostäder ska halveras framtill år 2050 och att vi ska minska vår 

energianvändning med 20 % till år 2020. (Regeringen 2017c).  

Det kommer att krävas stora renoveringsarbeten att energieffektivisera befintliga byggnader 

för att möta framtida krav. Bland annat miljonprogrammets flerbostadshus som byggdes på 

60–70-talet har inom de närmaste åren har ett omfattande renoveringsbehov (Boverket 2014).  

Detta är några av de stora hållbarhetsfrågor som berör byggsektorn. 

1.1 Bakgrund  

Företag har en viktig roll för att uppnå en hållbar utveckling genom sin påverkan på 

samhället. Idag har de flesta företag ett framtaget miljö- och hållbarhetsarbete. CSR som står 

för Corporate Social Responsibility är ett exempel på hållbarhetsarbete hos företag som 

innebär att man tar ett större ansvar i samhället för hållbarhetsfrågor än vad lagen kräver. 
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Med anledning av EU-direktivet (2014/95/EU) som kom 2014 med krav på 

hållbarhetsrapportering bestämde Sveriges Regering att den 1 december 2016 blir det lagkrav 

för stora företag i Sverige att hållbarhetsredovisa, med start för räkenskapsåret 2017. 

Företagen ska redogöra för hur de arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, 

respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Dessutom ska stora 

börsnoterade bolag upplysa hur de arbetar med mångfald i styrelsen. Målet är att det ska bli 

enklare att analysera företagens hållbarhetsarbete.  

 

Lagkravet berör företag i alla branscher om man de två senaste räkenskapsåren uppfyllt minst 

två av tre kriterier att ha överstigit; 350 miljoner i nettoomsättning, medeltalet anställda 250 

och 175 miljoner kronor i balansomslutning. 

 

Wästbygg Gruppen (kommer i uppsatsen benämnas vid namnet Wästbygg), med 

koncernbolag är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar 

logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och bostäder. Företaget låg på elfte plats 

storleksmässigt i nettoomsättning 2015 enligt Sveriges byggindustriers (2016) 

sammanställning över de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige.  

Företaget växer stadigt och har idag cirka 230 anställda. Nettoomsättningen uppnår till drygt 2 

miljarder kronor.  

Wästbygg uppnår redan kriteriet för nettoomsättningen och kommer snart även uppfylla 

kriteriet för antalet anställda. Genom att två av tre kriterier uppfylls kommer företaget på sikt 

att lagstadgat behöva hållbarhetsredovisa.  

Wästbygg har gjort sin första hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2016. När företaget 

lagstadgat kommer att hållbarhetsredovisa har man som målsättning att använda sig utav 

GRI:s ramverk. 

1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att tillsammans med Wästbyggs hållbarhetsansvarig, Kristin 

Lundmark genomföra det första steget i en hållbarhetsredovisning enligt ramverket GRI:    

- Intressentdialog och västenlighetsanalys.  

För genomförandet av intressentdialogen har följande frågeställningar legat till grund:  

• Vilka är Wästbyggs viktigaste intressentgrupper?   

• Vilka är de mest relevanta hållbarhetsfrågorna för intressentdialogen?  

• Hur ska intressentdialogen genomföras och vad säger GRI om genomförandet?  

För genomförandet av väsentlighetsanalysen har följande svar behövts få:   

• Vad anser intressenterna är de mest prioriterade hållbarhetsfrågorna för Wästbygg? 

Resultatet som ska uppnås är att ta reda på vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser 

bör vara de högst prioriterade frågorna som ska adresseras av Wästbygg. Detta kommer ligga 

till grund för Wästbyggs första hållbarhetsredovisning med ramverket GRI.  
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För att skapa förståelse för vad som ligger bakom hållbarhetsredovisning ska samtidigt 

rådande lagkrav och riktlinjer inom hållbarhetsområdet beskrivas i uppsatsen.  

Diskussionsfrågor och målkonflikter inom hållbarhetsområdet kommer att belysas vilket 

kommer att ge förslag till fortsatta studier inom ämnet.  

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsar sig till genomförandet av det första inledande steget i en 

hållbarhetsredovisning enligt ramverket GRI; intressentdialog och väsentlighetsanalys. 

Fler hållbarhetsramverk och riktlinjer såsom EU:s miljölednings- och revisionsordning; Emas, 

FN:s Global Compact, ISO 26000, Integrated Reporting och CSR kommer övergripande 

nämnas i uppsatsen för att ge förståelse för vilka andra riktlinjer än GRI som finns för 

hållbarhetsrapportering hos företag idag. Likaså kommer ledningssystemen för kvalitet-, miljö 

och arbetsmiljö att benämnas som utgör viktiga verktyg i ett företags hållbarhetsarbete.  

Magisteruppsatsen avgränsar sig till att övergripande beskriva hållbarhetsmål inom branschen 

och den nya lagen om hållbarhetsredovisning med hänsyn till uppsatsens omfattning och även 

med tanke på att lagen precis har kommit. 

1.4 Begrepp och definitioner 

COP21   Globalt klimatavtal som träder i kraft år 2020. 

17 Globala mål/Agenda 2030 Mål för hållbar utveckling. Antogs av FN:s 

medlemsländer och ska uppnås till år 2030.  

GRI, Global Reporting Initiative  Ett av väldens mest använda ramverk och riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning. Senaste version GRI 

Standards släpptes 2016. 

KMA Samordnat begrepp för arbete inom kvalitet, miljö 

och arbetsmiljö på företag. 

Miljökvalitets-/avfallsmål 16 svenska miljökvalitetsmål där God bebyggd miljö 

och Giftfri miljö berör byggsektorn som ska uppnås 

2020. 24 etappmål finns för att uppnå miljömålen 

varav avfallsmålet berör byggsektorn. 

OHSAS 18001 Ledningssystem inom arbetsmiljö för företag.  

Sveriges Byggindustrier Bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och 

anläggningsföretag verksamma på den svenska 

byggmarknaden.  
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2. Metod  

I detta kapitel beskrivs metodvalet och tillvägagångssättet på ett vetenskapligt sätt om 

genomförandet och syftet med uppsatsen.  

Metoden för magisteruppsatsen har bestått i litteraturbaserad och empirisk studie där enkät- 

och intervjustudie har varit huvuddelen för att nå fram till resultatet. Genomförandet har 

utformats med hjälp av kvantitativa metoder som innebär systematiska och strukturerade 

observationer, t ex enkät med fasta svarsalternativ (Holme & Solvang 1991, sid. 86).  

För att skapa en grund i ämnet har litteraturstudie och omvärldsbevakning gjorts utifrån 

tidigare hållbarhetsredovisningsrapporter från andra aktörer som använt sig av GRI:s 

ramverk. Studier har även gjorts av ramverkets GRI:s nuvarande och tidigare versioner. 

Tidigare examensarbeten kopplat till ämnet har studerats. Studier har även gjorts i 

vetenskapliga rapporter från branschorganisationer och myndigheter, samt i kurslitteratur. 

Sökning av vetenskapliga rapporter har utförts i Högskolan i Borås egen databas Prio. 

Framför allt har efterforskningar gjort om Wästbyggs verksamhet via deras hemsida, 

årsredovisningsrapport för 2015 och deras första hållbarhetsrapportering för räkenskapsåret 

2016. 

Kontinuerliga avstämningar har gjorts med handledare på Wästbygg och med handledare på 

Högskolan i Borås. Kontakten med handledare på företaget har gjorts genom personliga 

möten, mailkontakt och telefonavstämningar. Kontakten med handledare på högskolan har 

gjorts genom personliga möten, mailkontakt, telefonavstämningar och genom internt 

kommunikationssystem som kallas pingpong. 

För att strukturera upp arbetet har till viss del mindmapping gjorts, loggbok har förts samt 

mötesanteckningar.  

 

Verktyg som använts för dataanalys är främst Google Formulär som enkäten skapats i och 

Microsoft Excel och Word för bearbetning av materialet. 

 

Beslut togs att samtliga intressenter skulle tillfrågas genom en hållbarhetsenkät med relevanta 

frågor för Wästbygg och väl valda frågor inom varje hållbarhetsaspekt (se bilaga 1. 

Hållbarhetsenkät) Dessutom skulle några utvalda intressenter få en mer ingående djupintervju 

för att få mer information om deras hållbarhetsarbete och tankar kring enkäten utifrån 

respektive intressentroll. 

 

Vid valet av intervju som instrument för datainsamling finns det olika metoder för hur 

intervjuerna ska genomföras. De tre vanligaste metoderna är strukturerad-, semistrukturerad- 

och ostrukturerad intervju. 

2.1.1 Enkätstudie 

Enkätstudien har genomförts via en webbaserad hållbarhetsenkät. Samtliga intressenter 

tillfrågades genom hållbarhetsenkäten via mail eller papperledes. Vid enkätstudien har 

strukturerad intervjumetod använts där frågorna i förväg ordagrant är nedskrivna och har 

ställts i samma ordningsföljd. Det har heller inte ställts några öppna frågor i enkäten utan man 

har fått gradera varje fråga i väsentlighet från skala 1–5. Syftet med metoden är att 

intervjuerna ska vara så lika som möjligt för att på så sätt göra svaren från respondenterna mer 
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jämförbara. Den strukturerade intervjumetoden gör det även lätt för intervjuaren att 

sammanställa och bearbeta den data som samlats in (Bryman & Nilsson 2011). 

2.1.2  Intervjustudie 

Utöver hållbarhetsenkäten fick några utvalda intressenter en personligare och fördjupad 

intervju med öppna frågor. De öppna samtalen syftade till att skapa en noggrannare bild 

genom riktade frågor till dessa intressenter. Intervjumetod som valdes var den 

semistrukturerade metoden. Metoden passar om intresset ligger i vad respondenten upplever 

vara relevant och viktigt (Bryman & Nilsson 2011, s.413). Den som intervjuar kan låta 

samtalet röra sig i olika riktningar beroende på vad som sägs, men fortfarande med grund i 

den öppna samtalsguiden.  

 

2.1.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Enligt enkätboken (Trost 

2016) innebär det att undersökningen anses ha en hög grad av reliabilitet om undersökningen 

visar samma resultat vid ett annat tillfälle. Ju högre samstämmighet det är mellan 

undersökningarna desto högre reliabilitet är det på studien. 

För denna undersökning kan det vara svårt att genomföra exakt samma intressentdialog med 

samma utfall vid ett annat tillfälle. Detta kan bero på skillnader i utformingen av frågor som 

förändrats och förändringar i omständigheter inför annat dialogtillfälle. Dessutom kommer 

säkerligen andra respondenter tillfrågas vid ett annat tillfälle med andra erfarenheter och 

värderingar kring ämnet. När det gäller intervjustudien som gjorts med semistrukturerad 

metod kan det dessutom vara svårare att få en hög reliabilitet eftersom frågorna har varierat 

och inte ställts i samma ordning. På så sätt får enkätstudien med strukturerad metod en högre 

reliabilitet än intervjustudien. 

 

Validitet innebär att undersökningen verkligen undersöker det som ska undersökas (Trost 

2016). I denna studie är det frågorna som är relevanta för undersökningen av validitet. Det 

kan ses som något lägre eftersom alla respondenter förmodligen inte har samma förkunskaper 

om hållbarhetsfrågorna eller om hållbarhetsrapportering kopplat till lagkravet som precis har 

kommit. Förmodligen kommer validiteten höjas med tiden. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet kommer att ge en teoretisk grund och förståelse i ämnet för uppsatsen. 

Hållbarhetsramverket GRI och innebörden av intressentdialog och väsentlighetsanalys 

kommer att beskrivas. Likaså ramverk och riktlinjer som finns idag med koppling till miljö- 

och hållbarhetsrapportering. 

Inledningsvis kommer de tre hållbarhetsaspekterna att beskrivas med koppling till några av de 

viktiga områdena inom hållbarhet som finns i byggsektorn. Detta för att även ge förståelse till 

frågorna som tas upp i hållbarhetsenkäten (se bilaga 1. Hållbarhetsenkät). 

3.1 Hållbarhetsarbete i byggsektorn 

Byggsektorn har en stor påverkan på hållbar utveckling. Idag finns det många uppsatta 

hållbarhetsmål inom branschen att följa (se kap 1. Bakgrund). 

När man pratar om hållbar utveckling delar man in begreppet i tre hållbarhetsaspekter; 

ekologiska- (miljö-), ekonomiska- och sociala aspekter. Det är viktigt att dessa aspekter 

samspelar med varandra för att uppnå en hållbar utveckling.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 3. Hållbarhet gäller tre olika dimensioner (Hållbarhet 2017) 

Freilich (2017), miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier anser att ”utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna kan det hållbara byggandet definieras som ett resurseffektivt byggande 

som ger samhället förutsättningar för tillväxt i form av bostäder, lokaler och infrastruktur.” 

3.1.1 Ekologiska aspekter 

Ekologiska aspekter som även kallas miljöaspekter handlar om att hushålla med mänskliga 

och materiella resurser och att inte använda slut på våra resurser inför kommande 

generationer.  

På senare år har uppfattningen ändrats om en byggnads eller anläggnings totala 

klimatbelastning från materialutvinning till själva byggprocessen och senare driftsfasen. 

Upptäckten är att idag bygger man så energieffektiva byggnader att en betydligt större 

miljöpåverkan sker istället vid själva byggprocessen. (Miljönytta 2016b) 
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Enligt Freilich (2017b) kan byggföretagen medverka i en ekologisk hållbar utveckling genom 

att effektivisera energianvändningen och andra resurser i befintliga byggnader och även 

genom att bygga effektivt och återanvända material i själva byggprocessen. 

Alltfler förfrågningar kommer vid nyproduktion och vid renovering av befintliga byggnader 

på energi- och miljöcertifieringar såsom BREEAM, Miljöbyggnad och Svanen. Vid 

certifieringen får man ett kvitto på att byggnaden uppfyller en viss energi- och miljöprestanda 

vilket gör det enklare för både beställare och hyresgäster att kunna välja ett hållbart alternativ. 

(Miljönytta 2017c) 

Byggbranschen (ibid) använder tusentals kemiska produkter och byggvaror med olika 

kemiska ämnen. Byggsektorn har därför en viktig roll i att utveckla och välja material som är 

bra för miljön och säkerhetsställa att byggvaror är fria från farliga ämnen. Man behöver också 

sanera farligt byggmaterial som redan finns i befintliga byggnader idag.  

Ett av de 16 uppsatta miljömålen i Sverige, Giftfri miljö, och etappmål inom området avfall 

handlar bland annat om utfasning av farliga ämnen och att information om miljö- och 

hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor ska finnas tillgängligt (Miljömål 

2017d). Basta och Byggvarudeklarationen är branschöverskridande system som syftar till att 

fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper i bygg- och anläggningsprodukter. 

Byggsektorn (Miljönytta 2016d) svarar för en betydande del av avfallsmängderna och det 

totala materialflödet i samhället. Byggsektorn är också den sektor som genererar störst mängd 

farligt avfall. Det kräver att man utformar byggnader på ett sådant sätt att de kan plockas isär 

och återanvändas, och också genom att källsortera och återvinna byggmaterial. På så sätt kan 

byggsektorn reducera sin resursförbrukning. Samtidigt minimeras miljöpåverkan från det 

avfall som uppkommer. Det gäller också att köpa in till rätt mängder för att undvika så lite 

spill som möjligt redan vid projekteringen inför ett projekt.  

3.1.2 Ekonomiska aspekter 

Ekonomiska aspekter handlar om att hushålla med resurser som ska räcka även räcka till 

framtida generationer. ”Genom återvinning, sparsamhet och nya uppfinningar finns möjlighet 

att nå ekonomisk hållbarhet” (Ekonomer för miljö 2017) 

När man pratar om ekonomiska hållbarhetsaspekter är cirkulär ekonomi ett vanligt begrepp. 

Kopplat till byggsektorn innebär det att byggmaterial ska kunna återanvändas, återvinnas eller 

gå tillbaka till naturen utan att ge skada till den. Det handlar också om att sanera farligt 

byggmaterial enligt de ekologiska aspekterna eller att göra bättre val så att man kan 

återanvända materialet på nytt. Detta blir som ett kretslopp där resurserna kan användas på 

nytt. 

LCC är förekommande ekonomiskt hållbarhetsbegrepp som används för att utvärdera en 

produkts livscykelkostnad bland annat i byggbranschen, där totala kostnader och intäkter 

ställs samman över hela livslängden. 

Långsiktig stabil avkastning och tillväxt är en förutsättning för ett företags fortlevnad. Många 

företag anser att hållbarhetsarbete kan vara kostsamt. Branschorganisationen Företagarna 

(2015) beskriver att lönsamhet skulle kunna vara en av drivkrafterna i ett hållbarhetsarbete 

och att det som en integrerad del av verksamheten och med stöd i hela organisationen kan bli 

en investering som ökar effektiviteten och genererar avkastning i form av nya affärer och 

förbättrade kundrelationer.  
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3.1.3 Sociala aspekter 

Hållbar utveckling handlar inte bara om ekologiska och ekonomiska aspekter utan även om 

sociala aspekter som jämlikhet, rättvisa i samhället och individens behov. 

Sociala hållbarhetsaspekter på företag innebär bland annat att alla människor ska behandlas 

lika oavsett etniskt ursprung, kön eller ålder.  

Bygg- och anläggningsbranschen är en stor arbetsgivare för oftast många underentreprenörer 

från olika företag som ska samspela på en tillfällig byggarbetsplats. Man har därför ett mycket 

stort ansvar för säkerhet och bra arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna. Detta prioriteras högt 

på agendor i olika byggmöten och har blivit allt mer viktigt, särskilt i en bransch som utsätter 

sina anställda för risker.  

På företag ses kompetensutveckling för anställda som en viktig del vilket är något som kan 

kopplas som en viktig faktor för byggbranschen med tanke på rådande brist av arbetskraft. 

Det är viktigt att byggföretagen ska kunna attrahera nya medarbetare genom att erbjuda 

utveckling och att samtidigt behålla sina kompetenta medarbetare. 

Etik och antikorruption är en viktig del att ta ansvar för på ett företag. Etik handlar om 

agerande till varandra och till sina intressenter. På så sätt skapar man ett förtroende för 

varandra. Att visa att man aktivt jobbar för antikorruption är också en viktig del för en 

samhällsbyggare. 

3.2 Andra aktörers hållbarhetsrapportering 

Kraven på hållbarhetsrapporteringar kan se olika ut hos andra aktörer som myndigheter och 

lärosäten.  

Borås Stad (2017) jobbar med något som heter Miljörapportering vilket liknar en 

hållbarhetsredovisning som de ger ut årligen och innehåller numera även en miljöpolicy. 

”Miljöledning Borås Stad har som mål att alla förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta 

med miljöledning i sina verksamheter”. Vid en kontakt med byggnadsnämnden på Borås Stad 

utesluter de inte att fler hållbarhetskrav kan komma att ställas på byggentreprenörerna än de 

som ställs idag vid upphandlingarna. De håller på att se över egna projekt för att sätta sig in i 

nya hållbarhetskrav. Eftersom lagkravet om hållbarhetsredovisning precis har tillkommit 

kommer de behöva se över hur det kan påverka deras fortsätta arbete och verksamhet.  

Högskolan i Borås (2017) är miljöcertifierad enligt ISO14001 och jobbar med hållbarhet inom 

ramen för miljöcertifieringssystemet. Motsvarande hållbarhetsredovisning har Högskolan i 

Borås och andra högskolor så kallad tematisk utvärdering av hållbarhet inom utbildning som 

redovisas till universitetskanslerämbetet UKÄ.  Ett konkret sätt att arbeta är att nominera 

kurser som utmärker sig genom att inkludera hållbarhetsfrågor på ett föredömligt sätt.  
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3.3 Hållbarhetsramverk och riktlinjer 

Företag har idag ett antal ramverk, riktlinjer och lagkrav att ha i åtanke inför rapportering av 

hållbarhetsarbete. 

Det finns flera icke-bindande regelverk som; EU:s miljölednings- och revisionsordning Emas, 

FN:s Global Compact-initiativ, ISO 26000, Integrated Reporting, IR utöver GRI.  

EU:s frivilliga miljölednings- och revisionsordning EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme) syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbete på företag och i organisationer 

och är tillämpbart runt om i världen. EMAS är ett miljöledningssystem som baseras på ISO 

14001 och utgör därför en redogörelse av en organisation eller ett företags ISO 14001 arbete. 

Enligt EMAS ska den årliga miljöredovisningen vara offentlig och publiceras på 

Naturvårdsverkets (2017) webbplats. På så sätt kan företaget öka sin trovärdighet och där 

kunder och partners kan följa förbättringsarbetet från år till år. EU-kommissionen arbetar 

även med att ta fram sektorspecifika referensdokment och däribland byggnation och 

konstruktion. Krav ingår i EMAS på en oberoende granskning av ett ackrediterat 

certifieringsorgan. 

FN Global Compact är ett initiativ från FN för att få företag att ta mer ansvar och består av 

riktlinjer för företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete inom miljö och socialt ansvar. 

Rapporteringsdelen inriktar sig på fyra kärnområden; mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, 

miljö och anti-korruption och sammanlagt består utav 10 principer. Principerna grundar sig på 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Grundtanken är att utifrån de tio principerna 

skapa ett nätverk mellan bolag på olika nivåer och andra berörda aktörer. Idag har Global 

Compact 162 anslutna länder. Enligt Ledarna kan alla bolag oavsett storlek och bransch 

använda sig av Global Compacts principer. Man kan också välja att ansluta sig till direkt till 

Global Compact och rapportera in sina insatser. Man förbinder sig då att varje år rapportera 

framstegen med att leva upp till principerna. (CSR-compassen 2016)  

 

Global Compact har kritiserats då man anser att det inte finns någon oberoende kontroll av att 

bolag som är anslutna verkligen uppfyller sitt beskrivna hållbarhetsarbete. Medan 

organisationen menar att man varken är tvingande eller ett övervakande organ. 

ISO 26000 är ett vägledningssystem för socialt ansvarstagande bland bolag och 

organisationer. Den definierar vad socialt ansvar innebär och vad ett bolag eller organisation 

kan bidra med till en hållbar framtid. Till skillnad från andra standarder inom ISO kan bolag 

och organisationer inte bli certifierade enligt denna standard. Standarden innehåller endast 

frivilliga riktlinjer. ISO2 26000 (ISO2017) kan även användas som ett verktyg för att 

genomföra OECD ISO 26000 passar även bra tillsammans med andra vägledningssystem 

såsom GRI.  

IR (2016) är ett ramverk för integrerad rapportering som lanserades 2013 innebär att 

finansiella och icke finansiella aspekter av ett företags verksamhet sammanlänkas. Därmed får 

man en helhetsbild av värdeskapande, affärsmodell och strategi. IR kan kombineras med 

hållbarhetsramverket GRI. The International Integrated Reporting Council (IIRC) heter 

organisationen bakom IR.  

Corporate Social Responsibility. ”Idag är det inte längre frågan om bolagen ska arbeta med 

CSR utan hur de ska göra det”. Det är ett uttalande från ambassadör Elisabeth Dahlin som är 

chef för Globalt ansvar. (Svenskt Näringsliv 2016). 
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CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär att man tar ett större ansvar för 

samhället utöver det som lagen kräver ur ett miljö-, ekonomiskt-och socialt perspektiv. Idag 

har de flesta bolag någon form av arbete med sociala- och miljöfrågor som då ofta benämns 

som CSR arbete.  

 

CSR introducerades redan på 1950-talet men tog fart i Sverige först på 1970-talet. Bolagen får 

själva bestämma på vilket sätt man vill jobba med CSR-arbetet vilket kan vara både fördel 

och nackdel. Det är förstås fördelaktigt om ett bolag tar ett aktivt ansvar för hållbarhetsfrågor 

utöver vad lagen kräver. Nackdelen kan vara att det saknas transparens och är svårt att 

jämföra sinsemellan bolagen.  

3.4 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö  

Kvalitetssäkring med ISO-certifieringar i byggbranschen är något som förekommit sedan 

länge. Dessa kan utgöra viktiga verktyg i ett företags hållbarhetsarbete.  

KMA innebär samordnat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete på företag. Idag går det att 

sammankoppla ledningssystemen för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö 

(OHSAS).  

ISO står för International Standardization Organisations och är ett internationellt nätverk av 

nationella standardiseringsorgan i 163 länder som i Sverige drivs av SIS, Swedish Standard 

Institute (SIS 2017).   

ISO 9001:2015 är ett ledningssystem för kvalitetsprocesserna i ett företag. Ett ledningssystem 

beskriver den ständiga förbättringsprocessen och förbättring av verksamheten för att möta 

kundernas behov (SIS 2017b). 

ISO 14001:2015 är det senaste miljöledningssystemet som fokuserar på hur ett företag 

löpande kan förbättra sitt miljöarbete och minska negativ påverkan på miljön. Certifieringen 

kräver bland annat att företaget måste ha en dokumenterad och offentlig miljöpolicy (SIS 

2017c).  

OHSAS, 18001:2007 står för Occupational Health and Safety Advisory Services och är en 

internationell standard för arbetsmiljö. Ledningssystemet innehåller en rad 

kravspecifikationer med kontinuerlig utveckling för att hantera arbetsmiljörelaterade risker 

och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Standarden omfattar alla personer som arbetar 

under företagets kontroll och ska säkerhetsställa att rådande lagstiftning och andra krav på 

arbetsmiljöområdet följs. Certifieringen är särskilt viktig för organisationer som har påtagliga 

risker i det dagliga arbetet. En nyare version och ersättare; ISO 45001 inom arbetsmiljö 

beräknas komma i slutet av 2017 (SIS 2017d).   
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3.5 Lagen om hållbarhetsredovisning 

Den 1 december 2016 kom lagkravet (Ds 2014:45) från Sveriges riksdag att med start av 

räkenskapsåret 2017 ska större företag i Sverige hållbarhetsredovisa. 

Hållbarhetsredovisningen ska redovisa hur bolaget arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, 

sociala förhållanden och motverkande av korruption. Redovisningen ska också innehålla 

information om företagets affärsmodell och företaget ska beskriva sin policy för 

hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till verksamheten. Detta kommer 

till en början att beröra cirka 1600 företag i olika branscher. (Regeringen 2017d) 

Den obligatoriska hållbarhetsredovisningen ska skickas tillsammans med den finansiella 

bokslutsrapporten; separat eller integrerad i rapporten. För ett koncernbolag med ett 

dotterbolag räcker det med att lämna en hållbarhetsredovisning. En revisor ska endast 

godkänna om rapporten upprättats eller inte och det kommer inte krävas en extern 

kvalitetsgranskare än så länge. De nya kraven på hållbarhetsrapportering är införda i 

årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554). För att uppfylla lagkravet ska för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren minst två kriterier vara uppfyllda; (FAR 2017) 

• Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor. (40 miljoner 

Euro) 

• Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250  

• Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor. (20 

miljoner Euro) 

I och med att rapporteringen blir lagstadgad gäller vissa formella krav på rapporteringen som 

inte funnits tidigare. Det finns inget krav på att man måste använda sig av ett ramverk för 

hållbarhetsrapportering såsom GRI men om det görs ska detta beskrivas.  

Rapporten ska innehålla hållbarhetsupplysningar som innebär att företaget ska lämna de 

upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och 

konsekvenserna för verksamheten. Detta rör fyra områden; miljö, sociala förhållanden och 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Varje företag ska göra en egen bedömning och ett urval av de hållbarhetsupplysningar som är 

relevanta att lämna. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i vad som kan antas vara 

relevant för företagets intressenter. Vilka dessa intressenter är bestämmer företaget. Exempel 

på faktorer som också kan ha betydelse för urvalet är: företagets storlek, branschtillhörighet, 

underleverantörer och andra affärsförbindelser och antalet anställda.  

 

Kellner (2015), fristående miljö-och energiexpert ger sin tolkning till att nu när lagkravet om 

hållbarhetsredovisning kommit blir det nödvändigt att alla företag inom byggbranschen som 

omfattas av lagkravet också måste börja ställa krav på hållbarhetsarbete hos sina 

underentreprenörer, materialleverantörer och andra affärspartners. Vidare menar Kellner att 

lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning kommer att påverka byggbranschen i form av 

nya rutiner som marginellt kommer kunna öka företagens administration och kostnader.  Han 

menar också att EU- kommissionen emellertid anser att samhällsintresset för rapportering får 

anses väga tyngre än rapporteringskravets kostnader för företaget.  
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3.6 Global Reporting Initiative 

GRI står för Global Reporting Initiative och är en icke vinstdrivande organisation, som 

finansieras av sina medlemmar och intressenter, som ger ut ett av världens mest använda 

ramverk med riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas. Ramverket har funnits 

sedan 1997 och vänder sig till alla organisationer, myndigheter och företag oavsett storlek, 

bransch och geografisk hemvist som vill hållbarhetsrapportera.  

Sedan 2009 använder alla statligt ägda bolag i Sverige enbart GRI:s ramverk för 

hållbarhetsrapportering.   

Riktlinjerna och tillhörande dokument är sammansatt genom dialoger och arbetsgrupper från 

olika intressentgrupper som bolag, investerare, anställda, frivilligorganisationer, 

redovisningsbranschen, den akademiska världen med flera. Utveckling av ramverket sker 

också genom anpassning av internationella lagar och regler. (GRI 2011)  

 

 

 

Figur 4. Global Reporting Intiative (GRI 2017) 

Enligt GRI handlar hållbarhetsredovisning om att ”mäta, presentera, och ta ansvar gentemot 

intressenterna, både inom och utanför organisationen för vad organisationen uppnått i sitt 

arbete mot en hållbar utveckling.” (GRI 2011b) 

Att hållbarhetsrapportera med ramverket GRI är en omfattande process. Styrkan som många 

uppfattar med GRI är just att ramverket är framtaget genom en unik gemensam 

intressentprocess genom GRI:s strategiska råd, och att i processen deltar olika intressenter 

som bolag, revisorer, miljörörelser, forskare, investerare, politiker och akademiker. Det gör 

att riktlinjerna blir accepterade från olika håll. Till viss del blir hållbarhetsredovisningarna 

transparenta och jämförbara internationellt eftersom de följer samma struktur. Nackdel kan 

ses genom att GRI ändå lämnar ett stort utrymme för tolkning vilket gör att man inte riktigt 

vet hur rapporteringen ska framställas och föregångna exempel ges en större vikt (Englén, 

Groth & Sandahl 2007).  

Med jämna mellanrum släpps det nya versioner som gör förtydligande och förenklanden. År 

2006 kom version G3. År 2011 kom G3.1.  

G4 är benämningen på den fjärde uppdateringen av ramverket som släpptes år 2013. I G4 

riktas det mer fokus på att granska och rapportera endast de områden i företagets verksamhet 

som utgör en väsentlig påverkan på företaget där en väl genomförd, dokumenterad 

väsentlighetsanalys är nödvändig. Väsentlighetsanalysen har alltså fått en mer central roll och 

framgår tydligare i G4 gentemot tidigare versioner. Detta har underlättat rapporteringen anser 

många.  

Både GRI 3 och 4 har också gett ut branschspecifika manualer som ska används tillsammans 

med grundmanualen. Byggbranschen har en egen manual för bygg och fastigheter (G4 Sector 

Disclosures 2013). 
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I G4 har man enligt Pettersson (2013) rivit upp hela systemet med rankning av redovisningar i 

A, B och C-nivåer som istället ersattes med att redovisa ’i enlighet med riktlinjerna’, core 

eller comprehensive. Att rapportera enligt core innebär att fokusera på de allra mest väsentliga 

delarna i en hållbarhetsredovisning. Företaget väljer ut aspekter som anses mest väsentliga 

och utser därefter minst en av aspektens resultatindikatorer att rapportera enligt. Det betyder 

att det inte längre nödvändigtvis är bättre att redovisa så många indikatorer som möjligt mot 

tidigare. Istället ska man redovisa allt som klassas som väsentligt för verksamheten och dess 

värdekedja. Om data inte är tillgänglig för något som rankats som väsentligt måste dessa 

utelämnanden noga förklaras. 

 

Under 2016 i oktober släpptes de senaste manualerna GRI Standards. GRI Standars har tagits 

fram för att göra rapporteringen tydligare och lättare att ta till sig för rapporterande 

organisationer. Standarderna är ett svar på ökat krav på flexibilitet i rapportering och 

anpassning till framtida utveckling. (Tomorrow 2016) 

GRI-standarderna kommer att krävas för alla hållbarhetsredovisningar som publiceras den 1 

juli 2018 eller senare. De äldre riktlinjerna av G4 är fortfarande tillgängliga fram till detta 

datum.  

Innehållet i de nya GRI Standards har inte förändrats nämnvärt med tidigare version G4. 

Några förändringar som gjorts är förtydligande i skillnader mellan vad som är krav, 

rekommendationer och riktlinjer. G4:s riktlinjer och implementeringsmanual har omvandlats 

till standardmoduler. Språket har förenklats och förtydligats jämfört med G4 men fokus på 

rapportering av endast väsentliga aspekter kvarstår (GRI 2011c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. GRI Standards. (GRI 2017b) 

GRI Standards är uppbyggt med 3 universella standarder; GRI 101, GRI102, GRI 103 samt 

33 specifika ämnesrelaterade (Topic-specific Standars) standarder för att rapportera specifika 

frågor, se figur 5. Dessa standarder är indelade i områdena Ekonomi (Economic) GRI 200, 

Miljö (Environmental) GRI 300 och Social GRI 400. Till exempel finns det en specifik 

standard för vattenfrågan och en specifik för barnarbete (GRI 2017b) 
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3.7 Intressentdialog och väsentlighetsanalys 

Alltmer läggs det ett större fokus på intressenternas roll vid hållbarhetsarbete hos företag. 

Branschorganisationen Företagarnas (2016) definition av intressenterna är att ”intressenterna 

är de som har påverkan på och som påverkas av ett företags verksamhet, produkter och 

tjänster”.  

I Företagarnas hållbarhetsportal (ibid) beskrivs kommunikation som en central del i ett 

hållbarhetsarbete. Men man menar att hållbarhetskommunikationen blir verkningslös om det 

inte finns sätt att fånga intressenternas behov, kunskap och perspektiv. De poängterar också 

att intressenterna förändras hela tiden där nya frågeställningar tillkommer. Därför är det 

viktigt att ständigt föra dialogen och att ta till vara på intressenternas åsikter genom att bygga 

in dessa frågor i framtida affärsplaner och policys.  

Intressentdialog och väsentlighetsanalys är ett grundkrav för tillämpning av ramverket GRI 

och innebär att man tar reda på vilka hållbarhetsfrågor företagets intressenter ser som de mest 

angelägna och som företaget bör prioritera i sin rapportering.  

Version G4 säger att man ska identifiera företagets viktigaste intressenter och 

intressentgrupper och beskriva processen kring urvalet och bestämma vilka grupper som man 

ska engagera sig i och inte. Man ska också rapportera om företagets tillvägagångssätt till 

intressentgrupperna, inklusive frekvensen av engagemanget per kategori och intressentgrupp 

(G4 2013). 

GRI:s ramverk menar att ett företag står inför ett stort område av frågor som de kan 

hållbarhetsrapportera om där man i tidigare versioner la mer fokus på att redovisa så många 

indikatorer som möjligt. Enligt de senaste versionerna (G4 och numera Standards) ska 

informationen i en hållbarhetsredovisning omfatta de områden och indikatorer som speglar 

organisationens viktigaste ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, men också 

områden och indikatorer som i väsentlig grad kan påverka intressenternas bedömningar och 

beslut. Väsentlighet kan sägas vara ”tröskeln” för när en fråga eller indikator blir tillräckligt 

viktig för att ett företag ska ta med den i redovisningen. (ibid) 

I forskningsrapporten (Hedberg & Malmborg 2003) analyseras varför svenska företag valt att 

använda just GRI som modell och hur det har påverkat företagens sociala ansvar och 

miljöledning. Där har man funnit att företagen främst hållbarhetsrapporterar på grund av att 

de söker legatimitet och för att det ökar trovärdigheten. Det ger samtidigt en mall för hur man 

utformar en hållbarhetsrapport. Man menar också i rapporten att hållbarhetsrapportering kan 

vara till stor nytta internt med tanke på att man lär sig mer om sitt eget arbete inom 

organisationen kring hållbarhetsarbete. 

Egna reflektioner kring forskningsrapporten är att GRI:s ramverk har utvecklats mycket sedan 

dess och att rapportering med GRI alltmer tilltalar externt, särskilt då man låter intressenterna 

involveras i företagets hållbarhetsarbete. 
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Figur 6. Definition av väsentlighet enligt GRI (GRI 2011d) 

Figur 6 visar GRI:s definition av väsentlighet som är gränsen för när en fråga blir tillräckligt 

viktig att den ska vara med i hållbarhetsredovisningen.  

Larsson, E & Nordin, C (2014) skriver i sin rapport Väsentlig hållbarhetsredovisning om 

GRI:s fjärde version G4 att företag ska genomföra en väsentlighetsanalys tillsammans med 

sina intressenter för att bestämma hållbarhetsredovisningens innehåll. Företaget ska i sina 

hållbarhetsredovisningar redogöra för hur denna process har gått till samt vilka väsentliga 

aspekter med tillhörande indikatorer som företaget internt och externt bör arbeta med och 

därmed redovisa. 

Vid urvalet av väsentliga frågor till intressenterna bör hänsyn tas både internt och externt 

enligt GRI:s ramverk. Interna faktorer kan vara företagets viktigaste värderingar och 

principer, företagets kärnkompetens och hur den kan bidra till hållbar utveckling. Externa 

faktorer kan vara viktiga områden som företagets intressenter visat frågor för. Viktiga 

områden och framtida utmaningar för branschen som andra liknande organisationer på 

marknader eller konkurrenter visat. (GRI 2011e) 

Resultatet som framkommer i en väsentlighetsanalys kan användas internt som underlag i 

strategi- och policydiskussioner och ligger till grund för val av fokusområden som kan ge 

företag en vägledning om vilka frågor som man bör lyfta i sin hållbarhetsredovisning. 
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4. Wästbygg Gruppen med koncernbolag 

Detta kapitel presenterar Wästbygg och beskriver hur organisationen ser ut. För att ge en 

bild av hur företaget arbetar med hållbarhet idag i sin verksamhet kommer företagets arbete 

inom hållbarhet och kvalitets-, miljö- och arbetarbetsmiljö att beskrivas. 

Wästbygg Gruppen (benämns här med Wästbygg) med koncernbolag är ett privatägt 

entreprenad- och projektutvecklingsbolag.  

Deras ledord är ”Vårt uppdrag är att utföra och utveckla byggprojekt som människor vill bo, 

arbeta och trivas i under en lång tid framöver” (Wästbygg verksamhetspolicy 2016).  

Bolaget vid tidigare namn Wäst-Bygg grundades i Borås 1981 och var då ett traditionellt 

bygg- och fastighetsbolag med lokal förankring. Idag sträcker sig verksamheten från 

Mälardalen i norr till Skåne i söder och med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, 

Jönköping, Borås och Varberg. Genom koncern- och dotterbolaget Logistic Contractor AB 

som bygger logistikanläggningar är bolaget också verksamt i Norge och Danmark. 

”Wästbyggs strategi är att driva byggprojekten med egna platschefer och arbetsledare som är 

på plats men att merparten av själva utförande sker med underentreprenader. Detta ska ske 

med hjälp av en god styrning och ledning av projekten och en bra stödfunktion”. (Wästbygg 

2015) 

Wästbygg bygger och arbetar med egen projektutveckling inom tre affärsområden; 

logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och bostäder. Inom alla tre affärsområden 

arbetar man med entreprenadverksamhet och projektutveckling.  

 

Figur 7. Wästbygg Bolagsstruktur (Wästbygg 2017) 

Under de senaste åren har Wästbygg befunnit sig i en tillväxtfas där man rekryterat ny 

personal och öppnat nya kontor. Enligt Sveriges Byggindustrier (2016b) ligger Wästbygg på 

elfte plats storleksmässigt i omsättning över de största bygg- och anläggningsbolagen i 

Sverige. 

Idag omsätter Wästbygg drygt två miljarder kronor och bolaget har idag cirka 230 anställda. 

Därmed uppfyller man ett av tre kriterier för att lagstadgat behöva hållbarhetsredovisa genom 

att omsättningen ska överstiga 350 miljoner kronor. Eftersom företaget växer och man 
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planerar nyanställa flera nya medarbetare inom den närmaste framtiden kommer man snart 

även uppfylla kriteriet att man ska överstiga 250 antalet anställda.  (Wästbygg 2015b) 

4.1 Wästbyggs hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsfrågan är central i Wästbyggs verksamhet och idag bedriver man hållbarhetsarbete 

på flera olika håll. 

Wästbygg har gjort sin första hållbarhetsrapportering för räkenskapsåret 2016. När man väl 

uppfyller kriterierna för att lagstadgat behöva hållbarhetsredovisa har man som mål att 

använda sig utav ramverket GRI. 

Wästbygg har en hållbarhetsansvarig, Kristin Lundmark som ansvarar för hållbarhetsfrågor 

inom hela Wästbygg Gruppen med koncernbolag.  

Wästbygg arbetar med energi - och miljöcertifieringar enligt klassningssystem som 

Miljöbyggnad, BREEAM, Svanen och Green Building. Miljöcertifiering ställer krav på 

kunskaper redan vid projekteringsskedet vilket är något som man har väl inarbetade rutiner 

för på företaget. Wästbygg egenutvecklade bostadsprojekt och koncepthus är utformat för att 

uppfylla Miljöbyggnad Silver. (Wästbygg 2017b) Genom att certifiera enligt Miljöbyggnad 

försäkrar man sig om att erbjuda en god inomhusmiljö med låg energianvändning och 

miljömässigt godkända byggmaterial (Swedish Green Building 2017) 

Sedan 2012 äger Wästbygg ett eget vindkraftverk som står utanför Falkenbergs kust. 2016 

genererade det cirka 20 % av deras elförbrukning med 1,01 GWh. (Wästbygg 

hållbarhetsredovisning 2016) 

Wästbygg har tagit fram statistik för sin avfallshantering och identifierat stora möjligheter till 

förbättring. Man har formulerat ett mål som innebär att 90 % av allt avfall på deras 

byggarbetsplatser ska vara sorterat år 2020. Wästbygg har också ett delmål på 70 % år 2018, 

enligt Sveriges avfallsmål. (Wästbyggs interntidning april 2017) 

En social hållbarhetsinnovation som Kristin tror mycket på är Wästbyggs (2017c) koncept 

Boaktiva som företaget använder på vissa nyproduktioner. Boaktiva bygger på idéerna kring 

"nudging", eller vänliga "puffar" i rätt riktning översatt till svenska. Nudging handlar om att 

skapa naturliga mötesplatser och kontaktytor för de boende som uppmuntrar till ett hållbart 

beteende. Med hjälp av skyltar med positiva budskap uppmuntras man att gemensamt med 

grannar använda utegym, ta promenader ihop och att välja cykel istället för bil.   

Wästbygg (2017d) har en egen app för digital dokumenthantering. Genom den kan beställaren 

få tillgång till en stor mängd dokumentation som lämnas över vid ett färdigt byggprojekt. 

Detta gör att pappersanvändningen minskas. Man har också genomfört pappersfri 

slutbesiktning med hjälp av appen.    

Förra året inrättade Wästbygg (2016) en fond för hållbar utveckling. Den ska finansiera 

innovativa förslag från medarbetare och samarbetspartners inom hållbarhetsområdet. Fonden 

har bidragit till att medel har beviljats till ett första projekt, byggstart 2017, med ett avancerat 

luftvärmesystem för cirka 250 lägenheter i Limhamn i Malmö i samarbete med 

fastighetsbolaget Vita örn. 
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Wästbygg satsar mycket på sina anställda och anser sig i mångt och mycket vara ett 

kunskapsbolag inom byggnation, hållbarhet och tekniska lösningar. Man vill därför att sina 

medarbetare ska ständig erbjudas kompetensutveckling.  

Wästbygg lägger en stor vikt vid att deras medarbetare ska må bra på arbetsplatsen och även 

ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder man sina anställda ett 

friskvårdsbidrag och har en egen intern idrottsförening Team W där man erbjuder sina 

anställda att träna tillsammans och bli sponsrade i olika typer av motionslopp. 

4.2 Wästbyggs kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete 

I Wästbyggs KMA- och verksamhetspolicy (2016) står det skrivet att ”Begreppen kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö berör och genomsyrar hela vår verksamhet” 

2016 blev Wästbygg AB färdiga med att bli ISO-certifierade enligt de internationella 

standarderna för kvalitet (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (OHSAS18001). Genom detta 

certifieringsarbete är man ett av de första byggföretagen i Sverige som är certifierade enligt de 

nya standarderna. Inför kvalitetscertifieringen har man granskat ledningsprocessen, inköp, 

personal, arbetsmiljö, miljö och projektstyrning (Wästbygg 2016b).  

”Wästbygg har valt att certifiera hela sin verksamhet enligt ISO 9001 och 14001 samt 

OHSAS 18001 för att säkerställa ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete i ett 

fungerande ledningssystem och visa att man tar ett samhällsansvar” enligt KMA-chefen på 

Wästbygg Johan Gustavsson (2017). Vidare menar han att Wästbygg vill på detta sätt bland 

annat uppnå; extern trovärdighet som gäller företagets alla intressenter, varumärkesbyggnad 

vid affärsnytta och konkurrensfördel genom meriterande vid anbudsgivning, intern tydlighet 

genom att visa dessa frågor är prioriterade, att identifiera och åtgärda kvalitetskritiska 

moment. samt att skapa ordning och reda, och ha ett effektivare arbetssätt med bättre 

riskhantering.  

För att säkerställa det finns bolagets KMA-grupp (ibid) som är en central funktion på 

Wästbygg. Målet är att varje genomfört byggprojekt ska kunna användas som en god referens 

för såväl företaget som deras medverkan till hållbar utveckling. KMA-gruppen ansvarar för 

att upprätta, underhålla och ständigt förbättra deras KMA-ledningssystem samt att 

kommunicera KMA-frågor till ledningen.  

Wästbyggs (2015c) KMA-handbok beskriver hur företaget arbetar inom kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö från anbuds- och kontraktskede till överlämnande och garantitid. Företaget anser 

också att dessa frågor ska ständig kunna förbättras och därför har man löpande utvärdering 

och internrevision i frågorna. 

Wästbygg lägger ett stort fokus på arbetsmiljö och man arbetar med förebyggande aktiviteter 

när det gäller regelverk och processer som att utbilda och genomföra förebyggande åtgärder 

och arbetsmiljökontroller. Bland annat har man tagit fram en ny beredskapsplan för 

miljöolyckor och man genomför riskanalyser på varje enskilt byggprojekt för att identifiera 

aktuella miljörisker. 
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5. Genomförande av intressentdialog 

Detta kapitel beskriver tillvägagångsättet för intressentdialogen. Svar kommer att ges på 

frågeställningar i kap 1,2 syftet för uppsatsen. 

Intressentdialogen genomfördes under våren 2017, i samspel med Wästbyggs 

hållbarhetsansvarig Kristin Lundmark, genom webbaserad enkät, personliga intervjuer och 

dialog med blivande byggingenjörsstudenter.  

Den 7: de och 10: de april skickades hållbarhetsenkäten ut till 60 interna och 70 externa 

intressenter (se bilaga 1. Hållbarhetsenkät). Cirka två veckor senare skickades en påminnelse 

till de intressenter som inte hunnit svara på enkäten. 

Mellan april och maj genomfördes 3 personliga intervjuer för en djupare dialog och en dialog 

fördes med en byggingenjörsklass på 15 studenter (se bilaga 2 - 4 Intervjubilagor). Utöver 

avvägda hållbarhetsfrågor fick intressenterna även svara på hållbarhetsenkäten. 

Underkapitel 5.1 och 5.2 beskriver mer ingående vilka intressentgrupper som valdes ut för 

dialogen och tillvägagångssättet för vilka frågor som valdes till enkäten. 

5.1 Urval av intressenter 

Ett större urval gjordes inledningsvis av intressentgrupper där inspiration hämtats från tidigare 

hållbarhetsrapporter upprättade av aktörer inom samma bransch och som rapporterat enligt 

ramverket GRI. Dessa hållbarhetsredovisningar var bland annat Klöverns och Peabs 

hållbarhetsredovisningar för 2014 och 2015. Inspiration har även hämtats från 

branschorganisationen Företagarnas hemsida; Hållbarhetsportalen som ger riktlinjer för 

genomförande av CRS-relaterat arbete där väsentlighetsanalys- och intressentdialog ingår. 

Vid första urvalet valdes följande intressentgrupper: kunder, medarbetare, styrelsen, 

kreditgivare, leverantörer (materialleverantörer, underentreprenörer och projektörer), ägare, 

slutkunder, potentiella medarbetare, media, myndigheter och förvaltning, 

branschorganisationer (T.ex. Sveriges Byggindustrier), intresseorganisationer (T.ex. Swedish 

Green Building) och politiker. 

Av de interna intressenterna identifierades medarbetare från respektive affärsområde 

inklusive koncernbolaget Logistic Contractor och styrelsen. Ett slumpmässigt urval gjordes 

för de interna medarbetarna med följande storleksmässiga fördelning: 30 medarbetare från 

Wästbygg AB, 10 medarbetare från Logistic Contractor AB, 10 medarbetare från 

Projektutveckling AB och 10 medarbetare från Wästbygg Gruppen AB. Det var av vikt vid 

urvalet att det blev en så jämn fördelning som möjligt mellan yrkesroller och kön. 

Externa intressentgrupper som identifierades var beställare (kunder), kreditgivare (banker), 

leverantörer (materialleverantörer, underentreprenörer och projektörer), ägare, potentiella 

medarbetare, media samt myndigheter och förvaltning (kommuner).   

Sammanlagt valdes 9 intressentgrupper ut för Wästbyggs intressentdialog: medarbetare, 

styrelsen, beställare, kreditgivare, leverantörer (materialleverantörer, underentreprenörer och 

projektörer), ägare, potentiella medarbetare, media samt myndigheter och förvaltning.   



21 

Intressenternas namn och mailadresser kategoriserades löpande, i ett Excel datablad, inom 

respektive intressentgrupp för att underlätta utskicket av enkäten och för att kunna följa upp 

svarsfrekvensen därefter.  

Vid urvalet av de personliga intervjuerna bedömdes Jörgen Andersson som är ägare och 

koncernchef för Wästbygg som en av företagets viktigaste intressenter i sin roll. 

Potentiella medarbetare är en viktig intressentgrupp för Wästbygg och därför valdes det att 

föra dialog med en klass på 15 byggstudenter när möjligheten gavs. Dialogen med 

byggstudenterna kommer att behandlas separat då de inte är representativa för svarsfrekvens 

med hänsyn till viktning av övriga intressentgrupper, men resultatet bedöms ändå som viktigt 

att redovisa i detta arbete (se kap. 6.1).  

Agnes Nagy och Börje Hellqvist som är utbildningsansvarig respektive 

utbildningssamordnare på institutionen för samhällsbyggnad på Högskolan i Borås valdes att 

föra personlig dialog med, med tanke på deras påverkan på byggstudenters utbildning. Det var 

även av intresse att höra hur de tänker kring integrering av hållbarhetsfrågor i utbildningarna. 

Respondentlista: 

 

Respondent 1. Intressentgrupp Ägare: Koncernchef Jörgen Andersson som också sitter i 

styrelsen. Intervjun skedde den 5 april 2017. Se bilaga 2. Intervjubilaga. 

Respondent 2. Intressentgrupp Potentiella medarbetare: Agnes Nagy, utbildningsansvarig 

för magisterutbildningen Hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Intervjun skedde 

den 4 maj 2017. Se bilaga 3. Intervjubilaga. 

Respondent 3. Intressentgrupp Potentiella medarbetare: Björn Hellqvist, 

utbildningssamordnare för byggingenjörsstudenter på Högskolan i Borås. Intervjun skedde 

den 5 maj 2017. Se bilaga 4. Intervjubilaga. 

Respondent 4. Intressentgrupp Potentiella medarbetare: Byggingenjörsstudenter i årkurs 2 

på Högskolan i Borås. Mötet ägde rum den 4 maj 2017. Se kap. 6.1 för sammanställning av 

deras resultat. 

Intervjuerna med respondenterna varade i cirka 1 timma. Svaren antecknades skriftligt och det 

var av yttersta vikt att direkt efter varje intervju renskriva anteckningarna när samtalet var 

färskt i minnet.  

 

Några reflektioner kring GRI:s ramverk är att de uppmuntrar till ständig intressentdialog. 

Exempelvis om en intressentgrupp som identifierats som viktig inte förts dialog med vid detta 

tillfälle kan det istället ske vid nästa intressentdialog. 

 

Enligt GRI:s ramverk ska man identifiera företagets viktigaste intressentgrupper. Därefter ska 

man bestämma vilka grupper man ska engagera sig i. Vid identifieringen ger inte GRI:s 

ramverk en större vägledning om vilka intressentgrupper som man ska välja mer än att man 

ger övergripande förslag på aktieägare, medarbetare, det civila samhället, andra arbetstagare, 

kunder och så vidare. (GRI 2017) 
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5.2 Urval av hållbarhetsfrågor  

Inledningsvis valdes ett omfattande antal hållbarhetsfrågor ut inom de tre 

hållbarhetsaspekterna; ekologi, ekonomi och sociala. Inspiration till frågorna har hämtats från 

samma källor som vid urvalet av intressenter, dvs andra aktörer inom samma bransch och som 

använt sig utav GRI:s ramverk samt branschorganisationen Företagarnas hållbarhetsportal. 

Efter att alla tänkbara hållbarhetsfrågor tagits fram skedde ett arbete med att sålla ut dessa till 

färre för att fastställa vilka frågor som var mest lämpliga till Wästbyggs hållbarhetsenkät. 

Framförallt har Wästbyggs redan identifierade områden legat till grund för frågorna. Utöver 

Kristin Lundmark som var delaktig och hade det yttersta ansvaret för utformningen lade även 

Johan Gustavsson som är KMA-chef på Wästbygg sin input till frågorna.  

Efter att ha undersökt flertalet webbverktyg att skicka enkäten ifrån föll valet på 

webbverktyget Google Formulär. Verktyget var lätthanterligt och intressenternas svar 

presenterades i stapeldiagram för varje fråga (se bilaga 8). Dessutom gick intressenternas 

sammanlagda resultat att exporteras till ett Excel dokument.  

Sammanlagt bestod enkäten av 18 hållbarhetsfrågor (se bilaga 1. Hållbarhetsenkät) där 8 

frågor innefattade ekologiska aspekter. 3 frågor innefattade ekonomiska aspekter och 7 frågor 

innefattade sociala aspekter. På slutet ställdes 3 generella frågor om bland annat hur man 

uppfattar att Wästbygg kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Intressenten fick rangordna varje 

fråga i väsentlighet från skala 1–5 utifrån hur viktigt man anser att frågan är och därför bör 

prioriteras av Wästbygg. En enda hållbarhetsenkät skapades för alla intressenterna för att 

hålla transparens och underlätta analys av svaren. För att särskilja de interna och externa 

intressenternas resultat skapades två enkäter i Google Formulär med samma innehåll.  

Vid mötet med byggstudenterna presenterades först arbetet med magisteruppsatsen. Därefter 

hölls en kort presentation om hållbarhet i byggbranschen. Efter det fördes en dialog med 

studenterna där de samtidigt skriftligt fyllde i hållbarhetsenkäten. Utav de 15 studenter som 

var där återgavs 100 % svarsfrekvens. Studenternas svar kommer att behandlas separat i 

analysen, se kap. 6.1.  

Några reflektioner kring GRI:s ramverk är att även vid valet av hållbarhetsfrågor liksom vid 

valet av intressentgrupper lämnas ett eget tolkningsutrymme där bland annat föregångna 

hållbarhetsrapporter kan ge en bra inblick och därmed får en större vikt. Det fanns också 

ingen indikation om hur många intressenter som rekommenderades att föra dialog med, 

exempelvis utifrån företagets storlek. GRI:s ramverk ställer heller inget krav på hur man ska 

föra dialog med sina intressenter. Däremot menar man att det är viktigt att kontinuerligt föra 

dialog med sina intressenter och att ta till vara på deras åsikter genom att bygga in dessa 

frågor i framtida affärsplaner och policys (GRI 2011).  
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6. Resultat och väsentlighetsanalys  

I detta kapitel presenteras resultatet från intressentdialogen genom en väsentlighetsanalys. 

Diskussion kring utfallet förs i nästa kapitel. 

Sammanlagt har 60 interna intressenter fått Wästbyggs hållbarhetsenkät där 40 har svarat 

vilket innebär en svarsfrekvens på 67 % 

70 externa intressenter har fått hållbarhetsenkäten där 35 har svarat vilket innebär en 

svarsfrekvens på 50 %. 

15 byggstudenter har skriftligt fått svara på hållbarhetsenkäten och har gett 100 % 

svarsfrekvens.  

Sammanfattningsvis vid intressentdialogen har 145 intressenter tagit del av enkäten varav 90 

intressenter svarat vilket blir en sammanlagd svarsfrekvens på 62 %.  

Nästa steg har varit att presentera intressenternas svar i en väsentlighetsanalys där 

intressenternas snittgraderingar, genomsnittlig gradering, vid varje fråga plottats i ett 

sambandsdiagram. Den lodräta axeln ska visa för de externa intressenternas snittgradering för 

varje fråga och den vågräta axeln ska visa de interna intressenternas snittgradering. På så sätt 

överskådliggörs det vilka frågor som intressenterna gett högst snittgradering och som de 

gemensamt anser ska högst prioriteras av Wästbygg.  

Till hjälp med beräkningarna till plottningarna i väsentlighetsanalysen har statistiklärare 

Joakim Sandström på Högskolan i Borås konsulterats.  

Som figur 8 visar har intressenterna i hållbarhetsenkäten fått ge en gradering från 1-5 i varje 

fråga utifrån vad de anser är en viktig fråga och bör prioriteras av Wästbygg.  

  

 

 

 

 

 

Figur 8.Visar svaren i en  fråga sammanställd i Google Formulär 

Exempeluträkning, se figur 8: (9 intressenter x gradering 3) + (13 intressenter x gradering 4) + 

(13 intressenter x gradering 5) =144 poäng/ antal intressenter, 35 personer som blir en 

snittgradering på = 4,1.  

Vid uträkningarna räknades först totalpoängen ihop för alla frågorna enligt ovan och delades 

sedan med det totala antalet svarande i frågan för att få fram en genomsnittlig gradering. 
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Figur. 9 Tabellen visar hållbarhetsfrågorna som ställts i enkäten. 

Tabellen i figur 9 visar överskådligt frågorna som ställts i hållbarhetsenkäten. 

Färgindelningen indikerar respektive hållbarhetsaspekt; ekologisk, ekonomisk och social. 

 

Figur.10 Sambandsdiagram som visar sammanställning av intressenternas svar i en 

väsentlighetsanalys. 

Punktmarkeringarnas nummer och färgsättning i figur 10 visar respektive hållbarhetsfråga och 

hållbarhetsaspekt från enkäten, se tabellen i figur 9. Som framgår av figuren är de 

punktmarkeringarna som ligger högst placerade på den lodräta axeln och som ligger längst till 
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höger på den vågräta axeln de frågor som intressenterna ansett ska vara högst prioriterade av 

Wästbygg.  

Utöver att det ska framgå i väsentlighetsanalysen vilka frågor intressenterna anser bör vara de 

högst prioriterade frågorna för Wästbygg har det vid analysen varit viktigt att titta på om det 

funnits något mönster eller om någon fråga skiljer sig åt väsentligt mellan de interna och 

externa intressenterna. 

Väsentlighetsanalysen i figur 10 visar tydligt att sociala aspekten fråga nr. 12 hälsa och 

arbetsmiljö är den fråga som intressenterna, även byggstudenterna, anser bör vara den högst 

prioriterade frågan hos Wästbygg. 81% av de som svarat i frågan har också angett den högsta 

graderingen 5.   

Vad som också tydligt framgår är snittgraderingarna för att alla frågor ligger högre än mitten 

vid snittgräns 3, vilket indikerar att alla hållbarhetsfrågorna har ansetts vara viktiga för 

Wästbygg fast med olika prioritet. 

Vid den sociala aspekten, fråga nr. 16. social hållbarhet för slutkund skiljer det sig åt som 

mest mellan de interna och externa intressenternas svar där de externa intressenterna gett 

frågan en snittgradering på 4,4 och de interna intressenternas snittgradering varit under 4 med 

gradering 3,9 (se även bilagorna 5 och 6. Tabell över intressenternas resultat).  

Den ekologiska aspekten fråga nr. 2.  miljöcertifiering av byggnader har fått något lägre 

snittgradering men ligger ändå närmare snittgradering 4 på 3,7 hos de interna intressenterna 

och 3,4 hos de externa intressenterna. Detta beror säkerligen på olika kunskaper och hurvida 

man arbetar med miljöcertifieringar i sin yrkesroll. 

Den sociala aspekten fråga nr. 17 samhällsengagemang och social sponsring har också fått 

något lägre snittgradering i förhållande till de andra frågorna med 3,6 internt och 3,7 externt.   

Likaså har snittgraderingen för den ekologiska aspekten fråga nr. 8 ekosystemtjänster 

(T.ex.dagvattenhantering, kompensering av grönytor och biologisk mångfald) fått en lägre 

snittgradering i förhållande till de andra frågorna med 3,6 internt  och 3,8 externt.  

Dock ligger dessa frågor som hamnat något lägre i väsentlighetsanalysen ändå närmare 

gradering 4 vilket gör att de ändå ansetts vara viktiga frågor för Wästbygg. 
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Figur 11. Väsentlighetsanalysen i mindre och större skala. 

Figur 11 visar väsentlighetsanalysen i mindre skala och urklippet längst upp till höger visar en 

större skala. En gränsdragning har valts att göras vid snittgradering på 4 och uppåt för både de 

externa och interna intressenterna för att lyfta fram de frågor som ansetts vara de högre 

prioriterade hållbarhetsfrågorna för Wästbygg. 

Resultatet visar sig att 11 hållbarhetsfrågor utav 18 ligger på strecket vid 4 eller högre. Dessa 

är:  

 

Figur 12. Tabellen visar de 11 frågorna som har snittgradering 4 eller högre. 

Skulle gränsen istället dras vid snittgränsen 4,1 faller ekologiska aspeken fråga nr. 3, 

användning av förnybara energikällor, ekonomiska aspekten fråga nr. 11 hållbarhetskrav vid 

inköp och den socala aspekten fråga nr. 13 Kompetens- och karriärsutveckling bort som ligger 

precis på strecket 4 enligt figur 11. 

Av de 11 hållbarhetsfrågorna  vid snittgräns 4  ligger sticker 4 hållbarhetsfrågor ut något med 

en högre snittgradering än de andra; sociala aspekten fråga nr. 12  hälsa och arbetsmiljö med 

en sammanslagen snittgradering (se figur 13) på 4,8. Ekologiska aspekterna, fråga nr.4 och 

nr.1 utfasning av miljö- och hälsofarliga byggnadsmaterial och energieffektiva byggnader 
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och byggarbetsplatser med snittgradering på 4,5. Samt sociala aspekten fråga nr. 15 etik och 

antikorruption med en snittgradering på 4,5. 

Sammanslagen snittgradering internt och externt (högst till lägst)  Gradering 

1. Hälsa och arbetsmiljö  4,8 

2a. Utfasning av miljö- och hälsofarliga byggnadsmaterial 4,5 

2b. Energieffektiva byggnader och byggarbetsplatser 4,5 

2c. Etik och antikorruption 4,5 

3a. Långsiktig stabil avkastning och tillväxt  4,3 

3b. Förbättrad byggnadsteknik och innovativa lösningar 4,3 

3c. Kompetens- och karriärsutveckling 4,3 

3.d. Öka mångfald och jämställdhet 4,3 

4a. Användning av förnybara energikällor (T.ex. sol, vind och biogas) 4,2 

4b. Minskad resursanvändning (avfallshantering, materialval ur ett livscykelperspektiv) 4,2 

5. Hållbarhetskrav vid inköp 4,1 

6a. Erbjuda gröna anbud (presentera miljövänliga alternativ i tidigt skede) 4 

6b. Social hållbarhet för slutkund (främja trygghet, hälsa och gemenskap hos brukaren) 4 

7.  Miljövänliga och effektiva transporter av material och personal 3,9 

8a. Grönt kontor (T.ex. energi, källsortering, bil- och resepolicys) 3,8 

8b. Miljöcertifiering av byggnader (T.ex. Breeam, Miljöbyggnad, Svanen) 3,8 
9. Ekosystemtjänster (T.ex.dagvattenhantering, kompensering av grönytor och biologisk 
mångfald) 3,7 

10. Samhällsengagemang och social sponsring 3,5 

 

Figur 12. Tabellen visar sammanslagen snittgradering internt och externt. Färgerna 

indikerar respektive hållbarhetsaspekt och de frågor som ligger på minst snittgräns 4. 

Figur 12 visar en sammanslagen snittgradering för de interna och externa intressenterna. Det 

som är intressant är att här ser man att 13 frågor ligger på snittgradering 4 och uppåt medans 

om tittar på sambandsdiagrammet, väsentlighetsanalysen ser man att 11 frågor kommer med 

vid gränsdragning 4. Detta beror på att om man tittar på det enskilda resultatet för de interna 

och externa intressenterna (se bilaga 5 – 6 Tabell över de intressenternas resultat) så har 

Erbjuda gröna anbud fått snittgradering 4 externt och 3,9 internt, samma sak med Social 

hållbarhet för slutkund som fått 3,9 internt och 4,4 externt vilket gör att dessa inte kommer 

med vid gränsen för 4 internt och externt i väsentlighetsanalysen. 

Intressenterna har ansett att alla ekonomiska aspektern ska ha hög prioritering där långsiktig 

stabil avkastning och tillväxt och förbättrad byggnadsteknik och innovativa lösningar fått en 

sammanslagen snittgradering på 4,3. Den sociala aspekten hållbarhetskrav vid inköp har fått 

genomsnittlig gradering på 4,1. 
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Figur 13. Snittgradering för kommunikationsfrågor i enkäten. Grön färg markerar snittgräns 

4 och uppåt.  

Figur 13 visar resultatet internt och externt av de tre sista frågorna i hållbarhetsenkäten som 

handlar om kommunikationen kring Wästbyggs hållbarhetsarbete. På frågan A. i enkäten om 

Hur viktigt tycker du det är att Wästbygg kommunicerar sitt hållbarhetsarbete har de interna 

medarbetarna gett en hög snittgradering på 4,3 och anser att det bör prioriteras av Wästbygg. 

Externt har man också prioriterat frågan högt med snittgradering 3,9.  

Samtidigt anser både de interna och externa intressenterna att upplevelsen om fråga C. Hur 

man upplever att Wästbygg uppfyller de förväntningar man har på sitt hållbarhetsarbete idag 

är något lägre med 3,6 internt och 3,4 externt. 

På frågan B. Hur långt framme man anser att Wästbygg bör ligga i sitt hållbarhetsarbete i 

förhållande till branchen har man både internt och externt gett en hög snittgradering på 3,9 

respektive 3,8. 
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6.1 Resultat för byggstudenter 

 

 

 

Byggstudenternas snittgraderingar Gradering 

1 Hälsa och arbetsmiljö 4,9 

2 Utfasning av miljö- och hälsofarliga byggnadsmaterial 4,5 

3a Kompetens- och karriärsutveckling 4,4 

3b Öka mångfald och jämställdhet 4,4 

3c Energieffektiva byggnader och byggarbetsplatser 4,4 

4 Minskad resursanvändning (avfallshantering, materialval ur ett livscykelperspektiv) 4,3 

5 Användning av förnybara energikällor (T.ex. sol, vind och biogas) 4,2 

6a  
Ekosystemtjänster (T.ex. dagvattenhantering, kompensering av grönytor och 
biologisk mångfald) 4,1 

6b Grönt kontor (T.ex. energi, källsortering, bil- och resepolicys) 4,1 

6c Etik och antikorruption 4,1 

6d Förbättrad byggnadsteknik och innovativa lösningar 4,1 

7a Hållbarhetskrav vid inköp 3,9 

7b Miljövänliga och effektiva transporter av material och personal 3,9 

7c Erbjuda gröna anbud (presentera miljövänliga alternativ i tidigt skede) 3,9 

8a Social hållbarhet för slutkund (främja trygghet, hälsa och gemenskap hos brukaren) 3,8 

8b Samhällsengagemang och social sponsring 3,8 

9 Långsiktig stabil avkastning och tillväxt  3,5 

1o Miljöcertifiering av byggnader (T.ex. Breeam, Miljöbyggnad, Svanen) 3,3 

Figur 14. Diagrammet visar byggstudenternas resultat med genomsnittlig gradering i de 

hållbarhetsfrågor man ansett ska prioritera högst respektive lägst. 
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Här presenteras byggstudenternas resultat, respondentgrupp 4 (se respondentlista i kap 5,1). 

Figur 14 visar byggstudenternas snittgradering för respektive hållbarhetsfråga, fallande från 

högst gradering till lägst. 

Studenternas resultat har valts att inte tas med i väsentlighetanalysen och kommer därför 

analyseras separat här. Detta för att dessa 15 studenter utgör en så stor del av samtliga 

svarande intressenter i intressentdialogen och resultat skulle därför påverka det sammanlagda 

resultatet till stor del. Studenterna har dessutom en annan verklighetsförankring än 

yrkesverksamma intressenter. Därför blir det mer tillförlitligt om deras resultat behandlas 

separerat. Deras resultat är oavsett mycket viktigt eftersom de representerar en viktig 

intressentgrupp som framtida medarbetare hos byggföretagen. 

Som figur 14 visar så är sociala aspekten hälsa och arbetsmiljö den fråga som 

byggstudenterna anser ska ha högst prioritet hos Wästbygg, med en snittgradering på 4,9 av 

totalt 5. Enligt respondent 3 finns hållbarhetsämnet arbetsmiljö idag som en obligatorisk del i 

grundutbildningen hos byggstudenterna på Högskolan i Borås. Samtidigt förklarar 

respondent 3 att det kan vara svårt för studenterna att få verklighetsförankring och därmed 

kunna ställa följdfrågor under en sådan viktig föreläsning som handlar om arbetsmiljö. 

Kanske skulle yrkespraktik som respondent 3 förespråkar vara en bra riktlinje att gå efter. 

Under utbildningen jobbar man mycket med att gästföreläsare kommer utifrån och får ett 

ämne tilldelat där man sedan får prata fritt om ämnet och beskriva hur en vanlig arbetsdag kan 

se ut i deras yrkesroll. 

Den andra frågan som byggstudenterna tycker är viktig för Wästbygg är den ekologiska 

aspekten utfasning av miljö- och hälsofarliga byggnadsmaterial med en genomsnittlig 

gradering på 4,5 som var i linje med de övriga interna och externa intressenternas bedömning.  

Att man tycker att sociala aspekten kompetens- och karriärsutveckling skulle vara en hög 

prioritering hos Wästbygg, med en genomsnittlig gradering på 4,4, är inte särskilt förvånande. 

Idag har det blivit de nyexaminerade studenternas marknad när byggbolagen expanderar 

alltmer och branschen är beroende av att få in nya medarbetare till sina organisationer. Då 

gäller det att locka studenterna genom att visa att man satsar på sina medarbetare och erbjuder 

dem kompetensutveckling och karriärmöjligheter. 

De som byggstudenterna anser att Wästbygg ska prioritera lite lägre är den ekologiska 

aspekten miljöcertifiering av byggnader som ligger på en snittgradering på 3,3 vilket är fullt 

godtagbart. Här handlar det säkerligen om okunskaper kring miljöcertifiering. 

Vid dialogen med byggstudenterna, respondentgrupp 4, ställdes frågan om det skulle kunna 

ligga till grund att man väljer en arbetsgivare som kan visa upp att man aktivt tar ett ansvar 

för hållbar utveckling återgavs svaret att det skulle det kunna göra eftersom det sannolikt visar 

att om man tar ett större ansvar för miljö- och hållbarhet tar man också ett större ansvar för 

sina medarbetare.  

Hos byggklassen har man tilldelat ett lägre betyg eller inget betyg alls på frågan Hur upplever 

du att vi uppfyller de förväntningar du har på vårt hållbarhetsarbete idag med motivering att 

man inte är så insatt i Wästbyggs hållbarhetsarbete idag och därför inte kunnat svara på 

frågan.  
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6.2 Sammanställning av personliga intervjuer 

Vid de personliga intervjuerna (se bilagor 2–4, Intervjubilaga) framkom det att man anser att 

det är viktigt att det finns eldsjälar högt upp i organisationen som kan driva hållbarhetsarbetet 

framåt och hur viktigt det är med kommunikationen av hållbarhetsarbetet utåt till 

intressenterna.  

På frågan ”hur viktigt är det att Wästbygg kommunicerar sitt hållbarhetsarbete” anser 

Respondent 1 (se respondentlista i kap 5.1) att man inte ska gå ut för tidigt och säga saker 

utan att faktiskt vara där. Däremot anser respondenten att man ska tala om de goda exemplen 

de gör och att det är viktigt att ha bra pilotprojekt för att kunna marknadsföra internt och 

externt.  

Att Wästbygg kommunicerar sitt hållbarhetsarbete anser Respondent 3 är jätteviktigt 

eftersom det handlar om att visa att man är seriös, att man bryr sig och tar sitt ansvar för 

miljön, kunderna, kundens kund och för de anställda. Respondent 2 tycker att den allra 

viktigaste frågan i hållbarhetsenkäten är just kommunikationen, att Wästbygg ska 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete, och menar att det är det här som hållbarhetsredovisningen 

står för, att man ”tvingar” företagen att komma ut.  

Respondent 2 anser också på frågan ”på vilket sätt är det viktigt att Wästbygg kommunicerar 

sitt hållbarhetsarbete” att man lägger upp sin affärsplan i linje med de framvaskade 

hållbarhetsfrågorna och att nästa steg är att implementera dessa i kärnverksamheten. 

Respondent 1 har också inställning till att det inte bara ska göras en hållbarhetsrapportering 

utan att det verkligen ska implementeras i hela verksamheten och att det är viktigt att de på 

allvar jobbar med hållbarhet i hela företaget. Man kommer samtidigt att tydliggöra en 

hållbarhetsstrategi i styrelsearbetet hos Wästbygg och hållbarhetsarbetet kommer att följas 

upp och jobbas med i företaget genom mätbara mål. 

Respondent 1 anser att det är viktigt att ställa sociala och miljömässiga krav på leverantörer 

men att det samtidigt kan vara bra om fastighetsbolagen och beställarna är de som ställer 

kraven hur man ska förhålla sig vid upphandlingen.  Då tror respondenten att man kan få 

effekt och se en affärsmässig vinning. Respondent 3 anser också att beställaren avgör väldigt 

mycket med kraven de ställer i handlingarna och även med vilka parametrar man utvärderar i 

anbuden och hos företagen.  

Vid fråga om ”utmaningarna att implementera hållbarhetstänket i byggbranschen idag” anser 

Respondent 2 att det är viktigt med kunskapsnivån. Det är den som kan sätta stopp för 

utvecklingen och att alla behöver utbildas; potentiella som interna medarbetare på företagen. 

Respondenten förklarar att det framförallt är magisterutbildningen på Högskolan i Borås som 

får lov att ha byggtekniks hållbarhetslampa.  

Respondent 3 tycker det är viktigt att trots att det inte riktigt finns utrymmet till att få med 

extra hållbarhetsämnen i den vanliga kursplanen ändå ska finnas en samverkan med 

branschen och kunna ta upp de frågor som efterfrågas av företag och omvärld. Detta kan ske 

idag i form av studiebesök och verklighetsförankrade föreläsningar där exempelvis 

gästföreläsaren kan beskriva hur man jobbar med hållbarhetsfrågor i vardagen.    
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och reflekteras resultatet. 

Den sociala aspekten hälsa och arbetsmiljö är den frågan intressenterna anser är den 

viktigaste hållbarhetsfrågan för Wästbygg som också är helt i linje med Wästbyggs 

prioritering idag som för inte så länge sedan blev certifierade enligt kvalitetsledningssystemet 

för arbetsmiljö, OHSAS 18001. 

På frågan i enkäten om Hur viktigt tycker du det är att Wästbygg kommunicerar sitt arbete har 

de interna medarbetarna gett en hög snittgradering och anser att det bör prioriteras av 

Wästbygg. Samtidigt anser de att upplevelsen om Hur upplever du att Wästbygg uppfyller de 

förväntningar du har på vårt hållbarhetsarbete idag är något lägre. På samma sätt skiljer det 

sig åt hos de externa intressenterna. Hos byggstudenterna har man tilldelat ett lägre betyg eller 

inget betyg alls på frågan om förväntningar med motivering att man inte är så insatt i 

Wästbyggs hållbarhetsarbete idag och därför inte kunnat svara på frågan. Detta är något som 

rekommenderas för Wästbygg att titta vidare på där det som en röd tråd genom uppsatsen 

visat sig hur viktigt det är med kommunikationen av hållbarhetsarbetet. 

Som framgått genom uppsatsens gång är att förutom kommunikation är vikten av kunskap 

mycket viktigt för att framgångsrikt kunna lära ut till organisationen om hållbarhetsarbetet. 

En frågeställning som framkommit under uppsatsens gång är hur man faktiskt involverar 

anställda i ett integrerat hållbarhetsarbete?  Respondent 1 anser att man måste vara tydlig 

inom organisationen och att man samtidigt inte ska gå ut för tidigt och säga att man efterlever 

ett hållbarhetsarbete utan att man faktiskt är där. Däremot ska man tala om de goda exempel 

som man gör inom organisationen och driva viktiga spetsprojekt internt. På så sätt kan de 

goda exemplen smitta av sig till hela organisationen. Respondent 2 anser att det är viktigt att 

de framvaskade hållbarhetsfrågorna läggs upp i affärsplanen och att nästa steg är att 

implementera dessa i kärnverksamheten. Samtidigt pratar respondenten om hur viktigt det är 

med kunskapsnivån, att alla behöver utbildas och att det behövs eldsjälar som har en stor roll 

att driva hållbarhetsarbetet framåt. 

Vid analys av intressenternas svar från enkäten har svar som stått ut varit viktigt att belysa. 

Samtidigt har det varit svårt att hitta mönster att kunna påvisa om det funnits likheter och 

olikheter i svaren eftersom snittgraderingarna för de hållbarhetsfrågor som de prioriterar högst 

för Wästbygg hamnat så lika. Kanske hade en annan graderingsskala än 1–5 varit bättre? 

Frågan har även funnits om enkäten varit för omfattande med 21 frågor och att man inte 

riktigt orkat sätta sig in i alla frågorna. En respondent har gett feedback att det varit många 

frågor och att det varit svårt att punktmarkera den hållbarhetsfrågan som den ansett varit 

viktigast för Wästbygg och har därför gett övriga frågor gradering 3. 

Flera riktlinjer för hållbarhetsrapportering finns idag för företagen men efter att ha kommit till 

insikt genom arbetet av uppsatsen är ändå att GRI:s ramverk ett av de mer jämförbara verken 

och uppnår en viss transparens samt att ramverket ständigt ses över och uppdateras till nya 

och bättre versioner.  

Samtidigt har det i uppsatsen visat att ramverket GRI lämnar ett stort tolkningsutrymme där 

föregångna hållbarhetsrapporter ges en större vikt. 
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8. Slutsats  

I detta kapitel ges slutsatsen om vad som framkommit i väsentlighetsanalysen och under 

arbetets gång med uppsatsen. Förslag ges också på framtida studier inom ämnet. 

Intressentgrupper har identifierats och dialog har förts med dessa. Enhälligt har intressenterna 

gett sitt svar att sociala aspekten hälsa och arbetsmiljö bör vara den högst prioriterade frågan 

för Wästbygg.  

Vid väsentlighetsanalysen har det framkommit att 11 hållbarhetsfrågor utav 18 ligger på 

strecket eller över snittgradering 4 vilket visar att man anser att de frågor som ställts i enkäten 

bör vara högt prioriterade hos Wästbygg. Dessutom ligger alla snittgraderingar över 3 av 

skalan 1 till 5. 

Utöver sociala aspekten hälsa och arbetsmiljö är det tre frågor till som intressenterna 

prioriterar lite högre för Wästbygg; sociala aspekten etik och antikorruption. Samt de 

ekologiska aspekterna utfasning av miljö- och hälsofarliga byggnadsmaterial och 

energieffektiva byggnader och byggarbetsplatser. Detta är frågor som intressenterna anser är 

de allra viktigaste frågorna för Wästbyggs hållbarhetsarbete. 

De högst prioriterade frågorna som har lyfts fram i väsentlighetsanalysen där intressenterna 

sagt sitt är frågor som Wästbygg rekommenderas att lyfta i hållbarhetsredovisningen. 

Samtidigt rekommenderas att analysera de något lägre prioriterade frågorna för att titta på om 

de behöver lyftas på något sätt även fast de de bedömts som viktiga av intressenterna.   

Wästbygg föreslås utvärdera enkäten och förslagvis välja färre frågor vid nästa dialogtillfälle 

för att fokusera ännu djupare på prioriterade områden. Man skulle också kunna ha en större 

skala för väsentlighetsgradering för att lättare kunna urskilja frågor som sticker ut. Ett annat 

förslag är att man skulle kunna genomföra en enkät med samma antal frågor som vid detta 

tillfälle och utifrån resultatet som framkommer i analysen jobba vidare med ett andra steg att 

föra en djupare dialog med de berörda intressenterna.  

Vad som framkommit vid de personliga intervjuerna är att det är viktigt att det finns eldsjälar 

högt upp i organisationen som kan driva hållbarhetsarbetet framåt. Det är också viktigt att 

kommunicera ut företagets hållbarhetsarbete och att en av de stora utmaningarna är 

kunskapsnivån. 

Något som framgått genom uppsatsens spegling av rådanade lagkrav och hållbarhetsmål är att 

hållbarhetsrappportering hos företagen är här för att stanna. Det har också tydligt framgått att 

allt mer ges en större vikt åt att involvera intressenterna i ett företags hållbarhetsarbete och 

om man lyckas att återkoppla intressenternas prioriterade frågor borde det vara gynnsamt i 

framtida kontakter med affärspartners och intressenter. 

 

 

 



34 

8.1 Förslag till framtida studier  

Här presenteras några intressanta forskningsfrågor som skulle kunna vara lämpligt att studera 

vidare om: 

1. Varför har intressenternas åsikter blivit så viktiga för ett företags hållbarhete idag? Att 

föra intressentdialog återkommer i GRI, i lagkravet och även i andra riktlinjer för 

hållbarhetsrapporteringar. Tidigare var det mer aktieägarna som var de viktigaste 

intressenterna till ett företag. Följdfråga: Hur har steget kommit till intressenternas 

viktiga roll idag? 

2. Stora företag har en större kapacitet att kunna hållbarhetsrapportera och jobba aktivt 

med hållbarhetsfrågor än mindre aktörer. Ska det bara vara större aktörer som ska ha 

möjlighet att kunna påverka? Följdfråga: Vad händer med de mindre aktörerna när 

krav kommer från större aktörer att man ska kunna uppvisa ett gediget 

hållbarhetsarbete? 

3. Hur implementerar man frågor som framkommit i väsentlighetsanalysen till företagets 

policys och verksamhetsplaner och hur involverar man anställda i ett integrerat 

hållbarhetsarbete? Följdfråga: Hur når man bäst ut med kommunikationen internt och 

externt.  

 

4. Nu när nya lagkravet om hållbarhetsredovisning har kommit. Hur ska man som 

rapporterande företag kunna arbeta praktiskt med lagkravet kopplat till  riktlinjer som 

finns för hållbarhetsrapportering idag? 
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Bilaga 1. Hållbarhetsenkät 

Hållbarhetsenkät 

Ett viktigt steg för Wästbygg Gruppen med koncernbolags fortsatta hållbarhetsarbete är att ta 

reda på vad du, som en av våra viktigaste intressenter, tycker är en prioriterad fråga och bör 

adresseras av oss. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Betygssätt följande hållbarhetsaspekter på en skala 1–5 utifrån vad du anser är en 

viktig fråga och bör prioriteras av oss.  

 

(1= inte väsentligt, 5=mycket väsentligt) 

 

Ekologiska aspekter 

1. Energieffektiva byggnader och byggarbetsplatser 

Svar: 

 

2. Miljöcertifiering av byggnader (T.ex. Breeam, Miljöbyggnad, Svanen) 

Svar: 

 

3. Användning av förnybara energikällor (T.ex. sol, vind och biogas) 

Svar: 

 

4. Utfasning av miljö- och hälsofarliga byggnadsmaterial 

Svar: 

 

5. Minskad resursanvändning (avfallshantering, materialval ur ett livscykelperspektiv) 

Svar: 

 

6. Erbjuda gröna anbud (presentera miljövänliga alternativ i tidigt skede) 

Svar: 

 

7. Miljövänliga och effektiva transporter av material och personal 

Svar: 

 

8. Ekosystemtjänster (T.ex. dagvattenhantering, kompensering av grönytor och biologisk 

mångfald) 

Svar: 
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Ekonomiska aspekter 

 

9. Långsiktig stabil avkastning och tillväxt 

Svar: 

 

10. Förbättrad byggnadsteknik och innovativa lösningar 

Svar: 

 

11. Hållbarhetskrav vid inköp 

Svar: 

 

 

Sociala aspekter 

 

12. Hälsa och arbetsmiljö 

Svar: 

 

13. Kompetens- och karriärsutveckling 

Svar: 

 

14. Grönt kontor (T.ex. energi, källsortering, bil- och resepolicys) 

Svar: 

 

15. Etik och antikorruption 

Svar: 

 

16. Social hållbarhet för slutkund (främja trygghet, hälsa och gemenskap hos brukaren) 

Svar: 

 

17. Samhällsengagemang och social sponsring 

Svar: 

 

18. Öka mångfald och jämställdhet 

Svar: 

 

Övriga frågor 

19. Hur viktigt tycker du det är att vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete? (1=inte viktigt, 

5=mycket viktigt) 

Svar: 

 

20. Hur upplever du att vi uppfyller de förväntningar du har på vårt hållbarhetsarbete idag? 

(1=inte alls, 5=mycket väl) 

Svar: 

 

21. Hur långt framme anser du att Wästbygg Gruppen bör ligga i sitt hållbarhetsarbete i 

förhållande till branschen? (1=uppfylla lagkrav, 5=vara branschledande) 

Svar: 
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Bilaga 2 Intervju med koncernchef Jörgen Andersson.   

Respondent 1 

Göteborg den 5 april 

 

Jörgen Andersson är delägare och koncernchef för Wästbygg Gruppen med koncernbolag.  

  

Frågor och svar: 

1. Hur viktigt tycker du det är att Wästbygg Gruppen med koncernbolag arbetar med att 

integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten och Wästbyggs affärsmodell? 

Svar: Det är jätteviktigt att det inte bara blir en hållbarhetsrapport utan att det verkligen ska 

implementeras i hela verksamheten.  

 

Det är viktigt att vi på allvar jobbar med hållbarhet i hela bolaget. Organisationen håller på 

att mogna. Vi har varit i en expansiv fas ett tag där vi köpt bolag och bildat nya 

organisationer. Wästbygg har blivit mer tydliga i sina roller och vi står i en bra position nu.  

 

2. När ni fattar beslut i styrelsen, finns det en hållbarhetsstrategi integrerad i målen som 

styrelsen sätter upp? 

Svar: Idag är det inte en stående punkt. Vi kommer att tydliggöra en hållbarhetsstrategi i 

styrelsearbetet.  Det kommer att bli en stående punkt, även på koncernledningsagendan. Det 

ska följas upp och jobbas med i bolaget genom mätbara mål. 

 

3. Tycker du det är viktigt att Wästbygg ställer sociala och miljömässiga krav på leverantörer? 

Svar: Ja, visst skulle man kunna driva frågan framåt. Samtidigt om fastighetsbolagen och 

beställarna ställer kraven blir det lättare för oss också. T.ex. om det klargörs vid 

upphandlingen hur man ska förhålla sig till sociala aspekter. Jag tror det är då vi får effekt 

och ser en affärsmässig vinning. 

  

4. Hur långt framme anser du att Wästbygg bör vara i sitt hållbarhetsarbete i förhållande till 

branschen? 

Svar: Vi ska inte säga något där vi inte är idag. Det är helt klart viktigt att ta en tydlig position 

och att driva frågan i rätt riktning. Den finns högt idag på agendan i koncernledningsbolaget.  

 

Det är viktigt att ha bra pilotprojekt för att kunna marknadsföra internt och externt.  Som 

t.ex. projekt där vi fokuserar på vår egen projektutveckling med materialval och transporter. 

Och vårt egenutvecklade projekt som Egna hem. 

 

5. Hur viktigt tycker du det är att Wästbygg kommunicerar sitt hållbarhetsarbete? 

Svar: Det är viktigt att vi inte går ut och säger saker för tidigt utan att faktiskt vara där idag. 

Däremot ska vi tala om de goda exemplen vi gör. T.ex. när det gäller förnybar energi; där är vi 

redan är i framkant idag. Boaktiv, där ser vi också en positiv effekt idag.  
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Vi ska driva projekten internt. T.ex. driver vi frågan idag med avfallshantering. Frågan måste 

få en dignitet i alla forum och förankras på alla nivåer annars får det ingen effekt och ingen 

trovärdighet. Det är viktigt att leva som man lär. 
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Bilaga 3 Intervju med utbildningsansvarig Agnes Nagy 

Respondent 2 

Borås den 18 april 

 

Agnes är utbildningsansvarig Hållbart samhällsbyggande för Högskolan i Borås 

 

1. Vilka frågor tycker du var viktiga som togs upp i enkäten? 

Svar: Företagets kommunikation av hållbarhetsarbetet. Den är det som själva 

hållbarhetsredovisningen står för. Man ”tvingar” företagen att komma ut. 

 

2. På vilket sätt tycker du det är viktigt att Wästbygg kommunicerar sitt hållbarhetsarbete? 

Svar: Att de lägger upp sin affärsplan i linje med de framvaskade hållbarhetsfrågorna. Nästa 

steg är att implementera i kärnverksamheten. 

 

3.  Vad tror du är de stora utmaningarna med att implementera hållbarhetstänket i 

byggbranschen idag? 

Svar: Kunskapsnivå. Det är det som sätter stopp för utvecklingen.  Bara att 

kompetensutveckla. Alla behöver utbildas; potentiella som interna medarbetare på 

företagen. Men det behövs eldsjälar.  De har en stor roll. Vissa större byggaktörer jobbar 

redan så idag. ”Jag tänker inte ha partnerskap med något företag som inte har 

hållbarhetsbitarna, som inte har grön aspekt.” Detta är deras strategi som de har lagt i 

affärsplanen.  

 

4. Hur kom magisterutbildning Hållbart samhällsbyggande till? 

Svar: Genom Innovationsplattform Norrby. Ett Samverkansprojekt; en plattform med 

samarbete med Borås Stad, Högskolan i Borås, Rise och Borås Energi och Miljö. Samtidigt 

som man började med projekt Norrby började man med magisterutbildningen. 

 

5. Hur har tankarna gått kring planeringen av magisterutbildningen Hållbart 

samhällsbyggande? 

Svar: Magisterutbildningen får lov att ha byggtekniks hållbarhetslampa. Det är en ettårig 

påbyggnadsutbildning för bygg-, affärs- och energiingenjörer som har ett intresse att 

utveckla sig i rätt riktning mot hållbar utveckling. 

Högskolan, som är miljöcertifierad, premierar detta genom att ge möjlighet till att nominera 

kurser som integrerar på ett föredömligt sätt hållbarhetsperspektivet.  På liknande sätt kan 

examensarbete nomineras på; magisternivå. Magisterstudenterna i hållbart i hållbart 

samhällsbyggande har utmärkt sig 2015 genom ett examensarbete om Kommunal 

markanvisning. Förhållande till ny lagstiftning och hållbart samhällsbyggande av Daniel 

Dalviken och Linus Johansson. 

6. Kommer det komma mer hållbarhet i kandidatutbildningen för byggstudenterna? 

Svar: Varje kurs innehåller inspel om hållbarhet och det praktiska hållbarhetsarbetet i 

byggbranschen. Men det är inte helt lätt att få plats till mer hållbarhetsrelaterat i 

kursplanerna.  



45 

Bilaga 4. Intervju med utbildningssamordnare Börje Hellqvist 

Respondent 3 

Borås den 5 maj 

 

Börje är utbildningssamordnare för byggingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås.  

 

1. Hur viktigt tycker du det är att Wästbygg Gruppen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete? 

Svar: Det är jätteviktigt. Nu handlar det om att visa att man är seriös, bryr sig och tar sitt 

ansvar för miljön, för kunderna, för kundens kund och för de anställda.   

 

2. Vad tror du är de stora utmaningarna med att implementera hållbarhetstänket i 

byggbranschen idag? 

Svar: Beställaren avgör väldigt mycket med krav i handlingar och med vilka parametrar man 

utvärderar anbud och företag. 

 

3. Hur har tankarna gått med att ha med hållbarhetsämnen vid planeringen av 

byggutbildningarna? 

Svar: Samverkan med branschen ger väldigt mycket, bl.a. i form av föreläsningar och 

studiebesök. De kommer direkt från ”verkligheten” och kan med en annan ”trovärdighet” 

beskriva hur man jobbar med hållbarhetsfrågor i vardagen.  Det är betydligt lättare att 

motivera studenterna när de tydligt får reda på hur man jobbar ”ute”. 

 

4. Kommer det komma mer hållbarhet i byggingenjörsutbildningarna? 

Svar: Vår ambition är att utbildning skall ta upp de frågeställningar, ämnen och kunskaper 

som efterfrågas av företag och omvärld, så säkerligen kommer dessa frågor få större 

betydelse. Hållbarhetsämnen finns i Högskolans Magisterutbildning; Hållbart 

samhällsbyggande. 
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Bilaga 5 Tabell över de interna intressenternas resultat 
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Bilaga 6 Tabell över de externa intressenternas resultat 
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Bilaga 7 Presentationsposter 
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Bilaga 6 Intressenternas svar presenterade i stapeldiagram 
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