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Abstract 
This thesis deals with the sustainability programmes and goals of Sweden's 10 largest construction 
companies as well as their position on Agenda 2030. The fact that the concept of sustainability can 
be perceived and defined in different ways around the world has created a certain ambiguity around 
the notion. The largest construction companies in Sweden present sustainability reports that account 
for successful sustainability projects as well as future planning. The work of construction companies 
in achieving the goals of Agenda 2030 is much the same, with the difference of some companies 
having unique approaches to achieving them. Several of the selected construction companies in this 
thesis also have a number of goals set up that extend beyond the scope of 2030, partly because of the 
Swedish government's climate legislation for creating a climate-neutral Sweden by 2045. 
In this study, four goals from Agenda 2030 have been selected for analysis within the frame of the 
chosen construction companies' sustainability reports. The reports have been analyzed in order to 
decipher the companies’ different positions in regard to the chosen goals. The theory of weak and 
strong sustainability applied in an organization has been applied to the sustainability of each 
construction company, which produced a clear pattern as a result. The degree of strength within the 
sustainability efforts depends on the individual company’s turnover. This was relatively clear since 
the sustainability reports of the companies with a higher turnover were more comprehensive, 
contained more clearly presented progress, all while the number of Agenda 2030-goals was greater. 
Herein must be noted that the Signal Theory contradicts, to some extent, the assumption that the 
strength of a company's sustainability is dependent on turnover, since companies can increase their 
value and popularity through voluntary accounting and emphasize and highlight the ‘finer’ parts of 
the business. 
 
Future studies can find this study helpful in carrying out research within the same field. Even more 
in-depth investigational reports can be done using this study as a foundation, which could possibly 
brighten prospects for deep-digging sustainability research into any type of company, construction 
or non-construction. Sustainable work is a relevant topic in the world right now, which is why 
further studies of this character will be needed in order to achieve a better understanding of the 
sustainability concept and development of effective strategies to make the world even more 
sustainable. 
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete avhandlar hållbarhetsprojekten och målsättningar av Sveriges 10 största 
byggföretag samt deras ställningstaganden gentemot Agenda 2030. Faktum att begreppet hållbarhet 
kan uppfattas och definieras på olika sätt har skapat en viss otydlighet i världen kring begreppet. De 
största byggföretagen i Sverige presenterar en hållbarhetsredovisning som redogör för de 
framgångsrika hållbarhetsprojekten inom verksamheten samt företagets framtida planer. 
Byggföretagens tillvägagångssätt i deras arbete för att uppnå målen i Agenda 2030 är i stort sätt 
densamma, med undantag för vissa bolag som har unik taktik. Flera av de utvalda byggföretagen har 
även antalet mål uppsatta som sträcker sig längre fram än år 2030; vilket delvis beror på regeringens 
klimatlag för att uppnå ett klimatneutralt Sverige år 2045. 
 
I denna studie har fyra mål från Agenda 2030 blivit utvalda för granskning; sedan har 
byggföretagens hållbarhetsredovisningar undersökts i syfte att utläsa företagens ställningstaganden i 
förhållande till målen. Teorin om svag och stark hållbarhet tillämpad i en organisation har 
applicerats på respektive byggföretags hållbarhet vilket resulterade i ett tydligt mönster. Resultaten 
pekar mot att styrkan av hållbarhet i ett företag beror på dess omsättning, vilket var relativt klart 
eftersom hållbarhetsredovisningarna hos de företag som hade större omsättning var mer omfattande 
samtidigt som målsättningen var mer preciserad och antalet hållbarhetsprojekt högre. Härvid bör 
nämnas att signaleringsteorin till viss del motsäger antagandet om att hållbarhetsstyrkan av ett 
företag är beroende på dess omsättning. Signaleringsteorin menar att företag kan öka sitt värde och 
popularitet via frivillig redovisning samt betoning och upplyftning av de ’finare’ delarna ur 
verksamheten. 
 
Framtida studier kan finna denna studie som hjälpsam för bedrivandet av forskning inom samma 
fält. Ytterligare fördjupande rapporter inom samma område kan framtas med denna studie som 
grund, vilket möjligtvis kan ljusna förutsättningarna av djupdykande hållbarhetsresearch av alla 
typer av företag, bygg- eller inte. Hållbarhetsarbete är ett relevant ämne i världen just nu, varför 
ytterligare studier av denna karaktär fordras i syfte att uppnå en bättre förståelse för 
hållbarhetskonceptet och utvecklingen av effektiva strategier för en ännu mer hållbar värld 
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1. Inledning 
Den ständiga utformningen av städer i Sverige och andra länder världen över sker inte utan ett antal 
nackdelar, som kan vara allt från ökade avfallsmängder till förhöjt koldioxidutsläpp – övergripande 
kan det sägas att mycket sker inom de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna. 
Världsorganisationen Förenta Nationerna (FN) har stadfäst 17 globala mål som ska nås år 2030 i ett 
styrdokument som kallas Agenda 2030. Enligt FN bör dessa mål uppfyllas för en mer hållbar värld 
där alla de ovan nämnda dimensionerna är inräknade. För att uppnå dessa mål krävs ett globalt 
samarbete som omfattar alla regeringar, alla branscher och alla individer. Eftersom olika typer av 
organisationer och företag har olika verksamhetsområden har de därför olika sätt att sprida 
föroreningar, vilket innebär att deras bidrag och förhållningssätt till Agenda 2030 skiljer sig 
beroende på verksamhetsområde. 
 
En ökad befolkning, urbanisering och länder som sakta tar sig ur fattigdom innefattar även att en 
större mängd bostäder, industrier, infrastruktur och kontor kommer behöva byggas för att hantera 
tillväxten. Uppförandet av anläggningar och byggprojekt medför alltid en betydande påverkan på 
miljön, genom bland annat utsläpp av växthusgaser och produktion av giftigt avfall som inte går att 
återvinna. samtidigt som det inte finns något substitut för det giftiga ämnet. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv går det därför att säga att det finns utrymme för förbättring inom 
byggföretagsbranschen, inom allt från strategiförbättring till produktinnovation – allt för en starkare 
hållbarhet. Denna rapport kommer fokusera särskilt på byggföretagens presenterade 
hållbarhetsstrategier och hur de håller sig i relation till Agenda 2030. 
 
Arbetets hypotes är att omsättningen hos byggföretagen kommer ha en avgörande roll i 
hållbarhetens styrka. Ett företag med en större omsättning har helt enkelt mer resurser att lägga på 
hållbarhetsarbeten. Ett större företag har även större utrymme att investera i hållbarhetsinnovationer, 
även om det kan resultera i förlust. Vidare är det naturligt att de största företagen vill behålla sin 
ledande position i verksamhetens alla områden, och eftersom hållbar utveckling är högst aktuellt i 
dagens samtalsklimat och utgör ett stort konsumentintresse är det förståeligt att vela verka attraktiv i 
den bemärkelsen. 
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1.1 Bakgrund 
Byggbranschen hade år 2016 en nettoomsättning på 639 miljarder kronor per år (Sveriges 
Byggindustrier, 2017), utöver det så svarar byggbranschen för 21% av den totala utsläppen av 
växthusgaser i Sverige (Boverket, 2019). Detta visar hur stor påverkan byggindustrin har på 
Sveriges ekonomi och klimatet. På grund av byggbranschens omfattning och räckvidd är det även ett 
stort antal människor som blir påverkade av byggföretagens beslut. 
 
År 2016 ersatte Agenda 2030 de tidigare Millenniemålen; en stor skillnad mellan dessa är att 
Millenniemålen hade störst fokus på utvecklingen i fattiga länder medan Agenda 2030 tar globalt 
sikte på miljöproblemet och sätter mål som möjliggör för alla länder att göra justeringar för att nå 
dessa mål (Regeringskansliet, 2016). Stora framsteg gjordes under Millenniemålens tidsperiod. 
Fattigdomen halverades från 1,9 miljarder människor till 836 miljoner mellan tidsperioden 1990 till 
2015, antalet barn i som går i skolan ökade på så sätt att 9 av 10 barn i utvecklingsländer idag går i 
skolan – även förhållanden mellan antalet pojkar och flickor i skolan har nästan jämnats ut. Enligt 
FN så har även dödsfall som relaterades till malaria och tuberkulos minskats drastiskt: 43,2 miljoner 
liv ska ha räddats från respektive sjukdom (United Nations Children's Fund [Unicef], u.å.). 
 
Agenda 2030 antogs år 2016 av FN efter en tre års lång diskussion mellan FN:s medlemsstater, 
enskilda fysiska personer samt miljöorganisationer och andra sammanslutningar. Agenda 2030 anses 
vara av större omfattning och mer ambitiös än Millenniemålen – exempelvis vill FN utrota 
fattigdomen helt och hållet och att alla barn i världen ska gå i skolan. De 17 målen som lagts gör 
Agenda 2030 till en mycket bredare och djupare målsättning än Millenniemålen; däremot skulle ett 
ännu starkare samarbete mellan nationer, organisationer och individer krävas för att uppnå detta. 
Agenda 2030 behandlar globala utmaningarna och, genom att ta fram 17 stycken eftersträvansvärda 
mål, har det internationella samhället förutsättningar för ett globalt samarbete. Dessa 17 mål är 
grenade från de tre grundpelarna för hållbar utveckling: social-, ekonomisk- och ekologisk 
hållbarhet (Förenta Nationerna [FN], u.å.) 
 
1.2 Syfte och Frågeställning  
I denna rapport ska fokus vara på de största byggföretagen i Sverige – eftersom de ofta utövar 
inflytande på resten av marknaden – i syfte att klarlägga de svenska byggföretagens ställning till 
Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål samt strategi företagen använder för att uppnå dessa mål. 
 
Följande är frågeställningarna som ämnas besvaras i denna studie: 

- Hur beskriver sig Sveriges största byggföretag sig själva i förhållande till FN:s Globala mål i 
Agenda 2030? 

- Vad har byggföretagen för framtida hållbarhetsvision 
- Vad är byggföretagens strategi för att uppnå målen? 
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2. Hållbarhet 
Begreppet hållbar utveckling myntades år 1987 av FN och har fått följande definition: “Hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 1987, s. 41). Viss problematik har 
uppstått kring begreppet hållbarhet eftersom den i vissa fall anses vara otydlig; missuppfattningar av 
begreppets innebörd leder till att risken för missförstånd ökar, och att samarbetet försämras. Det 
faktum att organisationer, företag och individer uppfattar konceptet på varsitt sätt och därefter 
utformar olika strategier i deras hållbarhetsarbete leder till en dålig kommunikation kring frågan 
(Zalejska Jonsson, 2018, s 381 - 394). 

 
Figur 1: De tre hållbarhetsdimensionerna (Wangel, 2013) 
 
För att underlätta förståelsen för begreppet hållbarhet kan den delas upp i tre dimensioner som består 
av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Eftersom dessa dimensioner inte är relaterade till 
varandra kan det förtydligas hur hållbar utveckling kräver en kombination av samtliga tre 
dimensioner. Venndiagrammet tyder på att dimensionerna har samma värde samt illustrerar hur de 
hänger ihop. Figur 1 förklarar inte dimensionernas innehåll, om samverkan mellan dimensionerna är 
möjlig eller om det uppkommer konflikter när de kombineras (Wangel, 2013). 
 
2.1 Ekologisk hållbarhet  
Ekologisk hållbarhet är likt de andra dimensionerna, gällande tankesättet kring att tillfredsställa 
kommande generationers behov. Denna dimension handlar bl.a. om att skydda den biologiska 
mångfalden, minska utsläpp, samt sparsam användning av energi och naturresurser ska för att 
säkerställa ekosystemens produktionsförmåga på lång sikt. Planetens försörjning ska grundas på 
långsiktig hållbar användning av förnybara resurser (Dir. 1998:8). 
 
2.2 Social hållbarhet  
Social hållbarhet är grunden som ska förbättra livet för alla människor i sociala sammanslutningar. 
Syftet är sålunda att samordna en välbalanserad utveckling av civilsamhället och skapa en miljö som 
framkallar en gemenskap mellan de kulturella och de sociala grupperna samtidigt som integrationen 
in i samhället främjas. Målet innefattar att människor ska leva goda liv och ha god hälsa samt att det 
inte ska finnas någon skillnad mellan människor på jorden – alla har samma värde i samhället. Det 
ska inte vara skillnad på kön, etnicitet eller ras. (Högberg, 2015, s.10). 
 
2.3 Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet är den tredje dimensionen i hållbarhetstrifektan som fokuserar på att förvalta 
dem mänskliga och materiella resurserna på lång sikt. Detta mål sätter också fokus på 
åstadkommandet av en balanserad ekonomisk tillväxt utan påverkandet av naturresurserna på ett 
sånt sätt att nästkommande generationers behov inte kan tillgodoses (Wangel, 2013, s. 5). 
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2.4 Agenda 2030 

 
Figur 2: De 17 globala målen (FN, u.å.) 
 
Agenda 2030 består av 17 globala mål som utformats i syfte att uppnå en global hållbar utveckling. 
dessa mål är indelade i 169 delmål; alltså har varje mål ett antal delmål som ska uppfyllas och som 
tillsammans utgör ett av de 17 målen. De tre dimensionerna av hållbarhet är social-, ekonomisk- och 
ekologisk hållbarhet. Agenda 2030 har tagits fram av de 193 medlemsländerna i FN. Dessa mål har 
tagits fram under en treårsperiod med hjälp av representanter från regeringar, privata sektorn, 
forskare och civilsamhället från hela världen, samt tio miljoner människor som röstade (FN, u.å.). 
 
Dessa mål är inte juridiskt bindande men Agenda 2030 är en utmaning för alla människor och länder 
i strävandet mot att uppnå för ett bättre samhälle för denna och framtida generationer. (FN, u.å.) 
 
2.5 UNs Hållbarhetsprojekt 
United Nations Development Program (UNDP) driver ett antal projekt som syftar till att skapa ett 
globalt samarbete genom kollaboration med företag inom finansbranschen med de ekonomiska 
resurserna som krävs för att kunna realisera de globala målen över hela världen. Enligt FN så 
kommer 5–7 biljoner USD i investeringar behövas för att åstadkomma de globala målen till år 2030. 
FN säger att den summan inte räcker till med enbart internationella medel; däremot så finns det 256 
biljoner USD i privat kapital världen över.  Enligt FN kommer dessa pengar skapa ’underverk’ om 
de används för att finansiera hållbar utveckling (Globala Målen, u.å.). 
 
UNDP införde SDG Impact (Sustainable Development Goals Impact) den 25 september 2018 där de 
samarbetar med den privata sektorn för att hållbara investeringar ska garanteras. Vidare vill UNDP 
även assistera och vägleda företag i deras investeringsbeslut för att få en så hållbar global 
investering som möjligt – kapital från den privata sektorn är alltså avgörande för att nå de globala 
målen, varför FN lägger så mycket fokus på samarbetet med de privata aktörerna. SDG Accelerator 
for SME:s (Small and medium-sized enterprises) är ett program med små och medelstora företag i 
fokus. Programmet testas i Danmark och kommer pågå år 2019 ut med eventuell internationalisering 
som mål. FN stödjer alltså privata aktörer med förnyad utveckling som är i riktlinje med Agenda 
2030 och deras investeringsbeslut för att nå de Globala målen (Globala Målen, u.å.). 
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2.6 Hållbarhetskrav hos företag 
Det finns riktlinjer för vad företag ska göra för att de globala målen ska uppnås. Bland annat ska den 
ekonomiska tillväxten företag genererar ta hänsyn till de sociala och ekologiska aspekterna av 
tillväxten, oberoende av företagets storlek. Därmed ska ett företags handlingssätt präglas av ett ännu 
större ansvarstagande där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet betonas och beaktas (Dir. 
2014/95/EU). 
Europaparlamentet har både uttryckt sig i hållbarhetsfrågan samt visat intresse och engagemang för 
de åtgärder som behövs göras för att uppnå de Globala målen. Vidare har Europarlamentet släppt ett 
antal direktiv som ska vägleda företag mot en mer hållbar utveckling och i vilka de hänvisar till ett 
annat tankesätt och konsekvenstänk vid tillväxtplaner. EU vill alltså att Europas företag ska ta den 
hållbara utvecklingsfrågan på största allvar och bidra med sitt yttersta till att uppnå Agenda 2030 
och de Globala målen (Dir. 2014/95/EU). 
 
Den 22 oktober 2014 utfärdade Europaparlamentet direktiv 2014/95/EU som fastställer en ändring 
av EU:s tidigare direktiv 2013/34/EU. Det senare direktivet föreslår bland annat en mer fördjupad 
och detaljerad årsredovisning av företag, där kravet på en hållbarhetsredovisning utvidgas till att 
omfatta större företags årsredovisningar. Motiveringen är att direktivet ämnar till att skapa en 
förbättring av de större företagens icke-finansiella information genom att göra ökad transparens. 
Öppenheten av företagens icke-finansiell information ökar förtroendet hos investerare samt 
konsumenter eftersom det påvisar att företagen känner igen hållbarhetsriskerna kopplad till deras 
arbete samt tar dessa risker på allvar. Vidare är transparenta arbetssätt samt förtroende konsumenter 
och företag sinsemellan fundamentala för en global strävan mot en mer hållbar värld. Genom att de 
3 grundläggande hållbarhetsdimensionerna – social-, ekonomisk- och ekologiska hållbarhet – i 
samspel utövar ett gott inflytande på samhället. (Dir. 2014/95/EU). 
 
Den svenska regeringen beslöt i maj år 2016 att stora företag ska ha en hållbarhetsredovisning i 
deras årsredovisning där de ska redovisa deras strategi med hållbarhetsfrågor. Regeringen förväntar 
sig att företagen ska på ett öppet sätt redogöra deras arbetsgång angående hållbarhetsfrågor, stora 
förväntningar på företagens ansvarstagande och taktik gällande klimatfrågor, mänskliga rättigheter, 
goda arbetsvillkor, arbete för antikorruption, jämställdhetsfrågor och mångfald. De aspekter som 
anses vara för kompatibla med företagen ska redovisas, regeringen väljer även att kraven ska 
omfatta fler företag än det som krävs av direktiv 2014/95/EU. De företag som omfattas av lagen är 
de som har 250 anställda eller fler samt en omsättning över 350 miljoner kronor (Regeringskansliet, 
2016). Sveriges regering lämnade den 2a februari 2017 in ett förslag för ett klimatlag med målet att 
Sverige ska bli klimatneutralt fram år 2045. Denna lag kommer vara den första klimatlagen i svensk 
lagstiftning, och ska ge Sverige “en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik”.  Regeringskansliet 
menar också att detta ramverk kommer vara “den viktigaste klimatreformen i svensk historia.” 
Ändamålet med klimatlagen är att Sveriges klimatpåverkan neutraliseras för en godare, renare och 
mer klimatvänligt samhälle (Regeringskansliet, 2017). 
 
Boverket fick ärendet att upprätta metod och regler kring en obligatorisk redogörelse av 
klimatpåverkan byggnader har i ett LCA (livscykelanalys. I Boverkets förslag så ska en 
klimatdeklaration vara ett krav vid uppförande av byggnader, klimatdeklarationen ska omfatta 
råvaruförsörjning, transport, tillverkning och bygg-& installationer i produktionsskedet. Detta ska 
redovisas av varje företag och Boverket anser att deklarationerna ska lagras på deras egna 
energideklarationsregister (Boverket, 2018) 
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3. Metod 
En undersökning av FN:s Agenda 2030 ska göras genom att studera de globala målen för hållbar 
utveckling samt hur delegationen har tänkt att visionen kan bli verklighet. Studien undersöker 
byggföretagens ställning gentemot Agenda 2030, särskild fokus på 4 utav de totalt 17 målen. Dessa 
utvalda mål är ytterst relevanta för byggföretagens verksamhet och hänför sig till områden där 
byggföretag har stor påverkan och kan göra störst förändring. En djupdykande analys av respektive 
utvald byggföretags års- och hållbarhetsredovisningar ska göras, där fokus kommer falla på 
företagens behandling av målen, vilka förbättringar som har gjorts inom respektive målområde och 
framtida plan- och strategiläggning för vidare hållbarhetsarbete. 
Samtliga byggföretag som granskas i detta arbete har en hållbarhetsinformativ sida på respektive 
webbsida där de beskriver deras synpunkter i hållbarhetsfrågan. Emellertid saknade två av de tio 
största byggföretagen en tillgänglig års- och hållbarhetsredovisning, och eftersom denna studie är 
avgränsad till enbart års- och hållbarhetsredovisningar, tas inte hänsyn till någon övrig information 
såsom den information som finns tillgänglig på webbsidor. Därmed ska Erlandsson Bygg och 
Veidekke inte behandlas i detta arbete. 
Analysen av företagens hållbarhet utförs med hjälp av “svag och stark hållbarhet” kategorisering 
som inspireras från (Zalejska Jonsson, 2018) i arbetet “Applying Sustainability in Practise”. 
 
3.1 Datainsamling 
Relevant data för denna granskning är främst baserad på vad som finns tillgängligt online och på 
officiella webbsidor tillhörande bl.a United Nations Children's Fund (Unicef) & UNDP. 
Information om Agenda 2030 och globala hållbarhetsmål presenteras på FN och svenska 
regeringens webbsida där respektive part förklarar behovet, målet och tillvägagångsättet för att 
uppnå målen. Övriga digitala resurser som har använts är byggföretagens års- och 
hållbarhetsredovisningar, statliga källor samt vetenskapliga rapporter. I års- och 
hållbarhetsredovisningar presenterar företagen hur de bidrar till en mer hållbar värld samt framtida 
planer av hållbarhetsarbete.  
 
3.2 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till de tio största svenska byggföretagen baserat på omsättning. Som nämnt ovan 
är det 4 av 17 mål som har valts ut för arbetet som anses mest relevanta för byggverksamheten. 
Därmed kommer fokus ligga på följande mål: hållbar energi för alla; hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur; hållbara städer och samhällen samt hållbar konsumtion och produktion. Valet av 
mål är motiverat med hänsyn till det område samhällsbyggnadssektorn har störst utrymme för 
förbättring och utveckling.  Som exempel kan nämns målen hållbar energi och hållbar konsumtion 
och produktion, där en förbättring i energianvändning och en bättre avfalls- och resurshantering kan 
genomföras på större skala. Även kring hållbar industri, innovationer och infrastruktur kan 
byggföretag komma på mer hållbara lösningar och tänka mer hållbart vid uppförandet av framtida 
byggnader – tillsammans kan dessa tre mål vara en sorts vägledning mot hållbara städer och 
samhällen. 
Självklart finns det andra mål som hade kunnat vara relevanta för en ökad hållbarhet inom 
byggindustrin, bl.a. jämställdhet på arbetsplats, etik och antikorruption. Även på dessa fronter finns 
det utrymme för byggföretagen att förbättras – dock är detta inte något som kommer behandlas i 
detalj i denna studie, utan det kan vara föremål för vidare forskning inom området.  
Den senaste årsredovisningen för respektive företag utgiven innan 25 mars 2019 ska användas för 
arbetet – detta eftersom vissa företag utger sina årsredovisningar i april månad, vilket är tidpunkten 
för denna studies skrivande. 
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4. Teori 
En relevant teori för arbetet är Signaleringsteorin, den teorin handlar om hur företag signalerar till 
intressenter och vad de vill förmedla genom att redovisa frivillig information. En annan teori som är 
relevant är “stark och svag hållbarhet”, denna teori har debatterats mycket och det är många som har 
uttryckt sig i frågan, denna teori kan komma att hjälpa med att avgöra nivån på företagens 
hållbarhetsarbete.  
 
4.1 Signaleringsteorin  
Sättet ett företag signalerar till intressenter kan vara avgörande för företagets värde. Genom att 
signalera att företag X är bättre än dess konkurrenter kan värdet av företag X, bl.a. dess aktier och 
produkter, öka i intressenters ögon. Ett effektivt sätt ett företag signalerar för att öka sitt värde och 
förstärka varumärket är genom frivillig redovisning av data, dvs. en transparens i företagets 
arbetssätt som inte är stadgat eller tvingande genom lag. Detta skapar ett extra förtroende hos 
intressenter, och bidrar till en positiv bild av företaget. Ett företag som har en positiv image hos 
intressenterna är mer konkurrenskraftig i branschen. Signaleringsteorin stadgar att företagen kan på 
detta sätt indikera att de är bättre än konkurrenterna genom att visa att de gör mer än det som krävs 
av lagstiftningen (Nordling & Lönn, 2015). 
 
Frivillig redovisning medför även andra fördelar utöver den ovan förklarade ekonomiska nyttan.  
Bland annat kan nämnas att företaget förmedlar en bild av en bra arbetsplats, vilket kan eventuellt 
kan locka nya anställda. Det attraktiva hos ett företag som signalerar att det har ett hållbarhetstänk 
kan vara exv. att det finns goda arbetsvillkor samt att företaget är en god arbetsplats. Även detta är 
en nytta som på lång sikt kan vara väldigt gynnsamt för företaget (Nordling & Lönn, 2015). 
 
Emellertid kan företag även välja att inte utge frivilliga redovisningar av information. 
Signaleringsteorin menar att ett företag signalerar något även då. Genom att inte utgiva någon 
frivillig information kan frågetecken väckas hos intressenter. Oftast så ställer sig intressenter frågan 
om inte företaget har något att dölja, vilket är en rimlig frågeställning eftersom en stor andel företag 
idag självmant väljer att upprätta och offentliggöra redovisningar utan något krav från lagstiftaren 
(Nordling & Lönn, 2015). 
 
4.2 Svag och stark hållbarhet 
För att hållbarhetsutvecklingen ska anses vara stark så finns det vissa miljökvalitetsnormer som 
sätter krav på nivåerna av naturliga resurser och råvaror, samt att dessa ska bibehållas och inte 
minska i mängd. Emellertid är detta inte möjligt eftersom vissa resurser inte kan ersättas med något 
annat preparat eller substans, t.ex. vatten och ozonlagret. Även andra ekologiska resurser har också 
unika egenskaper vilket gör dem icke-ersättningsgilla; dessa kan vara resurser som är nödvändiga 
för människans och andra arters överlevnad. Substitueringen av dessa resurser kommer i slutändan 
vara nödvändigt för att bibehålla andelen naturliga resurser; i dagsläget föreligger dock brist på 
kunskap och teknologi, varför substituering inte är en möjlighet. Ytterligare en problematisk faktor 
är att det är okänt idag vilka resurser – samt vilken mängd – framtida generationer kommer att 
behöva för deras överlevnad. Detta leder till att ett varsamt nyttjande av dagens resurser är av högsta 
angelägenhet och direkt avgörande för mänsklighetens framtid, åtminstone i väntan på mer 
utvecklad teknologi det mest optimala (Fegler & Unemo, 2000). 
 
Svag hållbarhet anser att värdet av det samlade kapitalet i samhället inte minskar; alltså ska värdet 
av det samlade kapitalet vara avgörande i fråga om vare sig utvecklingen är hållbar eller ej. Genom 
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historien har människan lyckats på antalet fronter med att substituera olika skadliga resurser, vilket 
har visat sig vara väldigt effektivt. Ämnen som bryter ner ozonlagret t.ex. freoner (CFC) har kunnat 
ersättas med andra ämnen. Detta betyder dock inte att substitution är möjligt för alla naturliga 
resurser, särskilt resurser där människan bara har tillgång till en ändlig mängd. Ingen vet vad 
framtida generationen kommer ha för behov gällande naturliga resurser, och om dagens generation 
slutar använda fossila bränslen och sparar dem till kommande generation så är det inte heller hållbart 
eftersom om kommande generation använder upp den mängd som finns tillgänglig blir den 
nästkommande generationen utan. Därmed skulle svag hållbarhet betyda att ändliga resurser aldrig 
skulle utnyttjas med inställningen att spara resurserna till kommande generation (Fegler & Unemo, 
2000). 

 
Figur 3: Svag och stark hållbarhet (Zalejska Jonsson, 2018) 
 

 
Figur 4: Svag och stark hållbarhet tillämpad i en organisation (Zalejska Jonsson, 2018) 
 
Figur 4 visar svag och stark hållbarhet tillämpad i en organisation, den mörkaste nyansen visar det 
som anses vara starkaste hållbarhetsåtgärder som en organisation eller ett företag kan tillämpa.  
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5. Beskrivning av utvalda hållbarhetsmål 
5.1 Mål 7: Hållbar energi för alla 
Ett stort antal människor idag saknar elektricitet och andra energikällor – detta mål strävar mot 
hållbar och prisvärd energi för människor i alla länder. Människor som saknar tillgång till elektricitet 
ska kunna få det med hjälp av förnybara energikällor som även medför minskade koldioxidutsläpp. 
Att satsa energieffektivt kommer påverka hållbarhetsdimensionerna positivt genom att det bland 
annat kommer skapa nya jobb, motverka fattigdomen och förbättra allmänhälsan. (Globala Målen, 
u.å.) 
 
5.2 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Detta mål behandlar byggandet av hållbara nybildningar, hållbar industrialisering och hållbar 
infrastruktur. Grunden för hållbar utveckling är en fungerande infrastruktur. Att investera i 
transportsystem och energi är en långsiktig investering för samhället eftersom investeringen har en 
positiv påverkan på människors dagliga liv, ökar ekonomisk tillväxt och möjliggör skapandet av 
goda förutsättningar för utbildning världen över. En hållbar industriell utveckling är en positiv effekt 
för samhället eftersom den skapar ekonomisk tillväxt som sätter människor i arbete samtidigt som de 
tar sig ur fattigdomen (Globala Målen, u.å.). 
 
5.3 Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Detta mål strävar mot en ökad säkerhet i städer och samhällen. I dagsläget bor hälften av världens 
människor i städer samtidigt som urbaniseringen ökar för varje år. Allt fler söker sig till storstäder på 
grund av att det finns fler möjligheter till bl.a. arbete och utbildning. Storstäder utgör en liten del av 
jordens totala yta men står samtidigt för en stor andel av energianvändningen och 
koldioxidutsläppen. För att städer och samhällen ska kunna rymma den stora befolkningsmängden 
som ständigt ökar krävs en ökad hållbarhet. Människors behov ska tillfredsställas samtidigt som 
miljön värnas (Globala Målen, u.å.). 
 
5.4 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
En hållbar konsumtion och produktion är viktig för byggbranschen då stora mängder naturliga 
resurser används samtidigt som stora mängder avfall produceras. Mål 12 vill uppmuntra företag till 
att tillämpa hållbara metoder och utge hållbarhetsredovisningar. En tredjedel av den mat som 
produceras slängs bort, vilket tyder på att människors nyttjande av naturresurser inte är ansvarsfullt. 
Situationen idag kräver en minskad ekologiskt fotavtryck för att uppnå en hållbar utveckling. 
  
Förutom miljömässiga fördelar så omfattar konsumtion även sociala och ekonomiska fördelar såsom 
ökad konkurrens, bättre hälsa, minskad arbetslöshet, minskad fattigdom m.m. Mål 12 nämner i sina 
delmål att senast 2030 ska det uppnås en hållbar förvaltning och effektivisering av nyttjandet av 
naturresurser. Med hållbar konsumtion och produktion menas även att hantering av kemikalier och 
avfall ska ske på ett miljövänligt sätt i överensstämmelse med det internationella regelverket. För att 
minimera negativ påverkan på människor och miljö ska även en minskning av utsläpp ske i luften 
(Globala Målen, u.å.). 
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6. Resultat 
Resultatet presenteras nedan, företagen är uppdelade i 2 grupper baserad på omsättning:  
● Grupp 1:  > 30 Mkr  
● Grupp 2:  > 5 Mkr  

 
Uppdelning är gjort enbart baserad på omsättning, de 3 största byggföretagen i Sverige har en 
omsättning som är mycket större än resterande, därför har företagen lagts in i 2 olika grupper. 
 
6.1 Grupp 1 
6.1.1 Peab 
Lättklinkerbetong, som är ett av Peabs dotterbolag, fick beröm för dess moderna och klimatsmarta 
tillvägagång att sköta transport och logistik på. Lättklinkerbetong transporterar nämligen över 60% 
av producerad betongelement på järnväg. Peabs egna ECO-Asfalt använder idag bioolja för torkning 
och uppvärmning av stenmaterial som krävs för asfaltproduktion. Biooljan tillverkas av 
vegetabiliska restprodukter från produktionen av livsmedel, vilket medför att biooljan blir 
koldioxidneutral. Resultatet är att produktionens miljöpåverkan minskats med 63% sedan 2015. 
Vidare siktar Peab på en mer effektiv återvinning av material i ändamål att kunna minska 
koldioxidutsläppen ytterligare. Genom sitt agerande bidrar Peab till ett hållbart samhälle genom en 
effektiv hantering av resurser via bl.a. dotterbolaget Swerock som återvinner och återanvänder 
restprodukter från bygg- och anläggningsprojekt. Samtidigt så ökar efterfrågan på återvunnet 
material på marknaden, vilket leder till maximalt utnyttjande av material. 
 
Peab har även Lambertsson som dotterbolag, som är ett företag som hyr ut maskiner till bygg- och 
anläggningsprojekt. Genom att omvandla grävmaskiner med hybridmotor till helt eldrivna samt 
ökad urvalet av gröna maskiner med nyare modeller av helt eldrivna bygg- och anläggningsmaskiner 
har Lambertsson under år 2018 blivit allt grönare och har samma inställning till klimatneutralt 
Sverige som resten av branschen. Peab har minskat sin totala energiförbrukning med cirka 200 000 
MWh sedan 2017. 
Ett ytterligare av Peabs bidrag till ett hållbart samhälle är att samtliga nyproduktioner är 
Svanenmärkta. Även i Norge är deras kontorsverksamhet miljöcertifierad enligt Miljöfyrtårn och i 
Finland är kontorsfastigheterna certifierade med LEED. 
 
Avfallshantering och effektiv användning av byggmaterial är viktigt för Peab, företaget säger att för 
att materialanvändning ska vara så effektivt och rent som möjligt krävs det ett gott samarbete och 
kommunikation mellan både leverantör och beställare. Peab deltar därför i ett pilotprojekt där de 
levererar tillbaka rester och avfall från byggmaterial gjord av stenull till den förste leverantören för 
att de i sin tur ska kunna producera nya produkter med det, ännu ett projekt med liknande karaktär 
pågår med gipsspillo. 
 
Framtidsplaner 
Peab arbetar även på ett metodiskt sätt för att eliminera giftiga ämnen som används under 
byggprojekt. Företaget följer därför en utfasningsplan som tagits fram för detta ändamål som kräver 
ett samspel över gränserna i affärsområden och funktionsområden; år 2030 vill Peab ha helt fasat ut 
farliga ämnen. I ett pilotprojekt på nyproduktionen i Malmöområdet skapade Peab en sluten cirkel 
för gipsavfall, vilket krävde mycket arbete, stark kollaboration och informationsutbyte mellan 
inblandade parter. Efter framgången med detta projekt är Peab nu övertygade om att det är möjligt 
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med cirkulär materialflöde, varför deras nästa steg är att sluta cirkeln på materialflödet i större 
projekt med det långsiktiga målet att vara 100% materialeffektiv år 2040. 
 
För att kunna effektivisera energianvändningen och identifiera de områden i verksamheten som 
förbättringar kan göras har Peab börjat med en energikartläggning inom anläggning, bygg och 
industriområdet i verksamheten. Denna energikartläggning kommer göra det möjligt att peka ut 
brister och effektivisera energianvändningen till högsta grad och uppnå de klimatneutrala målen. 
Peab tar ansvar och visar kännedom om deras koldioxidutsläpp och dess konsekvenser; de är 
därmed öppna för samarbete med andra aktörer för att kunna tillsammans komma på en plan för ett 
klimatneutralt Sverige. Vidare skrev Peab även under Bygg- och anläggningssektorns plan för 
fossilfri konkurrenskraft. 
 
6.1.2 Skanska 
Som andra största byggföretaget (Siljevall, 2018) har Skanska en stor miljöpåverkan i landet. 
Skanska har 5 fokusområden där de stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, deras 
hållbarhetsarbete fokuserar på arbetsmiljö & hälsa, etik, grönt byggande, samhällsinvesteringar och 
mångfald. 
 
Nuläge 
Likt de andra största byggföretagen i Sverige vill Skanska ha en minimal miljöpåverkan och satsar 
stort på gröna lösningar. Skanska arbetar konstant med att minska den totala energianvändningen 
genom att konstant försöka hitta hållbara lösningar till alla områden i branschen såsom bl.a. 
transport av material, byggande och förvaltning. Skanska har sedan 2015 gjort framsteg med att 
minska energianvändningen 
 
Koncernen har minskat avfall som går till deponi från 30% till mindre än 6% sedan år 2008 då 
minskning av deponiavfall sattes som mål. I vissa projekt har Skanska gått ännu längre, genom att 
försöka inte producera något deponiavfall alls, dessa projekt har krävts att en avfallshantering i form 
av sluten krets. Skanska jobbar även med att försöka få de underentreprenörerna som inte redovisar 
avfall att engagera sig i en hållbar avfallshantering genom att försöka minska mängden avfall. 
Skanska på flera fronter bidragit för mer hållbara städer och industrier. Klimatförändring, 
urbanisering och mer frekventa stormar, översvämningar och torka har lett till att Skanska tagit fram 
lösningar för en ökad hållbarhet. Några exempel på åtgärderna är: 
● Utveckla kontor och bostäder med god anknytning till kommunal trafik. 
● Sätta krav på kommersiella fastigheter märkas med LEEDs Gold-nivå och producera enbart 

Svanenmärkta bostäder. 
● I samarbete med IKEA försöka utveckla producera prisvärda bostäder i norden genom 

BoKlok-konceptet 
 
Framtidsplaner  
År 2009 tog Skanska fram ett eget verktyg vid namn Skanska Color Palette som sedermera har 
utgjort grunden för företagets miljöarbeten. Verktyget fungerar som ett rankingsystem på 
användningen av energi, koldioxid, material och vatten. Det långsiktiga målet som företaget strävar 
efter är att hamna inom den mörkgröna ramen på färgkartan i figur 1. Tillsammans med fem företag 
i Norge har Skanska bildat ett partnerskap som kallas Power House. Genom deras samarbete vill de 
lyckas producera s.k. energipositiva hus, alltså hus som genererar mer energi än vad de förbrukar. 
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Skanska agerade som ledare för framtagandet av planen i byggsektorn för att uppnå ett 
klimatneutralt Sverige. Planen godkändes av cirka 70 företag som sedan presenterades för den 
svenska regeringen i april 2018, varav de viktigaste punkterna i planen är att halvera 
koldioxidutsläppen år 2030 och senare ha uppnått en minskning på 75% koldioxidutsläppen år 2040. 
 
6.1.3 NCC 
NCC är Sveriges tredje största byggföretag (Siljevall 2018). Enligt NCC är de bäst i branschen på 
hållbarhet då de fick utmärkelsen som bäst i branschen av Sustainable Brand Index B2B 2018.  
NCC har format sitt hållbarhetsramverk enligt de Globala målen, NCC menar att deras långsiktiga 
målsättningar har kompletterats med ett antal utvalda mål från de Globala målen för hållbar 
utveckling. NCC har valt mål 7, 9, 11 och 12 som huvudmålen för deras verksamhet. 
 
Nuläge 
När det kommer till material och avfall så har NCC lagt stor vikt och resurser på effektiv 
resurshantering och materialåtervinning. NCC bidrar till forskningsprojekt med fokus på ökad 
återvinning av glasull, plast och gips. I maj 2018 introducerades företagsforumet Circular Sweden 
genom ett samarbete mellan NCC, Axfood, H&M, Houdini, IKEA, SSAB, Tarkett och 
Återvinningsindustrierna med ett cirkulär materialflöde som syfte.  
 
Stora framsteg i återvinningen av asfaltmaterial har gjorts av NCC och närmar sig det cirkulära 
målet, 20 % av den producerade varmasfalten bestod av återvunnet asfaltgranulat. Företaget har 
även minskat koldioxidutsläppet med 27% sedan år 2015 och återvinner och återanvänder idag 49% 
av sitt avfall. Sedan 2015 har NCC:s elektricitet från förnybara källor har ökat med 49% och den 
totala elektriciteten minskat med 27%. 
 
Framtidsplaner 
Bland NCC:s fokusområden som relaterar till de fyra utvalda målen är: 

● Material och avfall: NCC vill ha ett hållbart materialval med minsta möjliga miljöpåverkan, 
maximera sin resurseffektivitet och samtidigt minimera avfallen. Målet till 2020 är att 70% 
av deras byggavfall ska återanvändas eller återvinnas. Det långsiktiga målet är att 
materialflöden ska vara slutna, alltså allt material ska återvinnas/återanvändas.  

● Klimat och energi: NCC vill minska energianvändningen och minska deras utsläpp av 
växthusgaser, anpassa verksamheten till klimatet och samtidigt öka den biologiska 
mångfalden. År 2020 vill NCC ha minskat koldioxidutsläppen med 50% jämfört med år 
2015. Det långsiktiga målet är att vara klimatneutrala. 

 
6.2 Grupp 2 
6.2.1 JM 
JM är det fjärde största byggföretaget i Sverige (Siljevall 2018) JM hävdar att från företagets start år 
1945 har de haft långsiktighet som grundpelare i deras strategi och de hus JM bygger idag ska 
användas i minst 100 år. I årsredovisningen har JM nämnt de väsentliga hållbarhetsmålen, nämligen 
14 stycken hållbarhetsmål och har lagt fram en långsiktig målsättning till år 2030, bland dessa mål 
så ingår de 4 målen som är utgångspunkten för arbetet.  JM bidrar även till samhället med att minska 
deras klimatpåverkan. JM har skrivit under FN:s initiativ Global Compact och är engagerad i frågor 
kring mänskliga rättigheter, miljöansvar, arbetsrätt och antikorruption. 
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Nuläge 
Under år 2018 har JM åstadkommit ett antal framgångar i deras hållbarhetsarbete, de framgångar 
som är relaterade de 4 utvalda målen för arbetet är: 
● Fått licenser från Svanen i Sverige, Norge och Finland   
● Utvecklat ett nytt program för avfallssortering på byggplatserna  
● Börjat bilda ett verktyg för att bevaka avfallen som framstår under projekten  
● Påbörjat samarbete med aktörer som återanvänder byggmaterial 
● Börjat med LCA-beräkningar på ett av projekten för att kunna ta fram en klimatdeklaration 
● Byggt solcellsanläggningar på två bostadsrättsföreningar 

          
Framtidsplaner 
JM har en långsiktig målsättning 2030 som framtidsplaner och nämner i hållbarhetsredovisningen 
vad de vill ha uppnått fram tills 2030. Gällande produktansvar där de väsentliga målen är mål 9, 11 
och 12 så vill JM utveckla hållbara bostäder och boendemiljöer. 
Resurseffektivitet är en viktig punkt där JM har som långsiktigt mål att minska totalt byggavfall till 
5 kg/BTA till år 2025 och vill även att majoriteten av materialet ska vara i en sluten cirkel, alltså att 
materialet återanvänds eller återvinns. 
 
För att effektivisera avfallshanteringen och nå deras mål på att återvinna 80% av allt avfall år 2019 
arbetar de med att: 
● Använda Kretsloppsrådets resurs- och avfallsriktlinjer 
● Införa avfallsansvarig på byggplats samt avfallsråd för regioner och hela koncernen 

 
När det gäller klimatpåverkan vill JM ha så pass lite utsläpp som möjligt, dvs. så nära noll som det 
går och enligt tabellen ovan så har JM som mål att halvera sitt byggavfall till år 2021. JM har från 
och med 2018 börjat miljömärka deras egna produktion med miljöcertifikatet Svanen, vilket gör JM 
till det första nordiska byggbolaget som Svanenmärker egen produktion. Denna åtgärd vidtas i syfte 
att öka hållbarheten. Slutligen vill JM från och med 2019 införa hållbarhetsanalyser inför varje 
nystartat projekt. 
 
Åtgärder som JM vill tillämpa för en mer effektiv avfallshantering: 
● Sätta återbruksavtal för byggmaterial 
● Utveckla lösningar för tillfällig konstruktion t.ex. använda fallskydd istället för att bygga i trä 
● Effektivisera pallhantering vid byggplatser, öka retur av lastpallar 

 
 
Några åtgärder som JM vill tillämpa för en minimerad miljöpåverkan: 
● Sätta krav på leverantörers val av bränsle 
● Krav på transportfordon t.ex. ålder och modell 
● Krav på leverantör visar bränsleförbrukning 
● Tjänstebilar ska vara miljöbilar 
● Prioritera tåg framför flyg för tjänsteresor 
● Prioritera digitala möten 

 
6.2.2 Svevia 
Svevia är ett byggföretag som har specialiserat sig inom byggandet och underhållning av vägar och 
annan infrastruktur. Företagets vision är att från år 2020 inkludera underentreprenörerna i mätningar 
i hållbarhetsfrågorna, samt att år 2023 minska koldioxidutsläppen från asfaltstillverkningen och 
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transportering med minst 25 procent. Hållbarhetsramverket är format enligt FN:s globala mål och de 
har valt att lägga fokus på följande sex hållbarhetsmål: 3, 8, 9, 10, 12 och 16. Dessa mål, anser 
Svevia, är relevanta för företagets verksamhet och är områden inom vilka Svevia kan göra en 
förändring. 
  
Nuläge 
Svevia använder sig av bolagets egna Digital Innovation, projektet är till för att få en säkrare, 
billigare och mer miljövänligt underhåll av infrastruktur under vintern. Projektets ändamål är att se 
till var och när en vägsträcka kan bli hal genom att den studerar noggranna väderprognoser om 
temperaturen och väglagen.  
  
Från och med sommaren 2018 har Svevias tillverkning av fast asfalt omvandlats på så sätt att 
asfalten endast består av bioolja. Tillverkningen kommer att drivas endast av avfall från 
Tallbecksolja och Mixed Fatty Acids. Åtgärden beräknas kunna minska utsläppen av koldioxid med 
ungefär 80 procent jämfört med utsläppsstatistiken mellan år 2017 fram till sommaren 2018 för den 
totala produktionen av varm asfaltmassa. Ny asfalt tillverkas genom återanvändning av gammal 
asfalt, jord- och schaktmassor och granulat. Svevias projekt och anläggningars sammanlagda avfall 
år 2018 beräknas upp till ungefär 43 097 ton varav cirka 40 procent var farligt avfall vilket 
motsvarar ungefär 17 201 ton av allt avfall.  
  
Inköp av kemikaliska produkter sker genom företagets egna inköpsportal. Inköpsportalen är ett 
system som förenklar arbetet med bra miljöval genom att se om produkterna är registrerade i 
BASTA-systemet, Sunda hus eller Byggvarubedömningen. 
  
Arbetet med att minska koldioxidutsläpp sker genom ett pilotprojekt där Svevia har uppfört en 
vätgasstation och använder sig av två vätgasdrivna inspektionsbilar. Vidare använder Svevia sig av 
en micromack i vägstationen som bedriver en elektrolysprocess som gör om rent vatten till vätgas. 
Dessa två bilar har under 2018 minskat koldioxidutsläppen med ungefär 6,5 ton på en körsträcka på 
3600 mil. Svevia har minskat koldioxidutsläpp per tillverkad ton asfalt från 16,6 till 14,5 
CO2/tillverkat ton från år 2016 till 2018, vilket beror på Svevias förändrade tillverkning av fast 
asfalt. Målet för en mer hållbar asfaltproduktion är att 2023 uppnå nå högst 8,0 kg CO2/tillverkat 
ton fast asfalt. 
  
Framtidsplaner    
● Visionen är att åstadkomma en hållbar infrastruktur samt bidra med att trafiklösningar ska bli 

mer säkra och ökat bruk av grön asfalt.    
● Användningen av kemikalierna ska vara så fria från gift som möjligt och att även kunna 

uppnå ett slutet kretslopp.  
● År 2023 ska kunna uppnå högst 8,0 kg CO2/tillverkat ton. 
● Svevias vision för transporter är att år 2023 ska koldioxidutsläppen nå högst 2,6 kg 

CO2/omsatt MSEK. 
 
6.2.3 Bonava 
Bonavas klimatinsatser år 2018 får betyget C enligt Carbon Disclosure Project. Arbetet mot 
hållbar utveckling är uppdelat i fyra fokusområden vilka har formats utifrån FN:s globala mål 
för ett hållbart samhälle. 
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● Happy Neighbourhoods For the Many utgår från mål 11 Hållbara städer och samhällen. I det 
området fokuserar Bonava på att skapa prisvärda bostäder och platser som skapar lycklig 
omgivning vilket kan ske via läget och utformningen på platsen som påverkar människors 
beteende.   

● Protecting Our Planet utgår från mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och mål 13 
Bekämpa klimatförändringen. Ett stort fokus i detta område är att ha en cirkulär 
produktionsmodell, mark ska användas hållbart, byggnader ska vara effektiva samt hållbara 
och oskadliga material. 

● Passionate Workplace utgår från mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Området fokuserar på hälsa och säkerhet samt mångfald. 

● Reliable Business utgår från mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Detta område 
handlar om att samarbetet med leverantörerna ska vara pålitligt och transparens. 

 
Nuläge 
Bonava använder sig av digitalisering för att nå goda framsteg i den cirkulära produktionsmodellen 
med hjälp av en plattform som ger en ökad kontroll och möjlig utväg till att optimera material- och 
resursanvändning. Denna plattform används för att uppnå dessa utvalda mål genom att på ett mer 
effektivt sätt identifiera problematik och hitta lösningar. 
 
● Bonava har minskat av energibehovet med cirka 1,2 GWh för år 2018 i drift av påbörjad 

produktion av byggnader i jämförelse med kraven som gäller för nyproduktion. 
● Cirka 45% av Bonavas bostäder i Norden och S:t Petersburg år 2018 är miljömärkta.  
● Sveriges krav på energiprestanda 2018 för produktionsstartade är 77 kWh/m2 och Bonavas 

energiprestanda är 61 kWh/m2 vilket betyder att Bonava har 20% bättre energiprestanda än 
kravet i Sverige.   

● Sveriges krav på energiprestanda 2018 för färdigställda bostäder är 79 kWh/m2 och Bonavas 
energiprestanda är 58 kWh/m2 vilket betyder att Bonava har 27% bättre energiprestanda än 
kravet i Sverige.   

● 92% av 721 produktionsstartade bostäder samt 93% av 1013 färdigställda bostäder i Sverige 
är miljömärkta. 

 
Framtidsplaner    
Bonavas vision är att använda sig av cirkulär produktionsmodell som innebär att återanvända 
materialen om och om igen i ett slutet kretslopp, de strävar efter att användning av nya framställda 
produktionsråvaror ska vara minimala för att uppnå ett slutet kretslopp. 
Vid slutet av år 2020 ska företaget ha ett antal godtagbara mål för en reducerad klimatpåverkan, 
målen ska ligga i linje med det internationella initiativet Science Based Targets Initiatives krav. 
Initiativet jobbar med att hjälpa företag med att vetenskaplig grund utforma omfattande mål för att 
ansvara för sin del av klimatpåverkan samt jobba mot att temperaturökningen ska vara mindre än två 
grader. 
På marknader där Svanen eller Green Zoom kan användas så strävar Bonava efter år 2020 ska 
hälften av bostäderna som påbörjar produktionen ska antingen miljömärkas eller miljöcertifieras. 
Bonavas mål är bostäderna ska vara resurseffektiva med en bra energiprestanda och 
vattenförbrukningen ska vara låg samt att energiprestandan ska vara bättre än Sveriges krav.  
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6.2.4 Serneke 
Serneke är det nionde största byggföretaget i Sverige (Siljevall 2018). De arbetar mot reducering av 
resursförbrukningen och miljöpåverkan inom alla verksamhetsområden. Sernekes vision är att 
minska miljöpåverkan vilket kan utföras genom planering, aktiva val och dokumentering av 
konstruktionsprocessen samt använt material. En av Sernekes yttersta prioriteringar är miljöfrågor 
angående resursförbrukning och hantering av avfall. 
  
Nuläge 
Sedan 2013 använder sig Serneke sig av förnybar el från vindkraft som har svensk Naturenergi AB 
som leverantör. Svenska Naturenergi AB försörjer företaget med el till en större andel av Sernekes 
kontor och byggprojekt. Sernekes fördelning av energislag är 96% förnybart, 0,5% fossilt och 3,5% 
kärnkraft. Däremot har energiförbrukningen i verksamheten ökat med cirka 10 000 MWh från år 
2016 till 2017. 
   
Framtidsplaner 
Serneke arbetar mot att energiförbrukningen ska minska från hela verksamheten. Bolaget utför 
ständig energikartläggning för att likställa förbättrings- och effektiviseringsåtgärder. 
Energieffektiviseringsåtgärder har kunnat kartläggas genom att observera energianvändningen som 
går till bland annat el, värme och transporter. 2020 ska Serneke kunna kartlägga 
energiförbrukningen i enlighet med lagstiftningen. 

 
Visionen är att minska resursanvändningen så mycket som möjligt, producera mindre avfall samt 
minimera andelen osorterat avfall. För att minska mängden avfall krävs det noggrannhet i kalkyler 
kring hur mycket material som kommer att användas. För anläggningsverksamheten har 
betongmängd den yttersta påverkan på miljön; på grund av detta har Serneke lagt mer fokus på att 
minimera avfall vid betongarbeten. 
 
6.2.5 Riksbyggen 
Riksbyggen är den tionde största byggföretaget (Siljevall, 2018). Riksbyggen är ett byggbolag som 
producerar attraktiva och hållbara boenden för alla inkomstgrupper och åldrar. Riksbyggen är ett 
byggbolag som utför hela planprocessen genom att de planerar, bygger, förvaltar och utvecklar 
bostäder. Företagets vision är att utveckla bostäder som ser till människors behov samt tar hänsyn 
till planetens gränser. Ett sätt som Riksbyggen gör detta är genom att bland annat hjälpa föreningar 
med deras hållbarhet; exempel på den hjälp Riksbyggen erbjuder föreningar är förminskad 
elanvändning, förminskad vattenanvändning samt investering i solceller på taken. 
 
De av Riksbyggens utvalda mål bland FN:s globala mål är mål 7, 8, 11, 13, 15 och 16. Dessa är 
huvudmålen för Riksbyggens verksamhet och det är även från dessa som företagets 
hållbarhetsarbete utgår ifrån. Genom att förvalta på ett sätt där mål 7 och 13 tas i hänsyn, hjälper 
Riksbyggen sina kunder åstadkomma förminskad energianvändning samt förminskad 
klimatbelastning. Ombyggnationen och utvecklingen av befintliga bostäder i en mer hållbar riktning 
gör att Riksbyggen rör sig steg för steg närmare mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
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Nuläge 
Riksbyggen har lagt fokus på att undersöka vad som påverkar miljön och hälsan av byggföretagets 
inköpsvolymer; genom att analysera dessa aspekter underlättas identifieringen av hur mycket skada 
respektive material orsakar. Samtidigt förbättras förutsättningarna för en eventuell revision av 
använt material som leder till materialval som är mindre miljöbelastande och mer hälsosamma. 
 
Ett av de viktigaste områdena för verksamheten, som även har stora påverkan på miljön och 
människors hälsa, är kemikalier och farliga ämnen. Riksbyggen använder sig av SundaHus 
(bedömningskriterier med inriktning på hälso- och miljöfarliga ämnen) för att garantera sina kunder 
att inga farliga ämnen används i varken nyproduktionen eller förvaltningen av byggnaderna. 
Riksbyggen använder sig av leverantören Elanders Sverige AB vilket är Svanenmärkt; detta innebär 
att tryckeriets processer, råvaror och kemikalier motsvarar kraven som ställs i Svanen Kriterierna 
om föroreningar och hälsoskadliga kemikalier. 
 
Riksbyggen har i ett samarbetsprojekt med CBI Betonginstitutet, RISE (Research Institutes of 
Sweden) och Cementa tillsammans tagit fram en betongtyp med 30% lägre miljöpåverkan. Denna 
betong har tagits fram via att cementen består av en mindre andel klinker, mindre andel cement i 
betongen och slutligen armering med låg miljöpåverkan. 
Riksbyggen satsar mycket på byggandet av solceller för bostadsrättsföreningarna; år 2017 
producerade företaget cirka 1 612 000 kWh el/år vilket omvärderat till koldioxid utgör en minskning 
med 566 ton med nordisk residualmix. 
 
Framtidsplaner 
Riksbyggen har ett antal framtida planer och visioner om att bland annat vara ledande i 
samhällsutvecklingen. Företagets framtida planer består av: 
●  Nyproducerade flerbostadshus med minst tre våningar ska vara certifierade med 

Miljöbyggnad och ha uppnått kraven för nivån Silver. 
● Alla nya projekt ska ha tillgång till 100 % förnybar vindenergi. 
● Parkeringsgarage ska vara rustad med laddstationer för elbilar vilket det kan locka allt fler 

människor till att köpa elbilar. 
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7. Analys och diskussion 
 
Resultatet visade att utöver de fyra målen som valdes ut för arbetet har några byggföretag nämnt, 
lagt fokus och även arbetat mot andra mål än de som omfattas av de globala målen. Det visades även 
i resultatet att det fanns företag som inte nämnde de globala målen men ändå har haft framgång samt 
har framtida planer och visioner som kan kopplas till de målen som är utvalda för arbetet. 
 
Hypotesens trovärdighet förstärks efter resultatets analysering; de största företagen har en starkare 
hållbarhet än de mindre. Det är även relativt jämnt mellan de 3 största företagen gällande styrkan på 
deras hållbarhet – samma sak går att säga om företagen i grupp 2. 
 
Företagen i grupp 1 påvisar många likheter i deras långsiktiga interna målsättning. Samtliga företag i 
denna grupp har som mål att uppnå noll byggavfall samt en sluten cirkel i materialhantering; 
företagen visar även likheter i strävan mot en mer effektiv energiförbrukning och förbrukning av ren 
energi. Vidare visar dessa företag, genom hållbarhetsredovisningarna, hur de har tagit an 
energieffektiviseringsåtgärder samt gjort framsteg inom området – även detta utgör en intern 
hållbarhetsåtgärd. 
 
Samma mönster om likheter i åtgärder går att se i grupp 2, dock så är inte mönstret lika tydligt som i 
grupp 1. Majoriteten av företagen i grupp 2 visar energieffektivisering i verksamheten som har skett 
under de senaste åren samt framtida planer för energihantering. Nästan alla företag i grupp 2 har ett 
långsiktigt mål om effektivisering av energiförbrukning. Vidare är avfallsfrågan även i grupp 2 ett 
aktuellt ämne; alla företag i denna kategori hävdar att det behövs en bättre avfallshantering samt 
redovisar sin avfallsstrategi och målsättning för en bättre avfallshantering. 
  
NCC och JM har tagit upp fler mål än resterande av företagen – i sina hållbarhetsredovisningar har 
de nämnt 15 respektive 12 mål av de totala 17. Vidare beskriver de även arbetet de utfört för 
åstadkommandet av målen. Skanska däremot, har enbart nämnt att de stödjer FN:s globala mål; de 
har dock inte nämnt specifika mål som företaget har som utgångspunkt för hållbar utveckling. Trots 
det har Skanska en av det starkaste hållbarheten bland de utvalda företagen och det som redovisas 
kan enkelt kopplas till de globala målen. Likt Skanska, har Serneke inte heller nämnt de globala 
målen men även detta företag har påvisad utveckling, framtidsplaner samt en vision som kan 
kopplas till de globala målen. 
 
Det är tydligt att företagen har olika hållbarhetsstrategier och mål; vissa företag har gjort framsteg 
inom en och samma område medan andra företag nämner att de har arbetat utifrån områden som de 
flesta andra företagen inte har hänvisat till. 
 
De flesta företagen är specialiserade inom uppförande av byggnader och andra både byggnader och 
annan infrastruktur, förutom Svevia som enbart är specialiserade på vägar och infrastruktur. Därför 
skiljer sig Svevias hållbarhetsredovisning från de andra företagen då deras verksamhet innehåller 
mycket mer arbete med asfalt än de flesta och faktum att de enbart bygger vägar och infrastruktur så 
ligger större fokus på infrastruktur än resterande företag.  
Analyseringen av dessa företag med teorin om ”svag och stark hållbarhet tillämpad i en 
organisation” beskrivs i större detaljgrad i nästkommande avsnitt.  
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Tabell 1 till 4 består av företagens åstadkommanden och förbättringar på hållbarhetsfronten samt 
deras framtida planer och visioner. De gröna nyanserna visar styrkenivån på åtgärderna ur ett 
hållbarhetsperspektiv samtidigt som figur 4, som behandlar svag och stark hållbarhet inom en 
organisation, används som bedömningsgrund av företagens hållbarhet. Cellerna i tabell 1 till 4 är 
färglagda genom en tillämpning av teorin om svag och stark hållbarhet tillämpad i en organisation 
på företagens framgångar och framtida planer. Färgen utgör hållbarhetsstyrkan på respektive 
framgång eller framtidsplan med utgångspunkt i figur 4. 
7.1 Jämförelse inom grupp 1 
 
Tabell 1: Bedömning av Peab, Skanska och NCC gällande de hållbarhetsarbete som de har 
åstadkommit, bedömning har gjorts med Figur 4 som utgångspunkt 

 
 

 
Tabell 2: Bedömning av Peab, Skanska och NCC gällande framtida hållbarhetsmål. 
bedömning har gjorts med figur 4 som utgångspunkt 
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Företagens hållbarhetsredovisningar i denna grupp är detaljerade samtidigt som de applicerar nya 
strategier och har satt upp mål för verksamhetens olika delar. Den energin och arbete som de har 
lagt på redovisning av frivilligt material och arbetet mot ett mer hållbart samhälle är tecken på att 
dessa företag är exempel på hur signaleringsteorin ser ut i praktiken. Tecken på konkurrensen 
mellan företafen gällande vem som är mer hållbar kan enkelt observeras – dessa företag vill vara 
bäst i branschen. 
 
Hållbarhetsmålen för denna grupp företag är väldefinierade och dessa företag har i princip samma 
mål och har gjort framsteg inom samma områden. På tabell 1 & 2 går det att se hur lika de är – 
samtliga tre företag har ett stort antal mål och framtidsplaner där de flesta är markerade med 
mörkare nyanser av grön. Dessa företag redovisar sin hållbarhet på olika sätt, genom en kombination 
och text och tabeller lyfter de upp de starka sidorna. Återigen så dyker signaleringsteorin upp, som 
säger att företagen vill vara så attraktiva som möjligt genom redovisningar. En annan faktor som 
skiljer dessa företag från varandra är hur de beskriver tillvägagångssätten för att nå (i stort sätt 
samma) långsiktiga mål som går längre än Agenda 2030: nämligen ett klimatneutralt Sverige 2045. 
 
7.2 Jämförelse inom grupp 2 
 
Tabell 3: Bedömning av JM, Svevia, Bonava, Serneke och Riksbyggen gällande de hållbarhetsarbete de har 
åstadkommit, bedömning har gjorts med figur 4 som utgångspunkt 
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Tabell 4: Bedömning av JM, Svevia, Bonava, Serneke och Riksbyggen gällande framtida hållbarhetsmål, bedömning har 
gjorts med figur 4 som utgångspunkt

 
 
 
Företagen har hållbarhetsredovisningar som visar att de tar hänsyn till ett hållbarhetsperspektiv i 
deras verksamhet. De har valt att redovisa deras hållbarhetsredovisningar på olika sätt; Svevia har 
varit tydliga med vilka av de globala målen verksamheten berör till skillnad från Serneke där 
företaget inte har varit specifikt när det gäller de globala målen. Bonava har valt att redovisa sina 
siffror genom flertalet tabeller, till skillnad från andra företag som hade färre tabeller och mer text. 
Riksbyggen redovisar hållbarhetsredovisningen i form av en hållbarhetsberättelse vilket gör att de 
sticker ut från andra företag. Detta påvisar hur signaleringsteorin tillämpas av de olika företagen där 
exv. Bonava valt att skriva mindre text och visa fler tabeller än Riksbyggen, där arbetet är mer som 
en berättelse. En stor skillnad mellan dessa företag är att Svevia har behandlat målet hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur på ett mer fördjupande sätt än de andra företagen i samma grupp, just 
eftersom Svevias verksamhet är specialiserat inom bygg och underhåll av vägar. 
 
7.3 Problematik 
Det finns en problematik kring hur rättvisa vi har varit med tilldelning av de mörkare gröna 
nyanserna till vissa företag. Detta kan emellertid bero på brist på kunskap, men även hur företagen 
väljer att presentera sin hållbarhet. Alltså, om vi själva har blivit påverkade av hur företagen 
tillämpar signaleringsteorin för att åstadkomma bättre omdöme från externa parter. 
 
Ytterligare en osäkerhet som framkommit under arbetets gång är att vi inte vet vad alla företag har 
tagit sig an för åtgärder för att t.ex. minska koldioxidutsläpp – en djupare analys av detta skulle visa 
vad företagen har använt sig av för substitut som resulterat i ett minskat koldioxidutsläpp. Kan det 
vara att företagen hade mindre byggprojekt det senaste året än vad de hade året innan? Svaret på 
denna fråga och hantering av problematiken skulle leda till ett mer pålitligt resultat. 
 
Eftersom alla företag inte har samma målsättning, samma ram för redovisning av framgång eller 
använt sig av samma tidslinje eller samma faktorer så minskar möjligheterna att med total 
övertygelse exempelvis kunna säga att “NCC är bäst i branschen på hållbarhet”. 
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8. Slutsatser och framtida studie 
 
Syftet med rapporten var att undersöka svenska byggföretags ställning till Agenda 2030 och deras 
framtida planer gällande hållbarhetsmålen. Det vi kom fram till var att alla de utvalda företagen 
har Agenda 2030 i åtanke när det gäller hållbarhetsarbete – ytterligare en observation var att de 
flesta företagen har blickat ännu längre framåt än år 2030. Många företag har Klimatneutral 
Sverige 2045 som långsiktigt mål utöver målen i Agenda 2030. Graden på hur väl företagen 
anpassar verksamheten efter Agenda 2030 ökar med företagens omsättning; de större företagen 
(med mer omsättning) har bättre och starkare hållbarhet än resterande. 
 
Vidare visade det sig alla de utvalda företag har Agenda 2030 i åtanke när det gäller 
hållbarhetsarbete. Hypotesen att de största företagen har starkast hållbarhet visade sig vara trovärdig 
eftersom studien, genom analys av företagens hållbarhet jämte tillämpning av teori, kom fram till att 
de största företagen hade betydligt starkare hållbarhet än resterande, speciellt vad gäller långsiktiga 
mål, framtida planer och vision. De tre största företagen har klart varit mer ambitiösa än resterande.  
 
Det är företagens stora omsättning som har gett dem betydligt mer utrymme att arbeta med 
hållbarhet; ett företag med större omsättning har mer resurser, kompetens och arbetskraft. Därmed är 
det naturligt att de har en mer ambitiös målsättning samt mest sannolikt att det är dessa företag som 
kommer uppnå målen med tanke på hur större möjlighet de har att investera i t.ex. innovationer och 
forskning tack vare ett större kapital. 
 
En intressant framtida studie som kan göras inom detta ämnesområde skulle vara att analysera 
företagens siffror på de fronter där de har förbättrats, t.ex. energianvändning och koldioxidutsläpp, 
för att avgöra om företagen är så hållbara som de anser samt vad för substitut har använts för att 
uppnå minskad energianvändning och koldioxidutsläpp. 
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