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ABSTRACT 

 

The construction and property business falls among the sectors that have the greatest impact on 

the environment and climate. Due to this it is possible to argue that the entire sector should invest 

in protecting the environment. NCC is a construction and property development company that 

aims to be on the forefront, not only in terms of sustainability but also when it comes to innovative 

solutions.  

NCC is currently developing a sustainability tool called ABS - always, better, superior. This in order 

to concretize the organization's sustainability goals but also to be able to exemplify added value of 

a sustainable business. Further, the purpose of this study is to investigate on what basis the sus-

tainability tool ABS is perceived to be a support in production. The purpose of this study is also 

to examine how the tool ABS can be linked to ISO 14001 and thus the company's ability of con-

tinuous improvement in their environmental performance. The method used to investigate the 

research question was qualitative interview. The data was analyzed by using a thematic analysis.  

The result demonstrates that there are many obstacles for the sustainability work of the organiza-

tion due to many levels. Gaps in the knowledge management, either within the organization or 

towards customers, internal resistance to new concepts, focus on costs or disincentives to engage 

in sustainability are some examples. Further obstacles could be lack of proper resources or in 

management support. This study recommends educational efforts, both internally and towards the 

customers.  

The ABS tool could work as a support in the organization's sustainability work, provided that it is 

user friendly. This to avoid that the tool is considered an administrative burden in the projects. It 

seems that the results and discussion indicate that it is possible to harmonize ABS with ISO 14001. 

This primarily by making some adjustments to the ABS criteria to incorporate significant environ-

mental aspects identified in NCC's ISO 14001 certification. Thus, the ABS tool can also serve as 

a support for the detection of environmental performance.   

Keywords: Sustainability, organization, dissemination, environmental performance, ISO 14001, 

sustainability tool, construction and property development, environmental impact  
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SAMMANFATTNING  

 

Bygg- och fastighetssektorn hör till de branscher som har störst påverkan på miljö och klimat. Med 

utgångspunkt  i detta går det att argumentera för att branschen bör satsa på hållbarhetsområdet 

för att skona miljön. NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som vill vara i framkant, 

inte enbart i fråga om hållbarhet utan även då det kommer till innovativa lösningar.    

NCC håller på att utveckla ett hållbarhetsverktyg, ABS – always, better, superior, med målet att kon-

kretisera organisationens hållbarhetsarbete och påvisa mervärdet av hållbara affärer. Syftet med 

denna studie är att undersöka förutsättningarna för hur hållbarhetsverktyget ABS skulle kunna 

utgöra ett stöd i produktionsverksamheten. Vidare är syftet att undersöka hur verktyget ABS kan 

kopplas till ISO 14001 och därmed företagets möjlighet till ständig förbättring av sin miljöpre-

standa. För att undersöka den formulerade forskningsfrågan användes kvalitativa intervjuer som 

sedan analyserades med en tematisk analys. Samtliga intervjuer genomfördes på NCC:s huvudkon-

tor i Solna och främst på avdelningen Bostad Stockholm. 

Resultatet påvisar bland annat att hållbarhetsarbetet i en organisation kan hindras i många led. Det 

kan dels vara en fråga om brister i kunskapsspridningen inom organisationen eller mot kund, ett 

internt motstånd mot nya koncept, kostnadsfokus eller brist på incitament att bedriva hållbarhets-

arbete. Vidare hinder skulle kunna vara avsaknad av rätt resurser eller ledningsstöd. En åtgärd som 

föreslås är pedagogiska insatser, både internt och mot kund. Verktyget ABS bör vidare utformas 

som en checklista för att vara enkelt, tydligt och användbart. Resultat och diskussion visar vidare 

på att det är möjligt att  harmonisera ABS med ISO 14001. Detta främst genom att göra vissa 

anpassningar av ABS-kriterierna efter de betydande miljöaspekterna som identifierades i samband 

med NCC:s ISO 14001-certifiering. Således kommer ABS vidare kunna utgöra ett stöd för att 

påvisa ökad miljöprestanda.   

Nyckelord: Hållbarhet, organisation, kunskapsspridning, miljöprestanda, ISO 14001, hållbarhets-

verktyg, bygg- och fastighetsutveckling, miljöpåverkan 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Bygg- och fastighetssektorn hör till de branscher som har störst påverkan på miljö och klimat. 

Koldioxidutsläpp och avfallsmängder från denna sektor uppskattades årligen till fyra respektive 

åtta Mton mellan 2008 och 2012 (Boverket, 2014; Naturvårdsverket, 2016c). Samtidigt hävdar 

Ammenberg (2012) att denna bransch är fylld av miljömässiga förbättringsmöjligheter! Näringsli-

vet erbjuder både förutsättningar och drivkraft att göra satsningar. Särskilt då arbete med hållbarhet 

på lång sikt kan ge både konkurrensmässiga- och ekonomiska fördelar.  

Författarna, Malin och Caroline, studerar vid Kungliga Tekniska Högskolans program för Civilin-

genjör & Lärare. Det var programinriktningen energi och miljö kombinerat med författarnas gemen-

samma intresse för hållbarhet inom byggbranschen som ledde till kontakt med bygg- och fastig-

hetsutvecklingsföretaget NCC för att få studera hållbarhetsarbete i praktiken.    

1.1 FÖRETAGET NCC 
Nordic Contruction Company är ursprungligen ett svenskt företag och grundades år 1988. Med 

18 000 anställda, ett internationellt verksamhetsområde och en omsättning på 62 Mdr SEK räknas 

företaget till ett av norra Europas ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC har sin 

största marknad i Sverige, där strax över 50% av nettoomsättningen finns. Vidare så är företagets 

verksamhet etablerad i resterande delar av Norden samt i Tyskland, Lettland, Estland och Ryss-

land. Företaget utgörs av de fyra affärsområden Industry, Infrastructure, Building, Property Deve-

lopment som visualiseras i figur 1. Det fristående bostadsutvecklingsbolget Bonava är idag skilt 

från NCC. (Figur 1 visar även avdelningarna under divisionen Building Sweden vilket närmre för-

klaras i avsnitt 2.2, Avgränsningar.)  

NCCs kompetensområden spänner över allt från att utveckla och bygga bostäder, kommersiella 

fastigheter, industrilokaler samt offentliga byggnader till vägar, anläggningar och övrig infrastruk-

tur. Företaget vill vara med och skapa framtidens miljöer för arbetsplats, boende och kommuni-

kationer genom ett ansvarsfullt byggande som bidrar till ett hållbart samspel mellan människa och 

miljö. Fokus ligger på innovativa och hållbara lösningar, vilket är en förutsättning i snabbt växande 

samhällen. Här anser NCC att de tar viktig roll i samhällsutvecklingen genom att aktivt bidra till 

bemötandet av de krav som ställs på bostadsbyggande, som en konsekvens av den ökade urbani-

seringen. 

”Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara  

lösningarna.” (NCC, 2016)  

En av företagets övergripande målsättningar är vidare att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor. 

Fokus ska vara att inte bara möta utan till och med förutse kundens behov och önskemål och 

skapa mervärde. Ett av de områden där NCC strävar efter att vara i framkant är inom hållbarhet. 

Hållbarhetsarbetet tar avstamp bolagets vision – att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara 

lösningarna. Under 2015 formulerade företaget nya strategiska hållbarhetsmål med målsättningar 

som att halvera såväl olycksfallsfrekvensen som koncernens koldioxidutsläpptill 2020, jämfört med 

utfallet 2015. En vidare målsättning inom organisationen är att aktivt jobba mot en minskad mil-

jöpåverkan, dels från kund men även sett till leverantörers och företagets egen miljöpåverkan.  
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Figur 1 – NCC:s organisationsstruktur fr.o.m. januari 2016. 

1.2 HÅLLBARHETSVERKTYGET  ABS   
På initiativ från hållbarhetschef Christina Lindbäck startade arbetet med att konkretisera NCC:s 

hållbarhetsarbete. Förslaget blev ett verktyg som på ett begripligt sätt skulle kunna forma konkreta 

erbjudanden för både kund och säljare där mervärde och innehåll tydligt framgår. Vidare var en 

målsättning att verktyget på ett tydligt sätt skulle kunna återkoppla fördelarna med ett proaktivt 

hållbarhetsarbete till ledningen. Detta i form av fler och hållbarhetsmässigt bättre projekt tillsam-

mans med en hög kundnöjdhet. Resultatet är att verktyget ABS – always, better, superior nu ligger på 

ritbordet.    

ABS är baserat på fokusområden hämtade ut NCC:s hållbarhetsramverk som presenteras i figur 2. 

Vidare har nivåkriterier tagits fram för att utgöra ett bedömningsunderlag för hållbarhetsarbetet i 

alla projekt. Kriterierna är det slutliga resultatet av en omfattande workshop-process där specia-

lister från respektive område tagit fram förslag på möjligt innehåll i ABS. Detta material bearbeta-

des sedan för att till sist sluta i de cirka sextio kriterier som finns i dagsläget. För att kriterierna 

även ska gå i linje med företagets holistiska hållbarhetstänk är de utformade utefter att tillgodose 

ekologiska- och sociala aspekter på ett ekonomiskt hållbart vis.  

Always-kriterierna utgör grunden för den anpassningsnivå för hållbar utveckling som varje projekt 

ska kunna uppnå; better strävar mot en lite högre nivå medan superior spränger nya gränser och testar 

nya lösningar. På always-nivå ska samtliga krav vara obligatoriska, detta för att NCC vill försäkra 

sig om att de har en hög lägstanivå då det kommer till hållbarhet. Vidare sett åt better- och superior-
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nivå finns det en större valfrihet, genom det både finns obligatoriska- och valbara kriterier. På en 

superior-nivå efterfrågas dock innovation och banbrytande lösningar, vilket följer som resultat av 

kreativitet och nytänkande hos de anställda. Arbetet med ABS pågick intensivt fram till hösten 

2015 då det avstannade något på grund av den annalkande organisationsförändring som genom-

fördes årsskiftet 15/16.    

 

 

Figur 2 – NCC:s hållbarhetsramverk. 

ABS-kriterierna är, likt nämnt ovan, utformade i enlighet med NCCs hållbarhetsramverk och syftar 

till att konkretisera och underlätta det hållbarhetsarbete som företaget bedriver. Vidare så är NCC 

certifierade i enlighet med ISO 14001. Denna certifiering grundar sig i en ständig förbättring inom 

de områden där företaget identifierat att deras verksamhet har störst miljöpåverkan, så kallade 

betydande miljöaspekter. Under tiden för denna studie ser ABS-kriterierna och de betydande mil-

jöaspekterna som identifierats i och med företagets ISO 14001-certifiering inte likadana ut.  

1.3 CENTRALA BEGREPP  
Avfallsfraktion – Avser en uppdelning av avfall beroende på material. Inom byggbranschen kan 

dessa bland annat utgöras av deponi eller blandat avfall  

BIM – Byggnadsinformationsmodell. Utgör en komponent i NCC:s interna modelleringsverktyg 

VDC (Virtual Design and Construction). BIM kan exempelvis underlätta vid mängdbestämning 

av material och tidsmodellering. 

BREEAM – Miljöcertifieringssystem för byggnader. 

Hållbarhet – Hållbarhet i detta sammanhang syftar till det holistiska hållbarhetsperspektivet där 

begreppet vilar på de tre benen ekologi, ekonomi och samhälle.  

ISO 14001 – se avsnitt 3.3 och 3.5. 
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Knowledge management – Syftar till en ha integrerad och strukturerad metod för att identifiera, utvär-

dera och dela företagets kunskaps- och informationstillgångar. Dessa tillgångar kan bland annat 

utgöras av databaser, dokument, riktlinjer, rutiner eller kompetens och erfarenhet hos enskilda 

arbetstagare.  

Miljöaspekt – Syftar till de delar av en organisations verksamhet som kan ha en betydande miljöpå-

verkan.   

Miljöbyggnad - Miljöcertifieringssystem för byggnader. 

Miljöprestanda – Syftar till mätbara mål kring hanteringen av identifierade miljöaspekter  

Projektering – Avser det utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomföran-

det av en byggnationsprocess.  I detta skede preciseras kravbilder och förutsättningar för projektet.  

Underleverantör (UE) – Extern arbetskraft som förbinder sig till att jobba utefter de krav som hu-

vudleverantören i fråga ställer. Inom byggbranschen kan underleverantörer tas in för att utföra 

uppgifter som exempelvis rörläggning, tätskikt eller fasader.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur hållbarhetsarbete inom en organisation kan utveck-

las. Specifikt syftar denna rapport till att undersöks förutsättningarna för hur hållbarhetsverktyget 

ABS ska kunna verka som ett stöd i företaget NCC:s verksamhet. Vidare är syftet att undersöka 

hur verktyget ABS kan kopplas till ISO 14001 och därmed företagets möjlighet till ständig förbätt-

ring av sin miljöprestanda. 

2.1  FRÅGESTÄLLNINGAR 
Följande frågeställning operationaliserar rapportens syfte:  

 Vilka förutsättningar finns för att hållbarhetsverktyget ABS ska kunna verka som ett stöd 

i företagets hållbarhetsarbete? 

För att kunna svara på den övergripande frågeställningen har fyra hjälpfrågeställningar tagits fram. 

Dessa behandlar förutsättningar från organisationen som sätter hållbarhetsarbetet i kontext. Vidare 

behandlas kopplingen mellan det interna verktyget ABS och det externa verktyget för miljöledning 

ISO 14001.  

 Hur hanteras och sprids kunskap mellan produktionsverksamheten och resterande orga-

nisation? 

 Vilka förväntningar på ledning finns för produktionsverksamheten i organisationen?  

 Hur påverkas organisationens hållbarhetsarbete av uppfattningar/attityder kring hållbar-

het?  

 Vilka förutsättningar finns för att ABS ska kunna kopplas till ständig förbättring enligt ISO 

14001?  

2.2 AVGRÄNSNINGAR 
Från årsskiftet 15/16 har NCC genomgått en omorganisation där gamla affärsområden delvis lösts 

upp till förmån för nya konstellationer bättre anpassade efter företagets olika specialistområden. 

Detta med anledning att kunna bemöta kundens önskemål bättre. Den nya organisationen finns 

illustrerad i figur 1. Studien avgränsas till att undersöka avdelningen Bostad Stockholm, som ligger 

under affärsområdet Building Sweden – uppdragsgivare för denna rapport.  

Det miljöverktyg som rapporten ämnar studera är NCC:s internt utvecklade ABS-system (always, 

better, superior) som utgör en del i konkretiseringen av NCC:s hållbarhetsstrategi. Utgångspunkten i 

detta arbete från NCC:s sida är att genom att väva in organisationens egna erfarenheter, förvänt-

ningar och åsikter i verktyget kommer införandet av verktyget kunna ha större effekt på företagets 

miljöprestanda. För att kunna konkretisera hur ABS kan kopplas till ständig förbättring har tre 

ABS-kriterier valts ut för närmre studier. Dessa kriterier är valda från ABS:s better-nivå. Nedan 

förklaras de i korthet. För mer ingående information, se bilaga A.  

 Ekosystemtjänster ligger inom fokusområdet "Ekosystemtjänster" och syftar till hur hänsyn 

kan tas till och nytta kan dras av ekosystemets förtjänster. Det kan exempelvis handla om 

kulturella eller försörjande mervärden. Rent etableringsmässigt är området inte så utbrett 
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då det är ett relativt nytt fokusområde för företaget. Det finns dock satsningar för att driva 

arbetet framåt.  

 Källsortering och återvinning faller inom fokusområdet "Material och avfall"  och är ett väleta-

blerat område där NCC satsat mycket tid och arbete de senaste åren. Rent praktiskt handlar 

det i stora drag om hållbar hantering av byggavfall och restprodukter ute i produktionen. 

Satsningar kan leda till både monetära och miljömässiga vinster.  

 Klimatkompensation faller inom ramarna för fokusområdet "Klimat och energi" och är ett 

förfarande som kan förekomma i flera olika skepnader. Övergripande handlar det om att 

en verksamhet eller en privatperson kompenserar för orsakade koldioxidutsläpp genom att 

exempelvis plantera träd, köpa utsläppsrätter eller investera i projekt som främjar förnyel-

sebara energikällor. I dagsläget förekommer inte klimatkompensation i så stor utsträckning 

på företaget.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras teorier och forskning som valts ut för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Teorier 

som ansetts vara relevanta behandlar kunskap, ledning och ledningssystem satta i en organisatorisk kontext. Vidare 

presenteras teorier kring hållbarhet, hållbarhetsarbete och miljöledningssystemet ISO 14001. 

Denna rapport grundar sig i en konstruktivistisk och sociokulturell syn på kunskap. Det först-

nämnda syftar till att individen konstruerar och bygger sin kunskap i interaktion mellan tidigare 

erfarenheter och nya idéer. Detta sker genom processerna ackommodation, ändring i individens 

kognitiva schemata, assimilation och anpassning av nya intryck att stämma överens med gamla 

(Piaget, 2006). Det sociokulturella perspektivet utgår från individen i gruppen och att dennes tan-

kar, känslor och beteenden och således kunskap utvecklas i en social kontext (Vygotskij, 1999).  

För denna rapport innebär detta att individer varken kan tas ur sin sociala kontext eller antas ge 

neutrala utsagor ofärgade av sin personliga schemata.   

3.1 KUNSKAP INOM ORGANISATIONER 
Serban och Luan (2002) menar att organisationer samlar på sig mycket kunskap i och genom sin 

verksamhet. Det finns dock olika typer av kunskap och hur dessa kategoriseras kan variera kraftigt. 

De hävdar att kunskap grovt kan delas upp mellan tyst kunskap och explicit kunskap. Tyst kunskap 

motsvarar den kunskap som är outtalad medan explicit kunskap finns dokumenterad. Hansson 

(2011) använder samma begrepp och beskriver tyst kunskap som inneboende, det vill säga kunskap 

som inte uttrycks. Exempel kan vara att hålla balansen under en cykeltur eller olika typer av teknisk 

yrkeskunskap. Hansson (2011) beskriver vidare att det finns två huvudsakliga metoder för att över-

föra tyst kunskap. Antingen överförs den via någon form av lärlingskap där den tysta kunskapen 

kan observeras och imiteras eller så överförs den genom ett försök att artikulera kunskapen. Pro-

blematiken i att artikulera tyst kunskap ligger dock enligt Hansson i att först identifiera och se den. 

Den explicita kunskapen, å andra sidan, är lättillgänglig och tillämpbar. Ofta återfinns den bland 

procedurer, modeller, databaser eller manualer. 

Säljö (2000) hävdar att det är samspelet med varandra samt samspelet med fysiska och språkliga 

redskap som är utmärkande för människan. Fysiska redskap som hjälper människan hantera verk-

ligheten kan exempelvis vara en kikare, ett mikroskop eller en miniräknare. Dessa artefakter erhål-

ler ingen kunskap i sig utan det är först vid användning de får mening. Att redskap fylls med 

mening för att utgöra en hjälp i att tolka verkligheten är vad Säljö kallar mediering. Även ord och 

utsagor användas för att mediera omvärlden och således fylla den med mening. Säljö (2000) menar 

att språket är det som särskiljer mänsklig kunskapsbildning och gör att erfarenheter och kunskap 

kan beskrivas, samlas samt kommuniceras.  

Att ta tillvara på och utnyttja den kumulativa kunskapen en organisation samlar på sig kallas för 

knowledge management. Det finns olika strategier men syftet är att effektivisera och utveckla verksam-

heten för att vinna konkurrensmässiga fördelar (Serban & Luan, 2002). Vidare handlar knowledge 

management om att skapa en struktur som underlättar för kunskapsöverföring, dokumenthante-

ring och intern kommunikation. Genom att behandla kunskap som en tillgång inom organisat-

ionen blir den mer konkret och angripbar (ibid.). Inom organisationer som i hög grad arbetar pro-

jektbaserat, vilket är fallet inom byggsektorn, kan kunskapsöverföringen bli problematisk. Detta 

då den måste ske mellan projekt. Martinsson (2009) menar att detta till stor del beror på att projekt 



8 
 

är temporära, i form av både personalsammansättning samt med hänsyn till projektets mål och 

uppgift. Därav är det av största vikt att kunskap tillvaratas och dokumenteras innan den går förlo-

rad vid projektets slut. Dokumentation bör dock ske på likartat sätt inom alla projekt. En nyckel 

inom knowledge management är att dra nytta av den tysta kunskapen som finns inom organisat-

ionen. För att skapa ny kunskap bör den sedan kombineras med den explicita kunskapen (Serban 

& Luan, 2002).  

En försättning för att en organisation ska ha ett fungerande knowledge management är att kun-

skaper delas och utbyts inom organisationen. Pfeffer (1998) lägger stor vikt i ett organisationskli-

mat som uppmuntrar detta kunskapsutbyte. Serban och Luan (2002) framhåller att det annars kan 

uppkomma hinder för organisationens knowledge managent:  

 Ignorans i båda ändarna av den tänkta kunskapsöverföringen 

 Begränsad kapacitet för kunskapsabsorbering 

 Ingen relation mellan givare och mottagare 

 Långsam upptagning av kunskapen 

 Ostrukturerad sortering av kunskapen 

Bergengren (2003) framhåller att vissa hinder har med individer att göra. I situationer då knowledge 

management bygger på personliga relationer och personerna i fråga inte har någon bra relation är 

det svårt för organisationen i stort att påverka. Hinder som däremot rör strukturering och organi-

sering kan påverkas. Bergengren (2003) trycker på att organisationer bör undvika att sprida ut 

informationen bland allt för många forum. Allt för att kunskap ska vara så konkret och lättillgänglig 

som möjligt för den tänkta mottagaren.  

3.1.1 Det vuxna lärandet 

Mezirow (1997) beskriver att undervisning av vuxna, i förhållande till undervisning av barn, erbju-

der helt olika utmaningar. Detta då vuxna har en mer utvecklad referensram än barn. Denna refe-

rensram är uppbyggd av personens tankemönster och uppfattningar och innefattar exempelvis 

värderingar, associationer och betingade reaktioner. Mezirow (1997) betonar att vuxna människor 

väldigt starkt tenderar att hålla sig till just denna referensram.  Koncept som ligger för långt från 

en individs referensram och därmed inte kan passas in tenderar därav att ratas och bedömas irre-

levanta eller felaktiga. Illeris (2006) benämner detta förfarande som motstånd mot lärande och följer 

upp med att det kan orsaka problematiska barriärer i inlärningsprocesser. Serban och Luan (2002) 

beskriver vidare hur barriärer som dessa kan vara avgörande för exempelvis huruvida en imple-

mentering, grundat i inlärningen under en implementeringsprocess, faller ut lyckad eller ej. I prak-

tiken framträder motståndet i de situationer då mottagaren ställs inför en prövning som den känner 

stark opposition till (Illeris, 2006). Det kan också orsakas av att prövningen som personen utsätts 

för strider mot personliga värderingar. Alternativt att mottagaren inte kan eller vill förhålla sig på 

det vis som beskrivs.  

Vidare beskriver Illeris (2006) en annan kategori av motstånd, nämligen försvar mot lärande. Feno-

menet tar avstamp i Freuds teorier om psykiska försvarsmekanismer så som bortträngning, regress-

ion, projektion och isolering. Mottagaren har redan innan bestämt sig för att blockera informat-

ionen som är tänkt att tas emot med motiveringen att det finns bättre sätt att agera än de som 

presenteras. Ur en lärandesynpunkt leder försvar mot lärande ofta till avvisande, blockering eller för-

skjutning av det avsedda lärandet. Illeris (2006) hävdar att försvar mot lärande effektivt undviks 
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med motstånd mot lärande. Detta backas upp av Serban och Luan (2002) som beskriver att det är 

när lärandet möter motstånd som inlärningspotentialen är som störst. Det är då av största vikt att 

motståndet möts på ett konstruktivt sätt av den som förmedlar kunskapen. 

Mezirow (1997) framhåller att det finns fyra typer av vuxet lärande - genom att utveckla gamla 

uppfattningar, etablera nya uppfattningar, transformera uppfattningar och transformera tanke-

mönster. Hans teori om transformativt lärande bygger på att personen som ska lära sig någonting nytt 

måste ges möjlighet att kritiskt reflektera över sina egna antaganden och övertygelser så att refe-

rensramen kan ändras. Vidare hävdar han att förmågan att transformera både sina uppfattningar 

och sitt tankemönster är önskvärda egenskaper hos anställda i den ombytliga miljö en arbetsplats 

utgör idag. Att arbetsstyrkan är kritiskt reflekterande över sina egna så väl som andras antaganden 

är således nyckeln till ett effektivt samarbete kring att lösa och formulera problem. 

Likt att motstånd mot lärande måste mötas på ett konstruktivt sätt ställer även transformativt lä-

rande krav på att utbildaren tar ansvar för att skapa rätt förhållanden, i detta fall så att kritiskt 

reflekterande kan ske. Utbildaren måste även förstå och identifiera den lärandes kortsiktiga avsikt 

och långsiktiga mål med lärandesituationen. Mezirow (1997) förespråkar samtal där mottagarna av 

kunskap kan mötas och där tid ges att upptäcka, argumentera och utvärdera såväl varandras som 

kontextbaserade uppfattningar. Andra viktiga element kan vara fiktiv problemformulering, grupp-

arbeten, case-lösning, metaforer eller rollspel, samtliga kännetecknade av deltagande och interakt-

ion. Det faller på utbildaren att lägga frågeställningar och övningar på rätt nivå. Illeris (2006) förslag 

för att undvika motstånd är att framhålla mervärdet av den kunskap som förmedlas. Speciellt då 

om kunskapsintagningen inte sker på frivillig basis. Det är först då fördelarna med det nya kon-

ceptet överväger mödan som följer av inlärning/anpassning till det nya systemet/arbetssättet som 

implementeringen kan förväntas ha ett lyckat utfall (Serban och Luan, 2002). 

3.2 LEDARSKAP FÖR TYDLIGHET OCH MOTIVATION 
En organisation kan definieras som "ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda 

mål" (Ammenberg, 2012, s. 260). För att skilja begreppet organisation från begreppet företag beskri-

ver Skärvad och Olsson (2007) ett företag som ett specialfall av en organisation. Nämligen en 

organisation med ändamålet att utveckla, sälja eller producera varor eller tjänster. (NCC är ett fö-

retag men kommer i resultat, analys och diskussion att kunna hänvisas till som både ”företaget” 

eller ”organisationen”.) Strannegård & Eriksson-Zetterquist (2011) framhåller hur en strukturering 

av en grupp likt en organisation kan utgöra ett verktyg för att skapa såväl ordning som tydlighet. 

Vidare formar det ansvarsområden i aspekten att koordinera olika typer av handlingar. I regel fö-

rekommer det någon form av hierarki inom organisationer vilket medför att det finns en ansvars-

ordning att förhålla sig till.  

När det kommer till att beskriva styrning och uppbyggnad i organisationer lyfter Ammenberg 

(2012) fram den centraliserade och den decentraliserade organisationen som två huvudmodeller. 

Vidare använder han två metaforer i form av spindel och sjöstjärna för att symbolisera dessa. Hos 

spindeln styrs alla ben av huvudet, vilket i den centraliserade organisationen motsvaras av att fö-

retagets alla avdelningar styrs av en central ledning. Huvudet/ledningen har effektiv kontroll och 

om det skulle försvinna klarar sig inte resten av benen/organisationen. Motsatta fallet är sjöstjär-

nan och den decentraliserade organisationen. Då alla de viktigaste organen finns i varje arm kan 
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den sjöstjärnan (och armen) leva vidare även om de separeras. Även om en decentraliserad orga-

nisation kan ledas av ledningen öppnar detta för mer autonomt styre hos varje avdelning.  

Oavsett uppbyggnad eller styrning av organisationen är det av största relevans att ledningen är del-

aktig i organisationens arbete och bistår med stöd i den utsträckning det är möjligt. Vanligtvis gör 

ledningen detta genom att bestämma en gemensam riktning för organisationens arbete för att 

skapa positiv framfart (Bergengren, 2003). Enligt Pfeffer (1998) främjar detta både effektivitet och 

meningsskapande i verksamheten. Ledningens delaktighet är även relevant med hänsyn till den 

diskrepans som ofta uppstår rörande hur en organisation ska fungera gentemot hur den faktiskt 

fungerar (Strannegård och Eriksson-Zetterquist, 2011). När ledningen saknar eller upplevs sakna 

inblick i hur arbetet bedrivs i praktiken kan bestämmelser och målsättningar som satts av ledningen 

snabbt förskjutas. Om medarbetarna inte har någon direkt relation till ledningen och nämnda mål-

sättningar kan de uppfattas som sekundära. Individuella målsättningar och arbetsuppgifter ligger 

då närmare till hands och prioriteras därmed (Strannegård och Eriksson-Zetterquist, 2011). En 

förutsättning och en stor utmaning inom större organisationer är således gemensamma målsättningar.  

För att undvika ovannämnda problematik följer att en stor utmaning att som föreligger en organi-

sations ledning att motivera sina medarbetare. Här framhåller Bergengren (2003) fyra faktorer som 

hjälper ledningen att skapa rätt förutsättningarna för motivation inom en organisation:  

 Att ge utförlig och tydlig information bidrar till en känsla av delaktighet hos medarbetarna i 

organisationen. Då det finns en kontinuerlig kommunikation som talar om nuläget samt 

var siktet ligger för framtiden är det lättare att ta till sig visionen. 

 Att skapa sammanhållning och en känsla av samhörigheten i en grupp är speciellt viktig i de 

sammanhang då det finns en strävan mot ett gemensamt mål. Ledaren kan främja detta 

genom att dela med sig av visioner, motgångar och framgångar med gruppen. 

 Delegerandet av ansvar och arbetsuppgifter visar på att ledaren har förtroende för sina kollegors 

kompetens. Detta är även relevant för att skapa tydlighet och struktur inom organisationen.  

 Att vara involverad och bidra med en helhetssyn kan bidra till meningsskapande och förståelse för 

både målsättningar och vision. Vidare så faller det på ledningen att säkerställa att medar-

betarnas mål går i linje med de övergripande målen för organisationen. 

Många organisationer har till sin hjälp ett ledningssystem för att bidra med struktur och effektivitet i 

att uppnå gemensamma målsättningar. Ammenberg (2012) förklarar ledningssystem som ett stra-

tegiskt och organisatoriskt hjälpmedel för att hantera krav och önskemål från alla intressenter. 

Vidare är syftet att kunna etablera ramverk för att leda, utföra, mäta och utvärdera organisationens 

arbete. Ofta har organisationer fler ledningssystem då de är inriktade mot olika områden inom 

organisationen, exempelvis personalfrågor, säkerhet eller miljö. Tidigare har ledningssystem ut-

vecklats organiskt, internt på organisationer. Stora drivkrafter har då varit att få anställda att kom-

municera och agera på likartade sätt. Behovet av att kunna kommunicera, inte bara mellan olika 

avdelningar inom ett företag utan även mellan olika företag har mynnat ut i standardiserade led-

ningssystem. En allt mer internationell marknad har även mynnat ut i att det nu även finns inter-

nationellt standardiserade ledningssystem (ibid.).  
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3.3 ISO SOM INTERNATIONELL STANDARD FÖR LEDNINGSSYSTEM  
Ett av världens största organ för standardiseringar är den fristående, icke-statliga organisationen 

International Organization of Standards (ISO). ISO har 161 medlemsländer och har tagit fram 

över 21000 standarder inom mycket mer än bara standardiserade ledningssystem. Andra områden 

ISO framtagit standarder för är exempelvis informationssäkerhet, livsmedelshantering eller lands-

koder (ISO, 2016a). Swedish Standards Institute (SIS), som är ansvariga för den svenska versionen 

av ISO beskriver att standarder är dokumenterad kunskap som bidrar till att processer och pro-

dukter blir säkrare i en effektivare verksamhet. Vidare är ISO-standarderna utvecklade av framstå-

ende aktörer inom industri, näringsliv och samhälle. Allt för att främja internationell handel (SIS, 

2015).   

De standarder som ISO tagit fram för ledningssystem innefattar bland annat områden som kvalitet, 

samhällsansvar eller miljö. Dessa är speciellt framtagna för organisationer till skillnad från andra stan-

darder som riktar sig mot produkter. Kärnvärdet är i istället att organisationen ska uppnå ständig 

förbättring genom att arbeta strukturerat och målinriktat utifrån sin egen ambitionsnivå. För att 

kunna visa att en organisation följer ett av ISO:s standardiserade ledningssystem utfärdar ISO cer-

tifikat som företaget kan erhålla efter en så kallad revision av ett godkänt certifieringsföretag. För 

att en organisation ska bli ISO-certifierat föreligger krav på att vissa strukturer ska upprättas enligt 

standardens mått. För att underlätta och se till att allt kommer med finns en tydlig process som 

organisationen bör följa. Den kan generaliseras till sex steg vilket illustreras i figur 3 (Ammenberg, 

2012; ISO, 2016a).  

 

Figur 3 – Vanliga steg i arbetet med ledningssystem (Ammenberg, 2012) 

ISO:s standarder är utformade för att ta hänsyn till att varje organisation har olika förutsättningar 

att utgå ifrån i sitt förbättringsarbete. Den inledande fasen i varje certifieringsprocess blir därför 

göra en utredning av centrala områden för den enskilda organisationen (1). Detta då inom det 

område ledningssystemet inriktar sig på. Här hjälper det även om organisationen försöker ange 
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nyckeltal som sedan kan bli en måttstock för förbättring. För att det ska finnas utrymme för för-

ändringar inom organisationen är det fördelaktigt att dessa nyckeltal görs relativa istället för abso-

luta. Exempelvis att en andel av personalen ska ha gått en viss utbildning istället för att ange antal. 

Utifrån detta utarbetas sedan ett A4-långt policydokument som ska fungera vägledande och som 

ett ramverk (2). För att kunna följa detta måste organisationen sedan se över och fördela resurser 

(3). I detta steg är det vidare viktigt att se över befattningar och ansvarsfördelning. Vidare även att 

se till att rätt kompetenser finns tillgängliga för olika personalkategorier. Rutiner och instruktioner 

(4) för arbetet bör sedan tas fram. Dessa kan innefatta rutiner om för hur mätinstrument ska ka-

libreras eller förskrifter om skyddsutrustning. Sist i planeringsfasen, men inte minst, måste åter-

kopplingssituationer planeras (5). Uppföljningsmetoder ska beskrivas tillsammans med angivelser 

om eventuell mätning eller övervakning måste ske. Här ska även avvikelsehanteringen finnas med 

som ett led i att kunna stämma av om organisationen lever upp till sina målsättningar (Ammenberg, 

2012).  

Revisioner (6) genomförs sedan av ett godkänt certifieringsföretag som agerar tredje part. I Sverige 

godkänns certifieringsföretag av SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Vid 

en godkänd revision, där kraven i standarden uppfyllts, får organisationen ett certifikat. Processen 

upprepas sedan för att se hur organisationen ständigt kan förbättras i de aspekter som identifierats 

i steg 1. För ISO-standarder sker revision vart tredje år för att organisationen ska få behålla sitt 

certifikat (SIS, u.å.). Förutom krav på processer finns i de flesta ISO-standarder för ledningssystem 

även krav på dokumentation. Denna ska vidare vara lättåtkomlig för alla anställda (Ammenberg, 

2012). 

ISO har som mål att deras standarder för ledningssystem ska vara internationellt tillämpningsbara. 

Eftersom nationella standarder kan skilja sig åt mycket är det för ISO viktigt att standarderna inte 

ska utgöra ett handelshinder, särskilt mot tredje världen. Därav är standarderna relativt generellt 

utformade (Naturvårdsverket, 2003). Både ISO-standardernas internationella karaktär och gene-

rella utformning är något som de har kritiserats för. Många upplever att standarderna endast ger 

upphov till uddlös byråkratisk dokumentation (Ammenberg, 2012). Vidare har kritik riktats mot 

svårigheten att påvisa den ständiga förbättringen en certifiering ska ge upphov till. Först och främst 

är det svårt att påvisa kopplingen mellan förbättringar och själva certifieringen. Samtidigt kan en 

förklaring vara att bristen på kvantifierad förbättringsnivå, från ISO-standardernas sida, möjliggör 

för en organisation att lägga sig på en låg nivå. Detta för att spara på förbättringspotentialen och 

på ett enkelt sätt sedan kunna höja sig för att behålla sitt certifikat. Trots nämnda svagheter har 

dock ISO-certifieringar gått från att bli en konkurrensfördel till något som organisationer förväntas 

ha (Ammenberg, 2012; Naturvårdsverket, 2003).  
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3.3.1 PDCA-cykeln  

Övergripande för ISO:s process för ständig förbättring är att det följer den iterativa Deming-cy-

keln. Metoden utvecklades på 1950-talet av Edwards Deming för att betona vikten av konstant 

utbyte mellan design, produktion, försäljning och utveckling. Fokus för processen är att öka pro-

duktens kvalité. Idag är Deming-cykeln även känd under namnet PDCA-modellen vilket står för 

står för Plan-Do-Check-Act, illustrerad i figur 4. Målet är att kunskap ska kunna föras in i produkt-

ionen för varje varv i cykeln. För att betona detta kan även förkortningen PDSA förekomma. Här 

har Check ersatts av Study för att understryka att produktionen lär sig genom att utvärdera och 

förändra (Moen och Norman, u.å.). ISO-standarderna har översatt detta förfarandesätt från pro-

duktion till organisation. Kortfattat kan respektive steg beskrivas enligt följande: 

 

 Plan (planera): I denna fas kartläggs hur situationen ser ut i dagsläget. Vidare så planeras 

det för hur en förändring skulle kunna genomföras och vilka resultat som denna förändring 

i sin tur skulle kunna innebära. En handlingsplan tas fram. 

 Do (genomföra): Här sätts planerna i verket, ett steg i taget under kontrollerade omstän-

digheter. Den handlingsplan som togs fram i steg ett implementeras i verksamheten. 

 Check (följa upp): I detta steg utvärderas implementeringens inverkan på den berörda delen 

av verksamheten. Data jämförs för att se om implementeringen inbringat de effekter som 

efterfrågats. 

 Act (förbättra): I detta steg finns det tre möjliga åtgärder att vidta; standardisera, förbättra 

eller överge processen. Valet baseras på en rad mätningar och utvärderingar vilka visar på 

i vilken utsträckning de målsättningar som satte upp i fas ett uppåt (SIS, 2015).  

Ledningssystemets omfattning 

P

D

C

A Ledarskap

Planering

Stöd och 
verksamhet

Utvärdering 
av 

prestanda

Förbättring

Figur 4 - PDCA-cykeln (SIS, 2015) 
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3.4 HÅLLBARHETSARBETE INOM ORGANISATIONER   
Som nämnt ovan beskriver Skärvad och Olsson (2007) företag som organisationer konstruerade 

med ändamålet att utveckla, sälja eller producera varor eller tjänster. Företag har enligt Ammenberg 

(2012) stor påverkan på miljön i sin produktion. Med det sagt hävdar han vidare att varje företag 

både har möjlighet att förändra och till och med dra nytta av miljö- och hållbarhetsrelaterade ut-

maningar i världen. För detta har dock varje företag olika förutsättningar. Rent strukturellt hävdar 

Ammenberg (2012) att det finns mycket som talar för att miljö- och hållbarhetsarbete bör ske 

decentraliserat. Detta för att kunskapsspridning och förståelse för området ska kunna öka. I den 

decentraliserade organisationen kan positiva sidor av  samverkan lyftas fram samt att engagemang 

och företagskultur påverkas. Han hävdar att detta behövs för att kunna åstadkomma en fördelaktig 

förskjutning av uppfattningar kring hållbarhetsfrågor:  

 Från problem till möjlighet 

 Från kostnad till intäkt 

 Från inställningen att det skapar besvär till att det säkrar en bra framtid 

 Från centraliserat specialistområde till allmänt kompetensområde hos personalen. 

Det finns vidare fler områden inom ett företag som kan påverka framgången för miljö- och håll-

barhetsarbete i olika utsträckning. En stor faktor är hur miljöprestanda för företagets produk-

ter/tjänster behandlas. Miljöprestanda syftar till mätbara resultat rörande aspekter där företaget 

identifierat att de har en stor påverkan på miljön (SIS, 2015). Vidare är organisationsstrukturella 

frågor rörande ledning, styrning, makt, ansvarsfördelning, konflikter, intressen och beslutsproces-

ser viktiga för ett företag att se över. Lärande och utvecklingsförmåga lika så. I detta skiljer sig inte 

ett företags arbete med hållbarhet mycket från arbete med utveckling inom andra områden. 

Ammenberg (2012) vill dock belysa att det i miljö- och hållbarhetsarbete inte endast är företaget 

självt som äger frågan om hur de ska gå till väga. Myndigheter, investerare, försäkringsbolag, per-

sonal, kunder och konsumenter är bara några av de som kan ställa krav. För företaget blir det 

således viktigt att ta beslut om vilka mål som ska nås och hur de ska realiseras. Till sin hjälp tar 

företag ofta strategiska och organisatoriska miljö- eller hållbarhetshjälpmedel.  

Ett exempel på sådana hjälpmedel kan hämtas ur kategorin frivilliga miljöprogram (Volontary En-

vironmental Programs - VEP) som har fått sitt namn på grund av sin icke lagreglerade natur. 

Darnall och Sides (2008) definierar VEP som program, koder, överenskommelser eller åtaganden 

som uppmuntrar en organisation att frivilligt minska sin miljöpåverkan. Vidare är förhoppningen 

att denna minskning sker i större utsträckning än lagreglerade kravställningar. VEP kan bedrivas 

med självkontroll. Givet den flexibla men generellt svaga strukturen hos VEP får de dock mer 

tyngd om de kontrolleras av en tredje part (ibid.). Motiv för en organisation att införa ett VEP kan 

enligt Annendale, et al. (2008) vara hot om reglering, allmänhetens bild, finansiella anledningar 

eller helt enkelt grupptryck.   

En svaghet hos VEP är att det är svårt att visa på att VEP har någon märkbart positiv effekt. 

Undersökningar visar att ett VEP bidrar till en höjd miljömedvetenhet men att detta inte behöver 

betyda förhöjd miljöprestanda. Trenden är snarare att organisationer som inte infört ett VEP höjer 

sin nivå för miljöprestanda mer (Darnall och Sides, 2008; Annandale, et al., 2004). Enligt Darnall 

och Sides (2008) är en framgångsfaktor för att uppnå bra resultat är att målen med VEP är tydliga 

och nivåanpassade. De får inte vara så svåra att organisationen inte kan nå dem men heller inte så 
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lätta att organisationen inte behöver anstränga sig. Ett VEP har som störst påverkan på operation-

ell aktivitet, exempelvis avfallshanteringsprogram, energieffektivisering och utvecklingen av miljö-

vänliga produkter. Dock överskuggas dessa ofta av andra faktorer så som intressenter och före-

tagskultur i beslut om arbetssätt inom organisationen (Annendale, et al., 2004). 

Ett VEP som nått stor framgång är ISO:s standard för miljöledningssystem – ISO 14001. Likt 

ISO:s andra standarder för ledningssystem kontrolleras det av tredje part vilket enligt Darnall och 

Sides (2008) ger mer tyngd och tillförlitlighet till verktyget. ISO 14001 är idag den internationellt 

sett mest använda standarden för miljöledningssystem (Ammenberg, 2012). 

3.5 14001 SKÄL TILL ETT STANDARDISERAT MILJÖLEDNINGSSYSTEM  

”Syftet med denna standard är att förse organisationer med ett ramverk för att skydda miljön 

och reagera på förändrade miljöförhållanden i balans med socioekonomiska behov.” (SIS, 

2015, s. v) 

Dessa ord hittas i inledningen till ISO 14001. Naturvårdsverket (2008, s. 5) beskriver ett miljöled-

ningssystem som ”arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera en organisations miljöarbete”. 

Att en organisation har uppnått ett certifikat för ISO 14001 innebär således att de har ett systema-

tiskt miljöarbete. Likt andra ISO-standarder för ledningssystem är målet ständig förbättring. I ISO 

14001 är dock målet också att se till att organisationen följer aktuell miljölagstiftning. En stor del för 

organisationen är alltså att hålla sig á jour allt eftersom lagstiftning, såväl nationell som internat-

ionell, uppdateras (Ammenberg, 2012).  

Att införa ett miljöledningssystem (från grunden) som följer ISO 14001:s standard uppskattas ta 

ca ett och ett halv till två år (SIS, u.å.). Processen följer de sex stegen för ISO:s ledningssystem 

som beskrivits tidigare (figur 3, avsnitt 3.3). Skillnaden ligger i utredningen av centrala områden i 

steg 1. Där riktar ISO 14001 in sig på aspekter där organisationen påverkar miljön – så kallade 

miljöaspekter. Här innefattas både operationella aspekter så som energi- och materialflöden samt 

organisatoriska aspekter så som vision, mål eller ledning. Detta för produkter likväl som tjänster 

och deras direkta och indirekta miljöpåverkan. En stor orsak till varför miljöaspekterna analyseras 

är för att identifiera var i organisationen de uppkommer för att kunna veta var resurser ska sättas 

in. Miljöaspekterna kvantifieras därpå i nyckeltal och värderas. Detta för att organisationen ska 

veta vad i deras verksamhet som har störst miljöpåverkan (Ammenberg, 2012).   

Enligt ISO 14001 ska det finnas ett värderingssteg vid framtagande av betydande miljöa-

spekter som endast ser till miljökriterier som exempelvis utsläpp till mark, vatten, luft, energian-

vändning, avfallsuppkomst. Efter detta värderingssteg kan organisationen väga in andra kriterier 

som exempelvis organisationsfrågor, legala krav eller intressenters åsikter (Ammenberg, 2012; SIS, 

2015). De aspekter som här identifierats ha störst påverkan kallas betydande miljöaspekter. SIS (2015) 

framhåller att en miljöaspekt inte behöver vara betydande enbart utifrån miljökriterier utan att det 

kan överstiga tröskeln till att vara betydande då de andra kriterierna beaktas. 

ISO 14001 ställer inga krav på vilka miljöaspekter som ska identifieras. Det finns heller inga krav 

på hur omfattande de ska vara eller hur de ska värderas (ibid.). Enligt Pojasek (2001) räknas ISO 

14001 in bland conformance-modellerna. Detta syftar till att standarden fokuserar på att uppfylla 
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formulerade målsättningar i enlighet med en avsedd process. Kontrast ges av performance-mo-

dellerna som ser åt den faktiska prestandaförändringens olika åtgärder potentiellt kan leda till. 

Standarden uppdateras med jämna mellanrum och den nu aktuella ISO 14001-standarden är från 

2015 (ISO, 2016b). Den senaste uppdateringen lägger ett större ansvar på ledningen att ta ett mer 

aktivt ansvar att visa ledarskap till skillnad från den tidigare formuleringen engagemang. Det är även 

ett skifte i vokabulär då standarden nu syftar till att ”skydda miljön” istället för att endast ”förhindra 

utsläpp” (fritt översatt, DNV, 2015, s. 6).   
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4 METOD OCH UTFÖRANDE 

I detta avsnitt presenteras processen för detta arbete. Vidare presenteras och motiveras metoder för insamling och 

analys av data.   

4.1 INTRODUKTION 
För att samla in åsikter, uppfattningar och erfarenheter hos organisationen har studien använt sig 

av kvalitativa datainsamlingsmetoder. Processen har varit abduktiv där litteraturstudier, teoriavsnitt 

och datainsamling skett parallellt och växelvis (Blomkvist och Hallin, 2015). Studien har utförts 

delvis på företaget och delvis vid universitetet. Figur 5 visar ett processchema för arbetet.  

 

 

Figur 5 – Processchema som sammanfattar studiens arbetsgång. 

4.2 KVALITATIVA DATAINSAMLINGSMETODER  
Målet med att genomföra en kvalitativ studie är i regel att påträffa okända aspekter inom ett visst 

område. Vidare så kan analysen i studien resultera i upptäckten av tidigare okända egenskaper, 

nyanseringar eller variationer hos de företeelser som studerats (Starrin och Svensson, 1994). Forsk-

ning av kvalitativ art undersöker ett visst fenomens karaktär och innebörd snarare än dess frekvens 

eller förekomst. Detta görs ofta genom att formulera och försöka besvara frågor av typen vad, varför 

och hur. Den kvalitativa forskningen bygger därmed till stor del på analyser och tolkningar av in-

samlat empiri (Widerberg, 2002). Således är den kvalitativa forskningen i huvudsak subjektiv. 

Bjørndal (2009) beskriver att fördelen med intervjuer är att forskaren får en djupare förståelse för 

informantens perspektiv. Forskaren ges möjlighet att upptäcka detaljer som annars kunde förbi-

setts men även möjlighet att försäkra sig om att ha förstått informanten rätt. För denna kvalitativa 

studie har metoden samtal med hjälp av en intervjuguide (Bjørndal, 2009) även kallad semistrukturerad 

intervju (Bryman, 2011) använts. I metoden används en intervjuguide som är en mer eller mindre 

detaljerad översikt över teman eller frågor som intervjun ämnar beröra. Denna intervjumetod rym-

mer en hög grad av flexibilitet att anpassa intervjun efter informanten och olika typer av inform-

ation samtidigt som den kan hålla fokus på de teman och frågor som är viktigast att få svar på. 

Bjørndal (2009) framhåller att denna intervjumetods relativt lösa form gör att det skulle passa både 

individuella intervjuer som gruppintervjuer. Dessa intervjuer spelades även in efter att ha frågat 

om informanternas medgivande. Bryman (2011) framhåller fördelarna med att spela in intervjuer 

och samtal; inte främst för att det är en förutsättning för att kunna transkribera materialet utan 

även för att den kvalitativa forskaren ofta intresserar sig för både vad och hur saker uttrycks. Detta 

för att kunna ge en fullständig redogörelse av intervjun.  

Litteraturstudie

Författande av rapport
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Vidare har intervjumetoden samtalsintervju använts för datainsamling i denna studie. Denna har 

bland annat använts i bakgrundsarbetet för att ge författarna en grundläggande förståelse för situ-

ationen. Metoden ger data som ofta är svåra att jämföra mellan intervjuerna men ger däremot 

samtalsparterna stor frihet att vinkla samtalet. Samtal i vår vardag kan räknas till denna kategori 

(Bjørndal, 2009).  

För att få så stor spridning bland informanternas uppfattningar som möjligt gjordes, i enlighet med 

Holme och Solvang (1997), ett strategiskt urval av informanter för de intervjuer som genomfördes 

med intervjuguide. Alla intervjuer utom en genomfördes som individuella intervjuer. I den intervju 

som genomfördes med två informanter hade informanterna samma typ av tjänst. Detta för att 

homogena konstellationer likt ovan ger möjlighet för intervjun att nå djupare förståelse för pro-

blematik (Wibeck, 2010). Målet var att träffa informanter från olika delar och nivåer i avdelningen 

Bostad Stockholm. De befattningar som intervjuats inom avledningen är en verksamhetsutveck-

lare, två projektchefer samt en platschef. Vidare så utfördes även tre intervjuer med informanter 

från andra avdelningar.  

4.3 TEMATISK ANALYS SOM ANALYSMETOD 
Bjørndal (2009) beskriver analysen som ett sätt att bearbeta insamlad empiri genom att bland annat 

förenkla, klassificera, kartlägga och jämföra data. Vidare förespråkar Bryman (2011) att någon form 

av analysmetod bör tillämpas vid strukturering av insamlad empiri. I denna studie tillämpas tema-

tisk analys, där grundtanken är att identifiera teman utifrån den insamlade empirin och därefter 

sortera in empirin under nämnda teman. Detta för att skapa struktur och få en översikt av materi-

alet. Denna metod är lämplig vid stora mängder kvalitativ data, där nämnd data är nyanserad och 

rik på detaljer (Bryman, 2011).  

Med inspiration från både Graneheim och Lundman (2004) samt Bryman (2011) utfördes en te-

matisk analys av den insamlade empirin från intervjuerna. I ett första skede transkriberades de 

semistrukturerade intervjuerna med vissa anpassningar från talspråk till skriftspråk. Transkribe-

ringarna lästen sedan igenom av båda författarna, utan att kommentera eller markera några avsnitt 

i texten. Vid nästa genomläsning gjordes kommentarer i marginalerna där nyckelord eller utsagor 

av intresse för undersökningen identifierats. Vid en tredje genomläsning började författarna att 

markera uttryck och stycken i transkriberingarna som föreföll sig vara av relevans. Bryman (2011) 

benämner denna urvalsfas som kodning  av data. En kod i detta sammanhang utgörs av ett citat 

eller vad som uppfattas vara andemeningen av ett stycke. När kodningen var utförd fördes samtliga 

koder in i ett separat dokument med en tillhörande bokstavs- och sifferbeteckning framför för att 

kunna urskilja från vilken intervju samt vilken sida i denna intervju som koden är tagen ifrån. 

Därefter klipptes samtliga framtagna koder ut i remsor och blandades. Nästa utmaning var att 

försöka kategorisera dessa remsor i övergripande teman. Dessa formades allt eftersom koderna 

lästes upp och kopplades till varandra. Efter att utförligt gått igenom samtliga koder identifierades 

fem övergripande teman med tillhörande underteman. I nästa steg skapades en resultatmatris där 

koderna fördes in under respektive huvud- och undertema. Denna resultatmatris utgör grunden 

för resultatdelen. Det visade sig att en del av de framtagna koderna inte var av relevans, således 

plockades dessa bort.  

I denna studie föll valet på att framtagna teman inte skulle vara exklusivt formulerade vilket innebär 

att samma data fick förekomma som underlag till flera olika teman. Detta utifrån Graneheim och 
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Lundman (2004) som menar på att det kan vara svårt att förhålla sig till exklusiva teman i de fall 

då intervjuer och observationer avser erfarenheter och uppfattningar hos informanterna. Detta för 

att det ofta finns en genomgående röd tråd genom intervjuerna.  

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
För att säkerställa kvaliteten av ett vetenskapligt arbete är det vanligt att se åt studiens validitet och 

reliabilitet, speciellt inom den kvantitativa forskningen (Blomkvist & Hallin, 2015). Validiteten äm-

nar utreda om rätt saker undersöks i studien, det vill säga huruvida val av teori, datainsamlingsme-

tod och analysmetod är anpassade efter de formulerade forskningsfrågorna och studiens syfte. 

Vidare avser reliabiliteten påvisa hur pass tillförlitlig en mätning eller metod är, genom att se  hur 

bra resultatet stämmer överens mellan olika mätningar, antingen vid upprepade försök eller utförda 

av olika personer. Bryman (2011) framhåller att det finns svårigheter att göra kopplingar till validi-

tet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. Detta då kvalitativ forskning avser mäta ka-

raktär och innebörd av fenomen och validitet och reliabilitet avser spegla något mätbart. Om kopp-

lingen ska göras så krävs det vissa anpassningar av validitet och reliabilitet. Det finns dock ingen 

entydighet kring hur dessa anpassningar kan eller bör göras (ibid.). 

4.5 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED METODER 
I denna studie föll valet på att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod för datainsamling i form av 

semistrukturerade intervjuer. Detta på grund av att metoden, i form av samtal och intervjuer, ger 

förutsättningarna för mer nyanserade och utförliga svar jämfört med kvantitativa metoder (Wider-

berg, 2002). Vidare användes en löst hållen intervjuguide med övergripande frågor och teman för 

att undvika att  informanternas svar låses till specifika svarsalternativ (Bryman, 2008). Detta ger 

större frihet hos informanterna att ge uttryck för den egna förståelsen och uppfattningen kring det 

område som undersöks (Bjørndal, 2009). Med andra ord så erbjuder den kvalitativa metoden stor 

flexibilitet rörande likväl utformning som innehåll.  

Ett mer flexibelt tillvägagångssätt leder å andra sidan i många fall till att den insamlade empirin 

skiljer sig åt mellan olika intervjutillfällen. Framförallt avseende aspekter som omfattning och in-

nehållsfokus. Bjørndal (2009) menar på att detta försvårar en entydig tolkning av insamlad data 

vilket kan ha en påverkan på validiteten. Vidare framhåller Bjørndal (2009) risken för att intervjun 

färgas utifrån intervjuarens egna uppfattningar och avsikt med intervjun. Detta kan leda till att 

intervjun, medvetet eller omedvetet, blir styrd i den riktning som intervjuaren siktar mot. Det kan 

även hända att informantens svar tolkas på ett annat sätt än vad som var menat.   

Som komplement till de semi-strukturerade intervjuerna har även samtalsintervjuer i form av in-

formella intervjuer och samtal med anställda på företaget använts som stöd i resultatet. Den lösa 

strukturen hos samtal eller det faktum att samtalet med enkelhet kan styras av båda samtalsparter 

gör att de kan vara svåra att ställa i jämförelse mot mer formella intervjuer. Fördelen med denna 

datainsamlingsmetod är att den kan bidra med en grundläggande och nyanserad förståelse för fe-

nomen som företagskultur och organisationsstruktur (Bjørndal, 2009).  

Den analysmetod som valdes i denna studie var tematisk analys vilket lämpar sig väl i kombination 

med data av kvalitativ art (Bryman, 2011).  De stora fördelarna som brukar framhållas med denna 
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metod är att det är ett effektivt sätt att strukturera kvalitativ data samt att metoden skapar förut-

sättningarna för att få en utförlig och nyanserad bild av det som ska observeras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Å andra sidan så speglar bilden enbart ett begränsat antal personers utsagor, 

vilket inte alltid ger en representativ bild av verkligheten (Bryman, 2011). Vidare kritik som riktats 

mot metoden är att den är tidskrävande. Bryman (2011) skriver om hur denna metodik kräver 

omfattade och ibland svårhanterliga materielmängder i form av transkriberingar. Bjørndal (2009) 

framhåller att det därför är av största vikt att försöka bibehålla ett analytiskt fokus och försöka 

sålla bort irrelevant material på en gång.  

En viktig aspekt att ha i åtanke vid all typ av kvalitativ forskning är att den till stor del baseras på 

tolkningar och urval som utövaren gör längs vägen (Widerberg, 2002). I denna studie sorterades 

den data som författarna inte ansåg skulle tillföra något till resultatet bort redan innan den tema-

tiska analysen. Vidare föll valet på icke-exklusiva teman då insamlad data inte föreföll sig kunna 

sorteras entydigt. Det är sannolikt att resultatet skulle skifta om någon om annan skulle utfört 

analysen av empirin.  

4.6 ETISKA FRÅGOR 
För datainsamling till denna studie har etiska principer uppfyllts enligt Vetenskapsrådets (2016) 

riktlinjer för forskning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. De fyra kraven be-

står i: 

 Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medver-

kan. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsk-

ningsändamål. 

Vid start av varje intervju har informanterna blivit upplysta om studiens syfte och hur den förelig-

gande intervjun kan hjälpa författarna i besvarandet av forskningsfrågan. Författarna har inte sett 

informanternas vetskap om studiens syfte som ett hot mot reliabiliteten. Innan ljudupptagning 

skedde tillfrågades informanternas medgivande. Detsamma gällde för eventuell citering i denna 

rapport. Informanternas medgivande ombads då via mail. Informationskravet och samtyckeskra-

vet är således uppfyllt.   

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att samtliga informanter har anonymiserats i rappor-

ten, anteckningar och transkriberingar. Befattningar som intervjuats finns angivna under metod 

men inga utsagor kan kopplas till specifika informanter. All insamlad data används endast till denna 

studie vilket uppfyller nyttjandekravet.  
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5 RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras resultatet i kombinerad form. Resultatet är insamlat material från NCC:s interna da-

tabas, samtalsintervjuer och semistrukturerade intervjuer som transkriberats. Strukturen bygger på de teman som 

framkommit under den tematiska analysen. I vissa fall har citat anpassats från talspråk till skriftspråk i tydlig-

hetssyfte.  

5.1 HÅLLBARHETSARBETE I MÅNGA LED MED MÅNGA TOLKNINGAR  
NCC:s verksamhet bedrivs till stor del i olika projekt som i sin tur är spridda under olika avdel-

ningar, divisioner och affärsområden. En informant beskriver vidare att även produktionen är 

uppdelat i flera delsteg, där varje del har specifika tidsplaner och resurser att förhålla sig till. Detta 

förfarande framhålls i vissa fall försvåra samarbetet och kommunikationen mellan olika delar av 

produktionsfasen. Utöver detta finns det även en uppdelning mellan produktion och övrig orga-

nisation. Hållbarhetsfrågan beskrivs vara en del av företagets arbete som  måste bedrivas i alla delar 

av organisationen. Samtidigt framhåller flera informanter hållbarhetsarbete som något komplext 

och svårgripbart, där många aktörer spelar in. För att kunna utveckla arbetet i en hållbar riktning 

är det många faktorer och individer som ska samspela, vilja samma sak och förstå varandra. Därför 

är det för organisationen viktigt med gemensamma målsättningar. För avdelningen Bostad Stock-

holm som främst verkar inom hus- och bostadsbyggnation blir detta påtagligt både i och med att 

projektet sträcker sig över långa tidsperioder samt att organisationen verkar i många led. Hållbar-

hetsarbetet organiseras övergripande från ledningen men ska kunna bedrivas och omsättas i pro-

jektet. Hållbarhetsarbetet måste således föras vidare genom processen och förmedlas mellan olika 

organisationsenheter och skeden i den interna processen. Detta ställer krav på en tydlig ansvars-

fördelning, en viss timing i processen och tydlig kommunikation mellan de olika leden. Processer-

nas långa tidsram kan även försvåra i den egna erfarenhetsbildningen. Informanter uttrycker att 

det är svårt att komma ihåg hur en viss del av processen genomfördes när det väl blir dags att 

utföra den igen. Oavsett var ett brott i informationskedjan sker kan det få stora konsekvenser.  

Den invecklade kedjan i processen att bygga hus innefattar, förutom NCC:s egna produktionsled, 

externa parter så som kund och underleverantör. För att NCC ska kunna bedriva sitt hållbarhets-

arbete krävs det att det finns ett intresse från kund men också att underleverantörer har rätt kun-

skapsnivå och är en mogen organisation i detta avseende. Det krävs alltså en förståelse som 

sträcker sig utanför NCC internt för att deras hållbarhetsarbete ska bli genomförbart. Informanter 

betonar i flera intervjuer svårigheten i att exempelvis styra eller kontrollera materialval i arbeten 

utförda av underleverantörer, vilket i förlängningen kan leda till att ett icke godkänt material an-

vänds utan att det uppdagas förrän mycket senare.  

Inom NCC är det svårt att sätta fingret på vad hållbarhet är, förutom att det är något som företaget 

jobbar med. Begreppet har under en kort tid bytt innebörd inom organisationen och används fre-

kvent, men ofta saknas en betydelse av vad det innebär i ett större perspektiv. Att konkretisera 

begreppet skulle öka förståelsen hos såväl anställda som kunden.   

 ”Jag tror att hållbarhet, det har blivit ett ord som väldigt många använder utan att ha någon 

substans i det.” 
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Vidare verkar begreppet hållbarhet ha olika betydelse beroende på vilken nivå i organisationen 

informanten arbetar. Vid den öppna frågan ”Vad tänker du när du hör ordet hållbarhet?” har svaren 

varierat från ledningssystem till fukt och fasader. Svaren har varit anknutna till det som ligger nära 

informantens arbetsområde och vardag. Den största klyftan är mellan informanter som jobbar i 

produktionslinjen och informanter som jobbar närmre ledningen. I produktionslinjen uppfattas 

hållbarhetsbegreppet ibland som att en byggnad ska hålla länge utan att behöva renoveras. Oftast 

beskrivs begreppet näst intill synonymt med miljö. Att jobba med hållbarhet tolkas i produktions-

linjen även som att bygga enligt miljöcertifieringssystem så som Miljöbyggnad eller BREEAM (för 

förklaring se avsnitt 1.3). Från ledningens sida tolkas hållbarhetsbegreppet mer synonymt med ISO 

14001 och ett strukturerat arbete mot en ständig förbättring. Det har även den bredare innebörden 

att innefatta miljö, ekonomi och sociala aspekter. 

Andra begrepp gick också att identifiera där innebörd skiljde sig beroende på informant. Även här 

var skillnaden som störst mellan produktionslinjen och ledningen. Det kom även upp exempel då 

de som arbetar i produktionslinjen inte alls förstod ord eller begrepp som används av ledningen. 

Vidare gavs det uttryck för att olika yrkeskategorier eller skeden i produktionen ofta missförstod 

eller talade förbi varandra.  

När det kommer till nya rutiner och nya arbetssätt finns det i vissa fall en ovilja att ta till sig av det 

nya. Informanter upplever både sig själva, kunder eller underleverantörer i vissa fall vara vanstyrda. 

Vidare att detta kan leda till att en förändring som införs utan tydligt syfte kan fördömas. Särskilt 

om det finns ett gammalt system som uppfyller liknande behov som har ”klarat att göra jobbet innan”. 

I brist på kunskap finns det även en tendens till förskjutning i form av ”det är inte mitt ansvar” eller 

att det nya systemet avfärdas i förmån för tidigare använda rutiner. Då betydelsen av ett visst 

begrepp inte förstås har begreppet och frustrationen över att inte förstå i vissa fall kommit att bli 

centralt istället för att se helheten.  

Vissa grupper verkar uppvisa en större ovilja än andra och informanter nämner att det kan vara en 

generationsfråga huruvida anställda accepterar ett nytt system. Även i detta fall med att ta till sig 

nya system kan NCC:s arbete påverkas av externa parter där exempelvis underentreprenörer vägrar 

övergå till ett nytt ritningssystem.  

”Det är bara att vänta ut tiden. Men det finns fortfarande traditionella entreprenörer och trad-

itionella beställare, vilket gör det här så besvärligt!” 

5.2 KOSTNADSFOKUS HOS NCC OCH HOS KUND 
NCC har kostnadsfokus. Vinsten i projekten är viktig, varpå frågor om kostnader och resultat är 

återkommande teman under intervjuerna. Även kunden har kostnadsfokus vilket återspeglas i att 

det ofta är lägsta pris som efterfrågas vid upphandling. Enligt informanter handlar det i många fall 

inte om ifall kunden vill eller inte vill vara ekologiska och göra ett ”grönt” val utan vilken budget 

den har att röra sig inom. Samtidigt är det ingen av informanterna som ser att NCC skulle vara 

villiga att sänka avkastningskravet för att nå sina egna hållbarhetsmål. Kravet på avkastning trycker 

således på att lönsamheten i hållbarhetsarbete måste kunna mätas. En informant framhåller att det 

kan handla om att tydliggöra hur stor del av affärerna som kommer från hållbara affärer. En annan 

informant understryker vikten av att koppla hållbarhetsarbete till affärsmodeller så att det kan 
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kopplas direkt till ekonomisk vinning. Då vinstkraven är satta mot projektet landar det på varje 

enskilt projekt att budgetera för eventuella hållbarhetskrav.  

Samtidigt som det för NCC handlar om att respektera kundens budget handlar det också om att 

lyfta fram hur en större investering idag kan löna sig längre fram. Om priset däremot höjs utan att 

kunden förstår varför, blir det en konkurrenssituation där det är stor risk att NCC förlorar affären. 

Det är således viktigt att hjälpa kunden ta fram andra parametrar än kostnad för bedömning. I en 

sådan process, där andra värden både diskuteras och får sätta premisserna, kan priset kopplas på 

först i slutskedet för att se långsiktig hållbar vinning framför kortsiktigt ekonomisk. Konkret kan 

det handla om att tillåta en större tidsram vid projekteringen så att projektet kan starta under rätt 

förutsättningar eller att hjälpa kunden se fördelarna med gräsmatta istället för asfalt trots att gräs-

mattan måste klippas. Att kunden är intresserad av att bedöma ett projekt på andra parametrar än 

monetära är fördelaktigt för NCC då kunden i det fallet skulle efterfråga ett bredare spann av 

företagets kompetens. Utmaningen ligger i att kunna förklara värdet för kunden.  

5.3 HUR NCC HUSHÅLLAR MED KUNSKAP 
Informanter beskriver att NCC som företag besitter mycket specialistkompetens. Dock framhålls 

under intervjuer att det är centralt att kunna förmedla denna kunskap såväl till kund som internt 

för att den ska komma till sin fulla rätt. Detta har upplevts svårt i organisationen. I intervjuerna 

har ordet stöd nämnts flertalet gånger och då att specialistkunskaper sprids i organisationen i form 

av internkonsulter. Tidigare har organisationen samlat specialister i separata utvecklingsteam. In-

formanter berättade att den organiseringen ingett en känsla av frånkoppling, att utvecklingen 

skedde någon annanstans i organisationen som var svår att ta del av. Den nya organisationsstruk-

turen har istället fokuserat på att ha specialister i vågräta led genom den hierarkiska produktions-

linjen, en så kallad matrisorganisation. Detta för att specialistkunskapen ska finnas närmre de ope-

rativa leden där den behövs. 

” Tidigare hade vi regionala resurser som stöttade avdelningarna med BIM-samordning. Tyvärr 

upplevde jag själv inte att det ledde till så mycket kunskapsöverföring och lärande till andra per-

soner i projektet. Det var bekvämt att få stöd utifrån och få såg behovet eller hade tiden att 

verkligen förstå vad BIM innebär. När de regionala resurserna togs bort och vi satsade mer på 

att ha lokala resurser som stöttar och driver utvecklingen i avdelningarna utifrån deras behov 

har vi bara sett positiva effekter gällande lärande och i ökad förståelse för BIM och VDC. 

Speciellt i de avdelningar som både jobbar med NCC Projektstudio som arbetssätt och med 

VDC-specialister som stöd i processen. Där driver projekten och medarbetarna utvecklingen 

tillsammans och bidrar till företaget som helhet.” 

Huruvida en avdelning tar till sig av kunskap om exempelvis ett verktyg uttrycktes av en informant 

kunna vara personberoende. En nyckel verkar vara att avdelningarna har en grupp som är intres-

serad av förändring. De avdelningar där det finns en grupp som jobbar samlokaliserat har kommit 

längre än andra. Att cheferna är utbildade framhålls också som en faktor som spelar in i hur långt 

en avdelning kommit i tillägnande- och utvecklingsprocessen. Samtidigt finns det exempel där ut-

vecklingen avstannat trots resurser och utbildningsinsatser.  

För att få genomföra hållbara projekt är det viktigt att även kunden besitter kunskap inom området. 

Detta förefaller sig dock inte vara normalfallet. Att ligga i framkant inom hållbarhet är heller inte 
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kundens expertområde, det är NCC:s. Enligt en informant måste därför NCC både vara säkra på 

vad organisationen kan och har för specialistkunskap men också vara redo att ta en pedagogisk 

roll i att informera kunden om detta. Det handlar om att inte bara svara på kundens frågor.  

NCC benämner detta tillvägagångssätt som att arbeta proaktivt. Affärschefen har här en central roll 

som länken mellan kund och företag. Affärschefen måste således ha ett nära samarbete med före-

tagets specialister för att veta vilka kompetenser som kan säljas in till kund och hur detta ger mer-

värde i kundens projekt. En informant uppgav att något som skulle hjälpa till i denna konversation 

skulle vara ett kommunikationsmaterial som fungerar och förstås såväl internt som externt. Detta 

då affärschefen måste kunna kommunicera tillbaka till organisationen vad som sålts in till kund.  

5.4 BEHOV AV STYRNING, UPPFÖLJNING, RESURSER OCH ANSVARSFÖRDEL-

NING 
Orden rätt resurser nämndes frekvent under intervjuerna och verkar ha en spridd innebörd beroende 

på vilken informant som yttrade dem. I vissa fall handlade det om stöd och coachning i att använda 

verktyg eller metoder. I andra fall handlade det om att involvera rätt personer i olika delar av 

processen, att ha personal med rätt kompetens eller till och med att ha tillräckligt med personal. 

Övergripande fick författarna en känsla av att uttrycket resurser ibland blev ett uttryck för något 

som skulle avhjälpa ett problem som inte formulerats än.  

En informant uttryckte att ledarskap är väldigt viktigt i förändringsarbete och att ledningens prio-

riteringar skulle kunna uttryckas i en resursfördelning som gynnar det förespråkade arbetssättet. 

Ledarskap skulle även kunna visas i form av uppföljning på ställda krav. Informanter uttrycker att 

vissa delar i produktionen upplevs sakna syfte och att denna bild förstärks av att ledningen inte 

följer upp på denna del av arbetet. Organisationen har formulerat kravställningar för olika delar av 

processen men informanter har uttryckt att dessa går att undvika genom att hävda speciella om-

ständigheter. Detta anses av vissa informanter försena utvecklingen då det ger en känsla av att 

kraven ändå inte är speciellt viktiga. Uppföljning av något slag skulle uppskattas, även om det skulle 

innebära att en miss i kravuppfyllnad skulle ge någon typ av reprimand eller straff.    

Vid intervjuerna ute i produktionslinjen var den absolut vanligaste frågan vem som ska leva upp till 

och utföra de nya kraven. Även om kraven för always-nivån ligger nära de krav som finns idag 

reagerade informanter på den explicita formuleringen, särskilt i kriteriet:  

”Att följa alla interna och externa krav samt processer.”  

Dessa interna och externa krav finns redan i projekten men som nämnt tidigare innehåller bygg-

processen väldigt många punkter. Inte nog med att det är svårt att minnas alla punkter, utan en 

informant uttrycker även att situationen ibland fordrar att vissa arbetsuppgifter prioriteras bort på 

grund av tids- eller resursbrist. För att följa alla interna och externa krav samt processer uttrycker 

informanter först och främst att dessa då skulle behöva göras enkla att hitta i sammanfattad vers-

ion. Informanter framhåller att en checklista skulle vara fördelaktigt. 

Frågan vem som ska leva upp till kraven ställda i ABS grundar sig också i informanternas reaktioner 

på att ABS olika nivåer sträcker sig över hela byggprocessen. Det måste däri vara tydligt vilka krav 

som kan/ska uppfyllas vid en viss tidpunkt och vidare vilka krav som ska följas upp i ett senare 
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skede. I detta uppfattar även författarna en önskan om styrning från ledningen där de tydligt be-

stämmer vem som ska göra vad. Författarna uppfattar detta som en fråga om förtroende. För att 

ta till sig detta nya verktyg, vilket potentiellt skulle innebära fler krav att anpassa arbetet efter, vill 

informanterna veta att det är förankrat hos högsta ledningen. Det önskas då vidare vara högsta 

ledningen som delegerat att olika delar av verksamheten är ansvariga för att uppfylla olika delar av 

ABS-nivåerna.  

För att ABS ska få verkligt genomslag betonar informanter att det är viktigt att verktyget är enkelt, 

konkret och tydligt. Detta utrycks både från informanter som jobbar nära produktion och de som 

jobbar nära ledningen. Det utkast av ABS-kriterierna som använts under intervjuerna har fått kon-

struktiv kritik i form av att kriterierna måste utvecklas och förtydligas. I produktionslinjen var det 

till och med vissa vokabulär i kriterierna de inte alls förstod. En annan aspekt produktionslinjen 

önskar klarhet i är situationer då kriterier går mot varandra. Informanter exemplifierar problema-

tiken med liknande situationer då certifieringskrav verkat motstridigt mot varandra. 

5.5 EXISTERANDE VERKTYG ABS KAN INSPIRERAS AV ELLER AKTA SIG FÖR 
NCC har redan verktyg ute i organisation vars syften kan vara både styrning eller för att underlätta 

arbetet. Dessa lyftes fram under intervjuerna som ett sätt för att författarna bättre skulle förstå 

arbetssituationer och mål för organisationen. De fungerade även som exempel på hur ett verktyg 

kan vara en hjälp eller ett skräckexempel. 

Virtual Design and Construction (VDC) började implementeras på NCC runt 2011. Verktygets syfte 

är att förenkla samordningen under projektering och produktion genom att ge möjligheterna till 

virtuell modellering. I VDC ersätts planritningar (2D) med en 3D-modell som kan ha information 

om materialval, tidsskeden och mängder. De största fördelar som uttryckts med detta verktyg är 

dess potential att sänka kostnader som annars skulle uppkomma i felplanering och resursslöseri. 

Det har även visat sig minska missförstånd mellan alla inblandade parter då det är tydligare än en 

traditionell ritning. Trots uppenbara fördelar och utbildningsinsatser upplever informanter dock 

att bytet från planritningar till 3D-modeller går långsamt. De uttrycker att det i organisationen 

finns en ovilja att lämna den gamla metoden som de ändå har klarat sig med hittills.  

Projektportalen och G: är namnen för den nya respektive gamla digitala plattformen för projekt. Där 

samlas allt som har med projekt att göra från början till slut. Vissa av funktionerna i projektportalen 

fungerar enligt informanterna väldigt bra, exempelvis Miljöronden och Projektdagboken. Kritik har 

dock riktats mot projektportalens otydliga struktur och avsaknad av sökfunktion. Då det är många 

punkter som ska uppfyllas vid exempelvis uppstart av produktion blir verktyget svåranvänt då det 

inte finns något enkelt sätt att hitta den nödvändiga informationen. Vidare framhålls det att verk-

tyget ser väldigt trist ut vilket bidrar till att det upplevs sakna användarvänlighet. Följderna är att 

anställda fortfarande använder sig av den gamla plattformen G:. 

Konceptet Grönt byggande fungerar som en checklista för att göra byggarbetsplatsen mer hållbar. 

Detta sker bland annat genom att hyra energisnåla byggbodar eller att se till att det finns källsorte-

ring på plats. En informant uttryckte att grönt byggande känns näst intill förlegat då det blivit något 

de gör per automatik och att det aldrig följs upp eller efterfrågas av kund eller ledning. Samtidigt 

har de nämnts att grönt byggande har en tydlig struktur som är lätt att följa.  
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Strukturer som uppskattats i verktygen är när de består i enkla tydliga checklistor, särskilt från 

produktionens håll. NCC har även andra verktyg som inte berörts mer än i korthet under inter-

vjuer. Även för dessa gäller att checklista-strukturen har lyfts fram som positiv. 

5.6 KOMMENTARER PÅ ABS-KRITERIERNA   
Reaktionerna på ABS har varit spridda. Samtidigt som intervjuerna har visat på att det finns en 

vilja att ta till sig ett nytt verktyg som kan hjälpa till i vardagsarbetet lyfts också skepticism inför 

huruvida detta verktyg blir till börda eller ej. Informanter från produktionslinjen har betonat att 

det redan i dagsläget finns väldigt många punkter som ska uppfyllas i ett byggnadsprojekt och då 

inte enbart i fråga om hållbarhet. Som en platschef uttryckte "det är ju svårt att komma ihåg allt". ABS 

ses både som en möjlighet att vara ett verktyg där information samlas för att lätt kunna hittas och 

som en risk för ett potentiellt merarbete.  

Från ledningens sida är det inte antalet punkter som är det viktiga utan att det i den obligatoriska 

always-nivån finns en kvalité som säkerställer att NCC presterar inom hållbarhetsarbetet. Valbar-

heten hos ABS:s högre nivåer (framförallt då better-nivån) har mottagits väldigt positivt av infor-

manterna. Från produktionens sida uppfattas detta som att olikheter mellan projekten tas i beak-

tande från ledningens håll. Valbarheten ger möjlighet till att balansera ekologiska, sociala och eko-

nomiska aspekter efter vad som passar bäst i projektet. Det är dock viktigt med en tydlighet i vilka 

kriterier som är obligatoriska och vilka som är valbara.  

För att komma igång med ABS föreslogs det att verktyget testas i liten skala på ett eller ett par 

projekt för att se hur det fungerar i praktiken. Verktyget skulle inte vara helt färdigt, men infor-

manten framhåller samtidigt att det inte finns någon poäng i att vänta för länge. Det är bra att vara 

ödmjuk inför att verktygets utformning kommer behöva revideras efter testning för att det ska 

fungera väl. Informanten föreslog att en rimlig tidsram skulle kunna vara att verktyget testas under 

kommande halvår för att sedan införas i organisationen under nästkommande år. Under testpro-

jekten bör det finnas stöd från centralorganisationen för att underlätta implementeringen. Om 

användandet av ABS blir en positiv erfarenhet i dessa projekt kommer det kunna användas som 

goda exempel att visa på i verksamheten. 

5.6.1 Ekosystemtjänster 

Att ta ekosystemtjänster i beaktande inom projekt är ett relativt nytt fenomen på företaget. Den 

generella uppfattningen hos informanterna som jobbar i produktionslinjen verkar vara att arbetet 

med ekosystemtjänster är komplext och svårt att greppa. I vissa fall på grund av att de helt enkelt 

inte stött på det rent praktiskt i sitt arbete. Flertalet av informanterna från linjen uppger att eko-

systemtjänster inte faller på deras bord. De hävdar att förfarandet sker tidigare i produktionsledet, 

antingen i projekteringen eller redan i detaljplanen. Vidare menar de att de får ett färdigt "paket" 

att utgå ifrån, där arbetet med ekosystemtjänster redan skulle ha tagits i beaktande.  

Under intervjuer och samtal med anställda har det framkommit att en del av den problematik som 

florerar kring ekosystemtjänster grundar sig i att dess förtjänster i många fall är svår att mäta. Detta 

på grund av deras varierande karaktär. Med andra ord kan samma förtjänst i två olika miljöer vär-

deras på helt olika sätt, vilket kan resultera i abstrakta eller subjektiva bedömningssituationer. Detta 

försvårar incitamentskapandet ute i projekten, då det kan vara svårt att se mervärdet av en specifik 
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åtgärd. En förhoppning är dock att dessa värden kan tydliggöras allt eftersom ekosystemtjänster 

som ett av företagets fokusområden utvecklas och växer. 

Från centralt håll vill NCC arbeta mer med ekosystemtjänster i sin verksamhet. Av den anledningen 

har området lyfts ut att bli ett eget fokusområde. I dagsläget är det dock bara ett fåtal personer på 

företaget som arbetar med området. Detta framhålls som en möjlig anledning till den något lång-

samma etableringsfasen. En informant framhåller dock att det görs satsningar på området, bland 

annat genom att företaget har engagerat sig i ett företagsöverskridande projekt i syfte att främja 

tillvaratagandet av ekosystemtjänster i städer.  

Utifrån en intervju med en intern specialist inom området framgick det att denne ansåg att effekten 

av arbete med ekosystemtjänster avtar då konceptet förenklas till en checklista. För det nya verk-

tyget är det fallet för både always- och better-nivån. Specialisten menar att ekosystemets förtjänster 

är så pass områdesspecifika att det vidare blir svårt att göra en sådan generalisering. Om det ska 

vara genomförbart på ett meningsfullt sätt krävs viss kompetens hos den som gör bedömningen. 

Det är först på superior-nivån som ekosystemtjänsterna utreds utan att generaliseras. Detta i och 

med en ekosystemtjänstutredning. Efter nämnda utredning ska identifierade förbättringsåtgärder 

tillämpas. Specialisten menar att det är först i detta steg som de verkliga förtjänsterna kan tas till-

vara.  

5.6.2 Källsortering och återvinning 

På företaget verkar det vara allmänt känt att det finns stora vinster med att källsortera och återvinna 

material. Speciellt sett till monetära vinster men även utifrån ett energiperspektiv. En informant 

framhåller att det i dagsläget görs satsningar för att öka källsorteringsgraden och minska mängden 

deponi ute i produktionen. Detta bland annat i form av  samarbeten med leverantörer för omhän-

dertagande av avfall. De som erbjuder projekten utbildningar och hjälper till att ta fram avfallspla-

ner samt levererar löpande statistik på hur källsortering utförs i projekt.  

Ute i produktionen utförs i dagsläget vissa åtgärder för att öka sorteringsgraden och minska materi-

alspillet, exempelvis genom måttbeställning av material samt fysisk placering av blandade frakt-

ioner (om en fraktion för blandat avfall är nödvändig så placeras den längst bort på byggarbets-

platsen). Arbetet går även i linje med riktlinjer från Svenska Byggindustrier samt krav från det 

interna konceptet Grönt byggande. En av företagets interna specialister på området framhåller 

dock att NCC både kan och vill bli bättre på området. Rent konkret ser hon att företaget i framti-

den skulle kunna satsa mer på mängdning med hjälp av BIM (Byggnadsinformationsmodeller), 

utökad wellpappkomprimering samt sätta upp tydligare målsättningar och uppföljning ute i pro-

jekten. Vidare så kommer det göras större satsningar rörande avfallshanringen framöver. Specia-

listen framhåller att nya åtgärder bland annat skulle kunna vara att synliggöra förtjänsterna av att 

minska avfallsmängden i nyckeltal som:  

 Total mängd avfall/BTA (Brutta total area)  

 Max andel deponi  

 Max andel blandat   

Förtjänsterna skulle då bli både miljömässiga och ekonomiska. Avfallsfraktionerna blandat avfall 

och deponi hör till de dyraste fraktionerna och en ökning i sorteringsgrad i kombination med 

minskat totalt avfall skulle därav spara mycket pengar. I förlängningen skulle detta kunna utgöra 
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ett incitament inom projekten att prioritera frågan. Andra fördelar med detta skulle vara en renare 

och mer åtkomlig arbetsplats vilket i sin tur skulle kunna minska antalet olyckstillbud. 

Utifrån informanternas utsagor verkar det som att avfallshantering är en aspekt som produktions-

linjen har under kontroll och arbetar aktivt med ute i projekten. Den interna specialisten anser 

dock att de krav som nu finns formulerade rörande avfallshantering i det nya verktyget i viss ut-

sträckning kan vara svåra att genomföra. I alla fall utan att ta in externa resurser. Kravet på always-

nivå som syftar till att följa kretsloppsrådets riktlinjer för basnivå uppnås i regel redan i dagsläget 

vid samtliga projekt. Däremot kravet på better-nivå som beskriver att det inte ska finnas någon 

fraktion för blandat avfall, kan enligt specialisten bli svårt att genomföra utan att det tillkommer 

stora kostnader. En av informanterna framhåller i kontrast att svårigheten är beroende av projekt-

typ. Vid en nybyggnation skulle det vara mycket enklare att utesluta fraktionen för blandat avfall 

är vid exempelvis renovering. 

5.6.3 Klimatkompensation 

En av informanterna framhåller att det finns både energi- och miljömässiga fördelar med klimat-

kompensation, förutsatt att den utförs på ett seriöst sätt. Vidare framhåller informanten att det 

finns många oseriösa aktörer i branschen idag vilket kan bidra med en dålig bild av förfarandet 

som helhet. I dagsläget erbjuder NCC klimatkompensation i form av trädplantering i ett område i 

Uganda. Detta bedrivs i samråd med konsultbolagen U&W och Plan Vivo som arbetar med kli-

matkompensationsprojekt på den svenska marknaden. NCC:s klimatkompensation innebär att 

NCC:s kunder blir erbjudna att kompensera sina orsakade utsläpp via en certifierad verksamhet. 

Den certifierade verksamheten garanterar vidare att utförande och uppföljning sker i samråd med 

lokalbefolkning och lagstadgar.  

Vidare framhåller en informant att klimatkompensationens effekt kan variera kraftigt beroende på 

typ och utsträckning. I NCC:s fall styrs det av kundefterfrågan där kunden bestämmer om de 

önskar klimatkompensera och då i vilken mån kompensation ska utföras. Utifrån intervjuerna 

framkom det att det är få kunder som investerar i klimatkompensation i dagsläget. Detta tror in-

formanten eventuellt kan bero på faktumet att mycket kritik har riktats mot den princip som kli-

matkompensation bygger på där det går att köpa sig fri från utsläpp och miljöpåverkan. 

Klimatkompensation är inte någonting som företaget arbetar aktivt med i dagsläget. Utefter svaren 

från de informanter som arbetar i produktionslinjen framgick det att få visste vad klimatkompen-

sation innebar rent praktiskt. Vidare att ännu färre hade varit med om någon tillämpning. Ytterli-

gare uppfattningar från informanter var att klimatkompensation är förlegat och att ingen inom 

branschen klimatkompenserar i dag. I kontrast fanns dock åsikter som framhöll klimatkompensat-

ionens förtjänster. I de fall då satsningar görs i syftet att konstruera förnyelsebara energisystem för 

kompensation kan betydande miljövinster uppenbara sig. Informanten menar där att det inte hand-

lar om att kompensera för en industri som "spyr ut utsläpp" genom att plantera träd eller köpa billiga 

utsläppsrätter men att klimatkompensation synliggör miljöpåverkan av en byggnation. Vidare me-

nar informanten att mycket av problematiken grundar sig i att det är för billigt att komma undan 

med utsläpp.  

Efter informanternas utsagor framgick det tydligt att klimatkompensation i sig självt upplevs för-

legat. Detta speglas även i kriterierna i det nya verktyget. Inget kriterium förutsätter klimatkom-

pensation som enda faktor. Däremot finns det kriterier som skapar förutsättningar för den ska 
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kunna utföras. För always-nivå utförs en energiberäkning. På better-nivå utförs en klimatberäkning 

som både kan utgöra underlag för klimatkompensation- och deklaration. I detta skede tas data 

fram som speglar de orsakade utsläppen varpå kunden får ta ställning till om denne vill kompensera 

för gällande mängd.  På en superior-nivå utförs en livscykelanalys vars syfte är att plocka in all data 

i den tidiga processen. Klimatpåverkan för olika scenarier beräknas med hjälp av datorprogram. 

Detta ska i förlängningen kunna utgöra en del i beslutsunderlaget för hur huset ska byggas.  

5.6.4 Kontrastering mellan utvalda kriterier  

Sett till valda kriterier finns en stor spridning avseende flera aspekter. Ett exempel är de olika 

områdenas etableringsmässiga bredd. Källsortering är ett vedertaget område och ekosystemtjänster 

är framväxande, samtidigt förefaller sig klimatkompensation vara förlegat. Detta speglas även till 

viss del av hur lång tid företaget har arbetet med nämnda område. Undantaget är klimatkompen-

sationen där det tidigare fanns en efterfrågan, men som nu hamnat i skuggan till förmån för andra 

miljömässiga åtgärder. Detta främst på grund av den kritik som åtgärden mötts av tillsammans  

med minskad efterfrågan från kund. I dagsläget har NCC således inga uttalade målsättningar kring 

klimatkompensation förutom att det ska erbjudas vid miljöanpassade affärer. I kontrast till detta 

har företaget satt upp tydliga målsättningar för avfallshanteringen och gör satsningar inom eko-

systemtjänstområdet. 

Sett till mätbarhet kan både klimatkompensation och avfallshantering i form av återvinning & 

källsortering översättas i konkreta termer, antingen monetära eller i form av utsläppsmängder. För 

ekosystemtjänster är dock denna konkretisering mer problematisk. Då det kommer till att värdera 

sociokulturella- eller ekologiska aspekter uppkommer det stor komplexitet. Detta då det idag inte 

finns några tillförlitliga metoder för hur mänskligt välbefinnande eller ekologisk hållbarhet objek-

tivt värderas.  

Utifrån intervjuerna blir det tydligt att varken ekosystemtjänster eller klimatkompensation påträffas 

i så stor utsträckning ute i produktionslinjen. Däremot uppfattas avfallshantering vara bekant och 

väl tillämpat ute i projekten. Detta kan bero på att de två förstnämnda aspekterna upplevs ske 

innan produktion eller efter projektslut enligt informanterna.  

 

 

  



30 
 

6 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden. Strukturen kommer 

utifrån de fyra hjälpfrågeställningarna. Avsnittet avslutas med ett distanstagande i samband med en kritisk gransk-

ning av studien. Den övergripande frågeställningen som diskuteras är: 

 Vilka förutsättningar finns för att hållbarhetsverktyget ABS ska kunna verka som ett stöd 

i företagets hållbarhetsarbete?    

6.1 HUR HANTERAS OCH SPRIDS KUNSKAP MELLAN PRODUKTIONSVERKSAM-

HETEN OCH RESTERANDE ORGANISATION?  
NCC bedriver verksamhet i olika bygg- och anläggningsprojekt. Produktionen av byggnader ses 

som projekt istället för processer, vilket gör att kunskaper som skapats av ett visst arbetslag under 

vissa förutsättningar endast finns temporärt. Martinsson (2009) hävdar att denna temporära egen-

skap försvårar kunskapsöverföringen mellan projekt. Informanter betonar att kunskapsöverfö-

ringen mellan projekt är svår. Detta behöver inte endast vara mellan olika personer i olika projekt. 

Informanter belyser att detta även är svårt när samma person går från ett projekt till nästa, särskilt 

då projekten är långa. Martinsson (2009) betonar vikten av att tillvarata kunskap i dessa temporära 

situationer, företrädelsevis i form av likartad dokumentation i alla projekt. I intervjuerna har infor-

manter (särskilt i produktionslinjen) uttryckt att NCC har väldigt mycket dokumenterad kunskap i 

det digitala verksamhetssystemet. Dock uttrycks att detta verksamhetssystem är svårnavigerat. Ser-

ban och Luan (2002) uttrycker att ostrukturerad sortering av kunskap är ett hinder i en organisat-

ions knowledge management. Bergengren (2003) förstärker detta genom att uttrycka att kunskap bör 

vara lättillgänglig och samlad. Kunskapsöverföring mellan projekt kan därför försvåras ytterligare 

genom svår struktur.    

Processen att ta tillvara på kunskap inom projekt genom dokumentation skulle kunna ses som ett 

försök att göra om vad Hansson (2011) kallar tyst kunskap till explicit kunskap. Detta då fördelarna 

med explicit kunskap är att den kan överföras utan personkontakt. Enligt Hansson (2011) överförs 

tyst kunskap genom lärlingskap eller imitation i möte mellan människor. Som del i byggbranschen 

är NCC:s projekt belägna på olika platser. Projektmedlemmar i olika projekt möts då inte vilket 

skulle kunna medföra att detta utbyte av kunskap försvåras. Vidare pekar resultatet på att NCC:s 

organisation också är uppdelad i olika led inom projekten. Alla dessa uppdelningar mellan olika 

arbetslag skulle kunna ses öppna för möjliga brister i kunskapsförmedlingen då de måste förlita sig 

på explicita medel.  

Som explicita hjälpmedel har NCC flertalet verktyg. Resultatet tyder på att de som är avsedda att 

använda verktygen (ofta i produktionslinjen) uppskattar om de är utformade som en checklista. 

Det som framhålls som mest positivt i detta upplägg är dess tydlighet och att det som ska göras 

blir väldigt konkret. Bergengren (2003) framhåller just tydlighet som en positiv egenskap för kun-

skapsförmedling och motivation. Å andra sidan går det att argumentera för att enkelheten i check-

listor skapar en distans mellan den som utformar verktyget och den som använder det. Serban och 

Luan (2002) framhåller att kontakten mellan givare och mottagare är viktig för en organisations 

knowledge management. Om checklistan således blir för enkel kan kontakten mellan givare och 

mottagare brytas och den tysta kunskap som inte fångats i den explicita checklistan går förlorad. 
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Bergengren (2003) hävdar att det är viktigt att vara involverad för att få förståelse. Utifrån detta 

går det att argumentera för att en frånkopplande checklista skulle kunna minska förståelse för 

varför punkterna utförs från första början. Scenariot att en informant hyllar checklista-strukturen 

hos grönt byggande och samtidigt uttrycker en brist i förståelse varför det används kan betraktas 

som ett exempel på detta.  

NCC:s nya organisationsstruktur kan dock ses som ett försök att skapa en relation mellan givare 

och mottagare. I den nya matrisorganisationen har specialister flyttats från separata grupper ut till 

specialenheter på avdelningar. En informant beskrev att en tidigare implementering av ett nytt 

verktyg tog fart när fokus skiftade från att ta hjälp av internkonsulter till att avdelningar istället 

skulle besitta kunskapen själva. Ammenberg (2012) beskriver detta som en sjöstjärna-organisation 

där varje avdelning har resurserna att arbeta autonomt. Enligt Bergengren (2003) skulle detta kunna 

ses som att ledningen har och kan delegera ansvar och arbetsuppgifter vilket bidrar till motivation. 

Vidare skulle detta kunna bidra till möte mellan människor där tyst kunskap kan överföras och på 

det sättet motverka den brist i förståelse som en checklista skulle kunna ge upphov till.  

Ett verktyg där organisationen samlar explicit kunskap på ett ställe kan ses som en del i organisat-

ionens knowledge management. Som nämnt ovan har NCC många verktyg vilket skulle kunna 

orsaka att kunskapen, trots att den är samlad, upplevs ostrukturerad. För att ett nytt verktyg ska få 

fäste i organisationen går det således att argumentera för att implementeringsfasen är väldigt viktig, 

både för att överföra kunskap om och förståelse för det nya verktyget.   

Serban och Luan (2002) beskriver att hur det ofta finns barriärer som måste övervinnas vid imple-

mentering. Införandet av ett nytt verktyg är ett exempel på en situation som skulle ge upphov till 

tillämpning av implementeringsstrategier. Det går därför att argumentera för att det är högst aktu-

ellt att se till anledningar varför anställda eventuellt motsätter sig nya rutiner. Serban och Luan 

(2002) beskriver vidare att en stor orsak till motstånd vid en implementeringsprocess kan vara 

motstånd mot lärande. Utifrån detta går det då att säga att en implementering således handlar om 

att överföra kunskap till de som ska använda det nya systemet. Detta kan vara kunskap om hur 

systemet fungerar, dess fördelar och hur det används på bästa sätt. Motstånd mot lärande beskrivs 

vidare av Illeris (2006) kunna bero på att den som ska lära sig känner en stark opposition mot det 

som ska läras eller att det strider mot personliga värderingar.  

Mezirow (1997) belyser detta genom att beskriva att undervisning för vuxna måste förhålla sig till 

en mer utvecklad referensram än undervisning för barn. Vidare hävdar han att koncept som ligger 

för långt ifrån denna referensram kan ratas och bedömas irrelevanta och felaktiga. För att inlärning 

vid vuxen ålder ska kunna ske måste den som ska lära sig ges utrymme för kritiskt reflekterande 

över såväl sina egna som andras antaganden. Resultatet visar på att anställda på olika positioner 

har olika utgångspunkter när det kommer till vad de anser möjligt eller rimligt att förändra inom 

organisationen. Detta skulle kunna tolkas som olika referensram i hur de upplever att organisat-

ionen fungerar. Ett annat tecken på olika referensram är den skilda begreppsförståelsen. Det går 

att argumentera för att detta försvårar organisationens process att byta referensram genom att 

förhindra att den äger rum. Detta då skild begreppsförståelse kan ses som olika referensramar. 

Informanter har ibland beskrivit NCC:s organisation som ”uppdelad” vilket skulle kunna bidra till 

att olikheten i dessa referensramar inte uppmärksammas. Risken finns då att kritiskt reflekterande, 

deltagande diskussioner och interaktion uteblir då behovet inte syns. I situationer som dessa lägger 
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Mezirow (1997) ett stort ansvar på utbildaren och att den ska skapa rätt förhållanden under utbild-

ningen. Detta faller i nästa steg på ledningen som i sin tur måste skapa rätt förutsättningar för 

denna typ av utbildning att äga rum.  

Illeris (2006) har också beskrivit att vuxna har en referensram att förhålla sig till vid inlärning men 

mer i ordalag som mönster som är svåra att frångå – vanor. Resultatet beskriver att vissa anställda 

upplever sig, medarbetare eller underentreprenörer som vanstyrda. Där beskrevs vidare att detta 

kan förhindra och försena införandet av nya arbetssätt. Att bryta upp med sin vana skulle i en 

lättare bemärkelse kunna ses som att ett nytt arbetssätt strider mot personliga värderingar. Värde-

ringar om hur arbetet bör utföras. Detta i sin tur ger en opposition mot det nya arbetssättet som 

då fördöms. Enligt Illeris skulle detta även kunna betraktas som en annan typ av motstånd mot 

lärande, nämligen försvar mot lärande. Här sker en bortträngning och förskjutning av lärandet på 

grunder att det finns bättre sätt att agera än det presenterade. Uttalanden under intervjuerna som 

”vi har klarat jobbet innan” eller ”det är inte mitt ansvar” skulle kunna ses som exempel på detta 

sker i viss utsträckning inom företaget.  

För att underlätta inlärningen vid en implementeringssituation är det då viktigt att betona mervärdet 

i det nya arbetssättet. Resultatet visar på att det finns en tveksamhet inför ett nytt verktyg som 

baseras på en uppfattning om risk att det ska ge mer arbete. Serban och Luan (2002) beskriver att 

det är första när fördelarna med konceptet överväger mödan att lära sig som ett nytt arbetssätt 

vinner kraft. Det blir således viktigt att här hitta ett sätt att betona mervärdet i nya processer, att 

ett nytt verktyg ersätter gamla rutiner istället för att lägga till nya.   

Verktyget ABS kan här verka som ett konkret exempel i diskussionen. I dagsläget är ABS-verktyget 

utformat som en lista med övergripande kriterier samlade under fokusområden som är hämtade 

från NCC:s hållbarhetsramverk. Kriterierna har en klustrad karaktär och kommer från den före-

gående workshopprocessen. Processen hittills, att ta fram kriterierna, kan ses som ytterligare ett 

exempel på företagets knowledge management. Serban och Luan (2002) belyser bland annat vikten 

av att information inom organisationen inte sprids ut på för många forum. Workshoparna är ett 

sätt för företaget att samla sin specialistkunskap inom olika områden till ett gemensamt ställe. I 

förlängningen gör även detta att kunskaperna kan delas vilket Pfeffer (1998) beskriver som nästa 

steg i knowledge management. Pfeffer beskriver dock att det är viktigt att det vidare förekommer 

ett utbyte av kunskap. Då workshoparna var upplagda så att de behandlade ett visst område var 

samlades endast specialister inom ett visst område vid varje tillfället. Homogena grupper beskrivs 

av Wibeck (2010) ha fördelar då målet är att nå djupare förståelse. Då syftet med workshoparna 

var just att djupdyka i möjliga utvecklingsområden för företagets hållbarhetsarbete passade homo-

gena grupper bra. Workshoparna gav således möjlighet till kunskapsutbyte mellan specialisterna. 

Dock går det att argumentera att det saknas kunskapsutbyte mellan olika nivåer inom organisat-

ionen. Denna separation belystes ovan som ett möjligt problem för organisationens överföring av 

tyst kunskap och därmed förståelse. Att inleda utformningsprocessen med att samla in specialist-

kunskaper behöver dock inte utesluta erfarenheter från produktionslinjen samlas in vid ett senare 

tillfälle.  

Att formulera kriterier gör att företaget får större explicit kunskap i form av mer dokumentation. 

Säljö (2000) hävdar att mediering av språket fyller orden med mening. Ur en kombination med 

Hanssons (2011) teorier om tyst och explicit kunskap går det att argumentera för att begreppsför-
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ståelsen är en del av företagets tysta kunskap. Om det aldrig uppmärksammas att denna tysta kun-

skap behöver göras explicit kan detta orsaka, som diskuterats ovan, att en inlärning och förståelse 

uteblir. Att resultatet visar på att informanter har olika uppfattning om vad hållbarhetsbegrepp  

betyder kan tyda på att begreppsförståelse är ett exempel på tyst kunskap som inte förmedlats 

framgångsrikt inom organisationen. Detta leder till att formuleringsprocessen för kriterier i ABS 

blir mycket viktig, antingen för att välja begrepp där förståelsen är densamma eller för att vara 

noggrann med att begreppsförståelsen följs upp på vid implementering.  

Den klustrade karaktären hos ABS:s kriterier kan vidare vara tecken på att företaget är medvetet 

om vikten av att begränsa informationsströmmen. Detta med hänsyn till att möjligheten till kun-

skapsabsorbering är begränsad (Serban och Luan, 2002). I intervjuerna framgår även av att de som 

utvecklar ABS är medvetna om att verktyget inte får upplevas för svårt. Komplexitet prioriteras 

ner till förmån för att information ska kunna beskrivas tydligt och utförligt i form av klustrade 

kriterier. Enligt Bergengren (2003) är detta positivt då tydlig och utförlig information är en faktor 

för ökad motivation vilket i sin tur motverkar förskjutning.  

6.2 VILKA FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEDNING FINNS FÖR PRODUKTIONSVERK-

SAMHETEN I ORGANISATIONEN?  
Strannegård och Eriksson-Zetterquist (2011) framhåller att syftet med en organisationsstruktur är 

att skapa ordning och att forma ansvarsområden. Vidare bidrar detta till att det ofta finns en hie-

rarki och en ansvarsordning. I detta är det vanligtvis ledningens ansvar att bestämma målsättningar 

och riktning för organisationen (Bergengren, 2003). NCC genomgår i nuläget en organisationsför-

ändring mot en matrisorganisation där specialkunskaper ska placeras närmre där de används. Trots 

detta går det inte att bortse från att organisationens verksamhet till stor del bedrivs i projekt som 

måste koordineras. Det går därav att argumentera för att organisationen fortfarande är centrali-

serad. I denna typ av organisation menar Strannegård och Eriksson-Zetterquist (2011) att det ofta 

uppstår en diskrepans mellan hur organisationen bör fungera och hur den faktiskt fungerar. Detta 

kan enligt Bergengren (2003) orsaka problem då det är av vikt att ledningen har inblick i hur arbetet 

inom organisationen fungerar i praktiken för att vinna förtroende. Ovan diskuterades problemati-

ken kring att tyst kunskap inte kan överföras mellan projekt utan möten anställda emellan. I denna 

situation går det att föra samma resonemang kring att tyst kunskap, hur arbetet fungerar i prakti-

ken, inte heller kan överföras mellan hierarkiska nivåer inom företaget. Detta skulle enligt Bergen-

grens (2003) resonemang leda till ett minskat förtroende för ledningen.   

Dock har Bergengren (2003) fört resonemang kring att denna problematik kan avhjälpas genom 

att ledningen skapar förutsättningar för motivation. En av de förutsättningar han nämner är dele-

gerat ansvar. Detta är både något som efterlyses från informanterna men också ett av syftena med 

en organisationsstruktur (Strannegård och Eriksson-Zetterquist, 2011). Det visar att ledningen har 

förtroende för de anställdas kompetens samtidigt som det skapar tydlighet inom organisationen.   

Utifrån Bergengrens (2003) resonemang kring motivation går det att säga att ledningens uppgift är 

att bidra med en helhetsbild för att skapa mening och förståelse. Vidare går det att argumentera 

för att detta måste ske kontinuerligt. Resultatet beskriver hur förståelsen för ett visst verktyg eller 

procedur försvunnit och att informanter då efterlyser återkoppling från ledningen. Utifrån Ber-

gengrens (2003) teorier kan bristen på återkoppling ses som ett tecken på att det saknas relation 
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till ledningen. Vidare även som en signal på att sammanhållningen inom organisationen måste 

ökas. Alternativt att ledningen har en ny målsättning och att det skett en miss i kommunikationen 

till de anställda. Risken är då att de anställdas individuella målsättningar prioriteras (Serban och 

Luan, 2002). Ledningen missar därmed sin chans att säkerställa att medarbetarnas mål går i linje 

med de övergripande målen för organisationen.  

Förutom ansvarsfördelning och återkoppling finns det från informanter en förväntan på ledningen 

att skapa rätt förutsättningar. Dessa beskrivs då i form av resurser –monetärt, i personal eller i 

kunskap. Då NCC är certifierade enligt ISO 14001 föreligger det krav på en dokumenterad resurs-

fördelning (SIS, 2015). Vidare ska ledningen också redovisa hur dessa resurser ska hjälpa för att nå 

upp till målen. Att tydliggöra var denna dokumentation finns skulle kunna ses som ett försök till 

utförlig och tydlig information och då ett sätt att visa ledarskap.  

6.3 HUR PÅVERKAS ORGANISATIONENS HÅLLBARHETSARBETE AV UPPFATT-

NINGAR/ATTITYDER KRING HÅLLBARHET?  
Ammenberg (2012) framhåller att hållbarhetsarbete inom en organisation gynnas av en förskjut-

ning från problem till möjlighet eller från kostnad till intäkt. Detta kan tolkas som att Ammenberg 

(2012) upplever att problem- och kostnadsfokus är normalfallet i en organisation. Resultatet kan 

tolkas som att det även inom NCC (speciellt i produktionslinjen) finns en uppfattning om att håll-

barhetsarbete kan vara svårt att ta till sig. För ett verktyg som fokuserar på hållbarhet kan just detta 

bli ett hinder vid implementeringen. Om de anställda har en referensram som motsätter sig arbete 

med hållbarhet går det enligt Mezirow (1997) och Illers (2006) då att hävda att motståndet och 

förskjutningen kommer att ske redan där. Motstånd mot implementeringen av verktyget kan då 

ses som en förlängning av ett motstånd mot hållbarhetsarbete som koncept.  

Vidare kan resultatet tolkas som att det pekar på en diskrepans i vad informanter anser möjligt. I 

störst utsträckning då mellan de som utvecklar hållbarhetsarbete och de som förväntas använda 

det. Detta kan förklaras som att de som utvecklar hållbarhetsstrategier redan har genomgått det 

skifte i attityd gentemot hållbarhet från problem till möjlighet som Ammenberg (2012) nämner. 

Vidare utgör nya rutiner i och med hållbarhetsarbete kanske inte heller någon risk för merarbete för 

de som arbetar med utveckling, vilket annars Serban och Luan (2002) skulle framhålla som ett 

möjligt hinder.  

En annan uppfattning som framkommit i resultatet är att ett hållbarhetsverktyg bör kopplas direkt 

till affärsmodeller. Hållbarhetsarbete skulle då kunna kopplas direkt till vinst i organisationen. Där-

med skulle ett hållbarhetsverktyg så som ABS utgöra ett incitament i projekten och för ledningen 

att satsa på hållbarhet. Med detta alternativ skulle den kostnadsfokuserade företagskulturen heller 

aldrig behöva ifrågasättas. I detta scenario är det dock viktigt att affärsmodellen syns genom orga-

nisationens många led för att inte bara betraktas som en kostnad i ett enskilt projekt. Stannegård 

och Eriksson-Zetterquist (2011) belyser att denna kostnads-problematik uppkommer då medar-

betarna saknar relation till ledningen och sätter individuella målsättningar högre. Om ett projekt-

specifikt mål är att gå med stor vinst samtidigt som det saknas förståelse för till att NCC fick 

projektet på grund av sitt hållbarhetsarbete, kan hållbara värden prioriteras bort. Om hållbarhets-

frågor inkorporeras i affärsmodeller är det således viktigt att de anställda inkluderas i denna hel-

hetssyn, både för förståelse och för motivation (Bergengren, 2003).  



   
 

35 
 

Resultatet pekar också på att NCC som organisation är kostnadsfokuserat. Särskilt när det kommer 

till vinstkraven ställda på enskilda projekt. Detta skulle kunna betraktas genomsyra hela företags-

kulturen så att det som Ammenberg (2012) beskriver som en önskad övergång i synsätt från kost-

nad till intäkt försvåras. Samtidigt visar resultatet på att det inom organisationen finns en uppfatt-

ning om att NCC inte bara kan sluta fokusera på kostnader då även kunden fokuserar på detta. 

Denna uppfattning styrks av Ammenberg (2012) som radar upp flertalet aktörer som påverkar 

hållbarhetsarbete inom ett företag. För att NCC ska kunna jobba med hållbarhet och flytta fokus 

från kostnad till intäkt kan det därför ses som en förutsättning att även kunden gör detta skifte. 

Anta att även kundens referensram innebär att se hållbarhetsarbete som kostnad och problem  

(Ammenberg, 2012; Mezirow, 1997; Illeris, 2006). Att få kunden att byta uppfattning om hållbarhet 

och för att kunden ska våga satsa på hållbara lösningar fordras därför pedagogiska insatser för ett 

byta av referensram. Vidare underbygger detta diskussionen kring att NCC bör ta en mer pedago-

gisk roll mot kund för att kunna bedriva hållbarhetsarbete på den nivå de önskar. Här skulle ABS 

kunna utgöra ett hjälpmedel för att tydligt bemöta kunden på olika nivåer. För de kunder som ser 

hållbarhetsarbete som ”ett nödvändigt ont” erbjuds en hög lägstanivå i form av always. För kunder 

som ser hållbarhet som ett kärnvärde kan NCC erbjuda better eller till och med superior.  

6.4 VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR FINNS FÖR ATT ABS SKA KUNNA KOPPLAS 

TILL STÄNDIG FÖRBÄTTRING ENLIGT ISO 14001?  
I dagsläget hanteras de två verktygen ABS och ISO 14001 på två olika avdelningar inom företaget. 

ABS utvecklas på avdelningen Engineering & Sustainability i NCC Building Sweden. Företagets 

certifiering enligt ISO 14001 ansvaras å andra sidan för av miljöledningsspecialisterna på avdel-

ningen Operations Development & IT som är en gemensam stabsfunktion för affärsområdena 

Building och Infrastructure. Marknaden förväntar sig idag att företag är certifierade enligt ISO 

14001 (Ammenberg, 2012; Naturvårdsverket, 2003). Det går därför att hävda att ISO-certifieringen 

är nödvändig för NCC:s konkurrenskraft. Den conformance-modell som ISO:s ledningssystem följer 

(Pojasek, 2001) ger en relativt oflexibel process. Ammenberg (2012) lyfter att detta är en anledning 

till att certifieringen ofta upplevs mer som en administrativ börda än en hjälp i verksamheten. 

NCC:s önskan att sammanföra de två verktygen ABS och ISO 14001 för att förhindra merarbete 

kan därför ses som befogad. Att ISO är det verktyg som utgör en del av företagets affärsstrategi 

tillsammans med det faktum att processen för ISO måste se ut på ett visst sätt leder till att ABS 

kommer behöva anpassas.  

En annan aspekt är att användningsområdena för de olika verktygen skiljer sig åt. ISO 14001 är ett 

ledningssystem som ska bidra till ett strukturerat arbete mot förbättring (SIS, 2015). ABS å andra 

sidan har som mål att vara en vägledning ute i projekten samt fungera som en konkret återkoppling 

till ledingen hur mycket företaget jobbar med hållbarhet och huruvida detta bidrar till ökade affärer. 

Det skulle därav gå att argumentera för att ABS  blir substansen som fyller NCC:s ISO-certifiering 

så länge det följer cykeln för ständig förbättring. ABS skulle då exempelvis kunna utformas som 

en checklista eller användas som återkoppling mot ledningen så länge kravbilden från ISO 14001 

uppfylls.  

Enligt SIS (2015) ställer ISO 14001 krav på ledarskap, planering samt stöd i form av resurser och 

kompetens. Vidare finns krav på styrning av verksamheten, agerande vid nödlägen, rutiner för 

utvärdering av prestanda samt dokumentation – allt för ständig förbättring. Målet med ABS är att 
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ställa krav på en viss hållbarhetsnivå för byggnader och byggnadsprocesser. NCC:s ISO 14001-

certifiering spänner således över en större del av företagets hållbarhetsarbete än vad ABS skulle 

göra. ABS skulle dock kunna utgöra ett stöd vid företagets nästa ISO-revision.  

Enligt Ammenberg (2012) grundar sig en ISO 14001-certifiering i ständig förbättring av de bety-

dande miljöaspekter som identifierats under planeringsstadiet av certifieringsprocessen. Ett förslag 

på hur ABS kan understödja ISO är således att inkorporera miljöaspekter som identifierats i ISO-

certifieringen som kriterier för ABS. För detta krävs att de punkter som utgör kriterierna idag 

kompletteras med punkter som motsvarar NCC:s betydande miljöaspekter. Förslagsvis komplett-

eras kriterierna på always-nivån med ISO-certifieringens miljöaspekter. Såldes blir ABS ett sätt att 

konkretisera en lägstanivå för hur arbete med dessa aspekter alltid måste ske. Genom att reglera 

always-kriterierna kan ledningen vidare bestämma i vilken utsträckning företaget ska arbeta med att 

förbättra dessa miljöaspekter. (Dessa miljöaspekter ligger utanför ramarna för detta arbete och kan 

därför inte exemplifieras.) 

Ett av ISO 14001:s främsta syften är ständig förbättring (Naturvårdsverket, 2008). För att uppfylla 

detta använder sig ISO:s ledningssystem av den iterativa PDCA-cykeln (figur 4, avsnitt 3.3.1). För 

att vara en del i NCC:s ISO 14001-certifiering bör ABS också följa PDCA-cykeln. Företaget bör 

således sätta upp rutiner för att ledningen regelbundet ska gå igenom och utvärderar ABS:s krite-

rier. Dessa genomgångar skulle ge ledningen möjlighet att exempelvis flytta kriterier från better till 

always-nivån som ett steg i ledet att föra hållbarhetsarbetet framåt. Här kan ABS även bli en hjälp 

för NCC att uppfylla ISO:s krav på ledarskap som finns beskrivna i ISO-manualen (SIS, 2015). En 

konkret riktlinje skulle exempelvis kunna vara att sätta upp mål för hur stor andel projekt som bör 

vara på en viss nivå av ABS. Det blir då tydligt för avdelningarna vad de måste fokusera på att 

prestera inom hållbarhetsområdet. För ledningen blir detta även ett konkret resultat att följa upp.   

Övriga ISO-krav som ABS bör uppfylla är krav på tydlig dokumentation, uppföljning och ansvars-

fördelning (SIS, 2015). Då efterfrågan på ledarskap kommit upp under intervjuerna går det att 

argumentera för att ledning inom hållbarhetsfrågor saknats i viss utsträckning även på NCC. Fö-

retagskulturen är en starkt påverkande faktor för att få ett frivilligt miljöprogram (VEP) så som 

ISO eller ABS att fungera (Annendale, et al., 2004). Om företagskulturen ska förändras är det 

vidare viktigt med en ledning som styr (Bergengren, 2003).  

Något som bör tas i beaktande vid en sammanslagning av ABS och ISO 14001 är just att det inte 

är samma avdelningar som jobbar med att applicera eller utveckla de olika verktygen. Detta kan 

komma att få betydelse i ansvarsfördelningen och kunskapsutbytet. Följderna kan bli att en minsk-

ning av den administrativa bördan för den ena avdelningen kanske ökar administrationen för den 

andra. Samtidigt, antag att Operations Development & IT har som uttalad arbetsuppgift att följa 

upp ISO 14001-certifieringen. Det går då att argumentera för att ett merarbete för den avdelningen 

skulle vara att föredra ifall det underlättar i företagets hållbarhetsarbete i stort.  

Enligt definition syftar miljöprestanda till mätbara mål kring hanteringen av identifierade miljöa-

spekter (SIS, 2015). Det som eftertraktas i ISO 14001 är vidare ett ständigt arbete med just för-

bättring av dessa miljöaspekter (Naturvårdsverket, 2008). Utifrån diskussionen förd kring NCC 

som organisation och hållbarhetsarbete går det att argumentera för att ABS-kriterierna har olika 

förutsättningar att både påvisa ständig förbättring och de facto ständigt förbättras. Med hjälp av 
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de utvalda ABS-kriterierna ämnar denna del av analys och diskussion att utvärdera konkreta ex-

empel på kopplingar mellan organisation och ständig förbättring. Detta trots vetskapen om att 

ABS-kriterierna och NCC:s betydande miljöaspekter idag inte kan likställas. De utvalda ABS-kri-

terierna är klimatkompensation, ekosystemtjänster och avfallshantering.  

En av de skillnader som författarna identifierat mellan kriterierna är deras kvantifierbarhet. Medan 

ekosystemtjänster upplevs diffus kan avfallshantering mätas både monetärt eller i mängd och kli-

matkompensation i ton koldioxidutsläpp. Att NCC har kostnadsfokus kan således vara gynnande 

för förbättrad avfallshantering. Detta styrks av att informanter framhåller att konkreta åtgärder 

som minskar kostnader i projekt värderas. En av företagets specialister på området framhåller att 

det finns stora monetära vinster med att utveckla avfallshanteringen. Detta bland annat genom att 

öka sorteringsgraden och minska fraktionerna blandat avfall respektive deponi. NCC har idag verk-

tyg för att underlätta minskat avfall, exempelvis i avseendet minskat materialspill genom måttbe-

ställning – verktyget VDC.  

Avfallshantering är ett område NCC har arbetat med länge vilket speglas i att samtliga informanter 

hade en association till begreppet. Vidare hade informanterna i produktionslinjen en uppfattning 

om hur avfallshantering utfördes ute i projekten och hur det kunde förbättras. För att utveckla 

arbetet med avfallshantering på ett sätt som syftas till i ständig förbättring föreslås konkreta mål 

från ledningens sida tillsamammans med uppföljning. Detta styrks av uttalanden från specialisten 

som framhöll att dessa åtgärder skulle driva arbetet framåt.   

En gemensam nämnare för både klimatkompensation och ekosystemtjänster är att de av infor-

manter i produktionslinjen uppfattas vara svårgripbara och abstrakta. Detta stödjs av de Groot et 

al. (2002) som hävdar att ekosystemtjänster är svåra att översätta till monetära termer. Bristen på 

kvantifierbarhet gör att det är svårt att avgöra vilken nivå en ekosystemtjänst tillhör utan att kalla 

in en specialist att göra en bedömning på kvalitativa grunder. Bejersten Nalin (2016) framhåller att 

en annan svårighet med ekosystemtjänster är konceptets platsspecifika karaktär. Ett verktyg utfor-

mat som en checklista, vilken är den utformning som föredras i produktionslinjen, skulle således 

inte fylla någon funktion då ekosystemtjänster inte kan jämföras projekt emellan.  

NCC vill jobba mer med ekosystemtjänster vilket betonas i att konceptet inom företaget blivit ett 

eget fokusområde. Att ekosystemtjänster finns med som ABS-kriterier skulle kunna ses som ett 

steg i ledet mot ständig förbättring på området. Som del av kriterielistan blir begrepp mer bekant 

inom organisationen och uppfattningar om mervärden i konceptet börjar sprida sig. Vidare arbete 

med ständig förbättring och utveckling av ekosystemtjänster skulle kunna vara utbildningsinsatser 

och för företaget att synliggöra och erhålla specialister på området. Det skulle även underlätta ifall 

företaget utvecklade ett sätt att kvantifiera sin syn på ekosystemtjänster. 

Klimatkompensation skiljer sig från ekosystemtjänster, lika så från avfallshantering, i den aspekten 

att informanter anser konceptet vara förlegat. Det tycks även ha uppstått ett visst motstånd mot 

konceptet i uppfattningen om att det erbjuder ett sätt att ”köpa sig fri” från utsläpp. Enligt en 

specialist har ABS-kriteriets utformning och mål därav formats om till skapa medvetenhet genom 

att peka på åtgärder som skulle minska behovet av klimatkompensation. Målet blir således inte 

kompensationen i sig utan att minska den klimatpåverkande verksamhet som skulle behöva kom-

penseras. I den aspekten kan klimatkompensation ses som ett sätt att kvantifiera hållbarhetsarbete 

och göra en ständig förbättring mätbar.  
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På grund av begränsad efterfrågan går det att argumentera för att klimatkompensation, likt eko-

systemtjänster, inte når sin fulla potential. I dagsläget erbjuder NCC enbart klimatkompensation i 

form av trädplantering. Detta framhålls vara ett mindre effektivt alternativ än att exempelvis inve-

stera i projekt för förnyelsebara energisystem. Företaget skulle istället kunna erbjuda kunden att 

investera i JI- eller CDM-projekt. Enligt Energimyndigheten (2014) finns det bestämmelser kring 

inbringad utsläppsreduktion vilket både skulle göra förfarandet högre mätbart och innebära säkrare 

miljövinster än trädplanteringsprojekt. Givet det idag låga intresset skulle en ökning av projekt 

innehållande klimatkompensation i sig kunna betraktas som ständig förbättring. Alternativ går det 

att argumentera för att detta är ett område NCC bör lämna bakom för att kunna fokusera på att 

ständigt förbättra områden med större drivkraft. 

6.5 TILLFÖRLITLIGHET OCH KRITIK 
Denna studie har genererat omfattande datamängder av kvalitativ art. Detta till stor del utifrån 

intervjuer och samtal med specialister. Författarna har under studiens gång kontinuerligt  gjort 

tolkningar och urval av empirin, vilket har baserats på vad författarna anser vara av relevans. Vidare 

har de medverkande informanterna till stor del varit med och format utfallet av denna rapport. I 

och med studiens kvalitativa art, där ett begränsat antal personer har medverkat, har varje infor-

mants ord varit av stor tyngd. Givet den teoretiska utgångspunkten för denna studie, gällande att 

individer varken kan tas ur sin kontext eller skiljas från sin referensram, har uppfattningar och 

erfarenheter hos informanterna har varit viktiga. Författarna argumenterar därför att metod- och 

analysval varit passande.  

Vidare är författarna medvetna om reliabiliteten givet studiens kvalitativa data kan vara låg. Detta 

i linje med Brymans (2011) resonemang kring problematiseringen av att koppla validitet och relia-

bilitet till kvalitativa studier. Som nämnt i metodavsnittet skulle resultatet av analysen sannolikhet 

skiftat om den utförts av andra författare eller vid ett annat tillfälle. Även detta på grund av kvali-

tativa egenskaper hos studiens data som till stor del baserats på tolkningar och urval som utövaren 

gör längs vägen. Följderna blir att en betydande tyngdpunkt i en analys kan verka nästintill obetyd-

lig i en annan. Validiteten är kopplad till vilket generellt bidrag en studie kan tillföra forskningen. 

Författarna anser att det utifrån denna fallstudie varit svårt att dra några generella slutsatser vilket 

ger en låg validitet. Det finns å andra sidan ingenting som tyder på att NCC som organisation och 

deras problematik kring arbetet med hållbarhetsfrågor skulle skilja sig nämnvärt från andra orga-

nisationer som har liknade verksamhet. Vidare kan studien ha påverkats av att ingen av affärsche-

ferna på avdelningen kunde medverka i studien. Detta eftersom befattning benämndes som en 

stark länk mellan kund och organisation under flertalet intervjuer. Synpunkter och uppfattningar 

utifrån denna synvinkel hade eventuellt kunnat bidra med en större resultatmässig bredd.  

Då detta arbete satte igång var uppgiften att undersöka både om och hur det nya verktyget ABS 

skulle kunna gifta sig med ISO 14001. Redan i ett tidigt skede fastslogs det dock att det inte var en 

fråga om, utan snarare hur detta skulle kunna göras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Allt 

medan studien fortskred skiftade dock fokus till att allt mer täcka in implementeringsfrågan, det 

vill säga vad som skulle krävas av detta verktyg för att det skulle tas emot väl i organisationen. Med 

avstamp i detta fokusskifte följde även ett skifte i tyngdpunkten gällande vad som föreföll vara av 

relevans. Intervjuerna som följde efter detta fokusskifte kan därför ha färgats av intervjuarnas egna 

uppfattningar och avsikt med intervjun (Bjørndal, 2009). Studiens data kan således ha påverkats.  
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7 SLUTSATSER OCH FORTSATTA STUDIER 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna avsedda att uppfylla studiens syfte och svara på den övergripande frågeställ-

ningen.  

7.1 SLUTSATSER 
Syftet med denna rapport, som beskrivet i avsnitt 2, Syfte och frågeställningar, är att undersöka 

hur hållbarhetsarbete inom en organisation kan utvecklas. Specifikt syftar denna rapport till att 

undersöka förutsättningarna för hur hållbarhetsverktyget ABS ska kunna verka som ett stöd i fö-

retaget NCC:s verksamhet. Vidare är syftet att undersöka hur verktyget ABS kan kopplas till ISO 

14001 och därmed företagets möjlighet till ständig förbättring av sin miljöprestanda. 

 Vilka förutsättningar finns för att hållbarhetsverktyget ABS ska kunna verka som ett stöd 

i företagets hållbarhetsarbete. 

Huruvida ett nytt hållbarhetsverktyg fungerar inom organisationen beror av fler faktorer än verk-

tygets utformning. Organisationens struktur påverkar kunskapssamling och -spridning och därmed 

förståelsen för hur andra avdelningar jobbar. Detta kan komma att ge personer i olika delar av 

organisationen skilda uppfattningar om förändringsarbete och målsättningar i allmänhet och håll-

barhet i synnerhet.   

NCC:s organisation har en uppdelad struktur både avseende det övergripande hållbarhetsarbetet 

och i projektens olika processkeden. Denna studie tyder vidare på att olika referensramar finns 

inom projektfaserna och mellan olika organisationsnivåer inom affärsområdet Building. Som följd 

av detta kan det uppkomma kommunikationssvårigheter eller missförstånd mellan olika led i or-

ganisationen. En förklaring till skilda referensramar och således en bristande förståelse för andras 

arbete skulle kunna vara svårigheter i kunskapsöverföring. Särskilt då överföring av tyst kunskap, 

som förutom att den är svårförmedlad, också är svår att upptäcka. Begreppsförståelsen visade sig 

i denna studie vara ett område där tyst kunskap inte förmedlats.  

Begreppet hållbarhet är ett exempel där olika delar av organisationen har olika uppfattning om in-

nebörd av ett ord. I förlängningen försvårar detta den gemensamma förståelsen för hållbarhetsmål 

och -rutiner inom organisationen. För att ett hållbarhetsverktyg och dess mål ska tas emot rätt i 

produktionslinjen föreslår den här studien pedagogiska satsningar för att öka förståelsen. Här är 

det vidare viktigt att dessa lärotillfällen utformas så att mottagarna utmanas till kritisk reflektion 

alternativt att deras eventuella motstånd mot lärande bemöts.  

NCC har kostnadsfokus vilket påverkar förutsättningarna för företagets hållbarhetsarbete och i 

förlängningen ett hållbarhetsverktyg. Denna studie pekar på att också kundens kostnadsfokus på-

verkar dessa förutsättningar. Även här rekommenderas pedagogiska insatser, både internt och mot 

kund. Detta för att öka förståelsen och för att se mervärde i att arbeta med ekologiska och sociala 

frågor. Att NCC ska satsa på att även utbilda kunden försvaras med att NCC inte kan bedriva 

hållbarhetsarbete på den nivå de vill utan att ha kunderna med sig. Det är viktigt att kunderna har 

samma förståelse för vinsterna med hållbarhetsarbete.   
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Studiens resultat visar på att de som arbetar i produktionslinjen vill att verktyget ska vara utformat 

så att det är enkelt att följa i konkreta steg, gärna i form av en checklista. De som utvecklar verk-

tyget verkar dela uppfattningen om att denna utformning är att föredra även om vissa av specia-

listerna ser en nackdel med minskad komplexitet. Att öka motivationen med lättillgänglig inform-

ation får dock gå före en eventuell risk för utebliven förståelse. Resultatet pekar på att vidare för-

utsättningar för verktyget att vara ett stöd i verksamheten är det innehåller tydliga instruktioner 

om när, hur och av vem kriterier ska uppfyllas.  

NCC:s ISO 14001-certifiering spänner över en större del av verksamheten än vad ABS-verktyget 

kommer att göra. På grund av ISO 14001:s internationella etablering rekommenderas att fokus bör 

ligga på att anpassa ABS så att det utgör ett stöd för att påvisa ständig förbättring i kommande ISO-

revideringar. En av de viktigaste faktorerna blir då att inkorporera de betydande miljöaspekterna som 

identifierats i samband med NCC:s ISO 14001-certifiering i ABS:s kriterier. Vidare rekommende-

ras att ISO 14001:s krav på dokumentation, uppföljning och ansvarsfördelning uppfylls för ABS. 

För att kunna hävda strategiskt arbete mot ständig förbättring bör ABS även följa PDCA-cykeln. 

Av detta följer att det behöver utformas rutiner kring regelbunden genomgång och utvärdering 

från ledningen.  

Processen att ta fram kriterierna i ABS har hittills samlat upp kunskap från specialistgrupper. Detta 

för att veta vad som är möjligt att förbättra inom särskilda områden. Innan verktyget är färdigställt 

rekommenderar denna studie även att produktionslinjens expertis i hur det praktiska arbetet går 

till efterfrågas. Detta för att sprida kunskap om produktionen till de som utformar verktyget som 

då får en bättre förståelse för produktionslinjens referensramar och behov.   

7.2 REKOMMENDATIONER 
Med pedagogiska insatser menar författarna att kunskapsspridningen inom organisationen skulle 

kunna öka genom att i ett första steg identifiera i vilka led missförstånd kan ske eller kommunikat-

ion brista. I kontexten ABS ämnar författarna inte ge konkreta exempel på hur pedagogiska insat-

ser bör ske, utan snarare uppmärksamma att dessa kan behövas i fler avseenden än kring själva 

användningen. I hållbarhetsfrågor är det särskilt viktigt att se till att samtliga delar av organisationen 

har samma förståelse för olika begrepp. Vidare bör förståelsen för mervärde i ekologiska och so-

ciala satsningar förmedlas.  

Ett underlag mot kund rekommenderas för att affärschefer, som inte har hållbarhet som sitt speci-

alistområde, ska kunna känna sig trygga i att föra en hållbarhetsdialog med kund. Detta skulle 

kunna exempelvis kunna vara i form av ett informationsblad sammansatt i samråd med specialister 

(samrådet är viktigt för att både specialister och affärschefer ska känna att syftet uppfylls) eller 

rutiner för hur affärschefer kan koppla in specialister vid upphandlingstillfällen. 

Hittills har enbart specialistkunskap fångats upp i utformandet av ABS. Innan implementering av 

verktyget rekommenderar därför författarna workshoptillfällen där även medarbetare från pro-

duktionslinjen inkluderas. Detta för att fånga upp deras tysta kunskap kring hur verksamheten be-

drivs i produktionen då det är där den faktiska användningen av ABS kommer att ske. Denna 

studie visar till exempel på att produktionen efterfrågar att verktyget utformas som en checklista för 

en tydlig kravbild. Vidare efterfrågas att ABS-kriterierna konkretiseras för att undvika oklarheter.  
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Slutligen rekommenderar författarna att miljöaspekterna från ISO 14001 inkorporeras i ABS-krite-

rierna. Vidare bör ABS följa ISO:s rekommendationer med tydlig ansvarsfördelning, dokumentat-

ion och uppföljning. Denna studie visar att det är extra viktigt att det i verktyget finns uttryckt när, 

hur och av vem kriterier ska uppfyllas.  

7.3 FORTSATTA STUDIER 
Denna studie har framför allt identifierat att olika avdelningar på NCC har olika referensramar och 

inom området hållbarhet bland annat olika förståelse för begreppets betydelse. Frågor som skulle 

vara intressanta att hitta svar på i framtida studier skulle därav kunna vara: 

 Utveckla interna lärandesituationer rörande hållbarhet. 

 Utveckla pedagogiskt hjälpmedel att kunna använda i dialog med kunden.   

 Identifiera begrepp där uppfattningen skiljer sig och diskutera deras påverkan för bristande 

kommunikation och förståelse.  

 Utforska möjligheter för utvecklad knowledge management mellan projekt. 
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BILAGA A 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Naturen skapar allt! Den bidrar till människans samhälle med så mycket mer än bara med mat och 

vatten, mer än genom naturresurser. Naturen, ekosystemet och dess tjänster är grunden till och 

behövs i all världens affärer (MEA, 2005). Svårigheten att koppla detta till vår vardag gör dock att 

det ofta ges alldeles för lite utrymme vid politiska eller strategiska beslut (Costanza, et al., 1997). 

Det är vidare väldigt sällan som ekosystemtjänster finns representerade i ekonomiska modeller 

(Gröndahl och Svanström, 2012). Nedan presenteras ett urval kring hur ekosystemtjänster kan 

definieras:  

 "The benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions." 

(Costanza, et al., 1997, s.253) 

 "The benefits people obtain from ecosystems." (MEA, 2005, s.V)  

 "Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande." (TEEB citerad 

i Naturvårdsverket, 2012, s.5)  

 Ecosystem services are defined as the contributions that ecosystems make to human well-

being." (CICES citerad i Lindgren, 2013, s.23) 

Begreppet ekosystemtjänster fick fäste under 90-talen då det för första gången definierades av 

Daily och Costanza, et al. (Lindgren 2013). Idéen byggde vidare på diskussionen om att människan 

såväl som hanteringen av naturresurser är delar av ekosystemet. Även om ekosystemtjänster var 

(och är) ett antropologiskt synsätt lade det grunden till att kunna göra ekonomiska värderingar av 

miljön. 2005 publicerades Millenium Ecosystem Assessment (MEA) som på initiativ av FN då var 

den största utredningen av världens ekosystem. Målet var (i) att fastställa jordens ekosystem; (ii) 

att identifiera potentiell påverkan av förändringar för ekosystemets möjlighet att bemöta männi-

skans behov; och (iii) att identifiera policyer, teknik och verktyg för att förbättra dess förvaltning 

(ibid. s.24). Enligt Naturvårdsverket (2012) finns det för närvarande tre internationella system för 

klassificering av ekosystemtjänster: MEA, The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB) och The Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). TEEB 

har ett större fokus på ekonomi än övriga två och det som skiljer CICES är att det har en mer 

hierarkisk struktur samt att det systemet identifierat Energi och Provisioning som temaområden. 

MEA (2005) står dock för den mest vedertagna kategoriseringen:  

 Försörjande: Vad naturen producerar åt oss, exempelvis mat, vatten och bränsle. Hit räknas 

även biokemikalier, naturliga utsmyckningsföremål och genetiska resurser. 

 Reglerande: Ekosystemen reglerar klimatet och luftkvalitén, ser till att blommor pollineras 

och har en renande effekt i exempelvis bäckar. Till denna kategori här även erosionsregle-

ring och artutbredning.  

 Kulturella: Innefattar de naturens icke-materiella värden så som kognitiv utveckling, reflekt-

ion, rekreation eller själsliga upplevelser. 

 Stödjande: De ekosystemtjänster som är nödvändiga för att alla ovan ska kunna fungera, så 

som fotosyntesen eller näringscykeln. De skiljer sig från de andra mest i den aspekten att 

dess påverkan på människan är högst indirekt.  
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Urbana ekosystem och lokalt genererade ekosystemtjänster 

Våra städer växer. Lindgren (2013) sammanfattar faktorer som utskiljer urban miljö till täthet, per-

manens och utbredning. Här innefattas värden som struktur, närvaro av historia och tillräckligt 

stor befolkning på en sammanhängande yta. Här finns behov av tjänster som transport, bostäder, 

sjukvård, arbete och ekonomi. År 2014 bodde cirka 54% av världens befolkning i städer och större 

andel beräknas det bli (WHO, 2016). Även om människans vardag verkar bli mer och mer urban 

är beroendet av naturen och ekosystemtjänster lika stort. När diskussionen av ekosystemtjänster 

lyfts i stadsbyggnadsprojekt är det dock givande att se till vilka ekosystemstjänster som kan gener-

eras lokalt (Bolund och Hunhammar, 1999). Exempel på sådana lokala ekosystemtjänster kan vara:    

 Luftrening: Växtlighet minskar föroreningar i luften. 

 Mikroklimat: Vegetation kan sänka temperaturen en varm sommardag eller reducera ge-

nomblåst en kylig vinter vilket bidrar till minskad energianvändning i omkringliggande 

byggnader.  

 Bullerreducering: En mjuk gräsmatta dämpar ljud mer än asfalt, ett stort buskage kan dämpa 

ljudet från närliggande väg.  

 Dagvattendränering: I områden med hög växtlighet är det endast 5-15% av regnvattnet som 

rinner av till skillnad från icke vegeterade städer där 60% måste ledas bort i dagvattenled-

ningar.  

 Rekreation och kulturella: Bolund och Hunhammar (1999) hävdar att detta är den ekosystem-

tjänst som har störst värde i staden, svårast dock att värdera. Studier har visat att patienter 

tillfrisknar snabbare i närhet av skog eller att stadsbor visar på lägre stressnivåer om de får 

vistas i naturen. Hedblom, et al. (2014) konstaterar att platser där fågelsång hörs upplevs 

som mer välkomnande.  

Att värdera ekosystemets tjänster 

de Groot (TEEB, 2010) framhåller att ekosystemtjänster kan värderas på tre i tre olika kategorier: 

ekologiskt, sociokulturellt och ekonomiskt. Ur et makroekonomiskt perspektiv är det dock det 

monetära värdet som måste identifieras. Svårigheten ligger således i att sätta ett monetärt värde på 

mänskligt välbefinnande och ekologisk hållbarhet. Costanza, et al. (1997) menar att det är omöjligt 

att sätta ett exakt värde på naturen, den är ovärderlig. Det som å andra sidan kan värderas är 

förändringen, genom att ställa den i relation till hur mycket det skulle kosta att återskapa samma 

system. Detta har i fallstudier visat sig vara mycket kostsamt givet den komplexitet som finns redan 

hos små ekosystem. Om världsekonomin skulle vara anpassad efter värdet hos tjänster som eko-

systemet tillhandahåller skulle prissättningen vara helt annorlunda (ibid.).  

Att återskapa de ekosystemtjänster som tas bort vid stadsutveckling och urbanisering är en riktig 

utmaning. Varje plats är unik och för att en ekosystemtjänst ska ge riktigt värde måste den anpassas 

efter platsens behov och förutsättningar (Bejersten Nalin, 2016). I affärssituationer får frågan om 

ekonomisk värdering av ekosystemtjänsterna ännu större vikt då någon ska finansiera ersättningen 

av den natur som tas bort där ett alternativ är att kategorisera ekosystemet och värdera faktor för 

faktor (de Groot, et al., 2002). I Sverige startades projektet c/o City under 2012 i ett försök att 

konkretisera värderingen av och därmed öka möjligheter till ekosystemtjänster i stadsplanering. 

Genom att koppla till samhällsnyttan var målet att "synliggöra och kvantifiera urbana ekosystemtjänster" 

(Block och Bokalders, 2014, s. 2). Projektet har hittills resulterat i diverse planerings-, uppföljnings- 

och värderingsverktyg (c/o City, 2016). NCC har varit projektpartner sedan steg två (av tre).  
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KÄLLSORTERING OCH ÅTERVINNING AV MATERIAL 
Det finns många fördelar med att återvinna material, speciellt utifrån ett energi-och miljöperspek-

tiv. Först och främst så reduceras energiåtgången i materialtillverkningsskedet signifikant jämfört 

med fallet då inte återvunnit material används. Förfarandet leder dessutom till stora koldioxidvins-

ter (Ragn-sells, u.å.). Vidare så har det visat sig att källsortering ökar medvetenheten och främjar 

en mer miljömedveten livsstil, enligt Avfall Sverige (2015a).   

Avfallshantering i samhället och avfallshierarki 

Avfallshantering och källsortering är en samhällsfråga med ett delat ansvar i den meningen att det 

både förekommer och är nödvändigt på ett flertal olika nivåer (Norbrink, 1994). De insatser som 

görs på individnivå blir inte lika påtagliga som vid större satsningar, men bidrar likväl till en för-

bättring och positiv trend då allas insatser slås samman (ibid.). Vidare sett åt näringslivet finns det 

både förutsättningar och drivkraft att göra satsningar, då det på lång sikt finns både konkur-

rensmässiga- och ekonomiska fördelar med att arbeta hållbart (Ammenberg, 2012). 

På ett nationellt plan verkar bland annat EU som har formulerat en avfallspolicy för att främja 

såväl kretsloppstänkandet som resurshållningen (Länsstyrelsen, 2011). Inom nämnd policy ingår 

en prioriteringsordning för avfall, eller en avfallshierarki som den ibland kallas för.  

1. Minska den uppkomna mängden avfall. 

2. Återanvändning av så stor del av avfallet som möjligt. 

3. Återvinning av material som kan göras om till något annat. 

4. Förbränning av oanvändbart material. 

5. Deponering. 

Att minskade avfallsmängder leder till minskad miljöpåverkan bygger på den enkla principen att 

en produkt som aldrig produceras bidrar till större miljövinster än en produkt som produceras, 

används och återvinns (Avfall Sverige, 2015b). Vidare beskriver Carlstedt Sylwan (2002) hur åter-

användning av material leder till miljövinster i bemärkelsen att produktionen av nya produkter 

minskas. Alla typer av material är dock inte lämpliga att återanvända, exempelvis kan vissa material 

kräva omfattande reningsprocesser och andra inte vara tillräckligt hållbara. Tredje steget är åter-

vinning av material, vilket också inbringar miljönytta i form av minskad produktion från jungfrulig 

råvara. Intet att förglömma är dock att återvinningsprocessen kan bidra till viss miljöpåverkan, 

speciellt vid material som är sammansatta av flera komponenter (ibid.). I steg fyra förbränns avfall 

och den frigjorda energin tas till vara på, ofta används energin till värme och el (Avfall Sverige, 

2015b). Längst ned i hierarkin återfinns deponering, vilket innebär att avfall avskaffas och hamnar 

i så kallade avfallsdeponier. Dessa deponier kan bidra till stor påverkan på miljön genom att stora 

mängder föroreningar och andra miljöskadliga material koncentreras till en begränsad yta. Detta 

förfarande ökar i sin tur risken för bland annat läckage till närmiljön eller giftiga eldsvådor (Natur-

vårdsverket, 2015a). Länsstyrelsen (2011) framhåller att deponering är en åtgärd som enbart tas till 

om när det inte finns några andra alternativ.  

På  en nationell samhällsnivå hittas bland annat lagstadgar, målsättningar samt myndigheter som 

står för infrastruktur- och samhällsplanering. Under slutet av 1900-talet instiftade riksdagen ett 

antal miljömål. Dessa skulle ge stöd och struktur vid såväl genomförandet som uppföljning av 
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landets miljöarbete. Målen i fråga är nivåuppdelade och består av ett generationsmål, sexton mil-

jökvalitetsmål samt tjugofyra etappmål som ska verka som stöd. Etappmålen är delsteg för att på 

sikt kunna uppfylla generations- och miljökvalitetsmålen. Bland dessa återfinns två mål som be-

handlar avfallshantering och resurshållning:   

 Ökad resurshushållning i byggsektorn: Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-

ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och riv-

ningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.  

 Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan: Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 

50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas 

biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så 

att även energi  tar tillvara. (Naturvårdverket, 2016b)  

Planering inom byggsektorn leder till ekonomisk vinning 

Enligt Naturvårdverket (2016a) går 5-15 % av byggmaterialen till spillo vid en nyproduktion, vilket 

leder till enorma mänger avfall sett ur ett helhetsperspektiv. Anledningarna till detta spill kan vara 

många. Till exempel felaktiga uppskattningar av materialåtgången, spillbitar kan ha uppkommit 

under produktionen eller att materialet blivit skadat. Avfall och restprodukter vid produktion kan 

inte undvikas helt och hållet, men med hjälp av planering och utvecklade strategier för hantering 

och förvaring av avfall går det att komma en bit på vägen mot en miljövänligare byggarbetsplats 

(ibid.).  

Det som eftertraktas är ett slutet kretslopp, det vill säga att en så stor del som möjligt av resurserna 

återvinns och återanvänds (Ammenberg, 2012).  För att främja detta så är det av största vikt att 

det finns en utarbetad strategi för källsortering och återvinning som underlättar förfarandet. Vidare 

så beskriver Norbrink (1994) att krävs det motivation och engagemang inom verksamheten och 

från ledningen för att skapa en långsiktig miljöfrämjande arbetsmiljö. Införandet av nya procedurer 

och tillvägagångssätt kan kosta både tid och pengar i ett startskede, men kan å andra sidan generera 

både nytta och ekonomiska vinster på längre sikt.    

KLIMATKOMPENSATION 
Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande del av Sveriges miljöpåverkan. Enligt Bo-

verket (2014) ger byggbranschen i genomsnitt upphov till 4 Mton växthusgaser per år, sett åt pe-

rioden 2008-2011. Årliga utsläpp av denna kvantitet innebär stora påfrestningar på miljön, vilket 

inte är hållbart på lång sikt. Ett sätt att avhjälpa detta är genom att klimatkompensera. Klimatkom-

pensation bygger på principen att en privatperson eller verksamhet kompenserar för sina orsakade 

koldioxidutsläpp genom att se till att motsvarade mängd koldioxid sparas någon annanstans. Detta 

förfarande sker ofta i form av trädplanteringsprojekt, köp av utsläppsrätter eller genom investe-

ringar i projekt som främjar användandet av förnyelsebara energikällor (Zeromission, u.å.). Vissa 

verksamheter väljer att klimatkompensera för dess orsakade påverkan, medan andra arbetar pro-

jektbaserat och erbjuder det mot kund (Samtal med anställd på NCC, 2016-04-19). 

Trädplanteringsprojekt 

I Sverige finns det lagstadgar som statuerar att träd ska återplanteras efter avverkning vilket innebär 

att lokala trädplanteringsprojekt i kompensationssyfte inte blir speciellt effektivt. Om dessa projekt 

i stället placeras någon annanstans kan det ge gynnsamma effekter, exempelvis genom att det 
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skapar nya arbeten för lokalbefolkningen samt bidrar till en renare närmiljö. (ibid.) Det finns dock 

negativa sidor till detta förfarande, dels den sociala påverkan som kan uppkomma på de platser 

där stora plantage har placerats och dels utmaningen kring kontroll och uppföljning. Ett sätt att 

råda bot på detta är genom att använda en certifierad verksamhet för trädplantering, vilket innebär 

att det finns en försäkran om att lokalbefolkningen inte ska påverkas negativt av projekten samt 

att träden faktiskt planteras enligt överenskommelse (Vi-skogen, u.å.). 

Utsläppshandel 

EU började bedriva utsläppshandel år 2005 för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna minska ut-

släppen av växthusgaser.  Principen kallar för "Cap and Trade priciple" och rent praktiskt innebär 

detta att Europeiska kommissionen beslutar om ett utsläppstak som markerar den gräns som de 

totala utsläppen från företagen i systemet måste underskrida (Riksrevisionen, 2012). Detta ut-

släppstak sänks sedan succesivt för att kunna uppnå en kontinuerlig minskning av utsläpp. Vidare 

så fördelas utsläppsrätter till företagen som de sedan kan handla med; de företag med låga utsläpp 

kan sälja vidare sina utsläppsrätter och företag som släpper ut mer än den tilldelade kvoten kan i 

sin tur köpa fler (Naturvårdsverket, 2015b). Internationell utsläppshandel räknas in bland Kyoto-

protokollets flexibla mekanismer, vilket bygger på tanken att ett land har rätt att  sälja sina utsläpps-

överskott vidare till andra länder förutsatt att de sänkt sina utsläpp mer än vad protokollet före-

skriver. Detta förfarande avhjälper delvis problemet kring att bara rika länder kan handla med 

utsläppsrätter, i och med att även fattigare länder kan sälja sina utsläppsrätter vidare och därmed 

tjäna pengar. De flexibla mekanismerna är utformade för att både underlätta och kostnadseffekti-

visera arbetet med att uppfylla de åtaganden från Kyotoavtalet som ett land har (Miljöministeriet, 

2014). 

Handeln med utsläppsrätter är dock inte helt problemfri. Under de senaste åren (2008-2012) har 

det funnits ett stort överskott av utsläppsrätter på marknaden, vilket naturligtvis drar ner priserna. 

Detta leder i sin tur till att systemets styrande effekter minskar. Av denna anledning så lade Euro-

peiska kommissionen fram ett förslag i juli 2015 att det framöver, från och med 2021, ska ske en 

årlig succesiv minskning av antalet utsläppsrätter på marknaden (ibid.). En ytterligare problem-

aspekt som Riksrevisionen (2012) framhåller är att det krävs ekonomiska stimulansåtgärder för att 

motivera företag till att minska sina utsläpp; så länge det är ekonomiskt försvarbart att handla med 

utsläppsrätter i stället för att minska de orsakade utsläppen så är det precis vad många företag 

kommer att fortsätta med. 

Klimatkompensation genom förnybara energikällor 

Ett ytterligare sätt att klimatkompensera för orsakad miljöpåverkan är genom att investera i projekt 

som främjar förnyelsebara energikällor. Ett av de vanligaste sätten att gå tillväga är genom att in-

vestera i så kallade CDM-projekt (Clean Development Mechanism) eller ett JI-projekt (Joint Im-

plementation), vilka båda räknas till Kyotoprotokollets flexibla mekanismer (Energimyndigheten, 

2014). CDM-projekt är i regel är belägna i utvecklingsländer där det inte finns ett eget Kyotoåta-

gande. Tanken är att denna typ av projekt både ska minska utsläppen och hjälpa utvecklingslän-

derna mot en mer miljöanpassad utveckling. Krav som finns på CDM-projekt är att de måste 

inbringa en större utsläppsreduktion än normalfallet samt att de måste få godkänt av nationella 

myndigheter utsedda för att bedöma projektens tillämplighet, detta efter utförlig utvärdering och 

prövningar. Detta överses i sin tur av CDM-styrelsen, som verkar i de länder som har undertecknat 
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Kyotoprotokollet (UNFCCC, 2014).  JI-projekt bygger på ett gemensamt genomförande av en 

klimatsatsning där samtliga inblandade länder har ett åtagande i enlighet med Kyotoprotokollet. 

Vidare får samtliga länder tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna (Energimyndigheten, 2015). 

Klimatkompensation - ingen långsiktig lösning 

Klimatkompensation i sig självt är ingen långsiktig lösning för att minska utsläppen av växthusga-

ser till atmosfären, på lång sikt skulle de snarare krävas ändringar i beteende-och konsumtions-

mönster. Utsläpp kan dessvärre inte göras ogjorda trots miljövänliga tekniklösningar och ekono-

miska medel. Naturskyddsföreningen (2015) framhåller å andra sidan att klimatkompensation kan 

vara ett steg i rätt riktning i den mening att verksamheter ofta blir mer införstådda med den påver-

kan som de orsakar miljön om den översätts till siffror. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att klimatkompensationens effektivitet kan variera kraftigt bero-

ende på typ och omfattning. Ett sätt att säkerställa att kompensationen i fråga gör någon nytta är 

genom att se till att den utförs i samråd med en aktör som har naturens och samhällets bästa i 

beaktande, snarare än ekonomisk vinning (Utsläppsrätt, 2015).  
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