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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har gjorts i samarbete med Skanska Hus region Öst som har 

kontor i Linköping. Deras förhoppning är att bli branschledande inom sina områden. 

Frågor som diskuteras aktivt inom företaget är kvalitet, miljöanpassat byggande, 

arbetsmiljö och etik. 

I rapporten har en djupdykning gjorts i ett av Skanskas nyaste koncept som de valt att 

kalla Grön arbetsplats. Ledande personer inom företaget kallar dem i dagsläget för 

ljusgröna, men med målsättningen att bli mörkgröna. Vilket innebär att de i högre 

grad kommer att styra deras arbete mer åt det miljövänliga hållet i framtiden. 

Grön arbetsplats använder sig av ett poängbaserat system, vilket strikt kräver att 

arbetsplatserna kommer över en viss poäng. Till detta kommer dessutom att man ska 

uppfylla sju obligatoriska kriterier för att få bli godkänd. 

Arbetet som genomförts av oss kan delas in i två delar. Vi tilldelades fem 

byggarbetsplatser som av oss skulle lotsas fram till att uppnå status Grön arbetsplats. 

När det gäller just byggarbetsplatser berörs projekterings-, produktions- och 

etableringsfasen. Det innebar att ett samarbete mellan oss och platscheferna för 

respektive byggarbetsplats inleddes. Målsättningen var att arbeta fram en plan över 

hur de nya kraven skulle kunna uppnås. För att få reda på hur Grön arbetsplats 

uppfattas och värderas utifrån genomfördes till sist en undersökning bland Skanskas 

huvudkunder. 

De fem arbetsplatser vi arbetade med är sedan maj 2010 godkända som Gröna 

arbetsplatser, vilket var ett av de stora delmålen. En kundundersökning har även 

under hösten levererats till Skanska gällande deras kunders åsikter kring konceptet 

Grön arbetsplats. 

Forskning pekar samstämmigt mot att vi behöver värna om naturens resurser och 

energi. Ett sätt att förbättra den rådande situationen är genom att minska 

konsumtionen och återanvända gammalt material. Vi anser att Grön arbetsplats är ett 

bra initiativ med stor utvecklingspotential. I dagsläget är kraven för en godkänd 

arbetsplats relativt låga och kan knappt ses som en utmaning. Men med tanke på att 

lanseringen av begreppet fortfarande är i inledningsfasen är det här ett bra sätt att få 

sina anställda både delaktiga och engagerade. 
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Abstract 

This degree project is made in concordance with Skanska Hus Eastern Region 

situated in Linköping. Its aim is to be the leading company within its field. Main 

issues discussed within the company are: quality, environmentally adjusted 

construction, working environment and ethics. 

The aim of the report was to analyze Skanska’s newest concept named Green 

Worksite. In order to achieve this goal a thorough examination of its environmental 

work has been performed. Leading figures within the company have described their 

environmental work to be “light green” at the moment but are aiming to convert it to 

“dark green” in future. In concordance with this the work at Skanska is directed to 

become more environmentally friendly in the years to come.  

Green Worksite uses a point-based system, which strictly requires the workplaces to 

receive a certain score. In addition seven compulsory criteria have to be acquired for 

the concerns to be authorized.  

The degree project was divided into two parts. First we received five construction 

sites that we were to help in their process being authorized Green Worksites. 

Regarding construction sites, the focus was on the projection-, production- and 

establishment phase respectively. This generated collaboration between us and the 

local managers at each construction sites. The aim was to develop a project plan 

describing how the new requirements would be met.  

Since May 2010 all five construction sites included in the degree project are 

authorized Green Worksites. A customer survey is delivered to Skanska regarding 

their client´s view on the concept Green Worksite. 

At the same time science consistently indicates that we need to protect the natural 

resources and decrease energy consumption. One way to improve the situation is by 

reducing consumption and reusing old materials. We consider Green Worksite to be 

a good initiative with great potential to develop even further. Right now the criteria 

the concerns have to acquire to be authorized are easily passed and cannot be seen as 

a real challenge. But since the launching of the concept Green Worksite is still in its 

infancy it is a good way to get their employees both involved and engaged in these 

important environmental issues. 
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Förord 

Det här examensarbetet har utförts på Skanska Hus och i samarbete med 

platscheferna för följande byggarbetsplatser; BoKLOK Dungen, Kvarteret 

Magistratshagen, NTM, Malmens Flygflottilj och S.I.B. Kvarn. 

Vi vill passa på att tacka följande 

Skanska Hus och alla på kontoret som hjälpt till med alltifrån krånglande skrivare till 

vägbeskrivningar och tranport. 

Elin Gustavsson som har varit vår kontaktperson när det uppstått frågetecken 

gällande Grön arbetsplats och dess blanketter. 

Platscheferna och säkerhetsansvariga på byggarbetsplatserna vi studerat. 

Ett stort tack går också till våra handledare på Skanska; Jan-Erik Lundh och Lennart 

Sandell. 

Tillsammans har ni alla bidragit med varsina små delar som gjort denna rapport 

möjlig.  

 

 

Emmie Lindahl och John Sundqvist 
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1. Inledning 

I det här kapitlet kommer bakgrunden för examensarbetet att beskrivas. Här kommer 

även dess syfte och frågeställningar att klargöras. Valda metoder för utförandet och 

källgranskning kommer att tas upp. Dessutom kommer en genomgång av rapportens 

struktur redovisas. 

1.1 Bakgrund 

Skanska är ett av Sveriges största byggföretag, med ungefär 100 000 medarbetare 

och de strävar ständigt efter att vara ledande inom kvalitet, miljöanpassat byggande, 

arbetsmiljö och etik. Dess organisation i Sverige är indelad i fyra affärsenheter som 

bidrar till att företagen lättare kan få fram en mer konkurrenskraftig expertis. (Se 

Figur 1.) ”Organisationen arbetar decentraliserat men integrerat utifrån 

gemensamma mål och värderingar.”
1
 Intäkterna för byggverksamheten uppgick 

förra året till 25 miljarder kronor.
2
 

Figur 1. Skanskas organisationsuppbyggnad. 

 

Ett nytt steg i deras sätt att arbeta med miljö är ett begrepp som de lanserar som Grön 

arbetsplats. Det är kortfattat ett poängsystem för att klassa byggarbetsplatser och 

kontor som ”gröna” – alltså miljövänliga. Skanska Hus har som mål år, 2010, få alla 

sina byggarbetsplatser som är större än 10 miljoner kronor godkända som Grön 

arbetsplats. 

                                                 

1
 Skanskas hemsida - Organisation 

2
 Skanska, Pressmeddelande 2010-09-29 

Skanska

Skanska Sverige AB

Skanska Hus

Skanska Anläggning

Skanska 
Bostadsutveckling 

Norden AB

Skanska Kommersiell 
Utveckling Norden AB

Skanska 
Infrastrukturutveckling 

AB
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Vid samtal med Jan-Erik Lundh som är regionchef för Skanska Hus region Öst fås 

informationen att ledande personen inom Skanska i dagsläget ser företaget som 

ljusgröna, men med målsättningen att i framtiden bli mörkgröna. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vi ska undersöka, tillämpa och utvärdera Skanskas Grön arbetsplats. Vi vill också 

utreda om detta miljöarbete kan resultera i konkurrensmässiga mervärden för 

företaget. 

I samband med denna undersökning kommer vi också få ansvaret för att fem större 

byggarbetsplatser hos Skanska Hus Region Öst blir godkända enligt kraven för Grön 

arbetsplats. 

 

1.3 Avgränsningar 

De genomförda intervjuerna kommer att överlämnas i sin helhet till Skanska. I den 

här rapporten har vi dock valt att inte gå in så djupt i vår kundundersökning. Däremot 

kommer en kortare sammanfattning från undersökningen att redovisas. 

 

1.4 Metod 

Arbetet kom att delas in i två större delar. Dels ett praktiskt internt arbete där vi 

skulle få fem byggprojekt godkända enligt Grön arbetsplats och därutöver en mer 

utåtriktad del i form av en enklare kundundersökning. 

Till att börja med inleddes arbetet med informationssökning. Att vara inläst på vad 

Grön arbetsplats innebar var en grundförutsättning för att vi själva skulle kunna 

fungera som informatörer vid de arbetsplatserna vi kom att besöka. Väl ute på 

arbetsplatserna var det i dialog med respektive PC
3
 som en plan arbetades fram för 

att kunna överblicka och tillgodose de framtida kraven som Grön arbetsplats skulle 

komma att medföra. 

Genom att ha fått arbeta rent praktiskt med Grön arbetsplats och själva fått ansvar för 

att miljömärka fem arbetsplatser fick vi värdefull information som inte skulle kunna 

gå att läsa sig till. Vi fick ta del av arbetarnas tankar och åsikter om det här nya sättet 

att arbeta med miljö på. 

                                                 
3
 Platschef. Se ordlista i BILAGA 1. 
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För Skanska var det viktigt att få reda på hur och om deras nya del i miljöarbetet, 

Grön arbetsplats, påverkat eller skulle komma att påverka deras kunder. Därför 

genomfördes telefonintervjuer med fyra av deras huvudkunder. Vi använde oss av 

några i förväg utarbetade frågeställningar vars syfte var att ge en fingervisning om 

hur medvetna kunderna är om begreppet Grön arbetsplats och för att ge en inblick i 

hur de värderar det. 

Som metod för intervjuerna valdes telefonintervjuer. Detta för att spara in på tid. Vi 

valde bort intervjuer via mail för att minimera risken för missförstånd som minskas 

vid en personlig kontakt. Mycket energi lades på att frågorna skulle ställas på 

likartade sätt till de intervjuade och på att inte låta dem påverkas av åsikter från 

utfrågaren, detta för att få så sanningsenliga svar som möjligt. 

 

1.5 Källor 

Information angående Grön arbetsplats har nästan uteslutande inhämtas från 

Skanskas intranät. Intranätet är något som bara anställda på Skanska har tillträde till, 

vilket gör det svårt för externa läsare att kontrollera denna källa. Vi väljer att hänvisa 

till Elin Gustavsson
4 

som är anställd som miljösamordnare på Skanska om oklarheter 

uppstår. 

Våra handledare ifrån Skanska har varit till stor hjälp och utan att få ta del av deras 

tankar och erfarenheter hade vi inte kunnat genomföra det här examensarbetet. Då de 

gett oss såväl tips och idéer som praktisk och för oss nödvändig information. 

Andra källor som använts är kurslitteratur som tidigare förekommit på vår 

utbildning. Den tryckta källan Miljömanagement som är skriven av Jonas 

Ammenberg är en bok som vi ofta använt oss av. 

Nationalencyklopedin har använts för att styrka några av de begrepp som vi kommer 

att använda oss av senare i den här rapporten. 

För att få tag i relevant information när det gäller ett föränderligt ämne som 

energisnåla hus har vi använt oss av internet. Detta för att det dagligen uppkommer 

nya rapporter, produkter, råd och rön. 

 

                                                 

4
 Elin Gustavsson, Skanska 
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1.6 Struktur 

Rapporten inleds med en beskrivning av sambandet som finns mellan miljöarbete 

och byggsektorn. Därefter ges en inblick i Skanska Hus grundläggande miljöarbete, 

vilket efterföljs av denna rapports kärnpunkt begreppet Grön arbetsplats. 

En förklaring av författarnas roll som ”katalysatorer” ute på arbetsplatserna och en 

beskrivning av de fem arbetsplatser vi arbetat med följer därefter. 

Efter det följer resultatdelen där vi kommer att besvara och analysera vår 

frågeställning. Det är även där vi redovisar en sammanfattning av 

kundundersökningen som genomförts. 

Slutligen kommer diskussionen, ett stycke som kretsar kring författarnas tankar och 

funderingar kring ämnen som berörts i denna rapport. 

I bilaga 1 finns en ordlista som förklarar de fackspråksbegrepp och förkortningar 

som förekommer i rapporten. Bilaga 2-6 består av de fem slutgiltiga dokumenten 

som arbetats fram och lämnats in för godkännande av Skanskas miljöavdelning för 

Grön arbetsplats. 

 

1.7 Samband byggnation och miljö 

Hållbar utveckling
5
 är ett begrepp som flitigt debatteras i dagens samhälle och som 

kommer att användas senare i rapporten. Den korrekta definitionen av detta 

myntades i Brundtlandrapporten 1987, där det definieras som "en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov"
6
. Enligt svensk lag har regeringen genom Miljöbalken 

satt upp ramar för hur vår miljö ska förvaltas. ”Sammantaget medför miljöbalken en 

större möjlighet att fatta beslut som styr utvecklingen mot hållbarhet, och 

lagstiftningen innefattar i princip alla aktörer av betydelse, på alla nivåer från stora 

företag till enskilda individer.”
7
 

Ur miljösynpunkt är driften och underhållet av husen den viktigaste delen att arbeta 

med, eftersom att byggnader är gjorda för att brukas under en lång tidsepok. Det vi 

främst kommer att fokusera på i denna rapport är dock en annan del av byggnadens 

livscykel, nämligen projekterings-, etablerings- och produktionsfasen. Där vi 

kommer att undersöka miljöarbetet. 

                                                 

5
 Hållbar utveckling. Se ordlista i BILAGA 1 

6 Nationalencyklopedin, Hållbar utveckling 

7
 Miljömanagement, Miljölagstiftning 
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2. Grundläggande miljöarbete på Skanska Hus 

Skanska Hus använder sig i grund och botten av sitt integrerade kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljösystem VSAA, som står för Vårt sätt att arbeta. Systemet har arbetats 

fram med stöd av miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 9 001 samt ISO 14 001. 

Ledningssystemet hanterar både slutmålet och vilken väg som ska väljas för att nå 

dit. Alla projekt som Skanska Hus genomför måste följa reglerna och 

rekommendationerna som finns nämnda i VSAA. 

VSAA finns lättillgängligt för alla anställda på intranätet. Där kan man hitta diverse 

hjälpmedel som skall underlätta arbetet för de anställda. Där finns alltifrån policies, 

beslutsordningar, blanketter och checklistor till dagordningar för möten. 

Kemdatabasen är ett hjälpmedel som vi har kommit i kontakt med genom vårt arbete. 

Där finns en samling av kemiska produkter som kontrollerats och godkänts av 

Skanska och som ges full tillåtelse till att använda. 

Skanska har även ett väl utvecklat inköpssystem som kallas för IBX. Vid inköp av 

material ska de alltid använda sig av denna tjänst. Den är övervakad av anställda som 

dagligen jobbar med att samordna transporter och för att hitta de bästa priserna. För 

att höja leveranssäkerheten följs även alla inköp noggrant upp. 
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3. Begreppet Grön arbetsplats 

Med Grön arbetsplats menas att miljöarbetet utförs med en högre miljöambition än 

den vanliga standarden. Grön arbetsplats är Skanska 

Sveriges egen miljömärkning och en del av 

Skanskas miljöarbete. Det är indelat i 

underkategorier; byggarbetsplatser, fasta 

anläggningar, kontor och läggarlag. Alla med 

varsina krav. Man har gjort så för att kunna arbeta 

med relevanta miljöfrågor då verksamheternas 

grundförutsättningar och rutiner är väldigt olika.  

De arbetsplatser som berörs i rapporten är alla av typen byggarbetsplatser. 

3.1 Grön arbetsplats – Byggarbetsplats 

För att bli godkänd som Grön arbetsplats, byggarbetsplats, måste man uppfylla vissa 

kriterier. Dessa delas in i obligatoriska krav och frivilliga åtgärder, där de frivilliga 

poängsätts inom spannet ett till fem poäng. De frivilliga åtgärderna värderas olika 

beroende på miljöpåverkan, relevans, omfattning och svårighetsgrad. Av de frivilliga 

åtgärderna måste arbetsplatsen minst få 28 poäng av 82 möjliga. 

Det finns sju utmärkande åtgärder som måste utföras på varje miljömärkt 

byggarbetsplats, det är de obligatoriska kraven. Det är bland dessa sju som de i 

särklass tyngsta kraven ur miljösynvinkel återfinns. 

 Deponibegränsning 

 Utfasningsprodukter skall bort 

 Energianvändning skall dokumenteras 

 Förebyggande åtgärder för att minimera outlysta störningar hos omgivningen 

 Skyltning av Grön arbetsplats 

 Minst 75 % av de kemiska produkterna skall vara av bra miljöval 

 Endast miljömärkta köks- och hygienprodukter 

Som godkänd arbetsplats kommer man om så önskas att få hissa en flagga med 

miljömärkningens logga på, se Figur 2. Utöver det kommer en skylt sättas upp som 

berättar vad man valt att arbeta extra med på den specifika arbetsplatsen. 

  

Figur 2. Grön arbetsplats 

logotyp. 
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3.1.1 Deponibegränsning 

De obligatoriska åtgärderna ställer krav på avfallsmängd. Arbetsplatsen har en 

målsättning att högst 5 % skall gå till deponi. Resterande andel skall återvinnas, detta 

för att spara på jordens resurser. 

3.1.2 Utfasningsprodukter 

Krav finns på att utfasningsprodukter successivt byts ut och ersätts med godkända 

produkter. Med utfasingsprodukter menas sådana produkter som ej uppfyller 

Skanska Sveriges kemikaliekrav. Om en produkt som inte är godkänd används måste 

en noggrann genomgång av möjliga alternativ genomföras samt dokumenteras i 

Skanskas kemdatabas. 

Nya produkter släpps dagligen och lämpligen med olika former av förbättringar. 

Genom att kontinuerligt arbeta med att byta ut äldre produkter kommer man att få 

bättre produkter allt eftersom tiden går. 

3.1.3 Energianvändning 

Tanken är att arbetsplatsen ska ha en större medvetenhet om den energi som 

förbrukas och måste därför dokumentera och följa upp sin energianvändning. Med 

energianvändning menas arbetsplatsens elförbrukning, men även fjärrvärme, 

eldningsolja, diesel mm. För att hålla ner energiförbrukningen ställs krav på att inga 

oisolerade förråd, containrar eller förvarningsutrymmen varmhålls. 

Vi har krav ifrån EU som tvingar Sverige som rike att sänka sin energiförbrukning.
8
 

Sverige har en lång väg kvar att gå innan vi lyckas nå det målet. För att klara det här 

krävs att alla tar sitt ansvar och arbetar för att sänka sina energiförbrukningar. 

En morot just i det här fallet är att det finns ett ekonomiskt intresse av att sänka 

energiförbrukningen då inköp av energi i alla dess former i dagsläget blir allt dyrare.
9
 

3.1.4 Omgivningsanpassning 

För att garantera att man uppfyller de lokala kraven och har gällande tillstånd ska 

arbetsplatsen ha framarbetade rutiner för att samordna arbetet med det här. Det 

medför i sin tur att eventuella klagomål förbyggs. 

Exempelvis kan buller vara något som stör omgivningen och därmed frambringar 

klagomål utifrån. Vilket är något som skulle ha kunnat undvikas om man gett 

tillräcklig information. Arbetsplatsen ska även i viss mån försöka anpassa sig till sin 
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omgivning och lyssna till önskemål som finns. Det hela handlar alltså om att en aktiv 

dialog skall finnas. 

3.1.5 Informationsspridning 

När en arbetsplats är ”Grön arbetsplats” ska både anställda, underentreprenörer och 

leverantörer informeras om det här genom att skyltar sätts upp samt att det tas upp på 

relevanta möten. 

Det här är ett sätt att sprida varumärket, men även en nödvändighet eftersom att alla 

arbetare på plats kommer att beröras av kraven och miljöåtgärderna som märkningen 

medför. 

3.1.6 Kemiska produkter 

Av alla kemiska produkter som används på arbetsplatsen ska målet vara att minst 75 

% av dessa är miljöval eller godkända av företaget att använda. Information om 

miljöutvärderade produkter finns i Skanskas egen databas för kemikalier som går 

under namnet ”kemdatabasen”. 

Anledningen är att man vill använda sig av bra material. Företaget vill ha full 

kontroll över produkter som kan kategoriseras som hälso- och/eller miljöfarliga, allt 

för att undvika utsläpp eller föroreningar. 

3.1.7 Miljömärkta köks- och hygienprodukter 

Det ska finnas en bra standard även när det gäller dagligvaror som köks- och 

hygienprodukter. Därför faller det sig naturligt att företaget köper in miljömärkta 

varor till arbetarna och arbetsbodarna. 
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4. Vårt praktiska arbete 

En stor del av examensarbetet har genomförts ute i fält där vi varit i kontakt med 

såväl anställda hos Skanska som aktiva UE
10

. Den här delen är svår att redogöra för i 

rapportsammanhang, men för att kunna ge en bild av vad vi jobbat med kommer det 

här kapitlet att förklara mer ingående om projekten som besökts och om hur vi gått 

till väga. 

4.1 Beskrivning av de utvalda projekten 

Bo Klok Dungen är ett projekt där Skanska i samarbete med Ikea utformat 15 radhus 

i Lambohov, Linköping. Tanken med projektet är att kunden ska erbjudas en bostad 

till ett lågt pris där onödigt och dyrt utrymme tagits bort. 

Kv. Magistratshagen är ett uppdrag från Stångåstaden där ett befintligt bostadshus 

renoveras. Huset är något av ett försökshus där man byter ut allt utom stommen och 

skapar ett så kallat tätt hus. Tanken är att hela kvarteret skall göras om på samma sätt 

om resultatet blir bra och därmed höja standarden i hela bostadsområdet som idag ses 

som lågvärderat. 

NTM, ett projekt med byggstart i maj 2010 och som beräknas vara färdigt årsskiftet 

2011/2012. NTM-koncernen köper in en ny tryckpress och behöver därför anpassa 

storleken på det befintliga tryckeriet på Tornvingen i Linköping. NTM är ett projekt 

där ingen bodetablering behövs då befintliga lokaler kan nyttjas. 

Malmes flygflottilj, på uppdrag av försvaret ska en tvätthall för helikoptrar uppföras. 

Det innebär att en stor specialhall med tillhörande kontor och dusch byggs.  

SIB Kvarn. Detta är ett stort projekt som sträcker över flera år. SIB står för Strid I 

Bebyggelse och det är Fortifikationsverket som är beställaren av dessa 44 hus som i 

en helhet sedermera skall användas av militären vid dess övningar. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Som nämnts tidigare har arbetet delats in i två större delar, det interna och det 

externa. Här är en mer ingående beskrivning av vad de inneburit. 
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4.2.1 Internt arbete 

Informationen som använts kommer nästan helt uteslutande ifrån Skanskas intranät. 

Eftersom att vi redan från början läste in oss på begreppet Grön arbetsplats fann det 

sig naturligt att i samband med besöken på byggarbetsplatserna fungera som 

informationskällor gentemot platscheferna
11

. 

Vid besök av arbetsplatserna granskades förutsättningarna för att bli godkända som 

Grön arbetsplats i dialog med respektive platschef. Vid ett tillfälle fick Elin 

Gustavsson, miljösamordnare vid Skanska rycka in för att ge tydliga och raka besked 

på hur man skulle gå till väga i de fall som inte direkt kunde utläsas av informationen 

på intranätet. 

Vid besöken undersöktes också hur miljöarbetet på arbetsplatserna fungerade i 

dagsläget. Med det här som underlag analyserades nuläget för att se vilka 

förändringar som skulle lämpa sig bäst för de olika byggarbetsplatsernas möjlighet 

till att nå dess mål - att klassas som en Grön arbetsplats. 

När planerna arbetats fram skickades ansökningarna in till Skanskas miljökontor och 

besked om att arbetsplatserna godkännande kom inom kort. 

Vanligtvis ansvarar sedan platschefen för att de punkter som överenskommits genom 

anslutning till miljömärkningen utförs på rätt sätt. 

4.2.2 Externt arbete 

För att få en uppfattning om hur medvetna omgivningen i byggbranschen är gällande 

Grön arbetsplats genomfördes telefonintervjuer. De som deltog i undersökningen var 

företrädare ifrån fyra företag som Skanska själva benämner som deras huvudkunder. 

I dialog med Jan-Erik Lundh arbetades några frågeställningar fram. Vår uppgift var 

att besvara dessa efter kontakt med kunderna och redovisa resultatet. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Resultat 

Arbetsplatsernas anmälan, vilket också är resultatet av vårt arbete finns att läsa i 

Bilaga 2-6. Samtliga fem arbetsplatser vi arbetat med är sedan maj 2010 godkända 

som Gröna arbetsplatser. 

 

5.2 Intervjuer 

Vidare kommer en sammanfattning om vilka svar och slutsatser som kunde göras 

baserat på intervjuerna med Skanskas kunder. 

Känner ni till Skanskas begrepp Grön Arbetsplats och i så fall hur kom ni i kontakt 

med det?  

Av de tillfrågade som kände igen begreppet visste tre av fyra i grova drag vad det 

innebar. En person hade inte hört begreppet förut. Se resultatfördelning uttryckt i 

procent i Figur 3. 

 

Figur 3. Andel tillfrågade som redan kände till begreppet Grön Arbetsplats visade sig vara 75 %. 

 

Skulle ni från ert företags sida kunna sätta ett värde på vad ett lite mer utmärkande 

grönt arbete skulle kunna vara värt? 

De intervjuade kunde inte sätta något ekonomiskt värde på Skanskas Grön 

Arbetsplats. Men det skulle kunna innebära en konkurrensfördel om det sker utan 

extra kostnad säger en av de tillfrågade. 

Skulle detta miljöinitiativ kunna ge några mjuka poäng vid upphandling? 

Att miljöinitiativet skulle kunna ge mjuka poäng vid upphandlingar är alla de 

intervjuade överens om. Ett av företagen ger dem redan nu mjuka poäng för dess 

miljöarbete. En fråga som uppkom i samband med dessa intervjuer var att det kan bli 

svårt att få till mjuka poäng på grund av LOU
12

. 
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Tror du att era upphandlingar kommer att styras mer utifrån miljöaspekter i 

framtiden? 

Alla tillfrågade tror att det kommer utgöra en allt större del av upphandlingen och att 

den förändringen kommer ske inom kort. En av det intervjuade har åsikten att 

miljöaspekter redan nu utgör en betydande del av upphandlingen. 

Har något annat byggföretag fört en dialog med er om liknande resonemang om 

grön anpassning i byggproduktionen? 

Hälften av de intervjuade har varit i kontakt med andra byggföretag som arbetat extra 

för att få ett bättre miljöarbete vid byggproduktionen. För de andra är Skanska det 

enda byggföretaget som fört ett sådant resonemang. 

Hur är din syn på Skanska ur ett grönt-/hållbarhetsperspektiv? Om du får välja 

mellan andra företag i branschen, ligger Skanska före eller är de som de andra? 

En av det intervjuade har en positiv syn på Skanskas miljöarbete och tycker att 

Skanska är snäppet bättre än konkurrenterna. De andra tre har ingen uppfattning eller 

tycker att Skanska inte utmärker sig i förhållande till dess konkurrenter. 

 

5.3 Analys och slutsatser 

Handledningen för ansökan och information om Grön arbetsplats fanns att få via 

intranätet. Det märktes att man lagt ner mycket energi på att göra 

ansökningsblanketten lättbegriplig och lättöversiktlig. Vem som helst ska kunna 

använda och förstå den utan svårighet. Att man dessutom har lämnat ett 

telefonnummer till miljösamordnaren som står bakom märkningen gör det lätt att få 

bukt med eventuella frågeställningar man kan ställas inför. I dialog med 

platscheferna har vi insett att de fullt ut delar denna vår uppfattning alltså att; när 

man väl har använt sig av blanketten en gång och därmed kommit till insikt om vad 

kraven innebär så kommer man inte ha några problem med att använda den igen. 

Med tiden blir det alltså lättare att arbeta med det rent teoretiska. 

En brist vi uppmärksammat är att man borde utveckla sina fyra grundtyper av 

arbetsplatser ytterligare. Vissa arbetsplatser har i dagsläget svårt att märkas som 

Grön arbetsplats på grund av deponikravet. Vid nybyggnation är det lätt att klara, 

men när det gäller ÄTA-arbeten
13

 kan det vara en omöjlighet.  

Något vi anser saknas är en form av uppföljning. Att en i någon form av 

miljöansvarig kommer och kontrollerar att de Gröna arbetsplatserna följer angivna 

villkor. Det borde vara standard, speciellt när det gäller projekt förlagda över en lång 
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tid. Annars finns risken att vissa medvetna val försvinner av gammal slentrian och att 

man inte längre är uppdaterad på det bästa möjliga alternativet för respektive 

arbetsplats.  

Arbetet med Grön arbetsplats är ett bra initiativ. Alla är ense om att kraven på sikt 

kommer att höjas när det gäller miljöfrågor. Ett företag i tiden måste ha denna insikt 

och arbeta aktivt med dessa frågor samt sträva efter att nå nya, bättre och hållbara 

lösningar. 
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6. Diskussion 

Kraven för Grön arbetsplats är idag satta lågt. Poängen som behövs är som tidigare 

nämnt 28 av 84 vilket ger en procentsats på 33 %. Visst blir det en hel del åtgärder 

som behöver tillgodoses för att 28 poäng skall uppnås, men då Skanska som företag 

redan har ganska hårda krav på miljöarbetet uppnås rent rutinmässigt en stor del av 

de ”frivilliga” poängen utan någon som helst åtgärd. Det här är något vi själva valt 

att benämna som ”gratispoäng”. Vid de arbetsplatser som vi jobbat med har dessa 

gratispoäng varit så pass höga att några större förändringar inte behövts/varit 

aktuella. Ytterligare åtgärder hade inte blivit ekonomiskt försvarbara trots att de ur 

miljömässig synvinkel hade varit positiva att utföra. 

Vi har fått uppfattningen av att en stor del av Skanskas miljösatsning görs för att vara 

konkurrenskraftiga och för att kunna vinna upphandlingar på dess rykte. Kanske 

borde mer fokus läggas på att de faktiskt vill kunna erbjuda de mest hållbara 

lösningarna ur miljösynpunkt och därmed kunna vara branschledande. 

Det märks tydligt att företaget vill framhäva sina Gröna arbetsplatser för 

omgivningen. De delar ut broschyrer, hissar upp flaggor samt informerar alla berörda 

parter om dess arbete. Kort sagt de gör mycket reklam, vilket styrker vår teori om att 

de vill framhäva sig själva och dess varumärke som ett miljömedvetet alternativ på 

marknaden. 

Grön arbetsplats har definitivt potential att bli något riktigt bra med tiden. Vi tror att 

det ifrån Skanskas miljöstab är väl genomtänkt att såhär i inledningen ta fram en 

mycket översiktlig och lättbearbetad anmälningsblankett samt att hålla kravnivån låg. 

Genom att inte kräva alltför stora arbetsinsatser kommer säkerligen fler PC att vilja 

miljömärka sina projekt i förhållande till om de varit komplicerade och välutformade 

för att belysa miljöanknytningen. 

Självklart kommer Skanska att strama åt kraven för miljömärkningen i framtiden när 

den blivit lite mer etablerad bland de anställda. Deras egen strävan är ju tveklöst att 

komma framåt i sitt miljöarbete och då krävs det uppgraderingar av miljökraven för 

att inte låta arbetet hamna på en stillastående standard. Skanska säger sig själva ha 

viljan att bli det ledande byggföretaget när det gäller miljömedvetenhet och det är 

något som vi måste tro på. 

Vi har upplevt att det finns något av en rivalitet platschefer emellan, vilket ger en 

tävlingspåverkan om vem som får bäst poängresultat. Detta beteende kommer i det 

långa loppet innebära att miljön bli den stora vinnaren. 

Något vi märkt är att ju tidigare i byggskedet man börjar arbeta med Grön 

arbetsplats, desto smidigare går det att klara kraven. Att på en redan etablerad 

arbetsplats börja göra förändringar är tidskrävande och kommer antagligen att 
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upplevas som ett besvärligt moment. Detta eftersom att byggprojektens tidsplaner
14

 

ofta är väldigt kompakta. Men om man redan i projekteringsfasen bestämmer sig för 

att arbetsplatsen skall bli ”grön”, kan man utan större ansträngningar förbereda sig 

genom att beställa in produkter som är miljömärkta, använda sig av bodar som är 

miljöanpassade osv. De får även möjlighet att välja bland och ställa krav på sina UE 

redan i ett tidigt skede. Allt för att se till att UE kan uppnå diverse miljökrav som är 

efterfrågade i Grön arbetsplats poängsystem. 

Vi tycker att Skanska har gjort ett bra beslut att försöka bli förknippade med ett 

välutvecklat miljöarbete. Vi tror att deras satsning inom miljö kommer i precis rätt 

tid. Nu gäller det för dem att öka kraven och arbeta målmedvetet för att bli de allra 

bästa. För att detta ska lyckas krävs att alla Skanskas anställda arbetar aktivt och 

förstår vikten av hur deras agerande påverkar miljön, som i sin tur kommer att 

påverka vårt framtida samhälle. 

Alla inom branschen är ense om att kraven på sikt kommer att höjas när det gäller 

miljöfrågor. Ett företag i tiden måste ha denna insikt och ständigt arbeta aktivt med 

dessa frågor. Inte nog med det, om man dessutom vill vara ett ledande företag krävs 

också att man måste sträva efter att nå nya, ännu bättre och hållbara lösningar. 

Vilken är en uppgift som aldrig kan färdigställas, den är och kommer att förbli en 

tung, dyr, men oundviklig kostnad för företag i byggbranschen. 
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Ordlista, begrepp och förkortningar 

Hållbar utveckling 

Handlar om att långsiktigt hushålla med naturens resurser ur ekologisk-, social- och 

ekonomiskhållbarhet. 

Lagen om offentlig upphandling, (LOU) 

En lag som gäller vid upphandlingar som görs av staten, kommuner, landsting och 

Svenska kyrkans församlingar mm. 

Platschef, (PC) 

En person som vanligtvis ansvarar för projektets utförande, kvalitet, ekonomi och 

underställd personal. 

Tidsplan 

En tidsplanering som ständigt uppdateras och som oftast har många parter 

inblandade. Den styr på ett ganska precist sätt när och vem som ska arbeta med vad. 

Detta för att optimera tidsåtgången till det minimala. På grund av det här så kan 

enskilda aktörers eventuella förseningar skapa problem och kanske till och med 

stoppa arbetet för övriga aktörer tills vidare. En följd av detta blir i regel en försening 

av projektavslut. 

Underentreprenör, (UE) 

Företag som den ordinarie entreprenören hyrt in. 

ÄTA-arbete 

Till dessa räknas ändrings-, tilläggs och avgåendearbeten. 
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