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Förord 
 

Under arbetet har vi träffat ett flertal personer som har hjälpt oss att komma framåt med vår 

studie. Vi vill börja med att tacka vår handledare Gunnar Wramsby för värdefulla reflektioner 

samt vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka våra opponenter för relevant feedback 

som fått oss att upptäcka nya möjligheter och se arbetet från en annan synvinkel. Vi vill 

slutligen tacka våra respondenter som gett oss värdefull information, utan deras kunskap hade 

denna studie inte varit möjlig för oss att genomföra.  
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Sammanfattning 

Problembakgrund  

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. 

För att minska miljöpåverkan behöver de bygga med minsta möjliga påverkan på miljön 

samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt. Ett sätt att konkretisera hållbarhetsarbetet är genom 

miljöcertifieringssystem som innebär en bedömning av hur hållbar en byggnad är utifrån 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.  

 

Frågeställningar 

 Vilka incitament finns det för företag inom bygg- och fastighetssektorn att bygga 

miljömässigt hållbart samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt? 

 

 Vilka för- och nackdelar förekommer vid investering i miljöcertifieringssystem? 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka incitament och drivkrafter som ligger bakom att 

företag inom bygg- och fastighetssektorn väljer att investera i hållbara byggnader ur ett 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  

 

Metod 

Studien utgår från en abduktiv ansats och fallstudieobjekten är Peab, Skanska och NCC. 

Studiens primärdata har samlats in genom intervjuer med respondenter som har olika 

befattningar på företagen samt tre fastighetsmäklare för att få en bild hur efterfrågan på 

hållbara byggnader ser ut.  

 

Slutsats 

Studiens slutsats är att företag inom bygg-och fastighetssektorn betraktar hållbarhetsarbetet 

som ett sätt att stärka varumärket, ge konkurrensfördelar och har även vid interna projekt visat 

på en ökad lönsamhet. Genom att miljöcertifiera byggnader får de ett ökat skydd mot framtida 

miljö- och byggnadskrav. Det finns emellertid både för- och nackdelar med miljöcertifieringar 

men fallstudieobjekten visar att fördelarna överväger. För att öka företagens incitament att 

bygga hållbart krävs en ökad kundefterfrågan.  

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, hållbarhet, hållbart byggande, lönsamhet 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background 

The construction and real estate sector accounts for 40 percent of total energy consumption in 

Sweden. To reduce environmental impact, they need to build with the least possible 

environmental impact while economically profitable. One way of concretizing sustainability 

is through certifications, which assesses how sustainable a building is based on economic, 

environmental and social aspects. 

 

Problem 

 What incentives are there for companies in the construction and real estate sector to 

build environmentally sustainable while economically profitable?  

 

 What are the advantages and disadvantages of investing in certifications? 

 

Purpose 

The purpose of this study is to describe the incentives and driving forces why companies in 

the construction and real estate sector choose to invest in sustainable buildings from an 

economic and environmental perspective. 

 

Method 

This study is based on an abductive approach and case studies are Peab, Skanska and NCC. 

The study's primary data has been collected through interviews with respondents who have 

different positions in the companies and three real estate agents, to get an idea how demand 

for sustainable buildings looks like. 

 

Conclusion 

 

The study concludes that companies in the construction and real estate sector regard 

sustainability efforts as brand strengthening, providing competitive advantages and has also 

shown increased profitability in internal projects. Certificated buildings have protection for 

future environmental and building requirements. However, there are both advantages and 

disadvantages of certifications, nevertheless, case studies agree that the benefits are 

predominant. To increase companies' incentives to build sustainable, increased customer 

demand is required.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, sustainability, sustainable construction, 

profitability  

 

 

 



Ordlista 

Hållbart byggande - Grundas på begreppet hållbar utveckling. Innebär att bygga 

resurseffektivt utan att bidra till den globala uppvärmningen.  

 

Beställare - Kan även kallas byggherre och är den uppdragsgivande personen som 

exempelvis bestämmer att något ska byggas, rivas eller byggas om.   

 

Entreprenör - En person eller företag som utför arbeten på entreprenad.  

 

Miljöcertifiering - Märkning av en byggnad som visar att den uppfyller kraven för en viss 

miljöprestanda. 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) - att företag tar ett frivilligt ansvar ur ett 

ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt perspektiv. 

 

TBL - (Triple Bottom Line) - En teoretisk modell för hur företag bör redovisa sitt 

hållbarhetsarbete, (se teoriavsnitt 3.6). 

 

Kommersiella fastigheter - Fastigheter där affärsverksamhet bedrivs, exempelvis kontor, 

butiker och restauranger.   

 

Traditionella fastigheter/byggnader - Övriga byggnader som inte är miljöcertifierade. 

 

Begagnad bostad - Befintlig bostad som en annan person har ägt och bott i tidigare.  
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en inledande information till studiens ämnesval. Till en början beskrivs 

bakgrunden till varför hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetssektorn är av betydelse 

vilket leder vidare till den problemdiskussion som studien baseras på. Problemdiskussionen 

mynnar ut i ett syfte och två frågeställningar samt studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Mänskligheten förbrukar mer av jordens resurser än vad naturen kan reproducera. WWFs 

Living Planet Report (2016) visar de konsekvenser som vårt ekologiska fotavtryck bidrar till. 

Globalt lever och konsumerar vi som att vi hade 1,6 jordklot att leva på. Sveriges befolkning 

har en livsstil som kräver mer än 4 jordklot vilket inte är långsiktigt hållbart. Att överstiga 

jordens biokapacitet är möjligt under en kortare tid men på lång sikt kan det få förödande 

konsekvenser. Konsekvenserna är allt tydligare och det är ingen nyhet att vi står inför ett 

klimathot, trots detta kan det enligt data över ekologiska fotavtryck inte ses någon avsiktlig 

minskning av påverkan. De händelser som bidragit till tillfällig minskning har bland annat 

varit reaktioner på ekonomiska kriser såsom oljekrisen 1973 och lågkonjunkturen 2008-2009. 

Minskningarna till följd av kriserna var endast temporärt för att sedan öka till tidigare nivå. 

För att det ska bli mer hållbart måste alla arbeta med en förändring till en mer hållbar 

konsumtion och produktion vilket leder till en minskad klimatpåverkan. 

 

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i 

Sverige (Statens energimyndighet, 2015). Genom att jämföra denna siffra med 

transportsektorn som har en energiförbrukning på 23 procent, kan slutsatsen dras att bygg- 

och fastighetssektorn står inför stora utmaningar. Att minska energianvändningen är en 

central och betydande del i att nå en hållbar utveckling. Av Sveriges totala tillförda energi år 

2015 kom 30 procent från fossila bränslen (ibid.). Fossila bränslen har en negativ inverkan på 

klimatet samt miljön vilket gör det ytterst relevant att minska den totala energianvändningen. 

Att minska energianvändningen har inte enbart betydelse ur ett lokalt och nationellt 

perspektiv utan även internationellt.  

 

Hållbar utveckling är ett ord som vi nästan dagligen påträffar. FN definierar hållbar 

utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Förenta nationerna, 1987). Sverige 

har idag 16 olika miljömål. Ett av dessa är God bebyggd miljö som främjar god hushållning av 

mark, vatten och andra resurser. Målet berör bygg- och fastighetssektorn i samband med hur 

byggnader utformas och uppförs, vilket har betydelse för miljön (Naturvårdsverket, 2016 [a]). 

Begränsad miljöpåverkan är ett annat mål som berör bygg- och fastighetssektorn i och med 

att de behöver vara med och minska den totala klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2016 [b]). 

Det är därför viktigt att redan nu bygga hållbart för att kunna uppfylla de krav som ställs för 

att nå framtidens miljömål. För att nå de målsättningar som ställts har bygg- och 

fastighetssektorn utvecklat konceptet hållbart byggande.  
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Kellner (2016, 31 oktober) betonar vikten av att företag i bygg- och fastighetssektorn ställer 

krav på produkter och leverantörer samtidigt som de effektiviserar sin byggproduktion. Att 

bygga hållbart innebär att uppföra byggnader på ett resurseffektivt sätt utan att bidra till den 

globala uppvärmningen. 

 

Idén till att skriva om hållbart byggande kom upp under kursen “effektiv energianvändning” 

då begreppen hållbara byggnader och energieffektivisering av byggnader introducerades. 

Genom att koppla hållbart byggande till investeringsbedömning blir ämnet extra intressant. Vi 

har tidigare varit i kontakt med Passivhuscentrum i Alingsås och bokade därför in ett 

inledande möte med Karin Ahlström Ullbro. Karin är miljöekonom och arbetar bland annat 

med att hitta ekonomiska incitament till att bygga hållbart. Vid mötet diskuterades olika 

infallsvinklar kring ämnet hållbart byggande och de teorier som är aktuella för studien. Karin 

Ahlström Ullbro (personlig kommunikation, 6 februari, 2017), poängterar vikten av att de 

byggnader som byggs och renoveras idag kommer finnas i samhället under en lång tid 

framöver. Under en byggnads livstid påverkas miljön på olika sätt. Det börjar med olika 

materialval och hur råvarorna framställs, sedan följer byggprocessen med tillverkning och 

transporter. Slutligen ska byggnaden stå många år och under den tiden används energi till 

bland annat el och uppvärmning. Ur ett livscykelperspektiv har således byggnader en stor 

påverkan på miljön.  

 

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 

Hållbarhet är en viktig fråga för företag att förhålla sig till och allt fler företag arbetar aktivt 

med hållbarhet på olika sätt (Cagliano & Longoni, 2015). Detta eftersom konsumenter, 

anställda och övriga intressenter är allt mer kritiska och uppmärksamma inför företags 

beteende och agerande. En utmaning för bygg- och fastighetssektorn är att det fram till år 

2025 behöver byggas ungefär 700 000 nya bostäder (Boverket, 2016). Att bygga miljömässigt 

hållbart, det vill säga med minsta möjliga påverkan på miljön samtidigt som det är 

ekonomiskt lönsamt är en svår balansgång. Denna konflikt är något som byggföretagen måste 

ta ställning till när det gäller framtida bostadsbyggande (ibid.) 

 

Ett sätt att arbeta med hållbarhet är genom CSR, Corporate Social Responsibility (Grankvist, 

2009). EU-kommissionens (u.å.) definition av CSR är ett frivilligt ansvarstagande av företag 

där de integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet utöver det som lagen 

kräver. Enligt Strand, Freeman och Hockerts (2014) kan CSR stärka företaget jämfört med 

företag som saknar hållbarhetsarbete. För att nå ett långsiktigt resultat av företagets 

hållbarhetsarbete måste det vara integrerat i företagets strategier. Porter och Kramer (2006) 

betonar att med hjälp av ett starkt ledarskap, anpassning i hela organisationen, samt tydliga 

incitament så kan ett långsiktigt resultat uppnås.  

 

Det är av stor vikt att bygg- och fastighetssektorn utöver sitt traditionella hållbarhetsarbete 

även integrerar social och ekonomisk hänsyn i sin verksamhet och arbetar med CSR (Kellner, 

2014, 22 maj). Att arbeta med hållbarhet kan vara komplext och svårt att implementera i hela 
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organisationskedjan (Bonn & Fisher, 2011). Beslutsfattare bör balansera lönsamheten med 

hållbarhet och ta hänsyn till alla intressenter samt miljön. Enligt Svenskt näringsliv (2006) är 

det viktigt att företags lönsamhets- och hållbarhetsarbete samspelar. Om lönsamheten 

åsidosätts blir det svårt att finansiera hållbarhetsprojekt. Om företaget åsidosätter hållbarheten 

kan företag få dåligt rykte vilket kan leda till förlorade kunder och en minskad lönsamhet.  

 

Vilka incitament finns det för företag inom bygg- och fastighetssektorn att bygga miljömässigt 

hållbart samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt? 

 

Ett sätt att konkretisera sitt miljöarbete är genom miljöcertifiering av byggnader (Sweden 

Green Building Council 2016). En miljöcertifiering är en bedömning av hur hållbar en 

byggnad är utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Wiley, Benefield och 

Johnson (2008) menar att omfattningen för hållbara byggnader är mycket bred och därmed 

inkluderar många steg som har påverkan på miljön. Därför är beteendet hos bygg- och 

fastighetssektorn en viktig aspekt för en hållbar och minskad miljöpåverkan (Eichholtz, Kok 

och Quigley, 2010). Vilket även Kellner (2016, 31 oktober) belyser och menar att det är av 

stor betydelse att se drivkrafterna bakom hållbara investeringar. 

 

Vilka för- och nackdelar förekommer vid investering i miljöcertifieringssystem? 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva vilka incitament och drivkrafter som ligger bakom att 

företag inom bygg- och fastighetssektorn väljer att investera i hållbara byggnader ur ett 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

1.4 Avgränsningar 

Studien fokuserar på hur byggföretag förhåller sig till hållbart byggande vid nyproduktion av 

bostäder. Med hållbara byggnader menas de byggnader som har uppnått kraven enligt de 

miljöcertifieringssystem som finns i Sverige. Det finns olika infallsvinklar kring hållbart 

byggande och vi har valt att avgränsa studien till investeringsbeslut samt de berörda teorierna. 

Studien innefattar inte de tekniska aspekterna kring miljöklassning, olika energistandarder och 

byggande i allmänhet. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs studiens undersökningsmetod och tillvägagångssätt. Studiens urval 

och intervjupersoner presenteras, samt hur empirin samlades in kommer även beskrivas. 

Slutligen beskrivs studiens validitet och reliabilitet.  

2.1 Genomförande 

För att uppnå syftet med studien har metoden utgått från ett fokus på bygg- och 

fastighetssektorns arbete med hållbart byggande och de incitament som ligger bakom 

investeringar i detta. Med hjälp av tidigare forskning, böcker och artiklar har vi studerat de 

modeller och teorier som berör företags arbete med hållbarhet. Begreppet hållbart byggande 

är komplext med flera olika tolkningar och det är därför av stor vikt att förstå det specifika 

företagets syn på det.  

 

En deduktiv ansats handlar om att man utgår från teorin för att ta fram empirin (Jacobsen, 

2002). Medan den induktiva ansatsen bygger på att man först samlar in information det vill 

säga empirin för att sedan utforma teori och på så sätt dra en slutsats. Genom ett deduktiv 

ansats menar Jacobsen (2002) att viss problematik kan uppstå, det är lätt att forskaren enbart 

letar efter den information som är relevant för att bekräfta teorin. Studien bygger på teorier 

kring CSR och övrigt hållbarhetsarbete. Utifrån dessa övergripande teorier går det inte att dra 

några exakta antagande eftersom företag väljer olika hur de vill applicera miljöarbetet. 

Teoretiska referensramen ligger därav som grund för att sedan anpassas utifrån bygg- och 

fastighetssektorns vinkel och därför kombinerades en deduktiv och en induktiv ansats vilket 

bildar en abduktiv ansats för att få ett varierat synsätt.  

2.2 Teoretisk bakgrund 

För att besvara studiens frågeställning behövdes både primär- och sekundärdata samlas in. 

Vid vår inledande sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar användes biblioteket vid 

Högskolan i Halmstad och Campus Varberg. Uppsatsens nyckelord användes för att 

koncentrera informationssökningen. Litteraturen som eftersöktes berörde bland annat företags 

hållbarhetsarbete, CSR, miljöcertifieringar och hållbart byggande. Övriga sökord som använts 

för att samla in sekundärdata är “sustainability”, “corporate social responsibility”, 

”profitability”, “sustainable construction” med flera. Sekundärdata valdes ut utifrån relevans, 

för att uppfylla syftet med studien och besvara frågeställningarna. En teori som lägger stor 

vikt vid företags arbete med hållbarhet är CSR och denna ligger som grund för den teoretiska 

referensramen. Lagstiftning kring byggregler och miljöpåverkan, olika miljöcertifieringar 

samt hur lönsamheten ser ut för investeringar i hållbart byggande är övriga teorier som tas upp 

under referensramen. Dessa teorier valdes då vi genom en snabb överblick av 

fallstudieföretagens hållbarhetsredovisningar förstod att detta var väsentliga delar i 

hållbarhetsarbetet.  
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Ett inledande möte hölls med Karin Ahlström Ullbro, miljöekonom, på Passivhuscentrum där 

ämnet kopplat till olika teorier diskuterades. Fallstudieföretagens hållbarhetsredovisningar 

från 2016 samt deras hemsidor har även använts för att ge underlag till studien. 

Hållbarhetsredovisningarna gav en översiktlig bild kring företagens arbete med hållbarhet. 

För att samla in information till empirin och få en djupare analys genomfördes även en 

fallstudie med personliga intervjuer som beskrivs nedan.  

2.3 Fallstudie 

En fallstudie innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) att man undersöker ett 

fåtal objekt ur olika aspekter. I en fallstudie väljs exempelvis en bransch ut och sedan görs 

djupgående undersökningar. Vårt val föll på en fallstudie för att på ett tydligt sätt förstå de 

motiv och drivkrafter som ligger bakom att företag inom bygg- och fastighetssektorn 

investerar i både ekonomiskt och miljömässigt hållbara byggnader och vilken hänsyn som tas 

till detta vid investeringar.  

 

2.3.1 Val av företag 

Studien undersöker stora företag inom bygg- och fastighetssektorn som aktivt arbetar med 

hållbarhet och förmedlar detta via antingen hållbarhetsrapport, årsredovisning eller företagets 

hemsida. Enligt Sveriges byggindustrier (2016) är Peab, Skanska och NCC de tre största 

byggföretagen i Sverige och står tillsammans för 58 procent av omsättningen på den svenska 

marknaden. Därför föll valet ganska naturligt på dessa som fallstudieobjekt. Anledningen till 

att stora byggföretag valdes ut beror på ett antagande om att stora företag har utvecklat en 

tydlig plan för deras hållbarhetsarbete och att de finns tillgänglig information kring detta. På 

företagens webbsidor beskrivs deras hållbarhetsarbete vilket bekräftade vårt antagande. Alla 

tre företagen har aktuella projekt och kontor i vår närmaste omgivning vilket gör det 

geografiskt lägligt att undersöka Peab, Skanska och NCC. Företagen arbetar även med 

hållbarhetsredovisning på olika sätt vilket gör att vi även kan ta del av fakta kring deras arbete 

gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer därifrån. Fallstudieföretagen 

fastställdes innan kontakt med företagen upprättats.   

 

2.3.2 Intervjumetodik och intervjuguide 

För att erhålla ett helhetsperspektiv, uppfylla syftet och besvara frågeställningarna 

genomfördes kvalitativa intervjuer med personer med olika befattningar och kopplingar till 

hållbart byggande. En kvalitativ forskning besvarar frågor som innefattar “vad” och “hur”, för 

att skapa en ökad förståelse för ett ämne (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En kvalitativ 

forskning valdes således eftersom syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring 

hållbart byggande och ta reda på de drivkrafter som ligger till grund för företagens 

investeringar i ekonomiskt och miljömässigt hållbara byggnader. Detta bekräftar även 

Jacobsen (2002) genom att en undersökande problemställning kräver en metod som på ett 

nyanserat sätt kan gå på djupet och fokusera på ett fåtal enheter enligt den kvalitativa 

metoden. 
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Primärdata samlades i första hand in genom personliga intervjuer och i andra hand 

genomfördes telefon- eller mejlintervjuer. Fördelen med personlig kontakt är att följdfrågor 

kan ställas och otydligheter kan redas ut direkt. Enligt Jacobsen (2002) har människor lättare 

att samtala vid en personlig intervju samtidigt som det ger en möjlighet att avläsa 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Även om personliga intervjuer är tidskrävande (Jacobsen, 

2002) är det den metod som bäst lämpar sig för vår typ av studie. För att intervjuerna skulle 

leda till bra och innehållsrika svar skickades frågorna till respondenterna i förväg. På så sätt 

hade intervjupersonerna en möjlighet att i förväg läsa igenom frågorna och förbereda 

genomtänkta svar. För att säkerställa tillförlitligheten spelades intervjuerna in för en möjlighet 

att lyssna igenom intervjun ytterligare en gång. Mejlkommunikation har även utförts för att 

komplettera intervjuerna då frågor i efterhand har dykt upp.  Efter att texten sammanställts 

skickades den till respondenterna för att de skulle ha en chans att förtydliga om det skett 

någon missuppfattning.  

 

Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Intervjun inleddes med 

en kortare presentation av företaget och respondentens roll i företaget. Vilket enligt Jacobsen 

(2002) kan fungera som en uppvärmning. Hållbart byggande är ett komplext begrepp med 

flera olika tolkningar. Det är därför av stor vikt att förstå konceptet hållbart byggande utifrån 

det specifika företagets synvinkel. Intervjun var indelad i två delar med frågor med öppna 

svar, en del frågor gällde investeringsbeslut och en del hållbarhetsarbete. Intervjufrågorna 

anpassades utifrån respondentens kunskapsområde baserat på bland annat arbetsuppgifter och 

erfarenhet.  Intervjuerna avslutades med att intervjupersonen besvarade om det är något övrigt 

som kan vara relevant för studien. Detta är enligt Jacobsen (2002) ett bra avslut på en intervju 

då man inte riskerar att intervjupersonen blir sittande med information som inte kommit fram. 

Ju fler intervjuer som genomfördes desto bättre kvalitet blev det på frågorna och 

respondentens svar. Vi lärde oss efter varje intervju att formulera och anpassa frågorna bättre 

samtidigt som vi lättare förstod vad respondenten berättade om. Det i sin tur gjorde att vi blev 

bättre på att ställa följdfrågor vilket är viktigt då det är de frågorna som ger de mest 

intressanta svaren. Det var därför givande att genomföra flera intervjuer. 

 

2.3.3 Urval 

Studien syftar till att beskriva vilka incitament som ligger bakom byggföretags vilja att 

investera i hållbara byggnader, med utgångspunkt från de tre företagen: Peab, Skanska och 

NCC. Respondenterna som ingår i studien har valts ut av företagen efter att de kontaktades 

via mejl eller telefon. När vi kontaktade företagen beskrev vi kortfattat studiens syfte och 

frågeställningar för att företagen skulle få en uppfattning av vad vi skulle undersöka. För att få 

en djupare förståelse och en bättre helhetsbild intervjuades personer med olika befattningar. 

När det gäller urvalet i studien för den valda metoden är vi författare väl medvetna om att 

företagen och respondenterna kan ha stor inverkan på resultatet. Ett för stort urval kan vara 

negativt eftersom en djupgående undersökning av varje företag kan leda till tidsbrist vilket gör 

att undersökningen förlorar sin trovärdighet. Med ett litet urval däremot kan relevant och 



7 
 

betydande information missas. Därför föll valet på att genomföra minst två intervjuer per 

företag.  

 

Under arbetets gång har vi vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med Karin Ahlström Ullbro 

på Passivhuscentrum för att diskutera bland annat teorier, möjliga intervjupersoner, 

intervjufrågor och liknande. Byggföretagen representerar utbudssidan och för att beskriva 

efterfrågesidan gällande hållbara byggnader kontaktades fastighetsmäklare från olika 

mäklarfirmor i olika städer. Anledningen att olika mäklare valdes ut var för att få en bredare 

bild som avspeglar marknaden. Fastighetsmäklarna besvarade frågor kring efterfrågan och 

marknadsföring av hållbara bostäder.   

 

Respondent  Befattning Företag och Arbetsort Typ av intervju 

och tid 

Datum 

Johanna Nordström Gruppchef - Hållbara 

affärsutveckling 

Skanska - Göteborg Personlig  

30 min  

30/3 - 

2017 

Hans Wallström Hållbarhetschef Skanska - Stockholm Telefon 

40 min 

7/4 - 

2017 

Martin Jorlöv Projektchef Skanska - Göteborg Personlig 

70 min 

21/4 - 

2017 

Svante Wijk Energistrateg NCC - Göteborg Telefon 

60 min 

31/3 - 

2017 

Magdalena 

Kvernes 

Gruppchef - 

Installation och miljö 

NCC - Göteborg Personlig 

35 min 

21/4 -

2017 

Peter Svensson  VD Peab bostad Peab - Solna Skype 

40 min 

19/4 - 

2017 

Maria Franzén Utvecklingsledare - 

miljöcertifieringar 

Peab - Göteborg Personlig 

50 min 

25/4 - 

2017 

Johanna Rådahl Fastighetsmäklare Svensk 

Fastighetsförmedling - 

Varberg 

Personlig 

20 min 

18/4 - 

2017 

Matilda Ling 

Thodenius 

Fastighetsmäklare Bjurfors - Malmö Mejl 24/4 - 

2017 

Johanna Sallhag Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån - 

Malmö 

Mejl 15/5 - 

2017 

Tabell 1: Respondenter 
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2.4 Validitet och Reliabilitet 

Oavsett vilken metod som väljs för att samla in information till en undersökning är det viktigt 

att beakta såväl validitet som reliabilitet. Validitet uttrycker giltigheten och huruvida det går 

att dra en allmän slutsats, det vill säga att undersökningen mäter det man avsåg att mäta. 

Reliabilitet utgår däremot från tillförlitligheten i undersökningen det vill säga om det går att 

lita på mätinstrumentet och därmed resultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

 

Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta precis det som det är avsett att mäta 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Detta är av stor vikt eftersom om mätinstrumentet inte 

mäter det de avser att mäta spelar det ingen roll om själva mätningen eller tolkningen av 

resultatet är tillförlitligt. Uttrycket kan sedan delas in i två olika delar, inre och yttre validitet. 

Den inre validiteten mäts genom att analysera hur väl undersökningens begrepp och dess 

mätbara definitioner stämmer överens. Genom att se hur de mätbara definitionerna stämmer 

överens med verkligheten kan den yttre validiteten mätas (Ibid.). I vår studie eftersträvas en 

hög validitet genom att undersökningar och insamling av data har hämtats genom personliga 

intervjuer med olika personer inom samma företag. Genom att jämföra hur intervjupersonerna 

ser på företaget har vi kunnat försäkra oss om en hög validitet. Intervjupersonerna för 

undersökningen har fått liknande frågor och det går därför att jämföra resultaten och komma 

fram till en gemensam bild av ämnet.   

 

Reliabilitet är tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultaten från en observation får 

samma utfall om den skulle genomföras flera gånger, eller om den påverkas av slumpmässiga 

eller tillfälliga förutsättningar. Andra ska kunna göra samma observation och få samma 

resultat, vilket kännetecknar en hög reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I vår 

studie har vi försäkrat oss om en hög reliabilitet genom att vi har undersökt ett urval på tre 

olika bygg- och fastighetsföretag med koppling till hållbart byggande samt tre olika mäklare. 

Företagen har olika koppling till hållbart byggande, detta för att få ett bredare och 

trovärdigare underlag än vid en undersökning ur enbart en synvinkel. Vår undersökning är av 

tolkande karaktär och därför har intervjuerna spelats in för en möjlighet att lyssna igenom 

intervjuerna ytterligare gånger om det uppstod tolkningsmöjligheter. Detta diskuterades 

tillsammans och i de fall då det uppstod osäkerhet kontaktades intervjupersonen igen.  

2.5 Metodkritik 

Faktan kring fallstudieföretagen baseras på intervjuer och årsredovisningar. Det finns då en 

risk att det enbart är information av positiv karaktär som förmedlas. Detta har vi försökt att 

undvika genom en så kallad “gossiping” metod, där vi har ställt några frågor kring andra 

bygg- och fastighetsföretags arbete med hållbarhet. Detta för att se om det finns något som 

företagen själva väljer att undanhålla men som konkurrenter gärna berättar om. Metoden har 

inte gett förväntat resultat eftersom respondenterna inte hade något konkret att säga om sina 

konkurrenter. Detta kan även visa på att fallstudieföretagen arbetar på liknande sätt gällande 

hållbarhet, det vill säga det finns inga större skillnader mellan företagen. Det var inget oväntat 
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eller överraskande som dök upp under intervjuerna, vilket är synd då det kunde ha stärkt 

studien ytterligare. 

 

Det är också viktigt att ha i åtanke att valet av intervjupersoner präglar studien. Därför valdes 

mer än en person per företag ut, vår målsättning var att intervjua personer med olika 

arbetsuppgifter och som arbetade i olika regioner. Att intervjua respondenter med olika 

arbetsuppgifter var givande då de kunde beskriva företaget ur olika vinklar och uppgifter som 

första respondenten från företaget hade lämnat kunde bekräftas eller förtydligas av andra 

respondenten. Gällande spridningen av regioner lyckades vi till viss del då respondenternas 

arbetsorter skilde sig något åt. Av geografiska skäl var det enklare att genomföra personliga 

intervjuer i vår närmaste omgivning och därför genomfördes Skype- eller telefonintervju med 

de respondenter vars arbetsort befann sig för långt bort.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar de teorier som ligger till grund för studien. Referensramen inleds 

med definition, miljöcertifieringar och aktuell lagstiftning för hållbart byggande, följt av 

CSR som är studiens teoretiska modell. Avslutningsvis diskuteras lönsamhet kring 

hållbarhet samt en sammanfattning av referensramen.  

3.1 Definition hållbart byggande 

Hållbart byggande är ett begrepp som baseras på definitionen för hållbar utveckling och det 

finns ingen entydig bild över begreppets innebörd. Enligt Danielle Freilich (u.å), 

miljöansvarig på Sveriges byggindustrier, innebär hållbart byggande ett resurseffektivt 

byggande som ger samhället förutsättningar för tillväxt av bostäder, lokaler samt övriga 

byggnader. Även Kellner (2016, 31 oktober) har denna tolkning av hållbart byggande med 

kompletteringen att byggandet ska ske utan påverkan på den globala uppvärmningen. 

Konceptet hållbart byggande har under de senaste åren haft en stark uppgång inom bygg- och 

fastighetssektorn och blivit ett sätt att positionera sig på marknaden för flertalet av de stora 

företagen. Hållbara byggnader definieras i studien som de byggnader som har uppnått en 

miljöcertifiering såsom LEED, BREEAM, Miljöbyggnad eller Svanen. 

3.1.2 Hållbara materialval 

Materialval i hållbara byggnader är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att verka för en giftfri 

och god bebyggd miljö. Byggföretag behöver därför ta ansvar för att välja miljöbedömda 

byggvaror på ett medvetet sätt. Byggvarubedömningen (2015) arbetar med miljöbedömning 

av varor och deras vision är att aktivt bidra till att bygg- och fastighetssektorn utvecklar 

hållbara lösningar samt inspirerar till att nå en giftfri miljö. Byggvarubedömningen (2015) 

tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av byggmaterial som är bra för 

miljön. De erbjuder även ett webbaserat projektverktyg som dokumenterar de byggvaror som 

används och ger därmed en fullständig spårbarhet under hela byggnadens livslängd. 

 

Miljöpåverkan för byggprocessen inklusive material är viktigt att se till när byggnader 

uppförs (Sveriges Träbyggnadskansli, 2017). Miljöpåverkan från att bygga en vertikalt 

bärande stomme i massivträ är väsentligt lägre jämfört med betong eller stål. Under hela 

byggnadens livslängd lagrar träet koldioxid och om byggnaden rivs helt eller delvis kan träet 

återanvändas eller materialåtervinnas vilket ytterligare förlänger koldioxidens lagringstid. 

Fördelarna med att bygga med massivträteknik är att det är effektivare, variation på arkitektur 

samt ett lätt och starkt material som passar bra för industrialisering. Ett vanligt dilemma 

angående massivträteknik är om det står emot brand lika bra som stål- och 

betongkonstruktioner. Enligt Fredholm (2014) förekommer forskning kring detta för att bygga 

säkra träbyggnader. Men för att öka intresset för att bygga med massivträteknik behövs bland 

annat mer forskning som stärker brandsäkerheten.  
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3.2 Miljöcertifieringssystem  

Miljöcertifiering av byggnader är en drivkraft för att arbeta med hållbarhet och ger företag 

verktyg för att driva på utvecklingen i riktning mot hållbart byggande. En miljöcertifiering är 

en bedömning av hur hållbar en byggnad är utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekter. Beroende på vilket system som används bedöms byggnadens miljöprestanda på 

olika sätt. SGBC, Sweden Green Building Council (2016) är Sveriges ledande organisation 

inom hållbart byggande och erbjuder verktyg samt utbildningar för att fler ska välja hållbara 

lösningar. SGBC arbetar med Miljöbyggnad, LEED och BREEAM som 

miljöcertifieringssystem. World Green Building Council (2013) framhäver att ökad förståelse 

för konceptet hållbarhet ger högre betalningsvilja och att det nödvändigtvis inte behöver bli 

mycket dyrare att bygga hållbart, ifall miljöstrategierna integreras redan i början av 

utvecklingsprocessen. Eichholtz, Kok och Quigley (2010) betonar att miljöcertifierade 

byggnader har ett skydd mot framtida skärpta miljö- och byggnadskrav samt att 

energibesparande åtgärder är billigare att applicera vid nybyggnation än vid ombyggnation.  

 

Bonde, Lind och Lundström (2009) belyser dock några problem som kan uppkomma i 

samband med att bedöma byggnadens miljöprestanda ur ett ekonomiskt perspektiv. De menar 

på att incitament som skulle få bygg- och fastighetssektorn att växa snabbare är 

skattelättnader och fördelaktigare finansieringsalternativ. Ytterligare ett hinder är de svenska 

hyreskontrakten där hyresvärden står för drift- och underhållskostnader, vilket medför att 

hyresgästen saknar ekonomiska incitament att minska energi- och vattenförbrukningen.  

 

Zalejska-Jonsson (2014) visar i sin rapport att det kostar mer att bygga miljöcertifierade 

byggnader. Dock varierar kostnaden beroende på projekt och vilken miljöcertifiering som 

används. Mellan 3-10 procent högre budget krävs vid en miljöcertifierad byggnad jämfört 

med en konventionell byggnad. Även Bokalders och Block (2014) belyser för- och nackdelar 

med miljöklassningssystem. De fördelar som finns är att det ger ett tydligt gemensamt mål, 

synliggör goda exempel samt driver utvecklingen framåt för att bygga mer hållbart. De 

nackdelar som tas upp är att systemen är omfattande men ändå saknas vissa aspekter, risk för 

suboptimering samt att olika tekniska nivåer bedöms med lika poäng.  

3.2.1 LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, är det mest etablerade 

miljöcertifieringssystemet genom dess spridning i över 100 olika länder i världen, och är 

utvecklat av U.S Green Building Council (Sweden Green Building Council, 2016). Sverige 

har inte gjort någon lokal anpassning av systemet utan använder den internationella 

standarden. Systemet används för nybyggnad, ombyggnad samt för befintliga byggnader. 

Bedömningen av byggnadens miljöprestanda utgår från följande områden; närmiljö, 

inomhusklimat, vattenanvändning, energianvändning samt material. Bonuspoäng kan uppnås 

för innovation i projektet samt regional hänsyn.  
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Den maximala poängen för systemet är 100 och har 4 nivåer. Den lägsta nivån är Certifierad 

och för att nå den krävs det minst 40 poäng. Platinum är den högsta nivån och för att uppnå 

den krävs minst 80 poäng och däremellan finns nivåerna Silver och Guld.  

 

 

Figur 1. LEED. (Green Building Alliance, 2016) 

3.2.2 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och är 

utvecklat av BRE från Storbritannien (Sweden Green Building Council, 2016). Sedan 2013 

har Sweden Green Building Council anpassat BREEAM till svenska förhållanden och gjort en 

svensk version, BREEAM-SE som numera används på den svenska marknaden. BREEAM-

SE gör det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder samtidigt som 

man arbetar efter en internationell erkänd metod. Det ger ett högre värde i byggnader när 

miljöcertifieringen kan jämföras på en internationell marknad. Systemet används för 

nyproducerade och befintliga byggnader. Byggnadens miljöprestanda bedöms utifrån; 

projektledning, inomhusklimat, energianvändning, vattenhushållning, avfallshantering, 

markanvändning, påverkan på närmiljön, byggnadsmaterial, föroreningar samt byggnadens 

läge i förhållande till kommunikationsmedel. Extrapoäng kan också uppnås genom hur 

innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar. De olika nivåerna i systemet är Pass, Good, 

Very Good, Excellent och Outstanding. För att få en certifiering enligt BREEAM-SE krävs 

minst 30 procent av maximal poängsumma och för att nå den högsta nivån som är 

Outstanding krävs det 85 procent av maximal poängsumma. SGBC driver projektet 

BREEAM-SE 2017 som är en utveckling samt uppdatering av systemet. Projektets syfte är att 

göra en tydlig och aktuell manual som bygger på BRE:s internationella manual men som 

också är anpassad efter svenska lagar och riktlinjer, vilket ska gör det enklare att certifiera 

byggnader i Sverige.  

 

 

Figur 2.  BREEAM. (Sweden Green Building Council, 2013) 



13 
 

3.2.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader i Sverige och är 

enkel och kostnadseffektiv (Sweden Green Building Council, 2016). Systemet används för 

nyproducerade och befintliga byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms utifrån 

inomhusklimat, energi samt material. De nivåer som finns inom systemet är Brons, Silver och 

Guld. År 2012 lanserades version 2.1 och uppdateringen byggde på att beräkningsmetoderna 

har förtydligats och termerna har anpassats till bygg- och förvaltningsprocessens språkbruk. 

Under utveckling är Miljöbyggnad 3.0 som nu ska arbetas fram tillsammans med branschen, 

myndigheter samt akademi. Anledningen till att systemet ska revideras ytterligare är för att ny 

miljöteknik har utvecklats samt att politiska beslut har fattats som berör byggande och 

förvaltning. Det som var bästa tillgängliga teknik förut har nu blivit standard, och bygg- och 

fastighetssektorn behöver nya utmaningar att leva upp till för att klara Sveriges miljömål.  

 

 

Figur 3.  Logotype för Miljöbyggnad. (Sweden Green Building Council, 2016) 

3.2.4 Svanen 

Svanen är ett av Sveriges mest kända varumärke och är ett nordiskt miljömärkningssystem 

som drivs på uppdrag av regeringen (Svanen, u.å.). Svanenmärkning kan ske på en mängd 

olika produkter och tjänster samt av byggnader såsom flerbostadshus, småhus samt förskolor 

och skolor. Både nybyggnad och tillbyggnad kan certifieras med Svanen, i dagsläget går det 

inte att certifiera ombyggnad av befintlig byggnad.  Byggnadens miljöprestanda bedöms 

utifrån energi och ventilation, material, kvalitetsledning samt instruktioner för 

boende/förvaltare. Svanen har ett stort fokus på bland annat byggmaterial och kemikalier. De 

arbetar efter en försiktighetsprincip vilket innebär att om materialens hälso- och 

miljöpåverkan är osäker eller inte tillräckligt dokumenterad så är det bättre att förbjuda än 

tillåta. Svanen arbetar efter ett livscykelperspektiv när de ställer krav för att ta hänsyn till den 

totala miljöpåverkan (Bokalders & Block, 2014). 

 

 

Figur 4. Logotype för Svanen. (Svanen, u.å.) 
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3.3 Aktuell lagstiftning inom bygg- och fastighetssektorn 

För att bygg- och fastighetssektorn ska sträva efter att nå de mål och strategier som tagits fram 

finns det olika lagtexter som driver företagen till att bygga mer hållbart. Bygg- och 

fastighetssektorn berörs främst av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, 

Boverkets byggregler, EU-direktiv samt miljöbalken. Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

syftar till att främja en samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden och en 

hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Lagen omfattar bland annat krav 

på byggnadsverks tekniska egenskaper, bygglov, tillsyn och överklagande. Byggnadsverks 

tekniska egenskaper sätter riktlinjer för hur en nybyggnation eller ombyggnad får utformas. 

Ansökan om bygglov sker för att få ett godkännande på att byggnaden håller sig inom ramen 

för denna lag. Tillsynsmyndigheterna samarbetar med varandra och ingriper vid behov då det 

finns anledning att anta att någon inte följer plan- och bygglagen eller miljöbalken på rätt sätt. 

Bygg- och fastighetssektorn berörs också av miljöbalken (SFS 1998:808) då upprättande av 

byggnader inte får ske varsomhelst. Miljöbalken belyser att naturen har ett skyddsvärde och 

att människan ansvarar för att förvalta naturen väl. Plan- och byggförordningen (SFS 

2011:338) kompletterar och är mer detaljerad än plan- och bygglagen (2010:900). 

Förordningen innehåller bland annat tydligare definitioner, utformningskrav, betydande 

miljöpåverkan samt byggsanktionsavgifter. 

 

Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan- 

och bygglagen (2010:900) och Plan- och byggförordningen (2011:338). Föreskrifterna i 

Boverkets byggregler gäller vid uppförandet av en ny byggnad, tillbyggnad, rivningsarbete 

samt obebyggda tomter. Till föreskrifterna finns allmänna råd som innehåller generella 

rekommendationer. De allmänna råden anger hur någon bör handla för att uppfylla 

föreskrifterna. Boverket har tagit fram en vision om hur Sverige bör vara år 2025 för att nå 

målen om ett hållbart samhälle (Boverket, 2012). Visionen för att bygga hållbart är att allt 

byggande sker med fokus på hushållning med resurser, människors livskvalitet samt god 

hälsa. Byggnaderna ska vara miljövänliga och anpassningsbara, återvinningen av 

byggnadsmaterial har utvecklats samt att farliga ämnen till stor del har fasats ut. 

Miljöcertifieringssystemen har utvecklats till ett fåtal tydliga och internationella system som 

är väl anpassade samt att miljöcertifierade byggnader är allmänt efterfrågade. För att nå 

visionen anser Boverket att byggande och förvaltning miljöanpassas genom 

energieffektivisering och långsiktiga klimatförändringar samt att dialogen mellan 

myndigheter och bygg- och fastighetssektorn är i samförstånd.    

 

Det svenska samhället är även styrt av lagstiftningar inom Europeiska Unionen. Bygg- och 

fastighetssektorn berörs främst av Europaparlamentet och rådets direktiv om byggnaders 

energiprestanda (2010/31/EU) samt Europaparlamentet och rådets direktiv om 

energieffektivitet (2012/27/EU). Europaparlamentet och rådets direktiv (2010/31/EU) har 

implementerats i bland annat Plan- och bygglagen (2010:900) samt Plan- och 

byggförordningen (2011:338). Syftet med direktivet är att förbättra byggnaders 

energiprestanda genom att fastställa minimikrav och en gemensam metod.  
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Byggnader står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen och genom att begränsa 

energibehovet behöver byggnaders energiprestanda ses över samt regleras. I artikel 9 i 

direktivet (2010/31/EU) benämns att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 ska 

vara nära-nollenergibyggnader. Definitionen av en nära-nollenergibyggnad presenteras i en 

ändring av plan- och byggförordningen som träder i kraft den 1 april 2017. Dock har det tagit 

sju år att ta fram de konkreta reglerna och definitionen på en nära-nollenergibyggnad 

(Regeringen, 2016). Boverket (2017) arbetar med att ta fram tillämpningsföreskrifter till 

ändringen som därefter kommer finnas tillgänglig i Boverkets byggregler. Energimyndigheten 

(2014) samarbetar med Boverket i syfte för att ta fram underlag för hur byggreglerna ska 

sättas gentemot direktivets krav samt höja kunskapsnivån inom lågenergibyggande. Bygg- 

och fastighetssektorn berörs också av Europaparlamentet och rådets direktiv (2012/27/EU) 

som bland annat har implementerats i Boverkets byggregler. Syftet med direktivet är att öka 

energieffektiviteten med 20 procent till år 2020 samt att sätta en gemensam ram och 

minimikrav för energieffektivitet. Direktivet innehåller bland annat krav på byggregler och 

energideklarationer som byggföretag måste förhålla sig till. 

3.4 Upphandlingsformer  

När beslut fattats om att genomföra en nybyggnation genomförs detta antingen i egen regi 

eller genom upphandling, så kallat entreprenad. Inom bygg- och fastighetssektorn finns det 

olika upphandlingsformer där syftet är att beställare, även kallat byggherre, ska välja den mest 

effektiva och innovativa entreprenören för det specifika projektet. Beroende på genomförande 

har beställaren och entreprenören olika ansvar och möjlighet till påverkan (Konkurrensverket, 

2014). Tre vanligt förekommande entreprenadformer är:  

 

 Delad entreprenad - Här kan två eller flera entreprenörer anlitas som var och en står i 

direkt avtalsförhållande till beställaren. Exempelvis kan dessa aktörer ansvara för olika 

delar såsom byggnadsarbeten, el-arbeten, markarbeten etcetera. Beställaren ansvarar 

då för projektering och samordningen mellan de olika entreprenörerna.  

 Generalentreprenad - Vid generalentreprenad är det en entreprenör, vanligtvis en 

byggentreprenör, som anlitar olika underentreprenörer för de delar av entreprenaden 

där generalentreprenören saknar specialistkompetens, utrustning eller lämpliga 

medarbetare. Beställaren står således endast i kontraktsförhållande med en aktör och 

besparas samordningsarbetet vilket ingår i generalentreprenörens ansvar.   

 Totalentreprenad - Här är entreprenören projekteringsansvarig och har därmed 

yttersta ansvaret för att projektet uppfyller beställarens ändamål. Beställaren anger 

sina funktionskrav i olika tekniska rambeskrivningar varefter det är upp till 

entreprenören att själv avgöra på vilka sätt de angivna funktionskraven skall uppfyllas 

(Konkurrensverket, 2014).  
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Det finns även andra upphandlingsformer som används inom bygg- och fastighetssektorn, en 

arbetsform som blir allt vanligare är så kallad partnering. Partnering är en strukturerad 

samarbetsform där beställaren, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer samverkar 

för att genomföra projektet. Partnering bygger på förtroende och det är av stor vikt att alla 

medverkande spelar med öppna kort för att tillsammans komplettera varandra genom 

processen. Nyckelfaktorerna för ett väl fungerande partnering är gemensamma mål, 

gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi (Byggherrarna, u.å.).   

3.5 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility, CSR, handlar om företags frivilliga samhällsansvar uppdelat 

i tre områden; ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande (Grankvist, 2009). 

Enligt Grankvist (2009) har det blivit allt mer trendigt för företag att arbeta med CSR även 

om det råder en viss osäkerhet kring vad begreppet omfattar och inkluderar. Osäkerheten 

kring begreppet leder i sin tur till att företag har svårt att praktiskt implementera CSR. För att 

företag ska nå en långsiktig hållbarhet krävs det att de balanserar de tre områdena på bästa 

sätt. Det går enligt Grankvist (2009) inte att fokusera på enbart en eller två av områdena och 

ignorera den/de andra. Det är därmed av stor vikt att de tre områdena samspelar för att nå 

långsiktig hållbarhet där företaget både tjänar pengar, tar hänsyn till miljön och tar ett socialt 

ansvar på arbetsplatsen. Företags arbete med CSR kan ibland förväxlas med välgörenhet men 

enligt Löhman och Steinholtz (2003) handlar CSR inte om att företag offrar sin egen 

utveckling. CSR handlar om att företag ska vara vinstdrivande och öka sin lönsamhet 

samtidigt som de bidrar till en hållbar utveckling.   

3.6 Triple Bottom Line 

År 1994 introducerade den brittiska hållbarhetsexperten John Elkington begreppet Triple 

Bottom Line, även kallat TBL, som en markering till företag att de förutom finansiella resultat 

även skulle redovisa hur de hade bidragit till en minskad miljöpåverkan samt ökat sitt sociala 

ansvarstagande (Grankvist, 2009). Företag bör därför enligt Elkington redovisa det 

ekonomiska resultatet tillsammans med det resultat som gjorts inom miljö och samhället i en 

och samma årsredovisning (citerad i Grankvist, 2009). Idéen bakom TBL bygger på att 

företag ska ha en tredelad redovisning och fokus ska inte enbart ligga på “The Bottom Line” 

det vill säga det finansiella resultatet. Genom ett ändrat synsätt till “The Triple Bottom Line” 

tar företag hänsyn till alla tre områdena det vill säga företags finansiella resultat, ekologiska 

fotavtryck och sociala påverkan (Grankvist, 2009). Företagen visar genom att balansera de tre 

aspekterna att de har ett långsiktigt och hållbart perspektiv (Almgren, Brorson & Enell, 

2008).    
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Figur 5. Triple Bottom Line- modellen. (Autodesk - Sustainability solutions, 2015) 

3.6.1 Ekonomiskt ansvar 

Ekonomiskt ansvarstagande syftar till att driva verksamheten med så stor lönsamhet som 

möjligt och på så sätt ta sitt ansvar inför aktieägarna. Genom ekonomiskt ansvarstagande 

tryggas företagets finansiella ställning samtidigt som det ger avkastning på aktieägarnas 

investerade kapital (Grankvist, 2009). Inom företagsekonomin finns generellt en uppfattning 

att företag är vinstdrivande och arbetar med en strävan efter vinstmaximering (Brealey, Myers 

& Allen, 2014). Därför finns det företag som menar att hållbarhetsarbete enbart innebär en 

kostnad, begränsning eller välgörenhet (Porter & Kramer, 2006). Men enligt Porter och 

Kramer (2006) innebär det betydligt mer. Hållbarhetsarbete kan bland annat ge upphov till 

nya affärsmöjligheter, innovationer samt konkurrensfördelar. Om företag inte ägnar sig åt 

övrigt ansvarstagande utöver ansvaret inför aktieägarna riskerar företaget att förlora attraktion 

hos kunderna vilket därmed leder till minskade vinster och en lägre aktiekurs (Grankvist, 

2009).  

3.6.2 Miljömässigt ansvar 

Miljömässigt ansvar handlar om att driva företaget på ett sätt som inte påverkar miljön eller 

jordens naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt (Grankvist, 2009). Bland annat kan 

återanvändning och återvinning av material beröras, men även direkt och indirekt 

energianvändning, vattenförbrukning samt övrig miljöpåverkan. I Sverige handlade det tidiga 

miljöarbetet främst om att leva upp till det som lagen krävde snarare än en önskan om att 

minska miljöpåverkan. Detta har enligt Grankvist (2009) lett till att företagen har en intern 

brist på kunskap kring de för- och nackdelar som den minskade miljöpåverkan har inneburit. 

Genom att företag enbart utför åtgärder på grund av att lagen kräver det riskerar de att missa 

de eventuella kostnadsbesparingar som åtgärderna kan innebära för företaget. Ett miljömässigt 

ansvar kan innebära sänkta kostnader genom att processer energieffektiviseras eller genom en 

effektiv hushållning av resurser (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). 
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3.6.3 Socialt ansvarstagande 

Vid socialt ansvarstagande driver företag sin verksamhet som en god samhällsmedborgare 

vilket innebär att de tar hänsyn till andra människors hälsa och välbefinnande, oavsett om de 

är anställda, arbetar hos underleverantörer, är affärspartners eller konsumenter (Grankvist, 

2009). Eftersom de anställda i företaget ska ses som en resurs bör företaget även ta hänsyn till 

utbildningar, hälsa och säkerhet. Företag bör därför redovisa sina insatser för att bland annat 

förebygga problem samt hjälpa de anställda att utvecklas. Även mångfald, jämställdhet och 

rättvisa arbetsförhållande är viktiga aspekter gällande socialt ansvarstagande (Grankvist, 

2009).     

3.7 Intressentmodellen  

Det är företagsledningens ansvar att driva företaget på ett sätt som tar hänsyn till och 

uppfyller intressentgruppernas intressen (Grankvist, 2009). Det är av stor betydelse för företag 

att ta till sig intressenternas åsikter och tankar kring företaget. Detta eftersom konsumenter, 

anställda och andra intressenter har blivit allt mer kritiska och reagerar snabbt på företags 

beteende och agerande (Cagliano & Longoni 2015). Intressentmodellen bygger på att 

kartlägga och hantera intresserelationer, så kallade stakeholder management. Modellen 

beskriver företagets viktigaste intressenter såsom exempelvis ägare, kunder, anställda, 

investerare, leverantörer etcetera (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Med intressenter 

menas grupper som är beroende av företaget och som påverkas av företaget samtidigt som 

företaget påverkas och är beroende av dem. 

 

 

Figur 6. Den klassiska intressentmodellen. (Grafström et al., 2008) 

Borglund et al. (2009) påpekar vikten av att förstå vilka företagets mest betydelsefulla 

intressenter är för att kunna skapa relationer men även för att hantera de aktörer som kan 

påverka och styra verksamheten. Med detta i åtanke behöver företag värdera och prioritera 

både direkta och indirekta relationer.  
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Att företag arbetar med CSR kan bero på ett flertal olika drivkrafter. Enligt Borglund et al. 

(2009) är den främsta drivkraften att investerarna kräver det men det kan även bero på 

kundernas krav, media samt employer branding. Med employer branding menas att CSR 

arbetet stärker företagets kultur och attraktivitet vilket leder till att det blir enklare att 

rekrytera samt behålla anställda.  Kellner (2016, 31 oktober) menar att många av dagens 

ungdomar har vuxit upp med miljöfrågor som en del i sin vardag och vill därför inte arbeta i 

företag med en negativ miljöpåverkan. Företag med tydligt och trovärdigt miljö- och 

hållbarhetsarbete har därför enklare att rekrytera kvalificerade medarbetare.  

3.8 CSR som konkurrensfördel 

Företag existerar för att tillhandahålla de produkter och tjänster som efterfrågas av 

konsumenter (Grankvist, 2009). Idag ställer intressenter allt högre krav på företagen enligt 

Cagliano och Longoni (2015). Även Grankvist (2009) bekräftar detta genom att det finns allt 

högre krav på att företag ska ta hänsyn till hur de anställda blir behandlade, hur produktionen 

går till och så vidare. Genom att aktivt arbeta med att uppfylla de krav som ställs får företag 

en konkurrensfördel jämfört med de som inte väljer att göra det. CSR stärker även varumärket 

och det ökar möjligheten att nå upp till de krav som kunder ställer vilket ger en märkbar 

konkurrensfördel (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). I en studie av Jenkins (2006) 

framkom det att ett arbete med CSR ger fördelar gällande bland annat förbättrad image, rykte 

och förtroende från intressenterna, samt ett ökat intresse bland nya kunder.  Dock finns det 

även nackdelar med CSR enligt Jenkins (2006). Det är ett administrativt arbete som kan vara 

både kostsamt och tidskrävande för företag. Att CSR kan användas som en konkurrensfördel 

leder också till att vissa företag enbart använder sig av CSR för marknadsföring. Företaget 

bryr sig egentligen inte om hållbarhet utan är enbart ute efter det som ger god 

marknadsföringen.  

 

Cagliano och Longoni (2015) visar i sin forskning att företag som använder sig av en 

traditionell prisstrategi, det vill säga konkurrerar via lågt pris, ersätts av företag vars strategi 

anknyter till hållbarhet. Det går inte att enbart utgå ifrån ett lågt pris om det inte kompletteras 

med miljömässiga och sociala prioriteringar.  

3.9 Ekonomiska incitament för hållbart byggande  

Den ekonomiska fördel som hållbara byggnader har är främst deras låga energianvändning 

(Audenaret, De Cleyn och Vankerckhove, 2008). Lönsamheten kring en låg energianvändning 

är direkt kopplad till energiprisets utveckling, ett ökat energipris bör således innebära en 

ökning av hållbart byggande. Utvecklingen av energipriset är svårt att förutsäga vilket gör det 

svårt att avgöra när hållbart byggande når samma lönsamhet som en standard byggnad. Därför 

har investeringskostnaden samt den merkostnad det innebär att bygga hållbart i kombination 

med energianvändningen en väsentlig betydelse vid investeringar i hållbart byggande. 

Eichholtz, Kok och Quigley (2010) framhäver att bygga hållbart kan leda till ekonomiska 

fördelar.  
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Generellt sett kan hållbara byggnader inbringa en högre hyra, längre ekonomisk livslängd 

samt mer tilltalande på marknaden än konventionella byggnader. Fuerst och McAllister 

(2011) är av samma åsikt att hållbara byggnader kan ta en högre hyra samt att 

försäljningspriset kan sättas högre på miljöcertifierade byggnader än konventionella 

byggnader vid en aktuell försäljning.  

 

Enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) är den absolut vanligaste frågan gällande 

CSR huruvida det är lönsamt eller enbart innebär ökade kostnader. Borglund et al. (2009) 

menar att det absolut är lönsamt men att det är inte är helt enkelt att mäta lönsamheten. Det 

har genomförts ett flertal studier kring sambandet mellan investeringar i ökat ansvarstagande 

och lönsamhet men resultatet är oklart. I de flesta fall har sambandet beskrivits som positivt 

men det har även beskrivits som neutralt eller olönsamt. Kostsamma investeringar i att 

förbättra hållbarhetsarbetet kan på kort sikt minska lönsamheten för företag men på lång sikt 

ökar värdet på företaget.  

 

Zalejska-Jonsson (2014) menar att majoriteten av de svenska byggherrarna anser att det 

eventuellt är en bra affär att bygga hållbart. Lönsamheten är beroende av hur lång 

avskrivningstid som sätts för investeringen samt hur betalningsviljan för hållbara bostäder ser 

ut bland köparna. Det har enligt Zalejska-Jonsson (2014) visat sig i ett flertal undersökningar 

genomförda i bland annat Sverige, Tyskland och Nya Zeeland att energianvändning och 

miljöprestanda är intressant för bostadsköpare men dock inte lika viktiga som läget, priset, 

storleken och designen på bostaden. För att öka intresset för hållbara bostäder menar 

Zalejska-Jonsson (2014) att köparna kan påverkas genom tydlig information presenterad av 

fastighetsmäklaren eller i en broschyr kring energi- och miljöprestanda. Trots att energi- och 

miljöprestanda inte är avgörande vid bostadsköp påstår köparna att de är beredda att betala 

fem procent mer för en bostad med låg energianvändning. Detta är enligt Zalejska-Jonsson 

(2014) något som ska tas med en nypa salt eftersom det är svårt att bevisa den faktiska 

betalningsviljan. Dock finns det studier genomförda i bland annat Nederländerna där 

energieffektiva bostäder såldes för högre priser.  

 

Marknadsföringen vid försäljning av en hållbar bostad är således av stor vikt då köparna har 

olika lätt att ta till sig viss information (Zalejska-Jonsson, 2014). En lågenergibostad är 

enklare att marknadsföra då köparen kan se den sparade mängden energi och sätta en 

ungefärlig siffra på besparingen. De fördelar som en miljöcertifierad bostad innebär är svårare 

att förmedla då det inte går att räkna ut ett exakt mervärde. Även om det exempelvis innebär 

ett bättre inomhusklimat med mera.    

 

För att hållbart byggande ska få ett ökat genomslag på marknaden krävs det enligt Schnieders 

och Hermelink (2006) att två nyckelfaktorer uppfylls. Det första är att övertyga kunder kring 

både de miljömässiga- och ekonomiska fördelar som hållbart byggande innebär. Detta kan 

bland annat ske genom att data från väl genomförda projekt redovisas för att visa de 

miljömässiga och ekonomiska fördelar som hållbart byggande innebär.  
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Den andra nyckelfaktorn berör vikten av att befästa hållbart byggande som en del i den 

hållbara utveckling som krävs för framtidens samhälle. Makni, Francoeur och Bellavance 

(2009) är mer kritiska till ekonomisk lönsamhet vid hållbarhet. De menar att mindre företag 

som gör miljöinvesteringar kan leda till dåliga resultat på kort sikt eftersom det blir allt för 

kostsamt. För att mindre företag ska kunna bygga hållbart kan statsbidrag vara nödvändigt för 

att kompensera det kortsiktiga negativa resultatet.  

3.10 Investeringsbeslut  

En investering är ett beslut vars konsekvenser sträcker sig över en lång period. Beroende på 

den önskad effekt som investeringen ska generera finns det olika alternativ. En 

miljöinvestering genomförs för att uppnå miljöeffekter. Syftet med miljöinvesteringar kan 

variera, det kan bero på krav från myndigheter eller vara ett frivilligt initiativ. En 

miljöinvestering är svårare för företag att beräkna och utvärdera men de behöver trots allt 

fatta välgrundade investeringsbeslut (Andersson, 2013).  

 

Vid investeringsbeslut är det viktigt att förutse externa faktorer som kan påverka beslutet samt 

ta hänsyn till hur framtiden kommer se ut och vilka möjligheter ett projekt har i framtiden 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014). Hänsyn måste också tas till de nationella och internationella 

sammanhang som organisationen är verksam i som till exempel lagstiftning och minimikrav 

(Bonn & Fisher, 2011). Genom att göra detta blir investeringsbeslutet mer säkert och kalkylen 

blir mer realistisk (Brealey, Myers, & Allen, 2014). För att kunna jämföra olika investeringar 

med varandra kan olika kalkyler användas. Några av de vanligaste kalkylerna är pay-off 

metoden, olika former av nuvärdesberäkningar samt LCC-beräkningar.  Pay-off metoden 

används för att beräkna hur lång tid det tar för en grundinvestering att återbetala sig. Metoden 

tar dock inte hänsyn till kalkylräntan eller nuvärdet av framtida kassaflöden (Brealey et al, 

2014). Nuvärdesberäkningar baseras på det diskonterade värdet av framtida inbetalningar 

(ibid). LCC-beräkningar tar hänsyn till en produkts hela livscykel från inköp till avveckling 

eller avfall vilket ger långsiktiga inköp en rättvisare bild (Upphandlingsmyndigheten, 2017).  

 

3.11 Sammanfattning av referensram 

Hållbart byggande baseras på hållbar utveckling men det finns ingen entydig bild över 

begreppets innebörd. Aktuell lagstiftning bidrar till att driva bygg- och fastighetssektorn till 

ett mer hållbart byggande. Samtidigt som Byggvarubedömningen (2015) anser att byggföretag 

bör ta ansvar för att välja miljövänliga materialval i hållbara byggnader. Det finns olika sätt 

att arbeta med hållbarhet, traditionellt hållbarhetsarbete utgår oftast från CSR vilket innebär 

företags frivilliga samhällsansvar uppdelat i tre områden; ekonomiskt-, miljömässigt- och 

socialt ansvarstagande. Grankvist (2009) betonar vikten av att balansera alla tre områden för 

att nå en långsiktig hållbarhet. Det är även av stor vikt att identifiera och förstå sina 

intressenters krav enligt intressentmodellen, och att prioritera både direkta och indirekta 

relationer (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009).  
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Det finns olika miljöcertifieringssystem som kan fungera som en drivkraft för företag att 

arbeta med hållbarhet.  En miljöcertifiering är en bedömning av hur hållbar en byggnad är 

utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Bokalders och Block (2014) beskriver 

bland annat att miljöcertifieringarna driver utvecklingen framåt samtidigt som systemen 

saknar vissa aspekter. En nackdel med miljöcertifieringar är kostnaden, Zalejska-Jonsson 

(2014) skriver att det kostar mer att bygga miljöcertifierade byggnader jämfört med att bygga 

traditionellt. Kostnaden kan dock återbetala sig genom att applicera energibesparande 

åtgärder, vilket ofta sker vid miljöcertifieringar. Dessa åtgärder är billigare att applicera vid 

nybyggnation än vid ombyggnation beskriver Eichholtz, Kok och Quigley (2010). 

 

Lönsamheten för att bygga hållbart är beroende av hur lång avskrivningstid som sätts för 

investeringen samt hur betalningsviljan ser ut bland köparna (Zalejska-Jonsson, 2014). För att 

lönsamheten ska öka behöver hållbart byggande få ett genomslag på marknaden. För att få 

detta krävs det enligt Schnieders och Hermelink (2006) att kunderna förstår de miljömässiga- 

och ekonomiska fördelarna som hållbart byggande innebär.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiriska data som samlats in för studien. Kapitlet är 

uppdelat i tre huvudavsnitt, ett avsnitt per företag. Det inleds med en kortare beskrivning av 

fallstudieföretagen, sedan redovisas en sammanställning av den information som samlats 

in genom intervjuer samt från respektive företags hemsida och hållbarhetsredovisning.  

4.1 Peab - Nordens samhällsbyggare 

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige och de är även aktiva i 

Norge och Finland (Peab, 2017). Företaget grundades år 1959 och har idag 150 platskontor 

runt om i Norden med huvudkontor i Förslöv. Peab har 13 000 anställda och omsatte cirka 

46,5 miljarder kronor år 2016. Deras affärsidé är “Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, 

vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, 

kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed 

alltid bygga för framtiden” (Peab, 2017 s. 6). Peab har även en vision att deras arbete ska 

utföras resurssnålt och vara hållbart genom hela livscykeln. Peabs definition av hållbart 

samhällsbyggande är “Allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra 

etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter“ (Peab, 2017 s. 12). Där målsättningen är att 

deras klimatsmarta lösningar ska ligga i framkant.  

 

Intervju på Peab har genomförts med Peter Svensson som är VD på Peab bostad som är ett 

dotterbolag i Peab koncernen. Peab bostad är den del av Peab som köper mark som sedan 

används för att bygga bostäder på. Svensson (personlig kommunikation, 19 april 2017) 

ansvarar bland annat för att driva bostadsdelen av Peab och har ansvar för utvecklingsfrågor i 

Sverige. Intervju har även genomförts med Maria Franzén (personlig kommunikation, 26 april 

2017). Franzén tillhör affärsområde bygg inom Peab och arbetar i en grupp som heter 

verksamhetsutveckling och produktionsstöd. Franzén ansvarar bland annat för 

miljöcertifieringar och sitter som Peabs representant i Sweden Green Building Councils 

Miljöbyggnadsråd och BREEAMråd.  

4.1.1 Peabs hållbarhetsarbete  

Peab har delat in hållbarhetsarbetet i fyra områden; Medarbetarna, Klimat och miljö, Affären 

samt Samhällsengagemang (Peab, 2017). Genom denna uppdelning har Peab ringat in de mest 

väsentliga hållbarhetsaspekterna för deras verksamhet. Hållbarhetsarbetet är enligt Svensson 

(2017) en av de absolut viktigaste delarna i Peabs verksamhet. Peab vill dels ta sitt ansvar för 

vår samtida miljö men de ser även en affärsmodell det vill säga att de kan tjäna pengar på det. 

Som ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag är det viktigt att ta sitt ansvar både för 

miljön, intressenter och kunder förklarar Svensson. Även Franzén (2017) bekräftar att 

hållbarhetsarbetet baseras på en kundefterfrågan och att Peab idag ser ett värde i att arbeta 

med miljö och hållbarhet för att stärka varumärket.  
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Franzén (2017) berättar också att Peab aktivt arbetar med att fasa ut miljöfarliga ämnen ur 

produkterna. De arbetar med branschgemensamma system såsom Byggvarubedömningen och 

Basta för att säkerställa innehållet i materialet. 

 

Det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet har koncernledningen som driver och 

utvecklar arbetet på ett önskvärt sätt (Peab, 2017). Det finns även ett hållbarhetsråd som 

ansvarar för samordningen samt skapar förutsättningar för integrering av hållbarhetsarbetet. 

Svensson (2017) berättar att hållbarhetsarbetet i dagsläget inte är integrerat i hela 

verksamheten. Däremot så finns det på agendan och Svensson tror att det inom Peab bostad 

kommer vara helt integrerat inom två år. Projekten som drivs inom Peab kan ha vissa 

energimål, materialmål eller uppfylla miljöcertifieringar men det sker då projektvis och inte 

som en självklarhet. Franzén (2017) är enig med Svensson och förtydligar att det har skett en 

stor förändring inom Peab de senaste åren, med ett allt tydligare fokus på miljö och hållbarhet.  

 

Peab har genomfört omstruktureringar för att göra företaget mer konkurrenskraftigt (Peab, 

2017). Vilket bland annat har lett till att Peab har stärkt sina relationer med de viktigaste 

intressenterna vilka är beställarna. För att bidra till samhällsutvecklingen arbetar Peab nära 

kunden och prioriterar den regionala närvaron. Det är även viktigt att ha en god förståelse för 

intressenternas krav och behov. Genom en god förståelse ges en ökad möjlighet att göra rätt 

prioriteringar gällande bland annat hållbarhetsarbete. För att skapa mervärden för 

intressenterna gäller det att bedriva verksamheten ansvarsfullt och långsiktigt.  

 

Peab beskriver i sin årsredovisning (2017) problematiken med att säkerställa rätt kompetens 

inom verksamheten. Det är av stor vikt att de attraherar många nya kvalificerade medarbetare 

inom de närmaste åren för att tillgodose sitt behov på arbetskraft. Möjligheten att attrahera, 

rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är avgörande för Peabs konkurrenskraft både på 

lång och kort sikt. Ett sätt att attrahera unga medarbetare berättar Svensson (2017) är genom 

Peabs egna gymnasieskola där de erbjuder en utbildning inom bygg- och anläggning med 

praktik förlagt på olika delar av Peab. Peab är även med i 100 klubben där de introducerar 

nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden. Franzén (2017)  upplever att det finns allt fler 

medarbetare som ställer frågor kring hållbarhetsarbetet, långt ifrån alla men det finns ett ökat 

intresse av att även ställa frågor kring miljö och hållbarhet inför en anställning.   

4.1.2 Miljöcertifieringar inom Peab 

Miljöcertifieringar är något som efterfrågas allt mer säger Franzén (2017). Oftast efterfrågas 

en miljöcertifiering redan i beställningsunderlaget men Franzén berättar att de även har tagit 

projekt genom att ge ett grönt sidoanbud som innehållit hårdare miljökrav än det som 

efterfrågats. Enligt Franzén (2017) arbetar Peab med de miljöcertifieringssystem som 

efterfrågas. För kommersiella fastigheter använder sig Peab främst av den Svenska versionen 

av BREEAM men kan även använda sig av LEED om det efterfrågas. För interna 

bostadsprojekt finns det ett centralt beslut om att använda Miljöbyggnad. Svensson (2017) 

förklarar att som det ser ut nu kommer alla bostäder att certifieras med Svanen i framtiden. 
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Svanen är mer känd för bostadsköpare och den är även enklare att ta till sig då det finns ett 

antal krav som ska uppfyllas och antingen uppfyller byggnaden det eller inte. Därmed finns 

det ingen gradering vilket innebär att bostaden alltid är mer energieffektiv och miljövänlig än 

vad lagen kräver förklarar Franzén (2017).  

 

Enligt Franzén (2017) innebär en miljöcertifiering tillkommande kostnader. En 

miljöcertifiering kan delas in i olika kostnader. En del är certifieringskostnaden som är en 

avgift för att bli certifierad, denna kostnad betalas oftast av beställaren men det är beroende på 

avtal. Det tillkommer även kostnader för eventuella roller som Peab antingen har internt eller 

behöver köpa in från konsult. Detta kan exempelvis vara konsulter som innehar vissa speciella 

kunskaper inom miljöcertifiering eller som är licensierade. En intern samordnaren kan 

underlätta arbetet för konsulterna samt göra stora delar av arbetet på plats i projektet för att 

hålla nere mängden konsulttimmar. Slutligen kan certifieringen innebära ökade specifika 

byggkostnader på grund av att särskilda material eller system behöver användas för att 

uppfylla krav enligt certifieringen. Totalkostnaden för certifieringen är således olika beroende 

på projekt och deras individuella förutsättningar. 

  

Franzén (2017)  berättar att man inom Peab har sett en trend att allt fler byggherrar utanför 

storstadsområdena väljer att bygga enligt exempelvis Miljöbyggnad men att byggnaden inte 

certifieras. De väljer att spara in på certifieringskostnaden men vill ändå uppfylla kraven. 

Franzén ser en risk med detta i och med att det blir mindre tydligt för entreprenören vad det är 

som efterfrågas och hon ser ett stort värde i beviset som en certifiering innebär.  

 

Svensson (2017) berättar att fördelen med miljöcertifieringar är att en oberoende tredje part 

granskar och ställer externa krav på oss som vi ska uppfylla. Svensson (2017) anser att det är 

väldigt bra eftersom företaget tvingas till en god struktur i projektet redan från början. 

Certifieringarna kan innebära ökade kostnader som exempelvis dyrare eller mer material 

vilket är kostnadsdrivande. Svensson betonar dock att de fördelar som Peab får genom en 

bättre struktur och ordning och reda i projektet redan från början väger tyngre än de ökade 

kostnaderna. Även Franzén (2017) håller med om den stora fördel det innebär med god 

struktur i projektet. Hon betonar att det blir enklare att arbeta med projektet när man har en 

gemensam målsättning.  

 

Hos privatpersoner upplever Svensson (2017) idag ingen direkt efterfrågan på 

miljöcertifierade bostäder. Han tror att det beror på att kunskapsnivån är för låg bland 

privatpersoner. Kunderna förväntar sig en bostad som lever upp till vissa egna krav men det 

spelar mindre roll om den är miljöcertifierad eller inte. I framtiden tror Svensson att det 

kommer bli en ökad efterfrågan på miljöcertifierade bostäder. De som köper bostäder i 

framtiden kommer ställa allt högre hållbarhetskrav vilket kommer leda till en ökad 

betalningsvilja. Jämför man med kommersiella byggnader finns det enligt Svensson redan en 

ökad betalningsvilja på grund av den ökade hyra man kan ta ut då byggnaden använder 

mindre energi eller har en hållbarhetsprofil.  
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För att privatpersonerna ska efterfråga miljöcertifierade bostäder i större grad krävs enligt 

Svensson ett ökat kunskapsdriv det vill säga ökade insikter att det är viktigt för oss som 

människor och för miljön att bo hållbart. Franzén (2017) upplever att allt fler efterfrågar 

energieffektiva lösningar, en bättre inomhusmiljö och säkra materialval och detta är något 

som kan uppfyllas och bevisas genom miljöcertifieringar.  

4.1.3 Lagstiftning kopplat till Peab 

Svensson (2017) förklarar att det på Peab finns en teknikavdelning som arbetar med hur Peab 

ska bygga själva byggnaden. Det finns mycket att ta hänsyn till då byggtekniken har sina 

bestämda lagar och man måste vara förberedd då det kommer in nya material eller tekniker. 

Vidare förklarar Svensson (2017) att det inom Peab finns en hållbarhetsgrupp som håller koll 

på de förändringar som sker inom hållbarhetsområdet samt undersöker vilka förändringar 

Peab behöver göra. Peab har även satt ihop en innovationsgrupp med olika personer från Peab 

med olika ålder och bakgrund samt några externa aktörer som tillsammans tittar på vad som 

kommer ske längre fram i tiden.  

4.1.4 Upphandlingsform för Peab 

Peab beskriver i sin årsredovisning (2017) att partnering som upphandlingsform ökar då 

beställarna har sett ur ett helhetsperspektiv att resultat blir bättre. Alla inblandade aktörer 

organiserar och ansvarar för hela byggprocessen. Partnering lämpar sig bäst för komplexa 

byggprojekt där kreativt och lösningsorienterat samarbete mellan aktörerna ger bättre resultat. 

I partnering undviker man att flera entreprenörer är inblandade i byggprocessen vilket ger ett 

mer förtroendefullt samarbete då alla arbetar mot samma mål. Peab ser en trend att fler 

beställare föredrar partnering. Vilket för Peabs del innebär att de kommer in tidigt i projektet 

och på så sätt får en möjlighet att kunna påverka hela projektet.  

4.1.5 Peabs ekonomiska incitament  

Peab skriver i sin årsredovisning (2017) att bostadsinvesteringarna har varit drivande för den 

ekonomiska tillväxten år 2016 och de förutspår att bostadsbyggandet under 2017 kommer 

plana ut på en hög nivå. Peab har även genomfört omfattande omstruktureringar vilket har lett 

till ett ökat fokus på lönsamhet. Peab har samma lönsamhetskrav oavsett projekt men 

Svensson (2017) berättar att de ibland gör undantag från kraven, ett exempel är om de vill 

testa en ny teknik som kostar väldigt mycket. Det projektet blir då klassat som ett unikprojekt 

och får kosta lite mer för att de ska lära sig att använda tekniken framåt.   

 

Vid beräkning av lönsamhet använder Peab sig av en enkel nuvärdesberäkning där de har 

intäkter som omsättning och kostnader som kostnader för att på så sätt beräkna vinsten. 

Marginalen för projektet blir således vinsten delat på omsättningen. Peab bostad använder 

kapital för att investera i bland annat mark och det krävs därmed en viss avkastning på det 

investerade kapitalet. För att beräkna avkastningen används en enkel formel där den 

genererade vinsten delas på det använda kapitalet. Om avkastningen överstiger en viss nivå så 

sker investeringen.  
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Enligt Svensson (2017) så är det ingen skillnad att beräkna lönsamheten på hållbara eller 

traditionella byggnader. Inga av faktorerna är lättare eller svårare att uppskatta eftersom 

kalkylerna ser likadana ut oberoende projekt och det finns lång erfarenhet av projektering 

inom företaget.  

 

En viktig faktor vid beräknande av lönsamheten är tidsaspekten. Enligt Svensson (2017) 

används en livslängd på 50 år för en miljöcertifierad byggnad men han anser att en byggnad 

ska stå betydligt längre än så. Om man projekterar för en byggnad som ska hålla i 50 år kan 

det göras med olika materialval men innebär det att man tvingas riva byggnaden efter 50 år så 

anser Svensson att det inte är särskilt hållbart. Däremot är det hållbart om man kan bygga 

byggnader som håller i 100 år eller mer. Det är denna långsiktiga livslängd på byggnader som 

Peab eftersträvar förtydligar Svensson.    

4.1.6 Framtidsutveckling enligt Peab 

Svensson (2017) förklarar att bygg- och fastighetsbranschen är väldigt traditionell och 

konservativ men kring hållbarhet finns det generellt idag en önskan om förändring. Det krävs 

att interna projektledare, chefer och även att externa beställare ställer högre krav. Om inte 

företagen som befinner sig i den traditionella byggbranschen anpassar sig tror Svensson att 

innovativa företag som Apple eller Tesla tar över byggmarknaden. Detta eftersom marknaden 

enligt Svensson ligger öppet och väntar. Åtgärder som krävs i framtiden för ökad hållbarhet är 

en ökad återvinning förklarar Svensson eftersom det finns en stor potential till förbättring. 

Gällande utformningen av byggnader tror Svensson inte att det kommer ske någon förändring, 

däremot tror han att det kommer byggas betydligt mer i trä i framtiden även storskaligt i 

exempelvis flerbostadshus. Franzén (2017) ser även positivt på att man i framtiden kommer se 

en ökad koppling till områdestänk vid nyproduktion av byggnader.    

4.2 Skanska - Engagerad samhälls- och projektutvecklare  

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag (Skanska, 2017 [a]). 

Företaget grundades år 1887 och är idag verksamma i 10 olika länder inom Europa samt i 

USA. De har cirka 10 200 anställda i Sverige och omsatte 37 miljarder kronor för 

affärsområdet Sverige år 2016. År 2016 var mer än två tredjedelar av orderstocken grönt 

byggande i Skanska Sverige. Grönt byggande är Skanskas benämning på miljöanpassade 

byggnader vilket fortsättningsvis i studien nämns som hållbart byggande. Skanskas affärsidé 

är “att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa 

i” (Skanska, 2017 [b]).  

 

Intervjuer på Skanska har genomförts med Johanna Nordström som är gruppchef på Hållbar 

affärsutveckling, Skanska Sveriges hållbarhetsavdelning. Nordström (Personlig 

kommunikation, 4 april 2017) arbetar tillsammans med en grupp om åtta personer som bland 

annat ger stöd till husbyggande och husutvecklande regioner genom anbudsarbete, 

utbildningar och kundmöten.  
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Intervju har även genomförts med Hans Wallström som är hållbarhetschef. 

Wallström (personlig kommunikation, 7 april 2017) driver främst frågor gällande hälsa och 

säkerhet men arbetar även med övriga miljöfrågor kopplade till byggprocessen. Som 

hållbarhetschef får Wallström även stå som byggherre för ett antal projekt för att se till att de 

byggs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. En tredje intervju genomfördes med Martin Jorlöv 

som är projektchef för Skanska direkt som arbetar med renovering, ombyggnad och mindre 

entreprenader. Jorlöv (Personlig kommunikation, 21 april 2017) har bland annat varit 

projektchef för en renovering i Brogården i Alingsås där de byggde om befintliga hus till 

passivhus. 

4.2.1 Skanskas hållbarhetsarbete 

Nordström (2017) förklarar att Skanskas hållbarhetsarbete baseras på att de tror att det är rätt 

att arbeta med hållbarhet, både för samhället och för företaget. För en tydligare och mer 

konkret bild av hur Skanska ska arbeta med hållbarhet har de delat in hållbarhet i fem 

områden berättar Wallström (2017). Grunden utgår från det traditionella hållbarhetsarbetet 

baserat på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Men Skanska har försökt gå ett steg 

längre för att hitta de specifika områden som är viktigast för deras organisation att arbeta 

utifrån.  

 

 Arbetsmiljö: Skanska har en arbetsmiljö slogan som är “arbeta säkert eller inte alls”. 

Företaget försöker ständigt skapa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för arbetarna. 

 Etik: Företaget eftersträvar att ha en hög integritet och transparens i deras arbete. 

 Grönt byggande: Driva på gröna lösningar och göra vårt arbete hållbart. Det ska vara 

miljömässigt korrekt samtidigt som det är viktigt att ständigt säkerställa att vi inte gör 

felaktiga saker.  

 Samhällsinvesteringar: Företaget ska engagera sig och ha långsiktiga relationer i de 

samhällen där de verkar. De ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och vara en god 

samhällsmedborgare.     

 Mångfald och inkludering: Eftersträva en diversifierad och inkluderande verksamhet 

både gällande kultur, kön etcetera. Enligt Wallström (2017) är det viktigt att arbeta 

extra med detta område eftersom företaget är ganska enhetligt på många ställen.       

 

Nordström (2017) berättar att Skanska har ett omfattande arbete kring hållbart byggande. De 

är en stor aktör på marknaden och de tror på att ta sitt ansvar för miljö och hållbarhet. Skanska 

har en vision om att de ska vara klimatneutrala till år 2050, då inkluderas även 

klimatpåverkan från underentreprenörer och leverantörer. För att nå sin vision arbetar 

Skanska med olika certifieringar, social hållbarhet, kemikaliehantering, energiuppföljning, 

byggvarubedömning, hållbar stadsutveckling med mera. Att vara klimatneutrala till 2050 är 

enligt Nordström ett måste eftersom Sverige har som mål att vara helt klimatneutrala till 2050. 

Skanska har utvecklat något som kallas “Gröna kartan”, det är deras sätt att avgöra olika 

projekts hållbarhetsnivå.  
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Wallström (2017) berättar att kartan utgår från fyra stora miljöpåverkande faktorer; energi, 

klimat, vatten och material. Utifrån dessa områden bedöms och klassificeras varje projekt i 

klasserna Beige, Grönt 1, Grönt 2, Grönt 3 eller mörkgrönt. Där beige symboliserar att inga 

insatser görs utöver det som lagen kräver och att mörkgrönt är en framtidssäker lösning med 

nära noll miljöpåverkan. Därefter kan projekten prickas in var de befinner sig och Skanska 

kan därmed hålla koll på hur stora deras gröna orderingångar samt omsättning är.  

 

Jorlöv (2017) berättar att Skanska aktivt arbetar med att välja bort produkter med kemikalier 

som inte är bra för miljön och anställda. De arbetar med Byggvarubedömningens digitala 

inköpssystem som visar ifall det finns miljövänligare alternativ och de produkter som inte är 

bra för miljön är borttagna ur systemet. Vid byggnadsmaterial försöker vi göra likadant 

berättar Jorlöv, allt som påverkar arbetsmiljön negativt försöker vi undvika.  

4.2.2 Miljöcertifieringar inom Skanska 

Skanska arbetar och använder de miljöcertifieringssystem som kunden efterfrågar. Ibland 

föreslår Skanska ett annat system om de anser att det passar projektet bättre än det föreslagna. 

För kommersiella projekt är det vanligast att LEED används, Svanen för bostadsrätter och 

Miljöbyggnad för hyresrätter. Nordström (2017) förklarar att fördelen med miljöcertifieringar 

är att en oberoende tredje part bedömer att byggnaden uppfyller vissa krav och en viss 

miljöstandard. Nackdelen däremot är att man blir väldigt styrd i sina val, det kan finnas andra 

hållbarhetsåtgärder som ger mer miljönytta men som man missar på grund av att de inte ingår 

i certifieringen. Jorlöv (2017) betonar även en annan problematik kring 

miljöcertifieringssystemen. Det finns idag många olika miljöcertifieringar och det kan vara 

svårt att särskilja de olika certifieringarna om man inte är väl påläst vilket kan skapa en 

osäkerhet för vilket system man ska välja.    

 

Enligt Wallström (2017) miljöcertifierar Skanska byggnader för att de anser att det är rätt väg 

att gå både för deras egna affärer och för miljön. De tänker långsiktigt och vill säkerställa att 

de bygger något som är mer framtidssäkert samtidigt som de ser ett mervärde i certifieringen. 

Skanska har därför valt att alla deras nyproducerade bostadsrätter ska miljöcertifieras med 

Svanen. Däremot när det gäller kommersiella byggnader är det nästan ett marknadskrav att 

miljöcertifiera. Detta kan enligt Wallström bero på att certifieringen är ett bra sätt att förmedla 

sitt miljöansvar till kunder. Certifieringen innebär ett bra kommuniceringsverktyg och på så 

sätt blir det enklare för kunden att förstå. För bostäder ser efterfrågan inte likadan ut. Det är 

långt ifrån alla bostäder som blir certifierade. Men enligt Wallström kan de se en trend att fler 

privatpersoner efterfrågar även miljöcertifierade bostäder. Även Jorlöv (2017) ser en ökad 

efterfrågan från privatpersoner som vill bo i ett energieffektivt boende. De som flyttade till de 

nyrenoverade passivhusen Brogården i Alingsås flyttade dit på grund av att det var ett 

energieffektivt boende berättar Jorlöv. Wallström (2017) uppskattar att i dagsläget är nästan 

100 procent av de kommersiella byggnaderna som byggs certifierade och för övriga projekt 

runt 40-50 procent.  
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Att de kommersiella byggnaderna nått en högre procentsats beror till största del på att 

Skanska själv investerar i kommersiella lokaler för att sedan utveckla, hyra ut eller sälja. Då 

äger Skanska själva hela frågan och behöver inte ta hänsyn till kundens önskemål. Vid övriga 

projekt är det beställaren som styr vilka parametrar som Skanska ska bygga utifrån.       

4.2.3 Lagstiftning kopplat till Skanska 

Enligt Wallström (2017) har Skanska krav på att uppdatera sig efter aktuella lagkrav. De har 

lagbevakning som ser till att följa utvecklingen och anpassar verksamheten. Skanska är bland 

annat medlemmar i Sweden Green Building Council och Byggvarubedömningen där de kan 

påverka, driva på och vara aktiva för nya förändringar. Det är främst EU som driver 

utvecklingen i en mer hållbar riktning och i framtiden tror Wallström att det kommer ökade 

krav kring bland annat material och vattenförbrukning.   

4.2.4 Upphandlingsform för Skanska 

Enligt Jorlöv (2017) utgör partneringprojekt ungefär hälften av Skanskas omsättning. 

Fördelarna med partnering är att det skapar ett bättre arbetsklimat i och med att man arbetar 

tillsammans med kunden men det är också ett sätt för många beställare att säkra upp resurser 

för en längre tid med rätt kompetens. En annan viktig fördel är att entreprenören har möjlighet 

att påverka projektet vilket ger incitament att alla strävar åt samma håll som ger en bättre 

slutprodukt. Jorlöv tror att stora aktörer kommer till att fortsätta med partneringprojekt så 

länge inte någon misslyckas med det. Det viktigaste är att skapa en kostnadseffektiv 

produktion.  

4.2.5 Skanskas ekonomiska incitament  

Nordström (2017) betonar ett flertal gånger att hållbarhet ses som en marknadsfördel. 

Nordström ser positivt på att Skanska tar affärer som följd av deras arbete med hållbarhet. 

Samma lönsamhetskrav gäller för alla projekt inom Skanska, oberoende om det är hållbara 

eller traditionella byggnader. På längre sikt tros hållbarhetsarbetet handla om en 

överlevnadsfråga, då efterfrågan på hållbara byggnader ökar.  
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Figur 7. Påverkanskurvan. (Falkström 2017)  

 

Vid investeringar i hållbara byggnader är det väsentligt att välja rätt åtgärder och att redan 

från början projektera hållbart. Om man tvingas projektera om projektet till ett hållbart projekt 

i ett senare skede innebär det en massa extra kostnader. Genom att inleda hållbarhetsarbetet 

redan från start blir det ekonomiskt lönsamt att bygga hållbart enligt Nordström (2017).  

 

I och med att Skanska ser lönsamhet i att bygga hållbart och försöker de påverka marknaden i 

den riktningen förklarar Wallström (2017). För att fler ska se den ekonomiska lönsamheten 

med att bygga hållbart behöver kundefterfrågan öka på bostadssidan. Lönsamheten bör ses ur 

ett livscykelperspektiv eller ett långsiktigt perspektiv för att det ska bli en lönsam investering. 

Även Jorlöv (2017) poängterade vikten av det långsiktiga perspektivet, om beställarna är 

beredda att ta en något längre pay-off tid så blir det lönsamt. Jorlöv berättade att en normal 

pay-off tid på byggnader är omkring sex till åtta år men vid projektet Brogården valde man att 

titta på en längre pay-off tid. Det visade sig att i deras beräkningar var Brogården det mest 

lönsamma alternativet vid en pay-off tid på 17 till 18 år och en livslängd beräknat till 70 år. I 

partneringprojekt är det oftast en lite lägre lönsamhet men samtidigt finns en långsiktighet och 

riskerna minimeras, eftersom arbetet sker tillsammans med beställaren berättar Jorlöv. 

Skanskas aktieägare efterfrågar en stabil lönsamhet vilket ges i partneringprojekt. Därför 

tycker Jorlöv att det är en väldigt bra upphandlingsform.  

4.2.6 Framtidsutveckling enligt Skanska  

Om framtidens bostäder säger Wallström (2017) att man ska använda varje material till det 

som det är bra på. Trä är bra till mycket men trä är inte bra till allt. Det är fortfarande så att 

vissa saker i betong står mycket bättre och då anser han att man ska använda betong och stål 

och isåfall försöka hitta något sätt där man kan producera betong och stål på ett bättre mer 

miljövänligt sätt. Jorlöv (2017) tror även att bostäder kommer bli mer yteffektiva i framtiden 

och att detta är ett sätt att minska byggkostnaden. 
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I framtiden tror Jorlöv (2017) att även bankerna kommer vara mer intresserade av 

energieffektiva och hållbara byggnader. Exempelvis har han sett att vid lån till hållbara 

projekt kan fås en förmånligare ränta bland annat baserat på att byggnaderna håller längre och 

det finns förväntningar på ett ökat framtida värde.  

4.3 NCC 

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen vilka är aktiva i Norden 

och norra Europa. Företaget grundades 1988 och 2016 omsatte de 53 miljarder kronor och 

hade totalt 17 000 anställda i hela koncernen. NCC:s affärsidé är ” NCC utvecklar och bygger 

framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Med stöd i företagets värderingar 

finner NCC tillsammans med kunderna behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa 

lösningar som skapar mervärde för alla NCC:s intressenter och som bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling” (NCC, 2017 [b] s. 2). Vi har intervjuat Svante Wijk som är energi och 

klimatstrateg på NCC Building. Wijk (Personlig kommunikation, 31 mars 2017) arbetar bland 

annat med utvecklingsfrågor samt bevakning av lagkrav. Intervju har även genomförts med 

Magdalena Kvernes som är gruppchef för installation och miljö på NCC Building Avd väst. 

Kvernes (Personlig kommunikation, 21 april 2017) arbetar bland annat som samordnare vid 

miljöcertifieringar av byggnader. 

4.3.1 NCC:s hållbarhetsarbete 

NCC har utvecklat ett hållbarhetsramverk som beskriver vad de ska arbeta och agera efter, 

vilket synliggör de mest betydelsefulla områden för NCC:s hållbarhetsarbete. Områdena är 

(NCC, 2017 [b]):  

 

 Hälsa och säkerhet: NCC har höga ambitioner när det gäller att bygga bostäder där 

människor har god hälsa, mår bra och ett stimulerande inomhusklimat. NCC fokuserar 

extra på ventilation, fuktskydd och byggmaterial som är fria från miljö- eller 

hälsoskadliga ämnen för att skapa bästa möjliga inomhusklimat.  

 Social inkludering: NCC samarbetar med andra samhällsaktörer och med 

medborgardialog för att möjliggöra byggnation av trygga, hälsosamma och 

inkluderande miljöer. De skapar också utrymme för hållbara investeringar där 

ekonomi och livskvalitet går hand i hand. 

 Material och avfall: NCC:s långsiktiga målsättning är att prioritera hållbara material 

och produkter, projektera för återvinning och återanvändning samt minimera och 

hantera det avfall som skapas i byggprocessen. Ambitionen är att kunna producera 

byggnader som endast innehåller hållbara material och produkter som är fria från 

miljöfarliga ämnen. NCC arbetar kontinuerligt med att ge kunderna insyn i 

materialvalen samt utveckla processer för innehållsdeklarering av byggnader. Genom 

detta ges möjlighet att spåra material och produkter i byggnaden som underlättar 

återvinning och återanvändning vid en framtida renovering, ombyggnad eller rivning. 
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NCC arbetar även med att minska byggspillet och återinföra det i produktionen genom 

att samarbeta tvärfunktionellt inom NCC och med leverantörer för att dela med sig av 

överblivet material till andra projekt. Kvernes (2017) berättar att NCC oftast använder 

Byggvarubedömningens system för att säkerställa innehållet i material och för att se 

om materialet är godkänt att användas. 

 Klimat och energi: NCC:s långsiktiga målsättning är en klimatneutral verksamhet 

och för att nå dit måste koldioxidutsläppen minska. Genom bland annat resurseffektiva 

produkter, effektivare energianvändning samt övergång från fossila till förnybara 

bränslen kommer NCC nå sin målsättning.  

 Etik och compliance: NCC arbetar med att skapa goda leverantörskontakter och 

långsiktiga relationer för att säkerställa att miljömässig och social hållbarhet efterföljs. 

Då stora delar av NCC:s kostnader är kopplade till inköp av material är det av stor vikt 

att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga inköp. 

 Produktportfölj: I NCC:s produktportfölj samlas hållbarhetsinitiativ som möjliggör 

ett utbud av hållbara produkter, tjänster samt koncept. Detta skapar värde för 

intressenter och bidrar till att nå de långsiktiga hållbarhetsmålsättningarna. Under 

2016 har en affärsutvecklingsgrupp med representanter från alla affärsområden startats 

upp. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar tillväxt genom ökad 

samverkan i organisationen. NCC arbetar också med miljöcertifieringssystem och 

erbjuder kunderna alla tillgängliga miljöcertifieringar av byggnader samt 

anläggningar. I de projekt NCC själva utvecklar används Svanen samt Miljöbyggnad 

för bostadsprojekt och för kommersiella byggnader och stadsdelar används BREEAM.  

 

Att NCC arbetar med hållbarhet beror främst på att företaget vill visa vad de står för. 

Hållbarhetsarbetet är varumärkesstärkande och vi tror att det kommer komma mer och mer 

vilket gör att vi vill vara förberedda inför framtiden berättar Wijk (2017). Kvernes (2017) är 

av samma åsikt och berättar att NCC arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor och vill driva 

branschen framåt. För NCC:s hållbarhetsarbete är VD:n ytterst ansvarig. För styrning och 

genomförande ansvarar koncernens hållbarhetschef i samspel med hållbarhetscheferna för 

respektive affärsområde. Tillsammans sätter de gemensamma mål och följer upp utvecklingen 

av hållbarhetsarbetet på regelbundna möten (NCC, 2017 [b]). Enligt Kvernes (2017) är 

hållbarhetsarbetet integrerat i hela organisationen genom riktlinjer samt direktiv.  

 

Enligt Wijk (2017) bygger NCC det som kunden efterfrågar, dock försöker de tidigt i projekt 

sälja in alternativ som är mer hållbara genom dialog med kunden. Ju mer kunskap kunden har 

om hållbarhet desto större chans är det att NCC kan påverka till ett mer hållbart beslut. Sedan 

2010 arbetar NCC med gröna sidoanbud, vilket betyder att de ger kunden en möjlighet att 

göra ett bättre miljöval (NCC, 2017 [a]). Gröna sidoanbud lämnas till alla anbud över 50 

miljoner kronor. De gröna anbuden innebär att NCC lämnar ett anbud på det som kunden har 

beställt och ett anbud som är mer hållbart. Wijk (2017) berättar att gröna sidoanbud har 

bemötts varierat av kunderna. En del vill bygga billigt och en del är drivande och ställer höga 

krav.  
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4.3.2 Miljöcertifieringar inom NCC 

Kvernes (2017) förklarar att miljöcertifieringarna generellt ökar kvalitén i projekten. Eftersom 

NCC bland annat måste följa upp och rapportera arbetet vilket minskar risken att något i 

projektet missas. Miljöcertifieringarna tydliggör även för de som arbetar i projektet vad som 

ska göras och vilka hållbarhetsaspekter som berörs. De ökade kostnader som certifieringarna 

leder till står inte alltid i proportion till mervärdet i minskad miljöpåverkan, enligt Kvernes 

(2017). NCC har under många år arbetat med att föra in hållbarhetsfrågor i sina projekt, vilket 

lett till att man generellt ligger på en hög nivå på hållbarhetsarbetet, även utan certifiering. 

 

En problematik som Kvernes (2017) upplever med miljöcertifieringen BREEAM, som 

används vid kommersiella byggnader, är obalansen mellan de olika indikationerna. 

Miljöcertifieringen är utformad från den brittiska marknaden och även om den har anpassats 

efter den svenska så har den enligt Kvernes ett ojämnt fokus. Vissa delar har ett stort fokus 

samtidigt som det för svenska företag är en självklarhet att arbeta med de delarna. Andra delar 

berörs mer övergripande. BREEAM innebär ett omfattande arbete och det är mycket 

dokumentation som ska tas fram. Kvernes önskar en ökad anpassning till den dokumentation 

som normalt finns i svenska byggprojekt, detta eftersom det idag krävs mycket extra 

dokumentation enbart för certifieringen vilket innebär ökade kostnader. En skillnad som 

Kvernes ser med certifieringen Miljöbyggnad, som används vid bostäder jämfört med 

BREEAM, är att man enbart ser till själva byggnaden. Miljöcertifieringen bortser från 

miljöpåverkan från allt runt omkring byggnaden såsom mark, transportsituationen i området, 

byggproduktionen och så vidare.  

4.3.3 Lagstiftning kopplat till NCC 

Enligt Wijk (2017) är det främst EU-direktiv som ligger till grund för lagförändringar. Väldigt 

ofta är det EU som styr arbetet mot ett mer hållbart byggande. Ett exempel är lagen om nära-

nollenergibyggnad som träder i kraft år 2021 för nybyggda bostäder. För att vara förberedda 

på lagförändringar arbetar NCC med interna utredningsprojekt. Bland annat genom att ta fram 

utbildningsplaner och genom att se över verksamhetssystem för att se till att de blir så 

energieffektiva som lagen kommer kräva. De arbetar även med att förändra tekniska 

plattformar det vill säga beskrivningar av hur väggar, mellanbjälklag ska vara uppbyggt samt 

hur ventilationen ska fungera.  

4.3.4 Upphandlingsform för NCC 

Vid olika upphandlingsformer har NCC olika stor möjlighet att påverka hur miljöarbetet ska 

se ut. Wijk (2017) berättar att NCC helst arbetar med så kallad Partnering. Vid partnering är 

det enklare att föra en dialog kring hur projektet ska genomföras. Det är generellt enklare för 

företaget att arbeta med Partnering, inte enbart gällande hållbarhetsfrågor, eftersom arbetet 

sker gemensamt och misstron som annars kan uppstå mellan parterna försvinner. Om 

företaget enbart sitter och svarar på anbudsförfrågningar så anser Wijk att chansen att påverka 

projektet försvinner. Då har beställaren redan bestämt hur byggnaden ska se ut och det är 

därför viktigt att komma in så tidigt som möjligt i projektet förklarar Wijk.   
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4.3.5 NCC:s ekonomiska incitament  

Enligt Wijk (2017) finns det ekonomiska fördelar med att bygga hållbart. Genom 

energieffektivisering minskar energikostnaderna och att välja mer hållbart material minskar 

risken för att behöva byta ut något på grund av exempelvis miljöfarliga ämnen. Genom att 

minimera och hantera avfall samt byggspill minskar också kostnader. För att bygga lönsamt 

hållbara byggnader måste man hitta en lagom nivå samt att hitta rätt plats och kund för olika 

projekt berättar Wijk. För att det ska bli mer lönsamt att bygga hållbart betonar Wijk att 

kundefterfrågan måste öka, då det är den effektivaste metoden. Låg efterfrågan kan bero på 

kunskapsbrist, dåliga beslutsunderlag eller att lagarna måste skärpas. Även Kvernes (2017) 

poängterade vikten av ökad efterfrågan på miljöcertifierade bostäder. Kvernes tror att det 

krävs mer information i bland annat media kring hållbart byggande för att efterfrågan ska öka. 

Privatpersoner måste förstå att de kan ställa krav kring hållbarhet.  

 

Vid anbudsförfrågningar tycker Wijk (2017) att det oftast är priset som är avgörande. Därför 

försöker NCC alltid att komma in tidigt i projektet och få beställaren att ställa krav på ett 

annat sätt och även betona de mjuka parametrarna. Det ska inte enbart vara 

investeringskostnaden som styr utan bland annat kompetens och hållbarhet ska även 

uppmärksammas anser Wijk. Samma lönsamhetskrav gäller vid hållbara byggnader som 

traditionella, de hållbara måste visa på samma lönsamhet som övriga. Vid beräkning av 

lönsamhet utgår NCC bland annat från kvalificerade bedömningar och erfarenhet förklarar 

Wijk (2017). Det finns många inom NCC som har denna kunskap i ryggraden så även om de 

inte gör en faktisk beräkning vet dem om investeringen lönar sig eller inte. För att värdera 

olika investeringar mot varandra så används även en enklare Pay-off och LCC, 

livscykelkostnad.  

 

4.3.6 Framtidsutveckling enligt NCC 

Wijk (2017) är övertygad om att myndighets- och kundkrav kopplat till miljö och hållbarhet 

kommer öka i framtiden. Därför är hållbarhetsfrågor något som bygg- och fastighetssektorn 

måste hantera och agera utifrån. Kvernes (2017) tror att efterfrågan på miljöcertifierade 

byggnader kommer öka ifall utvecklingen fortsätter i samma takt som nu. Även utfasningen 

av miljöfarliga produkter kommer öka i framtiden. 

4.4 Efterfrågan på hållbara bostäder 

För att undersöka hur efterfrågan på miljöcertifierade och hållbara bostäder ser ut intervjuades 

två olika fastighetsmäklare. Vi har intervjuat Johanna Rådahl som är fastighetsmäklare på 

Svensk fastighetsförmedling i Varberg. Rådahl (Personlig kommunikation, 18 april 2017) 

förmedlar främst så kallade begagnade bostäder det vill säga redan befintliga bostäder som 

tidigare ägare vill sälja, men hon har även vissa kunskaper inom nyproduktion. 

Intervju har även genomförts med Matilda Ling-Thodenius som är fastighetsmäklare på 

Bjurfors i Malmö. Ling-Thodenius (Personlig kommunikation, 24 april 2017) är specialiserad 
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på försäljning av nyproducerade bostäder. För ytterligare förtydligande har även en intervju 

genomförts med Johanna Sallhag (Personlig kommunikation, 15 maj 2017) som är 

fastighetsmäklare och nyproduktionsansvarig på Fastighetsbyrån i Malmö. Sallhag är bland 

annat delaktig som fastighetsmäklare i Peabs projekt: Tors gränd, Hyllie. I projektet har Peab 

gjort hållbara val som exempelvis solceller på taket, bostadsföreningen är ansluten till bilpool 

och alla köpare får en elcykel att förfoga över.   

 

Rådahl (2017) har inte mött någon specifik efterfrågan kring miljöcertifierade eller hållbara 

byggnader. Hon tror att det är vanligare att det efterfrågas i samband med nyproduktion eller i 

större städer där medvetenheten ser annorlunda ut. I Varberg är majoriteten av de bostäder 

som säljs begagnade vilket gör att spekulanterna har andra krav än vad de hade haft vid köp 

av något nyproducerat anser Rådahl. Ling-Thodenius (2017) har inte heller upplevt någon 

specifik efterfrågan kring miljöcertifierade bostäder. Det är främst Svanenmärkta bostäder 

som Ling-Thodenius har sålt och vid de tillfällena har kunderna varit mycket positiva. Ling-

Thodenius berättar även att det främst är låg energiförbrukning som efterfrågas på marknaden. 

Frågor kring vad det är för material och så vidare blir också allt vanligare då exempelvis 

barnfamiljer vill vara säkra på att de flyttar till en bra och säker bostad. Även Sallhag (2017) 

är enig med övriga respondenter angående att det inte finns en specifik efterfrågan på hållbara 

byggnader men däremot har hon upplevt att kunder mer eller mindre förväntar sig 

miljövänliga och hälsosamma hem idag.  

 

Både Rådahl (2017) och Ling-Thodenius (2017) är eniga om att det inte är någon större 

skillnad i marknadsföring av miljöcertifierade bostäder. Om Rådahl (2017) skulle sälja en 

miljöcertifierad bostad så skulle hon använda det som ett av de starkaste argumenten vid 

marknadsföringen. En miljöcertifierad bostad kan i framtiden innebära ett ännu större 

försäljningsargument vilket gör att köparen stärker framtida försäljningsmöjligheter. Ling-

Thodenius (2017) har vid försäljning av Svanenmärkta bostäder sett till att miljöcertifieringen 

har kommunicerats som en USP, unique selling point.  

 

Miljöcertifierade bostäder blir enligt Ling-Thodenius (2017) allt vanligare. Marknaden 

uppskattar det mer än för några år sedan och det blir allt fler som tycker det är positivt att de 

kan bidra till miljön via valet av bostad. Sallhag (2017) upplever att de flesta idag i Malmö 

bygger miljösnällt som en följd av att Malmö stad ställer krav på att det ska uppföras 

byggnader med fokus på miljön. Sallhag upplever att miljöfrågan får allt mer fokus och 

kraven blir allt hårdare på byggföretagen. I framtiden tror Ling-Thodenius (2017) att 

efterfrågan på miljömedvetna bostadsval kommer att öka. Hon är av meningen att 

bostadsbyggarna ständigt försöker hitta nya sätt att sticka ut på och miljöfrågorna är definitivt 

något att satsa på. Det kommer nog ta ett tag innan bostadsköpare är beredda att betala mer 

för en miljöcertifierad bostad men om köparen står och väljer mellan två likvärdiga bostäder i 

samma prisklass kan certifieringen spela en viktig roll.  
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5. Analys  

Det här kapitlet syftar till att analysera den empiriska datan med stöd av den teoretiska 

referensramen. Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser studien kommer fram till.  

5.1 Miljömässigt perspektiv 

Grankvist (2009) och Almgren, Brorson och Enell (2008) betonar att företag bör balansera de 

tre områden i Triple Bottom Line som beskrivs i avsnitt 3.6, för att ha ett långsiktigt och 

hållbart perspektiv. Fallstudieföretagen framhäver att de arbetar aktivt med hållbarhetsarbete 

och deras långsiktiga målsättningar är bland annat att de ska bli klimatneutrala verksamheter. 

Peab ser hållbarhetsarbetet som en affärsmodell för att kunna göra lönsamma investeringar 

samt att det stärker deras varumärke. Skanska anser att det är rätt att arbeta med hållbarhet, 

både för samhället och för företaget. Skanska är ledande inom arbetet med en säker 

arbetsmiljö för sina medarbetare och de arbetar med att driva på gröna och hållbara lösningar 

genom sina projekt. NCC arbetar efter ett hållbarhetsramverk som synliggör de mest 

betydelsefulla områden för NCC och som är tydligt kopplade till både ekonomiskt-, 

miljömässigt- och socialt ansvarstagande.  

 

Byggvarubedömningen (2015) anser att byggföretag behöver ta sitt ansvar för att välja 

miljöbedömda byggvaror på ett medvetet sätt. I studien framhäver samtliga företag att de 

arbetar aktivt med att välja bort produkter och kemikalier som inte är bra för miljön och 

anställda. Samtliga arbetar med Byggvarubedömningens digitala system för att bidra till att nå 

en giftfri miljö. Wijk (Personlig kommunikation, 31 mars 2017) förklarar att genom att välja 

mer hållbara material minskar risken för att behöva byta ut något i ett senare skede på grund 

av exempelvis miljöfarliga ämnen. 

 

Enligt byggherrarna, (u.å.) är nyckelfaktorerna för lyckade partneringprojekt gemensamma 

mål, gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi. Skanska betonar att fördelarna med 

partnering är att man arbetar tillsammans med kunden och att entreprenören har möjlighet att 

påverka projektet. Vilket skapar incitament att de olika aktörerna arbetar gemensamt mot 

samma mål. NCC anser att det är enklare att föra en dialog kring hur projektet ska genomföras 

och misstron minskar mellan parterna med partneringprojekt. Det är viktigt att komma in så 

tidigt som möjligt i projektet, innan beställaren har bestämt exakt hur byggnaden ska se ut för 

att ha en chans att påverka projektet. Peab instämmer med både Skanska och NCC och 

förtydligar att partnering passar bäst för komplexa byggprojekt där kreativitet och 

lösningsorienterat samarbete krävs.   

 

Enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) är det av vikt att förstå vilka företagets mest 

betydelsefulla intressenter är för att kunna prioritera direkta och indirekta relationer. Då stora 

delar av NCC:s kostnader är kopplade till inköp av material är det av stor vikt att skapa goda 

leverantörskontakter och långsiktiga relationer.  
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Peab har också ett uttalat fokus på att stärka relationer med sina intressenter. Eftersom det är 

viktigt att ha en god förståelse för intressenternas krav och behov. CSR kan även fungera som 

en konkurrensfördel vilket beskrivs i 3.8, detta ser Nordström (Personlig kommunikation, 4 

april 2017) som något positivt då hon upplever att Skanska tar affärer som följd av deras 

hållbarhetsarbete. Även Franzén upplever att Peabs hållbarhetsarbete innebär en fördel vid 

bland annat rekrytering av nya medarbetare eftersom det blir allt vanligare att det ställs frågor 

kring miljö och hållbarhet.   

5.2 Miljöcertifieringar  

Samtliga företag i studien arbetar med miljöcertifieringssystem eftersom de ser en större 

efterfrågan på det idag, och de arbetar med de miljöcertifieringar som efterfrågas av 

beställarna. Fallstudieföretagen är eniga om att fördelen med miljöcertifieringar är att en 

oberoende tredje part granskar och ställer externa krav som ska uppfyllas för att nå 

certifieringen. Svensson (personlig kommunikation, 19 april 2017) och Franzén (personlig 

kommunikation, 26 april 2017) upplever att Peab genom certifieringarna får bättre struktur i 

projekten och det blir enklare att arbeta när det finns en gemensam målsättning, det vill säga 

att klara miljöcertifieringens krav. Skanska anser att det är bra för deras egna affärer och för 

miljön att miljöcertifiera byggnader. Wallström (personlig kommunikation, 7 april 2017) 

berättar att Skanska tänker långsiktigt och vill säkerställa att de bygger något som är mer 

framtidssäkert med tanke på bland annat förändrad och hårdare lagstiftning kring miljö. NCC 

försöker tidigt i projekt sälja in alternativ som är mer hållbara genom dialog med beställaren. 

NCC arbetar med gröna sidoanbud, vilket betyder att de ger beställaren två anbud där det ena 

är mer hållbart. Detta har dock bemötts varierat av kunderna, en del vill bygga billigt och en 

del är drivande och ställer höga krav. Samtliga respondenter poängterade det mervärde en 

miljöcertifiering får med sig, att det förmedlar ett miljöansvar.  

 

Svensson (personlig kommunikation, 19 april 2017) upplever idag att efterfrågan på 

miljöcertifierade bostäder är låg, vilket kan bero på att kunskapsnivån är för låg bland 

privatpersoner. Dock tror Svensson (2017) att det i framtiden kommer bli en ökad efterfrågan 

på miljöcertifierade bostäder. Eftersom köpare i framtiden kommer ställa allt högre 

hållbarhetskrav vilket kommer leda till en ökad betalningsvilja. Som förebild finns 

miljöcertifierade kommersiella byggnader som redan har nått en ökad betalningsvilja för en 

mindre använd energi samt hög hållbarhetsprofil. Enligt Wallström (personlig 

kommunikation, 7 april 2017) kan detta bero på att det har blivit ett marknadskrav att 

miljöcertifiera kommersiella byggnader och att det ses som en marknadsfördel. Wallström 

(2017) uppskattar att nästan 100 procent av de kommersiella byggnaderna som byggs hos 

Skanska är miljöcertifierade jämfört med övriga projekt som ligger runt 40-50 procent. För att 

försöka få bostäder till samma status som kommersiella byggnader, bygger Peab och Skanska 

miljöcertifierade bostäder i interna bostadsprojekt. Peab använder i dagsläget Miljöbyggnad 

men efter den första augusti 2017 kommer de använda Svanen eftersom den är mer känd 

bland bostadsköpare. Med Svanen kan bostadsköpare vara säkra på att bostaden alltid är mer 

energieffektiv och miljövänlig än vad lagen kräver.  
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Anledningen att Peab väljer att certifiera sina bostäder är för att de ser ett stort värde i beviset 

som en miljöcertifiering innebär. Det blir även en bättre struktur och en gemensam 

målsättning i projekten. Skanska har valt att alla deras nyproducerade bostadsrätter ska 

miljöcertifieras med Svanen. Detta eftersom de tänker långsiktigt och vill säkerställa att de 

bygger något som är mer framtidssäkert. Samtidigt ser de också ett mervärde i 

miljöcertifieringen. 

 

Fallstudieföretagen framför att nackdelen med miljöcertifieringssystem är att man blir styrd i 

sina val, andra åtgärder med miljönytta kan missas på grund av att det inte ingår i 

certifieringen genom att man enbart fokuserar på att klara kraven från certifieringen. Det finns 

idag flera olika miljöcertifieringar och det kan vara svårt att särskilja de olika certifieringarna 

om man inte är väl påläst vilket kan skapa en osäkerhet för vilket system man ska välja. 

Zalejska-Jonsson (2014) belyser att det kostar mer att bygga miljöcertifierade byggnader. 

Detta bekräftar även Peab genom att Franzén (personlig kommunikation, 26 april 2017) 

förklarar de olika kostnader som miljöcertifieringen kan delas in i. Beroende på projekt och 

vilket avtal som finns kan totalkostnaden variera. Problemet med den ökade 

miljöcertifieringskostanden ser Peab genom att byggherrar bygger enligt 

miljöcertifieringskraven men väljer att inte certifiera byggnaden på grund av att de vill spara 

in på den kostnaden men samtidigt vill de uppfylla kraven för att få en bra byggnad. Enligt 

Bokalders och Block (2014) är en nackdel med miljöcertifieringar att systemen är omfattande 

men ändå saknas en del aspekter. Detta upplyser även Kvernes (Personlig kommunikation, 21 

april 2017) om att bland annat Miljöbyggnad enbart ser till miljöpåverkan på själva 

byggnaden och bortser från alla aspekter runt omkring byggnaden. Kvernes (2017) förklarar 

även att BREEAM har ett ojämnt fokus med mycket dokumentation som ska tas fram enbart 

för certifieringen. I Boverkets (2012) vision som beskrivs i avsnitt 3.3 behöver 

miljöcertifieringssystemen utvecklas till ett fåtal tydliga. Vilket även Jorlöv (Personlig 

kommunikation, 21 april 2017) påpekade då det idag finns många olika miljöcertifieringar 

och det kan vara svårt att särskilja de olika certifieringarna om man inte är väl påläst vilket 

kan skapa en osäkerhet för vilket system man ska välja.    

5.3 Ekonomiskt perspektiv 

Nordström (Personlig kommunikation, 4 april 2017) berättar att genom att välja rätt åtgärder 

och projektera hållbart redan från början i projekt ger bättre ekonomiska incitament. Detta 

framhäver även World Green Building Council (2013) och Eichholtz, Kok och Quigley 

(2010) genom att hållbarhet ska integreras redan i början av utvecklingsprocessen och att det 

är billigare att applicera energibesparande åtgärder vid nybyggnation än vid ombyggnation.  

 

Svensson (personlig kommunikation, 19 april 2017) berättar att livslängden för en byggnad 

med miljöcertifiering ofta beräknas till 50 år. Dock anser Svensson (2017) att en byggnad blir 

hållbar först vid en betydligt längre hållbarhet. Även Wallström (personlig kommunikation, 7 

april 2017) och Jorlöv (Personlig kommunikation, 21 april 2017) betonade vikten av det 

långsiktiga perspektivet vid en investering i hållbart byggande.  
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Långsiktigheten är en viktig aspekt som behövs för att investeringen ska bli mer lönsam. 

Detta kan styrkas med Zalejska-Jonsson (2014) teori kring att lönsamheten bland annat är 

beroende av hur lång avskrivningstid som sätts för investeringen. Jorlöv (2017) kunde genom 

sitt praktiska exempel vid Brogården projektet bekräfta att en längre pay-off tid behöver sättas 

för investeringar i hållbart byggande för att investeraren ska kunna se en bättre lönsamhet. I 

Brogården projektet sattes en pay-off tid som var 10 år längre än normalt vilket innebar att det 

hållbara alternativet var det mest lönsamma. För att kunna ta hänsyn till den ökade 

livslängden som det innebär att bygga hållbart är det viktigt att företagen använder rätt 

beräkningsmetod. På Peab används nuvärdesmetoden för att beräkna en investerings 

lönsamhet, på Skanska pay-off metoden samt på NCC används antingen pay-off metoden eller 

en LCC beräkning.  

 

Enligt Audenaret, De Cleyn och Vankerckhove (2008) är den ekonomiska fördel som hållbara 

byggnader har främst den låga energianvändningen. Vilket Wijk (Personlig kommunikation, 

31 mars 2017) också anser genom att energieffektivisering minskar energikostnaderna. Dock 

måste man hitta en lagom nivå på energieffektiviseringen för att bygga lönsamt hållbara 

byggnader. Eftersom det automatiskt inte blir mer ekonomiskt lönsamt ju energieffektivare vi 

bygger när en viss gräns uppnåtts.  

 

För att hållbart byggande ska få ett ökat genomslag på marknaden krävs det enligt Schnieders 

och Hermelink (2006) att kunder övertygas kring de miljömässiga- och ekonomiska fördelar 

som hållbart byggande innebär. Wallström (personlig kommunikation, 7 april 2017) 

bekräftade att de kan se en trend att fler privatpersoner efterfrågar miljöcertifierade bostäder. 

Detta såg Jorlöv (Personlig kommunikation, 21 april 2017) även i Brogården projektet genom 

att det fanns en ökad efterfrågan från privatpersoner som vill bo i ett energieffektivt boende. 

Franzén (personlig kommunikation, 26 april 2017) upplever också att allt fler efterfrågar 

energieffektiva lösningar för att få bättre inomhusmiljö och säkra materialval.  

 

Respondenterna är eniga ifall det ska bli mer lönsamt att bygga hållbart och för att slå igenom 

kraftigt på bostadssidan behöver kundefterfrågan öka ytterligare eftersom det är den 

effektivaste metoden. Enligt fallstudieföretagen kan låg efterfrågan bero på kunskapsbrist, 

dåliga beslutsunderlag eller att lagarna måste skärpas. Det kan även krävas mer information i 

bland annat media kring hållbart byggande och att privatpersoner måste förstå att de kan ställa 

krav kring hållbarhet.  
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5.4 Efterfrågan på hållbara bostäder  

Varken Rådahl (Personlig kommunikation, 18 april 2017), Ling-Thodenius (Personlig 

kommunikation, 24 april 2017) eller Sallhag (Personlig kommunikation, 15 maj 2017) har 

upplevt någon specifik efterfrågan kring miljöcertifierade bostäder. Rådahl (2017) tror att det 

är vanligare att det efterfrågas i samband med nyproduktion. Vilket Ling-Thodenius (2017) 

bekräftar genom att ha sålt nyproducerade Svanenmärkta bostäder och vid de tillfällena var 

kunderna positiva att de kunde bidra till miljön via valet av bostad. Dock är det främst låg 

energiförbrukning som efterfrågas på marknaden men materialfrågor blir allt vanligare då allt 

fler vill vara säkra på att de flyttar till en miljövänlig och hälsosam bostad. Även Sallhag 

(2017) har förmedlat miljöcertifierade bostäder och är aktiv i ett av Peabs hållbara projekt, 

Tors gränd.  

 

Sallhag (Personlig kommunikation, 15 maj 2017) upplever att som en följd av att Malmö stad 

ställer krav på miljöfokus vid nybyggnation så bygger idag alla miljösnällt. Beslut som detta 

kan således driva på utvecklingen att fler väljer att miljöcertifiera och bygga hållbart. 

Zalejska-Jonsson (2014) menar för att öka intresset för hållbara bostäder är marknadsföringen 

som fastighetsmäklaren ansvarar för av stor vikt eftersom köparna har olika lätt att ta till sig 

viss information. Rådahl (Personlig kommunikation, 18 april 2017) och Ling-Thodenius 

(Personlig kommunikation, 24 april 2017) har inte upplevt någon anpassning av 

marknadsföringen för miljöcertifierade bostäder. Ling-Thodenius (2017) ser dock till att 

miljöcertifieringen kommuniceras som en USP, unique selling point, eftersom det kan 

utmärka bostaden gentemot andra projekt.  

 

Zalejska-Jonsson (2014) menar att vissa bostadsköpare är beredda att betala fem procent mer 

för en bostad med låg energianvändning. Detta har dock inte Ling-Thodenius (2017) upplevt 

och hon tror att det kommer att ta ett tag innan bostadsköpare är beredda att betala mer för en 

miljöcertifierad bostad. Miljöcertifieringen kan däremot spela en viktig roll ifall en köpare 

väljer mellan två likvärdiga bostäder i samma prisklass.  
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6. Resultat  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som baseras på studiens analys och som syftar till 

att besvara studiens frågeställningar. Vidare i kapitlet kommer egna reflektioner att 

diskuteras för att sedan avslutas med tankar kring förslag på vidare forskning.  

6.1 Slutsats  

Vilka incitament finns det för företag inom bygg- och fastighetssektorn att bygga miljömässigt 

hållbart samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt?  

 

Fallstudieföretagen är eniga om att arbetet med hållbarhet är varumärkesstärkande genom att 

de tar ansvar för ekonomi, miljö och sociala aspekter. Alla tre företagen arbetar på liknande 

sätt kring hållbarhet även om de har valt lite olika fokus. Skanska är exempelvis ledande när 

det gäller en säker arbetsmiljö för sina anställda. Genom att bygga energieffektivt minskar 

energikostnaderna vilket är en av de tydligaste ekonomiska fördelarna med att bygga hållbart. 

Det är även billigare att applicera energibesparande åtgärder vid nybyggnation än vid 

ombyggnation. Genom att miljöcertifiera byggnader blir de mer framtidssäkra med beaktande 

av att lagstiftningen kan komma att förändras i framtiden. Byggföretag som har ett tydligt 

arbete med hållbarhet kan även vinna projekt tack vare sitt hållbarhetstänk vilket innebär en 

stor konkurrensfördel.  

 

Skanska och Peab miljöcertifierar byggnader i interna projekt. Eftersom de äger hela frågan 

från start till färdigställt kan de visa att det går att bygga lönsamma hållbara projekt. Bygger 

de på entreprenad är det beställarna som bestämmer vilka krav som ställs. För att öka 

drivkraften att bygga fler miljöcertifierade bostäder krävs det en ökad kundefterfrågan. 

Genom en ökad kundefterfrågan kan således lönsamheten öka. I dagsläget finns ingen specifik 

efterfrågan på miljöcertifierade bostäder men vid försäljning ser köparna det som något 

väldigt positivt, vilket tyder på en trend i rätt riktning.   

 

Vilka för- och nackdelar förekommer vid investering i miljöcertifieringssystem? 

 

De främsta fördelarna med miljöcertifieringar är att en oberoende tredje part utför 

granskningen, projekten får bättre struktur och att ett miljöansvar förmedlas. Nackdelen är 

den kostnad som tillkommer på grund av certifieringen. Dock är respondenterna överens om 

att fördelarna överväger kostnaderna för att miljöcertifiera byggnader. För att fler ska se 

fördelarna med att miljöcertifiera byggnader kan certifieringarna behöva optimeras mer. 

Bland annat genom att göra dom tydligare samt att minska den dokumentation som behöver 

tas fram enbart för certifieringen. 
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6.2 Egna reflektioner  

Fallstudieföretagen är stora aktörer på marknaden och har möjlighet att påverka branschen 

mot ett mer hållbart byggande. Men det är trots allt beställarna som måste ställa högre krav 

eftersom byggföretagen bygger det som efterfrågas. Dock befinner sig Sverige i en 

bostadsbrist där många billiga bostäder efterfrågas där ekonomin går före miljön vilket är ett 

dilemma för att bygga hållbart i dagsläget.  

 

Som det vid ett flertal gånger påpekats i studien är det genom det långsiktiga perspektivet som 

gör hållbara byggnader lönsamma. För att beräkna lönsamheten är nettonuvärdesmetoden 

eller LCC beräkningar bra mått då de ser till hela investeringens livslängd. Om företag enbart 

använder sig av pay-off metoden kan det vara missvisande eftersom den inte visar hela 

verkligheten då byggnaden har en återstående livslängd efter pay-off tiden. Att välja rätt 

beräkningsmetod är därför av stor vikt för att se till hela bilden. Problem som kan uppstå vid 

bedömning av en byggnads livslängd är byggnadens ytterskal det vill säga väggar, tak och så 

vidare samt hur länge en byggnad kan stå utan behov av renovering. För att övertyga kunder 

om hållbara byggnaders fördelar utöver en låg energianvändning behövs det tydligare 

information och forskning kring skalets livslängd. 

 

Miljöcertifieringarnas största fördel enligt oss är att det finns en tredje oberoende part som 

granskar projekten. Detta innebär att företagen inte kan fuska vilket ger en ökad trovärdighet. 

Dock upplever vi en förvirring kring miljöcertifieringar och önskar en tydlighet så att det ska 

bli enklare för kunderna att ta till sig innebörden. Är man inte väl påläst om de olika 

certifieringarna blir det lätt förvirrat. Exempelvis är Svanen betydligt enklare att ta till sig då 

den är känd sedan tidigare. Miljöbyggnad har ett fördelaktigt namn eftersom det är enkelt att 

direkt förstå att det har att göra med miljön. Vid certifiering med BREEAM eller LEED är det 

svårare att se den direkta kopplingen till miljö. 

 

Som respondenterna har svarat så tror de att det kommer bli en ökad efterfrågan på 

miljöcertifierade bostäder i framtiden. Vilket vi också tror ifall man jämför hållbart byggande 

med den trend som finns hos bilar och matvaror, där det idag finns en ökad betalningsvilja för 

miljövänliga och ekologiska alternativ. I framtiden tror vi även att det kommer byggas mer i 

trä vilket anses vara mer miljövänligt. Dock är det enbart Peab som är positiv till att det 

kommer byggas mer i trä i framtiden. Vilket ändå visar på att riktningen är åt rätt håll, då 

Peab även är en stor aktör i betongindustrin men ändå ser en framtid med 

massivträkonstruktion. I dagsläget befinner sig människor i en slit och släng period, vilket 

innebär en onödig förbrukning av resurser. Detta syns i byggbranschen genom att 

byggprocessen ska gå fort och den ekonomiska lönsamheten beräknas på kort sikt. Men om vi 

inte börjar förändra miljöpåverkan så kommer det vara svårt att nå de miljömål som satts. För 

att komma ur denna period måste hållbarhetsaspekten inkluderas i varje produkt, det vill säga 

börja bygga med lång livslängd igen som det har gjorts förr i tiden innan slit och släng 

perioden.   
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6.3 Framtida forskning  

Studien omfattar enbart stora svenska bygg- och fastighetsbolag vilket hade varit intressant att 

vidareutveckla till en bredare omfattning. Ett förslag är att beskriva hur små företag, som kan 

ha mindre resurser och mindre kompetens än stora företag, hanterar hållbarhetsutmaningar 

och hur de arbetar med hållbarhet och miljöcertifieringar i sina verksamheter. Det hade även 

varit intressant att se hållbart byggande utifrån efterfrågesidans perspektiv det vill säga 

beställarna och bostadsköparnas synvinkel. För att se om byggföretagen informerar sina 

intressenter tillräckligt inom hållbarhetsområdet, eftersom flera respondenter betonade vikten 

av en ökad efterfrågan på hållbara byggnader.   

  

Studien är övergripande kring hållbarhetsarbete och miljöcertifieringar. Ett förslag på fortsatt 

forskning är att beskriva hur miljöcertifieringar kan optimeras för att ge en ökad lönsamhet. 

Det skulle även vara intressant att veta mer huruvida miljöcertifieringarna leder till en 

minskad miljöpåverkan. Ett annat förslag är att se till olika materials livscykel, det vill säga 

från varans tillverkning till att den är förbrukad. Exempelvis beskriva hur mycket mer 

miljövänlig massivträkonstruktionen egentligen är jämfört med betong och stål. 

Framtidsutvecklingen går också mot så kallade smarta hus och en studie kring hur den 

tekniken kan minska miljöpåverkan hade därför varit intressant att se.  

 



45 
 

7. Referenser 

Almgren, R., Brorson, T. & Enell, M. (2008). Miljöarbetet stärker affärerna! Uppsala: 

Publishing House.  

 

Andersson, G. (2013). Kalkyler som beslutsunderlag. Lund: Studentlitteratur. 

 

Audenaert, A., De Cleyn, S.H. & Vankerckhove, B. (2008). Economic analysis of passive 

houses and low-energy houses compared with standard houses. Energy policy, 36, 47- 55. 

 

Bokalders, V. & Block, M. (2014). Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande. 

Stockholm: Svensk Byggtjänst.  

 

Bonde, M., Lind, H. & Lundström, S. (2009). Hur värderas energieffektiva och 

miljöanpassade kommersiella fastigheter?. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 

Institutionen för fastigheter och byggande. 

 

Bonn, I. & Fisher, J. (2011). Sustainability: the missing ingredient in strategy. Journal of 

Business Strategy, 32(1), 5-14. 

 

Borglund, T., De Geer, H., & Hallvarsson, M. (2009) Värdeskapande CSR: Hur företag tar 

socialt ansvar. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. 

 

Boverket. (2012). Vision för Sverige 2025. Karlskrona: Boverket.  

 

Boverket. (2016). Miljö- och klimatanpassade byggregler. Karlskrona: Boverket.  

 

Boverket. (2017). Tidplan för Boverkets föreskrifter om nära-nollenergibyggnader. Hämtad 

2017-03-14, från http://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/nara-nollenergibyggnader-i-

sverige/andrad-tidplan-for-boverkets-foreskrifter-om-nara-nollenergibyggnader/ 

 

Brealey, R.A., Myers, C.S., & Allen, F. (2014). Principles of Corporate Finance (11th ed.). 

New York: McGraw-Hill. 

 

Byggherrarna. (u.å.). Samverkan & Partnering - vägledning och mallar. Hämtad 2017-04-11, 

från http://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/samverkan-partnering-vaegledning-och-

mallar/ 



46 
 

Byggvarubedömningen. (2015). Om oss. Hämtad 2017-04-11, från  

https://byggvarubedomningen.se/om-oss/  

 

Cagliano, R. & Longoni, A. (2015). Environmental and social sustainability priorities: Their 

integration in operations strategies. International Journal of Operations & Production 

Management, 35(2), 216-245. doi:10.1108/IJOPM-04-2013-0182 

 

Eichholtz, P., Kok, N. and Quigley, J.M. (2010). Doing Well by Doing Good? Green Office 

Buildings. American Economic Review, 100(5), 2492–2509. 

 

Energimyndigheten. (2014). Nära-nollenergibyggnader. Hämtad 2017-03-14, från  

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/nne/ 

 

Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 

Liber AB. 

 

Europeiska kommissionen. (u.å.). Företagens samhällsansvar (CSR). Hämtad 2017-02-16, 

från http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=sv 

 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders 

energiprestanda. [2010]. EUT L153/13.  

 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 

energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om 

upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. [2012]. EUT L315/1.  

 

Fredholm, L. (2014). Brand i limträ. Brandsäkert, (7), 22-24. 

 

Freilich, D. (u.å.). Byggbranschen satsar på hållbart byggande. Hämtad: 2017-03-22, från 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/press/byggbranschen-satsar-pa-hallbart-

byggand__4571#hållbart byggande  

 

Fuerst, F & McAllister, P. (2011). Green Noise or Green Value? Measuring the Effects of 

Environmental Certification on Office Values. Real Estate Economics, 39(1), 45-59. doi: 

10.1111/j.1540-6229.2010.00286.x 

 

Förenta nationerna. (1987). Report of the World Commision of Environment and 

Developement, “Our Common Future”. Brundtlandrapporten. s. 51. 



47 
 

Grankvist, P. (2009). CSR i praktiken - corporate social responsibility: Hur företaget kan 

jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. Malmö: Liber AB. 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Kristianstad: Studentlitteratur. 

 

Jenkins, H. (2006). Small Business Champions for Corporate Social Responsibility. Journal 

of Business Ethics, 67(3), 241-256. doi:10.1007/s10551-006-9182-6 

 

Kellner, J. (2014, 22 maj). Branschen måste vidga sin syn på hållbarhet [Blogginlägg]. 

Hämtad från http://byggindustrin.se/blogg/branschen-maste-vidga-sin-syn-pa-hallbarhet-

19974 

 

Kellner, J. (2016, 31 oktober). Byggbranschen är en av de viktigaste aktörerna i 

hållbarhetsarbetet [Blogginlägg]. Hämtad från http://byggindustrin.se/blogg/byggbranschen-

ar-en-av-de-viktigaste-aktorerna-i-hallbarhetsarbetet-24094 

 

Konkurrensverket. (2014). Entreprenadupphandlingar. Stockholm: Konkurrensverket. 

 

Makni, R., Francoeur, C., & Bellavance, F. (2009). Causality between corporate social 

performance and financial performance: Evidence from Canadian firms. Journal of Business 

Ethics, 89(3), 409-422. doi:10.1007/s10551-008-0007-7 

 

Naturvårdsverket. (2016 [a]). God bebyggd miljö. Hämtad 2017-02-09 från   

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/   

 

Naturvårdsverket. (2016 [b]). Begränsad klimatpåverkan. Hämtad 2017-02-09 från 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/   

 

NCC. (2017 [a]). Gröna Anbud.  Hämtad 2017-04-20, från  

https://www.ncc.se/hallbarhet/hallbarhetsramverk/produktportfolj/grona-anbud/ 

 

NCC. (2017[b]). Årsredovisning 2016. Hämtad 2017-03-29. 

 

Peab. (2017). Års- och hållbarhetsredovisning 2016. Hämtad 2017-04-10. 

 



48 
 

Porter, M. & Kramer, M. (2006). Strategy and Society: The Link Between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 78-92. 

 

Regeringen. (2016). Regeringen beslutar om krav på nära-nollenergibyggnader. Hämtad 

2017-03-14, från http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-beslutar-

om-krav-pa-nara-noll-energibyggnader/ 

 

Schniders, J. & Hermelink, A. (2006). CEPHUES results: measurements and occupants’ 

satisfaction provide evidence for Passive Houses being an option for sustainable building. 

Energy policy, 34, 151-171. doi:10.1016/j.enpol.2004.08.049 

 

SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.  

 

SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Näringsdepartementet RS N.  

 

SFS 2011:338. Plan- och byggförordning. Stockholm: Näringsdepartementet RS N.  

 

Skanska. (2017 [a]). Kort om Skanska. Hämtad 2017-03-29 från http://www.skanska.se/om-

skanska/skanska-i-sverige/kort-om-skanska/ 

 

Skanska. (2017 [b]). Årsredovisning 2016. Hämtad 2017-03-30. 

 

Statens Energimyndighet. (2015). Energiläget 2015. Eskilstuna: Energimyndigheten. 

 

Strand, R., Freeman, R. E., & Hockerts, K. (2014). Corporate Social Responsibility and 

Sustainability in Scandinavia: An Overview. Journal of Business Ethics, 127(1), 1-15. 

 

Svanen. (u.å.). Om oss. Hämtad 2017-05-08, från http://www.svanen.se/Om-oss/ 

Svenskt Näringsliv. (2006). Företagens roll i samhället. Stockholm.  

 

Sveriges byggindustrier. (2016). De 50 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige efter 

omsättning 2015. 

 

Sveriges Träbyggnadskansli. (2017). Vanliga frågor om trähus. Hämtad 2017-04-12, från 

http://www.trabyggnadskansliet.se/vanliga-fragor-om-trahus  

 



49 
 

Sweden Green Building Council. (2016). Vår verksamhet. Hämtad 2017-02-16, från  

https://www.sgbc.se/var-verksamhet 

 

Upphandlingsmyndigheten. (2017) Om livscykelkostnader. Hämtad 2017-05-16, från 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/fordjupning/ 

 

Wiley, J. A., Benefield, J. D. & Johnson, K. H. (2008). Green Design and the Market for 

Commercial Office Space. Journal of Real Estate Finance and Economy, 41, 228-243. doi: 

10.1007/s11146-008-9142-2 

 

World Green Building Council. (2013). The business case for green building.  

 

WWF. (2016). Summary WWFs Living Planet Rapport 2016.  

 

Zalejska-Jonsson, A. (2014). Stated WTP and rational WTP: Willingness to pay for green 

apartments in Sweden. Sustainable Cities and Society, 13, 45-56. 

7.1 Figurer  

Figur 1 

Green Building Alliance. (2016). LEED. Hämtad 2017-05-04, från 

https://www.go-gba.org/resources/leed/ 

 

Figur 2 

Sweden Green Building Council. (2013). Manual för BREEAM-SE. Hämtad 2017-05-04, från 

https://www.sgbc.se/nyheter/477-manual-for-breeam-se  

 

Figur 3 

Sweden Green Building Council. (2016). Miljöbyggnad. Hämtad 2017-05-04, från 

https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad  

 

Figur 4 

Svanen. (u.å.). Startsida. Hämtad 2017-05-04, från http://www.svanen.se  

 

Figur 5 

Autodesk - Sustainability solutions. (2015). How to Envision Green Infrastructure’s Triple 

Bottom Line. Hämtad 2017-03-28, från http://sustainability.autodesk.com/wp-

content/uploads/2015/07/triple_bottome_line.jpg 

 



50 
 

Figur 6 

Grafström, M., Göthberg, P., & Windell, K. (2008). CSR: Företagsansvar i förändring. 

Malmö: Liber AB 

 

Figur 7  

Falkenström, L. (2017). Miljöcertifieringssystem. [Föreläsning] EMC - Energi- och 

miljöcentrum, 4 maj. 

 

 

  



51 
 

Bilaga 1. Intervjuguide fallstudieföretag 

En sammanställning av intervjufrågorna som ställts till respondenterna. Intervjufrågorna 

anpassades utifrån respondentens kunskapsområde baserat på arbetsuppgifter och 

erfarenhet.  

 

Bakgrund: 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 Kort presentation av företaget och dina arbetsuppgifter? 

 

Hållbarhet: 

 Vad är hållbart byggande för dig? 

 Hur arbetar ni med hållbart byggande? 

 Vad är anledningen till att ni arbetar med hållbart byggande? Ex. krav från kunder, 

lagstiftning, varumärkesstärkande etc? 

o Vad har ni för möjlighet att påverka beställarna/byggherrarnas val? 

 Är hållbarhetsarbetet integrerat i hela organisationen? 

o Är projektledare, arbetare etc medvetna om hållbarhetsarbetet eller är det bara 

hållbarhetsavdelningen?  

o Har övriga en möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet? 

 Tänker ni över ert materialval när ni bygger hållbara bostäder?  

 Är områdestänk något som ni funderar över när ni bygger nya bostäder? Dvs närhet 

till skola, kollektivtrafik etc. 

 

Miljöcertifieringssystem: 

 Vilka miljöcertifieringar använder ni er av?  

 Vad är anledningen att ni bygger bostäder som blir miljöcertifierade? 

o Egen regi/ entreprenad? 

 Har ni märkt några för- eller nackdelar med miljöcertifiering? 

 Efterfrågas det miljöcertifierade och hållbara bostäder idag? 

 Kan du uppskatta hur stor andel som byggs hållbart jämfört med traditionellt idag hos 

er? Generellt? Bostäder? 

 Anser du att det saknas något i de miljöcertifieringssystem som finns idag? 

 

Ekonomi: 

 Skiljer sig era ekonomiska beräkningar kring lönsamhet när ni bygger hållbart jämfört 

med traditionellt byggande? 

 Vilka metoder använder ni er av för att beräkna lönsamheten för projekt? 

o Är det några faktorer i beräkningarna som är lättare/svårare att uppskatta? 

 Ser du några ekonomiska fördelar med att bygga hållbart? 

 Är det ekonomiskt lönsamt att bygga hållbara byggnader? 

 Hur kan det bli mer ekonomiskt lönsamt att bygga hållbart? 
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Lagförändringar: 

 Hur ser ni på miljöutvecklingen och utvecklingen av ett hållbart byggande inom 

byggbranschen generellt? 

 Tror du att det kommer ske några lagförändringar inom de närmsta åren som kommer 

påverka utvecklingen av byggbranschen i en mer hållbar riktning? 

 Hur arbetar ni för att vara förberedda på lagförändringar? 

 

Framtiden: 

 Hur ser ni på miljöutvecklingen och utvecklingen av ett hållbart byggande inom 

byggbranschen generellt? 

 Var någonstans i utveckling av hållbart byggande ligger ni i jämförelse med andra 

svenska byggföretag? 

 Tror du att framtidens bostäder ser annorlunda ut? 

o Hur? 

o Tror du att trä kan spela en roll i framtiden? 

 Tror du att efterfrågan på miljöcertifierade bostäder kommer att förändras och 

efterfrågas mer i framtiden? 

 

Övrigt: 

 Något annat du vill nämna som kan vara relevant? 

 Skulle det vara okej om vi kontaktar dig via mejl om det uppstår några fler frågor 

under arbetets gång? 
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Bilaga 2. Intervjuguide fastighetsmäklare 

 Hur ser marknaden ut för mer miljövänliga och hållbara byggnader? ex. bostäder med 

miljöcertifiering?  

 Är det något som efterfrågas idag? 

 Har du sålt någon byggnad som varit exempelvis miljöcertifierad? 

 När ni säljer bostäder, skiljer det sig något i marknadsföringen mellan 

miljöcertifierade och traditionella? 

 Ser du någon skillnad gällande miljöcertifierade bostäder från när du började som 

mäklare fram till idag? 

 Tror du att framtidens bostäder ser annorlunda ut? 

 Tror du att efterfrågan på miljöcertifierade bostäder kommer förändras och efterfrågas 

mer i framtiden? 

 Något annat kring bostäder kopplat till miljö som du vill nämna? 
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