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Inledning 

Det byggs just nu många bostäder på flera håll i Sverige. Byggbranschen står därför 
inför flera utmaningar. Att tillgodose den svenska bostadsbristen och samtidigt inte 
förkasta miljöaspekter är några av dessa utmaningar. Enligt Ding (2008) och Nelms, 
Russell & Lence (2007) står det klart att byggbranschens stora resursuttag vid 
byggande och drift av byggnader har tydliga kopplingar till miljöproblem. Haapio & 
Viltaniemi (2008) förklarar att byggbranschen började förstå kopplingen mellan deras 
verksamhet och miljöproblem under 1990-talet. Sedan dess har det skett en stor och 
ständig utveckling inom branschen, exempelvis på området energieffektivisering 
(Boverket, 2015a). Byggbranschen har dock inte löst sina miljöproblem för det. 
Fortfarande finns det problem gällande exempelvis val av material, resursuttag och 
upphandling, samtidigt som energiområdet behöver förbättras ytterligare (Ding, 2008; 
Mokhlesian, 2014; Ruparathna & Hewage, 2015).  
 
Byggbranschens olika verksamheter och dess processer har kopplingar till både 
klimatförändringar och mer lokala miljöproblem. Detta eftersom byggnader påverkar 
miljön i flera faser under hela sin livscykel (Nachawit, 2012). Byggbranschen är på 
grund av sin miljöpåverkan i behov av förändring. Ding (2008) hävdar att det inom 
byggbranschen fortfarande råder en kunskapsbrist gällande samspelet mellan 
byggnation och dess miljökonsekvenser. Persson & Grönkvist (2015) beskriver 
samtidigt byggbranschen som konservativ och betonar att branschen ofta saknar 
förmåga att till sig ny kunskap. Detta nämns även av Glass, Dainty & Gibb (2008) 
som beskriver byggbranschen som svårförändrad. Heffernan m.fl. (2015) nämner att 
attityder inom byggbranschen kan vara ett hinder till förändring. Miljöproblem 
kopplat till en svårförändrad byggbransch verkar vara ett problem inte bara i Sverige 
utan i ett flertal andra länder. I tidigare forskning råder det dock något delade 
meningar om byggbranschens förändringsvilja. Oavsett om byggbranschen är 
svårförändrad eller inte står det klart att branschen bidrar med miljöpåverkan. Även 
ansvarsfrågan för byggbranschens miljökonsekvenser blir i det här läget aktuell. Den 
lagstiftning som reglerar miljöfaktorer kopplat till nybyggnation beskrivs på flera håll 
som bristfällig. Exempelvis hävdar Persson & Grönkvist (2015) att byggindustrins 
kunder ofta ställer högre krav på miljöaspekter och energieffektivitet än vad 
lagstiftningen kräver. Hagbert, Mangold & Femenias (2013) hävdar samtidigt att 
ansvaret för miljökonsekvenser har flyttats till byggföretagen, då det ofta saknas 
tillräckligt tydliga regelverk eller nationella riktlinjer för hur byggföretagen ska 
förhålla sig till sin miljöpåverkan.  
 
Denna studie tar sin början i ovanstående problembild och undersöker de möjligheter 
och hinder som tidigare forskning har konstaterat.  
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Syfte och frågeställning 

Byggbranschen i Sverige har en betydande miljöpåverkan. Tidigare forskning har 
identifierat flera barriärer mot och drivkrafter för ett mer miljövänligt byggande, men 
vi har sett en avsaknad av forskning på byggföretag i Östergötland och Södermanland 
och deras perspektiv på miljövänligt byggande. Syftet med denna studie är att vara ett 
tillskott till forskningsläget över den svenska byggbranschens miljöarbete kopplat till 
dess barriärer och drivkrafter. Detta genom en studie med representanter från 
byggföretag verksamma i Östergötland och Södermanland. Vi har utifrån syftet med 
uppsatsen formulerat följande frågeställningar: 
 

• Hur ställer sig representanter från svenska byggföretag till branschens 
miljöarbete och på vilket sätt berörs de av de problem och möjligheter som 
tidigare forskning identifierat? 

• Vilka barriärer anser representanterna har störst inverkan på branschens 
miljöarbete? 

• Vilka drivkrafter anser representanterna har störst inverkan på branschens 
miljöarbete? 

• Hur ser representanter från byggföretagen på de olika ansvarsrollerna kring 
miljövänligt byggande och var anser representanterna att ansvaret bör ligga?  

 
Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till själva byggnadsfasen och berör inte renovering eller 
demontering. 
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Metod 

Denna uppsats bygger på en intervjustudie där sju representanter från byggföretag 
verksamma i Östergötland och Södermanland har intervjuats angående branschens 
miljöpåverkan generellt under byggnadsfasen. Representanter från Sefab, Peab, 
Skanska och NCC har intervjuats med en semi-strukturerad intervjumetod. Värt att 
nämna är att tre av fyra företag som ingår i denna studie är rikstäckande. För att 
möjliggöra en jämförelse mellan denna uppsats och tidigare forskning har vi tagit 
fram en intervjuguide som baseras på faktorer identifierade ur sex stycken 
nyckelreferenser (se tabell 4). Dessa sex referenser har identifierat barriärer mot och 
drivkrafter för en miljövänligare byggindustri.  
 
Ursprunglig ambition 
Vår grundtanke var att ha en något snävare uppsats och enbart fokusera på 
miljökonsekvenser vid byggande av flerfamiljshus i svenska städer. Under arbetets 
gång märkte vi svårigheter att få kontakt med personer som enbart bygger 
flerfamiljshus. På grund av låg svarsfrekvens hos olika byggföretag fick vi anta en 
något bredare ansats, där respondenternas helhetssyn av miljöarbete inom 
byggbranschen under byggnadsfasen undersöks.  
 
Val av metod - Semi-strukturerade intervjuer 
Denna studie inhämtar sin empiri från intervjuer. Intervjuer anses av Doody & 
Noonan (2013) vara en lämplig metod vid datainsamling då det ger möjligheter till att 
diskutera representantens erfarenheter. Enligt Alvesson & Deetz (2000) så har 
kvalitativa intervjuer en relativt lös struktur och kan anpassas efter vad respondenten 
själv tycker är viktigt och relevant att belysa inom forskningsområdet. Enligt Lantz 
(2013) finns det flera olika typer av intervjuer med olika grad av struktur, där 
intervjufrågorna har olika grad av öppenhet eller fasta alternativ. Värt att nämna av 
intervjutyper är bland annat den öppna, den halv/semi-strukturerade eller den 
välstrukturerade intervjun. I den öppna intervjun ställs en öppen fråga där 
informanten fritt får utveckla sina tankar och resonemang. I den välstrukturerade 
metoden ställs i förväg specifika frågor i en uppgjord ordning och informanten får 
välja bland svarsalternativ. Mittenalternativet är den semi-strukturerade som är en 
blandning av båda, där man kombinerar i förväg bestämda frågor med under intervjun 
påkomna följd- eller fördjupningsfrågor. Samtidigt låter man respondenten tillföra 
nya perspektiv som inte tas upp i intervjuguiden och som respondenten själv anser 
vara relevanta. I den semi-strukturerade intervjun har man därför en intervjuguide 
med förbestämda frågor som grund, men är exempelvis inte bunden vid ordningen på 
frågorna utan låter respondenten utforska området mer fritt. 
  
Olika typer av intervjuer är bra till olika ändamål. En semi-strukturerad intervjumetod 
har valts till denna studie av flera anledningar, bland annat då det ger möjlighet att 
ställa fördjupande följdfrågor samtidigt som respondenten har möjlighet att tänka mer 
fritt och belysa de aspekter den själv anser vara relevanta. Enligt Bryman (1997) kan 
det vara en fördel att intervjuperson stundtals får tänka fritt då det kan framkomma 
nya perspektiv av intresse för forskningsområdet. Vi kände även att vi ville ha 
möjlighet att hitta nya perspektiv utifrån respondenternas erfarenheter. Det gjorde att 
vi ville ha en möjlighet till öppenhet i intervjuerna. Eftersom vi även var intresserade 
att kunna jämföra vår studies resultat med tidigare forskning kände vi att vi var 
tvungna att ha en förbestämd intervjuguide som stöd. Därför ansågs den semi-
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strukturerade intervjun vara mest lämplig då den kombinerar flera element från olika 
intervjumetoder, så att man möjliggör vetenskaplig förankring och struktur samt 
möjlighet till öppenhet i samma intervju. 
 
En alternativ metod hade kunnat vara enkäter där byggföretagen fått svara på 
förutbestämda frågor utifrån tidigare forskning. En fördel med enkäter hade varit att 
vi potentiellt hade kunnat göra ett betydligt större urval och komma närmare statistisk 
reliabilitet. Däremot så menar Ejlertsson (2014) att det finns ett ökat problem med 
enkäter att allt färre är villiga att delta. Detta är något som talat emot enkäter vid vårt 
val av metod. Största nackdelen med enkäter och även anledningen till att det valdes 
bort till förmån för intervjuer är att enkäter saknar förmågan att ta in nya och 
fördjupande perspektiv på samma sätt som en intervju. Ejlertsson (2014) hävdar att 
enkäter kan begränsas av antalet frågor och möjligheten att ställa följdfrågor. Då vi 
velat ha möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor så har enkäter inte ansetts vara det 
bästa valet av metod 
 
Val av respondenter 
Enligt Bryman (1997) finns det problem gällande generalisering inom kvalitativa 
forskningsmetoder. Det ger låg trovärdighet om man intervjuar ett företag och tror att 
deras perspektiv är talande för hela branschen. Detta kan man lösa genom att ta in 
respondenter från olika företag för att få en bredare uppfattning. Vi har därför valt att 
intervjua olika byggföretag verksamma i flera svenska städer för att få en något 
bredare uppfattning om branschens attityder. Inom ramen för denna uppsats har sju 
personer från olika företag och befattningar valts ut för att få en så bred bild som 
möjligt inom vald avgränsning. Vi har valt respondenter från fyra stycken 
nyckelaktörer inom den lokala byggbranschen i Östergötland och Södermanland. 
Detta eftersom dessa företag är inblandade i flera olika byggprojekt och dessutom har 
ett aktivt miljöarbete inom varje företag. Vår ursprungstanke var att ha med både 
nyckelaktörer och mindre företag, men svarsfrekvensen från de mindre företagen 
gjorde att detta inte var genomförbart. Vi är därför medvetna om att vår studie kan 
påverkas av det faktum att vi intervjuat nyckelaktörer och inte mindre företag.  
 
Enligt Kvale & Brinkman (2014) är det etiskt viktigt att alla respondenter är fullt 
medvetna om vad materialet från deras intervjuer kommer användas till. Detta har vi 
säkerställt genom att förklara vad det innebär att delta, både i inledande kontakt och 
även vid början av varje intervjusituation. Gällande konfidentialitet menar Kvale & 
Brinkman (2014) att det är viktigt att värna om respondenternas privatliv. Ingen av 
respondenterna har uttryckt någon vilja av att vara anonyma, men då vi ansett att 
personnamn inte tillfört något till studien har vi valt att enbart använda oss av titel och 
företagsnamn. Värt att nämna är att vi fick tacka nej till en intervju med en person 
från ett femte byggföretag som bara ville svara på frågorna via mail då vi ansåg att 
detta inte var metodtroget. Vi är medvetna om att antalet intervjuer inte ger en 
heltäckande bild över byggbranschens åsikter, men antalet intervjuer och spridningen 
på företagen bedöms räcka till för att få en inblick i byggbranschen i Östergötland och 
Södermanland. Den inledande kontakten har i stort sett skett via mail förutom en 
intervju som bestämdes via telefon.  
Följande respondenter har valts ut (se tabell 1). Vi har eftersträvat en blandning av 
respondenter med miljöansvar och respondenter som berörs av miljöfrågor men utan 
att ha yttersta ansvar för dessa. Detta för att få en så bred bild som möjligt och olika 
perspektiv på branschens miljöarbete utifrån olika yrkesroller, då vissa respondenter 
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arbetar administrativt i en central organisation medan andra respondenter arbetar ute i 
produktionen.  
 
Tabell 1. Respondenter. 

Yrkesbefattning Företag Intervjulängd  

Miljöchef Sefab 44:06 

Arbetschef Sefab 44:50 

Platschef Peab 37:00 

Projektingenjör KMA (Kvalité, miljö, arbetsmiljö) Skanska 1:16:03 

Projektchef Skanska 49:48 

Ledande teknisk specialist NCC 1:25:46 

KMA-ledare (Kvalité, miljö, arbetsmiljö) NCC 49:40 
 
Intervjuguide 
Enligt Kvale & Brinkman (2014) så riskerar en intervjustudie utan tillräckliga 
förberedelser och utan tillräcklig eftertanke att leda till att man bara frambringar 
fördomar eller allmänna åsikter istället för värdefull information. Trost (2010) menar 
likt föregående att det är av betydelse att forskaren har skaffat sig tillräcklig kunskap 
om området och dessutom formulerat ett tydligt syfte med studien. Detta har vi 
säkerställt genom att inhämta kunskap om byggbranschen från tidigare forskning. 
Utifrån tidigare forskning har teman identifierats. För att få en djup vetenskaplig 
förankring har därför intervjuguiden utformats utifrån de teman som identifierats i 
tidigare forskning. Vi har valt att först fråga vilka barriärer och drivkrafter varje 
respondent berörs av och sedan gå in på de barriärer och drivkrafter som tidigare 
forskning identifierat. Detta för att inte påverka respondenterna i deras svar och 
samtidigt inte låsa respondenterna för mycket vid tidigare forskning. Således undveks 
även risken att förstöra möjligheterna för respondenterna att identifiera nya barriärer 
och drivkrafter som inte tidigare forskning identifierat. Inga nya barriärer och 
drivkrafter som inte identifierats under tidigare forskning framkom i detta initiala 
skede. Värt att nämna är att vi vid varje intervjusituation först småpratat med 
respondentens om dennes syn på miljöarbete och syftet med vår studie. Detta innan 
intervjun startat för att värma upp och förbereda respondenten på intervjusituationen.  
 
Efter frågor om vilka barriärer eller drivkrafter mot miljövänligt byggande som 
respondenterna själva ansåg vara viktiga ställdes frågor utifrån de teman som bygger 
på tidigare forskning. Detta för att kunna utreda huruvida de intervjuade 
representanterna från svenska byggföretag ser liknande barriärer och drivkrafter som 
tidigare forskning identifierat. Sist ställdes sammanfattningsfrågor där respondenterna 
fick svara på ifall de ansåg att någon barriär eller drivkraft hade större påverkan på 
branschens miljöarbete än de övriga. Detta för att kunna göra jämförelsen med 
tidigare forskning mer ingående. Dessutom ställdes frågor om ansvarsroller gällande 
miljö inom byggbranschen. Detta för att kunna utreda delsyftet vilken part som 
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byggföretagen själva anser har störst ansvar för att det byggs miljövänligt eller inte i 
Sverige (se intervjuguiden i bilaga 1).	
	
Induktiv vs. deduktiv metod 
Burney (2008) menar att man kan se induktiv metod som bottom-up, att man arbetar 
utifrån observationer som sedan jämförs mot en teori. I motsats till detta kan man 
arbeta deduktivt där man arbetar top-down, vilket innebär att man utformar en 
hypotes utifrån en teori och sedan med observationerna utreder om hypotesen 
stämmer. Vår metod innehåller både deduktiva och induktiva element. Vår studie 
utgår inte från någon färdig teori eller hypotes, men undersöker utifrån tidigare 
forskning om byggföretagen vi intervjuat ställs inför samma barriärer och drivkrafter 
som tidigare forskning sett existerar inom byggbranschen. Vi har dessutom likt 
induktiv metod först ställt frågor om vilka barriärer och drivkrafter respondenterna 
ser, innan vi blandat in tidigare forskning. Vår metod kombinerar därför både det 
induktiva och det deduktiva. Anledningen att vi inte valt att vara helt deduktiva och 
utgå från en teori är främst på grund av att vi velat känna oss öppna för nya perspektiv 
utifrån intervjuerna. Bryman (1997) hävdar att använda sig av en teori inom den 
kvalitativa forskningen kan vara ett hinder där forskaren styrs för mycket av teorin 
och inte är uppmärksam på varken respondentens uppfattningar och perspektiv eller 
oväntade och ovanliga aspekter i deras verklighet.  
 
Intervjuerna 
I denna studie har samtliga intervjuer genomförts av båda författarna. Trost (2010) 
säger att det kan vara negativt om man är två personer som intervjuar ifall de som 
intervjuar inte är samspelta. Detta har inte ansetts vara ett problem utan det har 
snarare underlättat intervjuerna då vi kunnat komplettera varandra och komma med 
olika följdfrågor. Trost (2010) nämner även att detta är en fördel med att vara två vid 
intervjusituationerna då man kan få stöd av varandra och på så sätt få ut mer 
information från intervjun. Intervjuerna har spelats in för att möjliggöra transkribering 
och analys. Alla respondenter har blivit tillfrågade och godkänt att intervjuerna 
spelats in. Trost (2010) menar att platsen för intervjun är viktig att tänka på. En 
intervju bör göras på en plats med så lite störningsmoment som möjligt. Det viktiga är 
att respondenten känner sig trygg. Vi har därför låtit respondenterna själva välja plats 
för att det ska vara lättare att få in i deras schema. Samtliga intervjuer förutom en 
utfördes på respondenternas arbetsplatser. Den intervju som inte utfördes på 
arbetsplats utfördes på ett café som valdes av respondenten. Detta bedömdes inte 
påverka transkriberingen eller analysen då vi kunde höra klart och tydligt vad som 
sades på inspelningarna och det faktum att alla respondenter själva fick välja plats för 
intervjun gjorde att de förmodligen inte kände sig otrygga eller pressade.  
 
Några av intervjuerna utfördes innan det tidigare materialet hunnit transkriberas, men 
detta bedöms inte ha påverkat analysen då varje transkribering skedde en i taget. Alla 
transkriberingar skedde för sig och först när en transkribering var klar utfördes nästa. 
Detta underlättade även för analysen av intervjuerna, som även de skedde separat och 
en i taget för att undvika missförstånd eller sammanblandningar som lätt uppstår då 
flera transkriberingar eller analyser sker samtidigt. Eklund (2012) hävdar att det är en 
fördel att utföra transkribering och analys enskilt efter varje intervju då det minskar 
risken för missförstånd som kan påverka slutmaterialet.  
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Transkriberingen av varje intervju har skett gemensamt av båda författarna till denna 
studie, en person har gjort transkriberingen och den andra skött uppspelning och 
granskning i realtid av samma intervju. Det är således alltid en person som 
transkriberat samma intervju och den andra har då skött granskning i realtid via 
Google Drive. Vid tveksamheter har innehållet diskuterats av båda och 
transkriberingen har därmed validerats genom både löpande granskning och interna 
diskussioner. Av gemensamma erfarenheter från tidigare uppsatser ansågs detta vara 
ett både tidsparande och effektivt sätt att transkribera på samtidigt som granskningen i 
realtid innebär att validiteten inte sänks.  
 
Genomförande av analys 
Analysen av empirin utfördes med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalysen bidrar 
enligt Bergström & Boréus (2012) med förmågan att jämföra olika perspektiv i 
insamlad empiri. Metoden som vi använt för att analysera empirin bygger på 
datareduktion beskriven av Lantz (2013) och kvalitativ innehållsanalys beskriven av 
Graneheim & Lundman (2004). 
 
När det transkriberade materialet lästs igenom ett antal gånger var nästa steg att 
koncentrera mängden data till något mer lätthanterligt. Lantz (2013) hävdar att allt 
material ifrån den transkriberade intervjun inte är användbart till analysen, utan att 
man bör göra en datareduktion för att göra materialet mer lätthanterligt. Man tar med 
andra ord bort det som inte behövs för att besvara frågeställningen. Lantz (2013) 
menar att datareduktion innebär att man systematisk gör ett urval från rådata, och 
därigenom tar bort det som inte behövs för fortsatt analys. Detta gör att arbetet med 
analysen blir enklare. Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av 
meningskoncentrering har likheter med datareducering, men handlar snarare om att 
koncentrera det respondenterna säger till kortare stycken för att kunna kategorisera 
och koppla det till teman. Vid placeringen av svaren i olika teman har vi inspirerats av 
den kvalitativa innehållsanalysen beskriven av Granehiem & Lundman (2004). Ett 
exempel på meningskoncentreringen och tematiseringen finns i tabell 2. En skillnad 
från Graneheim & Lundman (2004) är att våra teman är baserade på tidigare 
forskning. Därför har det som framkommit av intervjuerna placerats i teman 
identifierat från tidigare forskning. Vi har dock varit öppna inför möjligheten att hitta 
nya teman utifrån intervjuerna. 
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Tabell 2. Exempel på meningskoncentrering och tematisering 
Citat Koncentrerad mening Tema 
 
”vi vill ju inte vara sämre än 
någon annan, vi vill 
egentligen vara bättre än 
någon annan vad gäller 
energifrågor. Så att, att 
konkurrera med 
miljöaspekter är bra 
marknadsföring. Det är bra 
för allt och alla.” 
 

 
Man vill inte vara sämre 
än någon annan. 
Konkurrens kring 
miljöaspekter är bra 
marknadsföring. Positivt. 

 
Konkurrens 

 
”ja, det är ju efterfrågan som 
styr, det är ju tillräckligt för 
att bygga så pass mycket som 
man gör idag, men vore det 
en högre efterfrågan skulle 
det ju byggas mer […]” 

 
Efterfrågan styr hur mycket 
miljövänligt som byggs. Vid 
högre efterfrågan byggs det 
mer miljövänligt. 

 
Efterfrågan 

 
Reliabilitet och validitet 
Enligt Kvale & Brinkman (2014) så behandlas reliabilitet ofta i relation till huruvida 
forskningen kan reproduceras med liknande resultat av andra forskare eller vid en 
senare tidpunkt. Vi har därför försökt vara metodtrogna, i den meningen att vi har 
följt metodlitteraturens rekommendationer. Vi har inte haft som målsättning att sträva 
efter objektivitet, utan istället efter en tillfredsställande intersubjektivitet. Enligt 
Bergström & Boréus (2012) innebär god intersubjektivitet att resultatet från två 
studier med samma metod och område till stor del stämmer överens. Validitet handlar 
enligt Kvale & Brinkman (2014) om huruvida valet av metod är lämplig till att 
undersöka det som studien vill undersöka. Här anser vi att valet av intervjuer till 
denna typ av studie är lämplig då vi haft ett behov av att ha en öppen ingång och 
möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna hitta nya perspektiv utifrån 
respondenternas erfarenheter. Den kvantitativa metoden erbjuder inte den grad av 
flexibilitet som vår mer explorativa och delvis induktiva studie förutsätter. Valet av 
respondenter i denna studie anser vi stärka validiteten då respondenterna kommer från 
flera av de större byggföretagen i Sverige, och respondenterna dessutom på olika 
nivåer är inblandade i byggbranschens miljöarbete och därför sammantaget besitter en 
stor bredd av olika erfarenheter. Även antalet intervjuer är värt att beakta i 
sammanhanget. Enligt Marshall m.fl. (2013) är det viktigt inom kvalitativ forskning 
att inte ha för litet urval för att kunna nå trovärdighet. Vi har genomfört sju intervjuer 
och gör ett antagande att vi har nått empirisk mättnad då det efter den femte intervjun 
inte tillkom några helt nya perspektiv eller teman. Vi är dock medvetna om att vi 
intervjuar privata aktörer och att andra respondenter från exempelvis kommunala 
bostadsföretag möjligtvis hade kunnat tillföra ytterligare perspektiv. 
 
Även intervjuprocessen är värd att nämna i frågan om reliabilitet och validitet. Genom 
att utforma intervjuguiden utifrån tidigare forskning ökar det möjligheten att utföra 
jämförelser med liknande studier på området. Genom att inleda med öppna frågor och 
sedan blanda in tidigare forskning fås en bred inblick i respondenternas olika 
uppfattningar och erfarenheter utan att styra respondenterna och på så sätt minska 
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reliabiliteten. Gällande validitet är vi medvetna om att exakt vår studie med den 
personliga interaktion som uppstår mellan intervjuare och respondent inte går att 
genomföra igen, men det är inte heller en vanlig ambition i kvalitativa studier. Genom 
att vara två intervjuare och dessutom spela in varje intervju ökas dock tillförlitligheten 
genom att vi kan ställa våra respektive tolkningar mot varandra och inbördes 
diskutera aspekter som var otydliga. 
 
Tidigare forskning 

Nyckelreferenser 
Barriärer och drivkrafter mot minskad miljöpåverkan inom byggbranschen har 
identifierats utifrån genomgång av tidigare forskning. Sex stycken nyckelreferenser 
har valts ut då de utifrån olika perspektiv har lyft fram barriärer och drivkrafter mot 
minskad miljöpåverkan i byggbranschen. Dessa sex artiklar utgår från byggbranschen 
i Sverige och andra länder. Nyckelreferenserna har valts ut för att kunna göra en bred 
jämförelse mellan aktuellt forskningsläge och denna uppsats empiri. Utifrån dessa sex 
artiklar har totalt tio teman angående miljöpåverkan i byggbranschen identifierats. 
Dessa artiklar är främst kopplade till energifrågor, upphandling och materialval vid 
byggen av bostäder i både Sverige och andra länder. Vi har inte lyckats hitta 
tillräckligt med tidigare forskning över den svenska byggbranschens miljöpåverkan. 
Då våra nyckelreferenser inte bara behandlar den svenska byggbranschen har vi fått 
en möjlighet att jämföra våra resultat med vad forskningen säger internationellt. Det 
är följande sex artiklar som är nyckelreferenser i jämförelsen med vårt insamlade 
empiriska material. En kort sammanfattning av dessa sex källor och dess identifierade 
barriärer och drivkrafter samt en tabell över dessa följer nedan (se tabell 4). (Se 
förtydligande av termer i bilaga 2). 
 
Persson & Grönkvist (2015) har genom en svensk studie identifierat barriärer och 
drivkrafter inom byggbranschen mot att bygga lågenergibyggnader. De har intervjuat 
elva byggföretag och deras resultat tyder på att det är en kombination av flera 
barriärer som gör att byggandet av energieffektiva byggnader inte utvecklats fullt ut. 
En av de större barriärerna som identifierats är konservativa attityder och bristfällig 
kunskap inom branschen. Med bristfällig kunskap menar de exempelvis att det finns 
kunskapsluckor mellan de olika leden inom byggföretagen, allt från ledning, konsult 
eller underentreprenörer.  En av de större drivkrafterna som identifierats är att det 
inom företag som bygger energieffektiva hus finns positiva attityder och engagemang 
gentemot dessa byggnader och miljöaspekter.  
 
Ruparathna & Hewage (2015) har i en kanadensisk studie identifierat barriärer och 
drivkrafter mot hållbar upphandling inför kanadensiska byggnationer. De har 
identifierat lagstiftning som en av de viktigaste drivkrafterna mot en mer hållbar 
upphandling och nämner även konkurrens mellan olika byggföretag som en 
betydande drivkraft. Deras resultat tyder dock på att hållbar upphandling inte fått 
tillräckligt genomslag i Kanadas byggbransch och nämner bland annat ekonomi, 
bristande efterfrågan och kunskap som betydande barriärer. De nämner att de 
identifierade barriärerna även skulle kunna bli drivkrafter ifall de skulle utnyttjas på 
rätt sätt. 
 
Hagbert, Mangold & Femenias (2013) har gjort en studie i Kvillebäcken, Göteborg 
där de intervjuat inblandade parter för att titta närmare på brister och möjligheter för 
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att utveckla miljövänliga hus. De lyfter fram problematik omkring lagar och 
styrmedel där de menar att ansvaret för hållbarhetsfrågor inom byggbranschen hamnat 
hos byggföretagen då det saknas tillräckligt tydlig och noggrann lagstiftning. 
Konkurrens inom byggbranschen ses även som ett hinder för fortsatt utveckling mot 
miljövänligare hus. De menar att konkurrensen gör det svårare för byggföretagen att 
bryta sig loss från den ledande inriktningen i branschen istället för att gå sin egen väg 
mot miljövänligare byggen. Som drivkraft för att komma runt problemet med 
konkurrens tydliggör de ett behov av initiativtagande ledning inom byggföretagen och 
en efterfrågan av miljövänliga hus på marknaden. Slutligen lyfter de att det finns en 
problematik omkring terminologin där hållbarhetsbegreppet tolkas olika av olika 
aktörer.  
 
Heffernan m.fl. (2015) har gjort en studie i Storbritannien där de har utforskat 
byggbranschens barriärer och drivkrafter kring koldioxidneutralt husbyggande. De 
fastslår att barriärerna överväger drivkrafterna i nuläget. De barriärer som de 
identifierat är ekonomi, kunskapsbrist, attityder, otydlig lagstiftning och 
företagskultur inom byggbranschen. De identifierade drivkrafterna för utökat 
byggande mot koldioxidneutralt husbyggande betraktades som möjligheter utifrån 
barriärerna. Lagstiftning och ekonomiska faktorer skulle exempelvis kunna vara 
drivkrafter, men är i nuläget att betrakta som barriärer. En annan drivkraft som 
identifierats är billigare driftkostnader för koldioxidneutrala hus jämfört med 
konventionella hus. De lyfter fram ett behov av ökat samarbete inom branschen för att 
utveckla branschens miljöarbete. Det tar även upp att det finns en kultur inom 
byggbranschen att man gör vad man måste och inte mer. 
 
Häkkinen & Belloni (2011) har gjort en finländsk studie på området hållbart 
byggande. Deras resultat tyder på att hållbart byggande inte bromsas av en brist på 
teknik och information eller verktyg för att bedöma hållbarhetskriterier, utan främst 
hindras av organisatoriska processer och attityder inom branschen. De har identifierat 
flertalet andra barriärer som kan anses bromsa utvecklingen mot hållbart byggande, 
till exempel kunskapsbrist, brist på mätbara mål och nämner även bristande 
efterfrågan och terminologiska problem omkring hållbarhetsbegreppet inom 
branschen. De har även sett en rädsla inför förändringar hos byggföretagen som inte 
vill ta potentiellt ekonomiska risker. Häkkinen & Belloni (2011) har även identifierat 
flera drivkrafter för hållbart byggande. Dessa är ekonomiska som låga driftkostnader 
eller långsiktigt nationella ekonomiska fördelar, men även hos företag där löpande 
kunskapsutveckling är en del av långsiktiga strategier är att betrakta som en drivkraft. 
Även den sociala dimensionen av hållbarhet kopplat till materialval tas upp som en 
drivkraft, där hållbar byggprestanda leder till psykosocial förbättring hos de boende.  
       
Glass, Dainty & Gibb (2008) har i en översiktsartikel sammanställt forskningsläget 
kopplat till miljöfaktorer vid framtida husbyggande i Storbritannien. De hävdar att 
stora förändringar måste ske vid val av material, vilka tekniker man använder och hur 
man använder dessa, men även att man behöver fler innovativa lösningar för att skapa 
en mer hållbar byggbransch. De lyfter fram barriärer och möjligheter. En barriär de 
beskriver handlar om att lagstiftningen kan sakna den tyngd som krävs för att man ska 
bygga på bästa sätt ur ett miljöperspektiv. Samtidigt kan lagstiftning även vara en 
möjlighet att stärka de krav som finns. De beskriver att materialval i framtiden kan 
spela en viktig roll för att minska miljöpåverkan från byggbranschen. Byggbranschen 
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beskrivs dock som svårförändrad och författarna ser ett behov av en 
förbättringsprocess i flera steg.    
 
I ovanstående artiklar nämns flertalet barriärer och drivkrafter mot en mer miljövänlig 
byggbransch. Artiklarna har flera gånger identifierat liknande barriärer och drivkrafter 
men använt sig av olika beskrivningar och terminologi för att beskriva samma sak. 
Exempelvis beskriver Persson & Grönkvist (2015) byggbranschen som konservativ 
och hävdar att det finns en rädsla för risktagande hos byggföretagen. På samma gång 
beskriver Glass, Dainty & Gibb (2008) att byggbranschen är svårförändrad och 
Heffernan m.fl. (2015) säger att attityder och företagskultur är en barriär. Dessa tre 
artiklar använder olika benämningar men beskriver en liknande problembild och 
barriär. För att samtliga identifierade barriärer och drivkrafter i de sex ovanstående 
nyckelreferenserna ska gå att kategorisera på ett överblickbart sätt har det funnits ett 
behov att placera liknande barriärer eller drivkrafter under ett gemensamt tema. 
Ovanstående exempel med den konservativa och svårförändrade byggbranschen där 
företagskulturen ses som en barriär har därför samlats under ett övergripande tema 
kallat Attityder inom branschen. Ett exempel på hur denna tematisering har gått till 
finns i tabell 3. 
 
Tabell 3. Exempel på tematisering av tidigare forskning. 

Författare Identifierad barriär eller drivkraft Tema 

Persson & 
Grönkvist 
(2015) 

Banker	har	för	kort	tidsperspektiv	och	beaktar	inte	energi	
när	det	gäller	avbetalningsplaner	för	lån.	Detta	gör	
energieffektiva	byggnader	oattraktiva	att	bygga	då	
byggkostnaden	blir	högre	trots	lägre	energikostnad.	

Ekonomi 

Glass, Dainty 
& Gibb 
(2008) 

Höga krav för avkastning på investeringar.  Ekonomi 

Glass, Dainty 
& Gibb 
(2008) 

Överpriser på miljövänliga hus. Ekonomi 

 

Övriga referenser 
Utöver de sex nyckelreferenser som nämnts ovan har följande artiklar använts för att 
ta in ett bredare perspektiv på området miljökonsekvenser inom byggbranschen. Ding 
(2008) undersöker byggbranschens stora resursuttag vid byggande och dess tydliga 
kopplingar till miljöproblem och hävdar att det inom byggbranschen finns en 
kunskapsbrist gällande miljökonsekvenser. Mokhlesian (2014) undersöker olika 
materialval och lyfter fram betydelsen av att byggbranschen väljer byggmaterial med 
så liten miljöpåverkan som möjligt. Boverket (2015b) förklarar att kommande EU-
lagstiftning kräver att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader senast 
2021. Boverket (2015a) hävdar samtidigt att bostadssektorn redan nu förbättrar sin 
miljöpåverkan genom energieffektivisering. Haapio & Viltaniemi (2008) undersöker 
olika verktyg för att bedöma miljöpåverkan från byggbranschens och kommer fram 
till att det saknas tillräcklig kunskap om dessa verktyg och bakomliggande faktorer 
för att korrekt kunna avgöra byggbranschens miljöprestanda.   
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Tabell 4. Nyckelreferenser och identifierade barriärer och drivkrafter. 
Författare Metod Nation Ämne Barriär Drivkrafter 

Persson & 
Grönkvist 
(2015) 

Litteraturst
udie, 
intervjustu
die 

Sverige Lågenergibygg
nader 

Attityder inom 
branschen, 
Efterfrågan, 
Ekonomi, Kunskap 
och information, 
Lagar och styrmedel 

Attityder inom 
branschen, 
Efterfrågan, 
Konkurrens,  
Lagar och 
styrmedel, 
Mål & Strategier 

Ruparathna 
& Hewage 
(2015) 

Enkät, 
litteraturstu
die, 
intervjustu
die 

Kanada Hållbar 
upphandling 

Attityder inom 
branschen, 
Efterfrågan, 
Ekonomi, Forskning, 
innovation och 
teknik, 
Kunskap och 
information, 
Lagar och styrmedel, 
Organisatoriska 
processer 

Attityder inom 
branschen, 
Efterfrågan, 
Konkurrens,  
Lagar och 
styrmedel 

Hagbert, 
Mangold & 
Femenias 
(2013) 

Intervjustu
die, 
Fallstudie 

Sverige Hållbart 
byggande 

Efterfrågan, 
Ekonomi, 
Konkurrens,  
Lagar och styrmedel, 
Terminologi 

- 
 

Heffernan 
m.fl. (2015) 

Intervjustu
die 
 

Storbrita
nnien 

Koldioxid- 
neutralt 
husbyggande 
(zero carbon 
housing)  

Attityder inom 
branschen, 
Efterfrågan, 
Ekonomi, Kunskap 
och information, 
Lagar och 
styrmedel   

Attityder inom 
branschen, 
Ekonomi, Lagar 
och styrmedel  

Häkkinen & 
Belloni 
(2011) 

Litteraturst
udie, 
workshop, 
Intervjustu
die 

Finland Hållbart 
byggande 

Efterfrågan, 
Ekonomi, 
Forskning, 
innovation och 
teknik,  
Kunskap och 
information,  
Lagar och styrmedel, 
Mål & Strategier, 
Organisatoriska 
processer, 
Terminologi  

Ekonomi, 
Lagar och 
styrmedel, 
Mål & Strategier 
 

Glass, 
Dainty & 
Gibb (2008) 

Översiktsar
tikel 

Storbrita
nnien  

Framtidens 
byggande  

Ekonomi, 
Forskning, 
innovation och 
teknik, 
Kunskap och 
information, 
Lagar och styrmedel 

Efterfrågan, 
Ekonomi,  
Lagar och 
styrmedel  

 
	  



	
15	

Barriärer vs. drivkrafter 
För att förtydliga relationen mellan drivkrafter och barriärer har vi beaktat följande. 
Flera av nyckelreferenserna identifierar barriärer mot och drivkrafter för en mer 
miljövänlig byggbransch. Värt att nämna är att författarna till den tidigare forskning 
vi tagit del av kan ha olika syn på vad som är en barriär och vad som är en drivkraft. 
Vi har stött på flera exempel där identifierade drivkrafter snarare ses som vägar runt 
en barriär än som en ren drivkraft. Det är därför av vikt att komma ihåg att de 
drivkrafter och barriärer som nämns, inte nödvändigtvis utesluter varandra eller är 
varandras självklara motsats. Detta kan också vara en anledning till att vissa faktorer 
nämns som både drivkraft och barriär i samma artikel.  
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Analys 

Kunskap och information 
Alla respondenter fick frågan om de ansåg att det fanns tillräcklig kunskap och 
informationsspridning kring miljöfaktorer inom byggbranschen. Huruvida det finns 
tillräcklig kunskap och information råder det delade meningar om mellan 
respondenterna. Ungefär hälften av respondenterna anser att kunskapen gällande 
miljöfaktorer inte är tillräcklig i dagsläget. Resterande menar att kunskapen finns, 
men att den inte alltid sprids inom organisationen. Miljöchef på Sefab anser att det 
inte finns tillräcklig kunskap inom branschen, man tar reda på det man måste och att 
man tar saker som de kommer. Han menar att detta sätt att förhålla sig till miljöfrågor 
inte är något unikt för byggbranschen och nämner en önskan att branschorganisationer 
tog ett större ansvar för att sprida kunskap. Platschef på Peab är inne på samma spår 
och tror inte att det finns tillräcklig kunskap på miljöområdet då människorna inom 
byggbranschen är praktiskt lagda och vill att arbetet ska gå fort och vara effektivt. 
Han menar att detta är något som kan gå ut över miljötänket. Ovanstående perspektiv 
ligger i linje med den kunskapsbrist som Persson & Grönkvist (2015) identifierar 
mellan de olika inblandade vid byggande av lågenergihus i Sverige. Även annan 
tidigare forskning bekräftar att kunskapsbrist kring miljöfaktorer inom byggbranschen 
är att betrakta som en barriär (Ruparathna & Hewage, 2015; Heffernan m.fl., 2015; 
Glass, Dainty & Gibb, 2008; Ding, 2008). 
 
Arbetschef på Sefab menar att även om det finns någon som sitter på kunskap så är 
det inte alltid kunskapen når ut till alla. Tidsbrist nämns som en möjlig orsak till detta. 
Projektingenjör KMA på Skanska menar att man behöver påminna och nå ut med den 
kunskap som finns inom organisationen, då man har fullt upp på byggen. Hon menar 
att det behövs en stödfunktion som hjälper till med de här frågorna ute på byggena, då 
platschefer inte alltid har tillräcklig kunskap om miljöfaktorer. Även Ledande teknisk 
specialist på NCC nämner stödfunktioner som befattningen KMA (Kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö) som kunskapsspridare på byggarbetsplatser. Om man jämför detta med 
tidigare forskning så nämner Häkkinen & Belloni (2011) att det existerar en brist på 
kunskap om miljö inom byggbranschen som bromsar utvecklingen av hållbart 
byggande i Finland. Några av våra respondenter hävdar tvärt emot tidigare forskning 
att kunskapen finns men inte sprids. Där Häkkinen & Belloni (2011) ser en brist på 
kunskap ser några av våra respondenter snarare ett behov av kunskapsspridning, 
exempelvis via stödfunktioner.  
 
Projektchef på Skanska tror att de stora företagen inom byggbranschen har skärpt till 
sitt arbete med miljö rejält men att det överlag saknas kunskap i branschen. KMA-
ledare på NCC anser att även om kunskapen inte är tillräcklig så finns det mer 
kunskap idag än tidigare och att kunskapsutvecklingen inom byggbranschen är 
pågående. Detta bekräftas delvis av Häkkinen & Belloni (2011) som menar att de 
företag som har en löpande kunskapsutveckling som en del av en långsiktig strategi 
kan omvandla den ökade kunskapen om miljöfaktorer till en drivkraft mot mer 
hållbart byggande i Finland.  
 

Men rent i allmänhet ute på byggen så är nog inte kunskapen så superhög. Men jag 
tror att vi på, vi säger Skanska, NCC och Peab, de stora företagen. Jag tror att de, 
de har shape’at upp sig rätt rejält de senaste 5 åren, men sen tror jag det saknas rätt 
mycket ute i branschen. Men det är ju som vanligt, det är ju oftast de stora 
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företagen som går före med säkerhet, så följer de mindre efter sen. (Projektchef på 
Skanska) 

 
Det verkar råda delade meningar om huruvida kunskap om miljöfaktorer är tillräcklig 
inom byggbranschen. En sådan skillnad tydliggörs exempelvis av Miljöchef på Sefab 
som anser att kunskapen om miljö är otillräcklig och Arbetschef på Sefab som menar 
att kunskapen finns men är svår att sprida. Det är svårt att ta fasta på hur de 
tillfrågades yrkesroller eller deras personliga syn på kunskap påverkar ifall de anser 
att det råder en kunskapsbrist inom byggbranschen eller inte. Det upplevs generellt 
svårt att nå ut med kunskap både internt inom byggföretagen och externt inom 
branschen. Därför kan man också fråga sig huruvida det råder en kunskapsbrist eller 
om det snarare finns en avsaknad av kunskapsspridning. I tidigare forskning beskrivs 
både kunskapsbrist och informationsspridning av flera nyckelreferenser som en 
barriär mot miljövänligt byggande. Intervjuerna och tidigare forskning 
överensstämmer inte helt. Vad detta beror på är svårt att säga. Det är därför också 
svårt att avgöra ifall kunskap och information är en betydande barriär för 
byggbranschens miljöarbete. Utifrån intervjuerna verkar dock kunskap och 
information i nuläget vara en möjlig barriär mot miljövänligt byggande.  
 
Attityder inom branschen 
Alla respondenter blev tillfrågade om huruvida det existerar attityder eller kultur 
gällande miljöfrågor inom byggbranschen. Även gällande attityder råder det något 
delade meningar bland intervjupersonerna. Alla verkar dock vara överens om att det 
har funnits negativa attityder till miljö inom byggbranschen och enligt några 
respondenter att det i viss mån fortfarande existerar negativa attityder. Majoriteten av 
respondenterna nämner dock att det har skett och fortfarande sker en stor 
attitydförändring inom branschen och att negativa attityder är något som minskat de 
senaste åren.  
 

Om inte annat så har det funnits, det är ju klart att det finns fortfarande, det har 
varit väldigt, ja, konservativ inställning genom åren, men den håller på att 
förändras […]. (Projektchef på Skanska) 

 
Arbetschef på Sefab anser att branschen inte är konservativ utan att det har skett en 
utveckling. Han likställer miljö- och säkerhetsfrågor och konstaterar att dessa frågor 
är breda, att man är mycket mer medveten om personsäkerhet än vad man exempelvis 
är medveten om att spara energi. Ledande teknisk specialist på NCC menar däremot 
att byggbranschen är väldigt konservativ men att man ändå testar väldigt mycket nya 
miljösmarta lösningar och ibland lite väl ambitiöst. Han nämner att det har funnits 
negativa attityder kring miljö men att det numera skiftat till att vilja hitta lösningar 
istället för att som tidigare försöka streta emot. Både Projektchef på Skanska och 
Ledande teknisk specialist på NCC beskriver den svenska byggbranschen som 
konservativ. Ledande teknisk specialist på NCC hävdar dock att man inte är rädd för 
att testa nya lösningar på miljöområdet. Detta går att jämföra med Persson & 
Grönkvist (2015) som också beskriver byggbranschen som konservativ, och hävdar 
att det finns en rädsla för att ta risker inom byggbranschen. 
 
KMA-ledare på NCC hävdar att det finns attityder kring miljö inom byggbranschen, 
främst hos de äldre, och att attityden kan vara beroende på den anställdes 
arbetsuppgifter. Han exemplifierar detta genom att beskriva att den som är anställd för 
att arbeta med miljöfrågor på heltid har en otroligt bra inställning och är kunnig i 
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frågan, medan yrkesarbetaren eller lärlingen kanske på sin höjd vet att man jobbar 
med miljö och har inställning därefter. Platschef på Peab säger att attityden kring 
miljöfrågor i stort är beroende av om miljöarbetet är ekonomiskt fördelaktigt eller 
inte. Projektingenjör KMA på Skanska hävdar att negativa attityder börjar försvinna 
men att det finns enstaka individer kvar med negativa attityder till miljöarbete, och 
nämner att det handlar om produktionsmänniskor som kan tycka att miljö hindrar just 
detta. Miljöchef på Sefab är inne på ett liknande spår. Han menar att produktion 
kommer i första hand och att människor i branschen ser nyttan med varför man ska 
arbeta med miljö, men att miljöarbetet är ett extra krångligt moment. 
 

När du började med källsortering. Hur många var det som var jättepositiva. Man 
blev av med sin lucka hemma om man bodde i flerfamiljshus då, och skulle gå ner 
till en gård och källsortera där, det kanske inte var det roligaste att göra. På samma 
sätt är det i den här branschen, det är samma människor. Det är ingen skillnad. 
(Miljöchef på Sefab) 

 
Byggbranschen har enligt respondenterna kvar ett visst mått av negativa attityder till 
miljöarbete, även om det skett en stor förändring. En skillnad mellan respondenterna 
som vi dock sett är att Ledande teknisk specialist på NCC och Projektchef på Skanska 
ser byggbranschen som konservativ medan Arbetschef på Sefab inte betraktar 
branschen som konservativ. Samtidigt nämner majoriteten av respondenterna likt 
Projektingenjör KMA på Skanska att det skett en förändring och att negativa attityder 
minskar. Detta kan förhållas till Glass, Dainty & Gibb (2008) som skriver att en av de 
svåraste barriärerna att överkomma är branschens tröghet, som gör att det tar tid att 
skapa förändring inom branschen. Vi har genom intervjuerna kunnat urskilja ett visst 
mått av tröghet, men har samtidigt fått indikationer på att det skett stor 
attitydförändring de senaste åren. Tidigare forskning nämner branschens tröghet och 
svårigheter att förändra sig som en barriär. Detta går till stor del emot vad som 
framkommit under våra intervjuer. Detta skulle kunna ha att göra med att det skett en 
förändring på den fronten sedan Glass, Dainty & Gibb (2008) publicerade sin artikel 
på ämnet för åtta år sedan. Även skillnader mellan den brittiska och den svenska 
byggbranschen skulle kunna vara möjliga orsaker till detta. Man behöver även beakta 
att forskare kan ha en annan syn än de som är inne i branschen. Det forskarna ser som 
konservativt, trögt eller negativ attityd behöver inte uppfattas så av de som är 
verksamma inom branschen. Det är dock tydligt att attityder inom branschen har varit 
en barriär mot miljövänligt byggande, och att det till viss del kanske fortfarande är 
det. Utifrån intervjuerna beskrivs att attityder inom branschen är under förändring i en 
positiv riktning.  
 
Terminologi  
Respondenterna har blivit tillfrågade huruvida de berörs av begreppet hållbar 
utveckling och om de i så fall anser att det finns tolkningssvårigheter omkring 
begreppet. Bland de intervjuade finns det delade uppfattningar om innebörden i 
hållbar utveckling. Vissa respondenter anser att de har full koll på begreppet och 
andra inte. Samtidigt anser alla respondenter att de på något sätt berörs av begreppet, 
även om inte alla berörs av det dagligen.  
 
Arbetschef på Sefab säger att hållbarhet inte är något som produktionsledet berörs av, 
utan dessa frågor ligger på den miljöansvariges bord, och att de som är ansvariga att 
arbeta med hållbarhetsfrågor förstår innebörden av begreppet. Han förklarar att det 
finns en viss tolkningssvårighet och kopplar detta till företagens ambitionsnivå, som 



	
19	

han anser kan påverka hur ett företag tolkar och arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta 
går att jämföra med Häkkinen & Belloni (2011) som menar att hållbart byggande i 
Finland kan hindras av en brist på gemensam förståelse gällande innebörden av 
begreppet hållbar utveckling och menar att det kan leda till att samarbete inom 
byggbranschen försvåras och att miljöarbetet inte utvecklas. Platschef på Peab 
påverkas inte direkt av diskussioner kring hållbar utveckling, men anser att media har 
en central roll i tolkningen av begreppet och konstaterar att det finns en 
tolkningssvårighet av den enkla anledningen att han inte till fullo förstår innebörden 
av hållbar utveckling. Platschef på Peab förtydligar att “det beror ju helt på vad som 
kommer ut med. I det här fallet så hör man ju ingenting annat än koldioxid, då tänker 
man ju bara på det”.  
 
Miljöchef på Sefab menar att det finns en tolkningssvårighet i begreppet och 
exemplifierar genom att säga att det som de själva ser som hållbart kanske inte nästa 
person ser. Projektchef på Skanska är inne på samma spår och anser att begreppet är 
grovt är därmed svårtolkat, eftersom man kan blanda in många olika saker i begreppet 
och nämner exempelvis integration som en del av hållbar utveckling. Samma 
koppling görs av Hagbert, Mangold och Femenias (2013) som menar att det kan 
finnas en tolkningssvårighet angående begreppet hållbarhet inom den svenska 
byggbranschen och menar att begreppet i sig baseras på en tvetydig terminologi. 
 
KMA-ledare på NCC anser att man åtminstone inom NCC har en bra ledning som 
arbetar med dessa frågor, men att det finns tolkningssvårigheter i branschen. 
Projektingenjör KMA på Skanska menar att man hela tiden berörs av 
hållbarhetsfrågor och tror inte det finns några större tolkningssvårigheter, då de flesta 
förstår innebörden av hållbarhet kopplat till framtiden och miljö. Ledande teknisk 
specialist på NCC hävdar också att det inte finns några tolkningssvårigheter angående 
begreppet hållbar utveckling.  
 

I början kan jag tänka mig att det var liksom ett säljord, vi arbetar med hållbarhet 
eller vi kan ta fram en hållbar lösning, det är ju sådan här säljfras tror jag många 
kan ha använt tidigare, men idag förstår man vad det betyder. (KMA-ledare på 
NCC) 

 
Utifrån intervjuerna framgick det att alla respondenter påverkas av diskussioner kring 
hållbar utveckling, men inte alltid i sitt dagliga arbete. Överlag så tolkar 
respondenterna begreppet hållbar utveckling olika sinsemellan, vilket ligger i linje 
med tidigare forskning som beskriver begreppet som tvetydigt och svårtolkat. Utifrån 
våra intervjuer framstår begreppet hållbar utveckling som mestadels svårtolkat, men 
det finns vissa skillnader mellan respondenterna. Miljöchef på Sefab och Projektchef 
på Skanska menar exempelvis att hållbar utveckling är svårtolkat inom branschen, 
medan Projektingenjör KMA på Skanska och Ledande teknisk specialist på NCC tvärt 
emot hävdar att det inte finns betydande tolkningssvårigheter kring begreppet. Att 
terminologin skulle utgöra ett direkt hinder eller inte utveckla miljövänligt byggande 
är dock ingen slutsats vi kunnat dra.  
 
Forskning, innovation och teknik 
Angående hur intervjupersonerna i sina yrkesroller påverkas av forskning fick de 
svara på huruvida nya forskningsrön påverkar arbetet med miljö och husbyggande. De 
är få av intervjupersonerna som känner att de påverkas direkt av forskning i sin 
vardag men flera respondenter nämner att företagen de jobbar på ändå tar till sig av 
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aktuell forskning. KMA-ledare på NCC menar att effektiviseringsfrågor gällande 
exempelvis energi påverkas av forskningsrön, men att det är svårt att märka av 
forskningen i vardagen. Projektingenjör KMA på Skanska konstaterar att ifall det är 
något som berör produktionen så får de reda på det av ledningen. I hennes roll följer 
man mest branschtidningar för att se om det är något i forskningen som är värt att ha i 
åtanke vid exempelvis miljökurser för anställda.  
 
Projektchef på Skanska menar att de stora företagen i branschen har forskning och 
utvecklingsgrupper och att arbetet därmed påverkas i hög grad. Han lyfter att inte bara 
forskning kan få utvecklingen att gå framåt på miljösidan utan även olyckor och 
nämner exemplet med Hallandsåsen. Han menar att detta är något som kraftigt ökat 
medvetenheten gällande miljö i branschen. Ledande teknisk specialist på NCC 
nämner att de enligt krav på ISO 14000 gör innehållsförteckningar för vad de bygger 
in i husen de bygger, och att detta är ett sätt att gardera sig mot eventuellt framtida 
larmrapporter.  
 
Platschef på Peab anser sig inte vara rätt person att svara på den frågan. Arbetschef på 
Sefab säger att företaget tar till sig av forskning, men att det inte påverkar hans vardag 
utan ligger på miljöchefens nivå. Miljöchef på Sefab säger att man inte tar till sig av 
ny forskning i det dagliga arbetet, utan att man använder sig av beprövad teknik. 
Liknande resonemang förs av Häkkinen & Belloni (2011) som hävdar att hållbart 
byggande i Finland inte hindras av brist på ny teknik, utan snarare att byggbranschen 
har en ovilja att prova ny teknik då det ses som ett onödigt risktagande och kan 
medföra oförutsedda kostnader. Att bara använda sig av beprövad teknik går i sin tur 
att koppla till Glass, Dainty & Gibb (2008) som hävdar att byggbranschen i 
Storbritannien har fått utstå en hel del kritik för att den saknar innovationstänk. Brist 
på forskning nämns av Ruparathna & Hewage (2015) som en barriär mot hållbar 
upphandling i Kanada. Av vad som framkommit i våra intervjuer så råder det ingen 
brist på forskning, utan även om forskningen i sig existerar är det dock inget som 
påverkar respondenternas vardag. Detta går att förhålla till Boverket (2015b) som 
nämner ökade energikrav som ett sätt att driva på utvecklingen och hävdar att det 
kommer leda till ökad innovation inom byggbranschen, men menar samtidigt att det 
är oklart i vilken utsträckning.  
 
Att forskning, innovation & teknik på olika sätt påverkar branschens miljöarbete är de 
flesta respondenter överens om. En skillnad mellan respondenterna syns i 
resonemangen av Miljöchef på Sefab som säger att man inte tar till sig av 
forskningsrön i det dagliga arbetet, medan Projektchef på Skanska nämner att 
miljöarbetet till stor del påverkas av ny forskning. Tidigare forskning går delvis emot 
det som framkommit av våra intervjuer. Skillnader mellan den svenska 
byggbranschen och den brittiska eller den kanadensiska kan vara möjliga orsaker till 
detta. Flera respondenter nämner likt KMA-ledare på NCC att man inte märker av 
forskningsrön i det vardagliga arbetet. Detta skulle kunna ha att göra med skillnader i 
om intervjuerna sker med respondenter på regionkontor eller huvudkontor. Det är värt 
att beakta att respondenter som arbetar på regionkontor, som vi till större del 
intervjuat, kan ha en annan bild av forskning än om respondenterna hade jobbat på de 
rikstäckande företagens huvudkontor. Vi har dock utifrån intervjuerna inte fått några 
indikationer att brist på forskning, innovation eller teknik skulle vara en barriär i 
Sverige. 
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Organisatoriska processer 
Av olika organisatoriska processer är det främst upphandling som nämns av 
respondenterna. KMA-ledare på NCC menar att upphandling är något man bör 
fokusera på. Han menar att miljöarbete tar tid och att miljöperspektivet ska integreras 
i det dagliga arbetet och inte bara vara ett moment. Han poängterar att man nu har 
insett att miljöarbete är tidskrävande och att man inte gjorde det på samma sätt 
tidigare. Arbetschef på Sefab menar att krav implementeras vid upphandling och ser 
därmed inte att det försvårar arbetet med miljö på det sättet. Miljöchef på Sefab menar 
att organisatoriska processer har ganska stor påverkan då människor måste informeras 
och att tidsaspekten är viktig i samband med det. Han lyfter även att upphandling har 
en betydande påverkan på miljöarbetet eftersom man vid totalentreprenad får en 
färdig beställning och har litet utrymme att kunna påverka. Han nämner även 
partneringprojekt som en bättre avtalslösning, vilket innebär att man har större del i 
ett projekts utformning och således större möjligheter att påverka. Partnering beskrivs 
av Mokhlesian (2014) som fördelaktigt då det ger ett bättre samarbete mellan alla 
inblandade i ett byggprojekt och då minskar de kommunikationsproblem som ofta 
finns inom branschen.  
 
Projektingenjör KMA på Skanska nämner att organisatoriska processer har en viss 
försvårande effekt på miljöarbetet, eftersom man vid upphandling måste pressa priser 
och att detta gör att man inte alltid kan köpa material lokalt. Hon nämner även att 
tidsramarna för projekt ofta är för korta. Platschef på Peab är inne på samma spår. 
Han nämner att man ofta inte har färdiga ritningar när man börjar. Han menar att om 
man skulle ha ritningar tidigt och mer tid att planera och förbereda så skulle man 
kunna göra mer för miljön.  
 

Det beror lite på, det finns ju vissa aktörer som är bättre än andra och har färdiga 
ritningar och […] Min erfarenhet är väl att byggbolagen, när byggbolagen själva 
tar fram projekt så blir det sämre, då är de sämre på det. Om till exempel 
landstinget ska bygga någonting så brukar de ha ritningar framme i alla fall, de 
måste göra en upphandling så man kan börja, då måste de ha ritning, någonting att 
räkna på, sen kanske inte de ritningarna är i toppklass, men de har i alla fall ritning 
att räkna på. (Platschef på Peab)  

 
Platschef på Peab och Projektingenjör KMA på Skanska ser inte upphandling som ett 
direkt hinder för miljöarbete men nämner att de problem som uppkommit gällande 
upphandling främst rör sig kring tidsaspekten som gör att man inte alltid har 
tillräcklig tid att göra korrekta jämförelser och miljövänliga val. Detta ligger i linje 
med Häkkinen & Belloni (2011) som i sin studie kring hållbart byggande i Finland 
inte sett att upphandlingsprocessen skulle leda till direkta hinder för miljöarbete. 
Angående miljövänliga val ser Mokhlesian (2014) genom tidigare forskning 
upphandling som en möjlighet till miljövänliga byggen, men hävdar däremot att 
miljövänlig upphandling hindras av tillgänglighet och kunskap gällande miljövänliga 
produkter och material. 
 
Tekniskt ledande specialist på NCC nämner att organisatoriska processer påverkar 
genom de metodval som byggföretagen gör i analysskedena, då man diskuterar om ett 
projekt ska byggas traditionellt eller om det finns önskemål att bygga miljövänligt. 
Projektchef på Skanska anser att tidsplanering inte påverkar men menar att 
kommunikation kan påverka.  
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Kommunikationen kan väl vara det kanske då, just det att förmedla ut allting, det 
kan väl vara det som påverkas mest, att man. Alla förändringar som sker och alla 
krav som kommer, att verkligen få ut det [...] det är väldigt vanligt att det missas, 
likväl från oss entreprenörer som från beställaren. (Projektchef på Skanska) 

 
Projektchef på Skanska nämner även att uppföljning är en viktig aspekt. Han menar 
att man följer de krav som finns, men märker man att de inte sker någon uppföljning 
så är det lätt att man slarvar. Han lägger där ansvaret på myndighet och beställare. 
Detta är intressant då Ruparathna & Hewage (2015) skriver om hållbar upphandling i 
Kanadas byggindustri. De hävdar att dagens byggnadsindustri har fått kritik för att 
dess upphandlingsprocesser inte tillräckligt inbegriper hållbarhetsperspektivet. I sin 
studie konstaterar de att byggnadsledare (Construction managers) identifierar 
ägarengagemang samt styrmedel från myndigheter och lagstiftning som möjligheter 
för att nå hållbara upphandlingsprocesser. 
 
Den organisatoriska process som nämns mest i både intervjuer och i tidigare 
forskning är upphandling. Till viss del nämns även tidsplanering och kommunikation 
i intervjuer och tidigare forskning. Huruvida upphandling ses som problem eller 
möjlighet skiljer sig något mellan respondenterna. Där majoriteten av respondenterna 
nämner upphandling som en viktig aspekt ser exempelvis Arbetschef på Sefab inte att 
upphandlingen i sig försvårar för miljöarbetet, medan Projektingenjör KMA på 
Skanska menar att upphandling kan ha en försvårande effekt då man måste pressa 
priser och miljövänligt kan vara dyrare. Denna skillnad skulle kunna bero på att olika 
yrkesroller kanske inte har samma syn på kopplingen mellan miljö och upphandling. 
En KMA-anställd eller en miljöansvarig kan till skillnad från en arbets- eller platschef 
möjligtvis ha en annan syn på upphandlingens olika delar och de miljöval som 
beaktas i upphandlingen. Olika yrkesroller och deras syn skulle också kunna vara en 
möjlig anledning till att tidsplanering och kommunikation bara nämns av vissa 
respondenter. 
 
Lagar och styrmedel 
Alla respondenter blev tillfrågade huruvida regelverk och lagstiftning påverkar arbetet 
med miljö. Flera respondenter anser att lagarna i Sverige är bra och att det har en stor 
inverkan på arbetet med miljö. Vissa respondenter hävdar att för hårda krav kan 
hämma utvecklingen på miljöområdet och göra att få företag når kraven. Projektchef 
på Skanska menar att det är viktigt att lagstiftning höjs lite efter hand och att den hela 
tiden trappas upp för att alla aktörer ska hinna med. Angående lagstiftning förtydligar 
Projektchef på Skanska med att “den höjer sig jämt, en lagom trappning så att säga, 
för att jag tror att om man skulle sätta ribban här uppe direkt, då blir det liksom 
ingen som når upp dit.” 
 
Tidigare forskning om lagstiftningen i Storbritannien har likheter med ovanstående 
perspektiv som nämns av Projektchef på Skanska. Glass, Dainty & Gibb (2008) tar 
fasta på svårigheten till förändring inom den brittiska byggbranschen och konstaterar 
att man inte kan sätta krav som ska gälla direkt utan man behöver ha en löpande 
ökning av kraven över tid istället. 
 
Miljöchef på Sefab menar att regelverk och lagar har stor inverkan på branschens 
miljöarbete och konstaterar att det är för stor risk för byggföretagen att bryta mot 
lagen då det kan påverka både rykte och framtida jobbmöjligheter. Han menar att 
även om man ofta är bättre än lagen kräver, och lagen bara sätter lägstanivån, så 
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behövs det inte mer lagstiftning då han tror att det istället kan hämma utvecklingen på 
miljöområdet. Projektingenjör KMA på Skanska menar även hon att lagstiftningen 
ligger på en bra nivå, då man kommer långt på miljöområdet genom att följa dagens 
lagstiftning. KMA-ledare på NCC anser att lagstiftningen har stor inverkan på 
branschen miljöarbete och att kraven numera är ganska höga och att regelverken 
ligger i princip på samma nivå som lägsta miljöcertifiering. Han anser även han att 
lagar och regelverk är tillräckligt idag. Detta går att koppla till Persson & Grönkvist 
(2015) som konstaterar att alla kan klassificera sitt hus som lågenergi-hus eftersom 
klassificeringen av lågenergi endast innebär att man är energisnålare än lagkraven. 
Ledande teknisk specialist på NCC är inne på samma spår som övriga respondenter 
och menar att det är lagstiftning som styr arbetet med miljö. Han lyfter att miljöbalken 
har blivit riktigt bra men att det tog tid för branschen att komma in i arbetet med 
miljöbalken och att det även tog ännu längre tid för myndigheter och kommuner att 
bli bra med tillsyn gällande lagefterlevnad.  
 

Nu har man jobbat in i det, och sen har det tagit lång tid och [...] Så även om den 
kom år 2000 så tog det nästan 10 år innan branschen började fatta hur, först 
låtsades vi inte om den. (Ledande teknisk specialist på NCC) 

 
Platschef på Peab menar att lagar och styrmedel har stor inverkan på arbetet med 
miljö och konstaterar att det är en definitionsfråga: “tillräckligt för vad”. Han menar 
att vissa saker bör regleras hårdare medan andra områden behöver mindre 
lagstiftning, han efterfrågar dock inte mer pappersarbete i sammanhanget. 
Tankeväckande är att Arbetschef på Sefab tvärt emot samtliga respondenter menar att 
det är nödvändigt med mer lagstiftning.  
 

Ja, det är ju nödvändigt, där svarar jag väl inte som byggare direkt, utan det är rent 
allmänt, vi måste ju, vi tar ju ut mer av naturen än vad vi kan göra, så kan det ju 
inte fortgå, vi skickar ju räkningen framåt, vi betalar inte vad det kostar, idag. Så 
är det. Vi skickar räkningen till kommande generationer. Det gäller ju i alla 
avseenden, i byggbranschen också. Så att, ja. Det är ju politiska frågor, det gäller 
ju att få politiker som kan motivera oss till att göra uppoffringar i vår vardag. 
(Arbetschef på Sefab) 

 
Respondenternas olika perspektiv gällande lagstiftning går att koppla till tidigare 
forskning. Persson & Grönkvist (2015) har i sin studie gällande byggandet av 
lågenergi-byggnader i Sverige konstaterat att den lagstiftning som finns idag är för 
slapp. Detta eftersom lagkraven som rör energi anses vara för enkla att uppnå och 
även på grund av att kunder ofta ställer högre krav på energieffektivitet än vad 
lagstiftningen kräver.  
 
Gällande lagstiftning fick alla intervjupersoner en ytterligare fråga gällande om 
kommande EU-lagstiftning i dagsläget beaktas inom byggbranschen. Majoriteten av 
respondenterna anser att kommande EU-lagstiftning beaktas mer eller mindre, men att 
de inte påverkas personligen. Detta går att jämföra med tidigare forskning som 
nämner kommande EU-lagstiftning på energiområdet som en möjlig drivkraft mot 
lågenergi-byggen (Heffernan m.fl., 2015; Persson & Grönkvist, 2015).  
 
Arbetschef på Sefab menar att tekniken för att uppfylla energikraven i kommande 
lagstiftning finns, men anser att det blir en stor omställning för byggbranschen. 
Miljöchef på Sefab är inne på samma spår och tror att det kommer bli en chock för 
många då vissa företag kommer att ha ställt om, men att majoriteten troligtvis 



	
24	

kommer se på nya energikrav som en sista-minuten omställning. Projektchef på 
Skanska och Projektingenjör KMA på Skanska tror båda tvärt emot att det inte blir en 
stor omställning för de större företagen i branschen, men kanske för de mindre. 
Platschef på Peab menar att omställningen blir beroende på vilken nivå energikraven 
hamnar på, framförallt så tror han att kommande EU-lagstiftning kommer leda till en 
kapacitetsminskning inom byggbranschen. KMA-ledare på NCC säger att dessa 
frågor beaktas centralt inom organisationen men inte påverkar han vardag. Ledande 
teknisk specialist på NCC förmodar att man i tid till instiftan av kommande EU-
lagstiftning på energiområdet kommer att ha trappat upp kraven. Han hävdar att 
omställningen pågår redan nu och att beställare ofta ställer högre krav än 
lagstiftningen och förtydligar med att “tekniken för att bygga, det är inget 
komplicerat, utan det gör vi redan idag, utan det är bara att kunderna ska efterfråga 
det”. Detta går återigen att relatera till Persson & Grönkvist (2015) som beskriver den 
svenska lagstiftning på energiområdet som bristfällig och för enkel att uppnå. Denna 
åsikt delas dock inte av alla respondenter i vår studie. Värt att nämna är att 
bostadssektorn enligt Boverket (2015a) redan nu effektiviserar sin energiförbrukning 
löpande. 
 
Samtliga respondenter nämner likt tidigare forskning att lagar och styrmedel har en 
stor inverkan på branschens miljöarbete. Alla respondenter utom en anser att den 
svenska lagstiftningen ligger på en bra nivå. Majoriteten av respondenterna verkar 
tvärt emot tidigare forskning anse att lagstiftning inte utgör en barriär. Både Miljöchef 
på Sefab och Arbetschef på Sefab tror att kommande energilagstiftning kan utgöra en 
stor omställning för byggbranschen. Projektchef på Skanska och Projektingenjör 
KMA på Skanska tror tvärt emot att det inte blir någon stor omställning för 
byggbranschens större företag. Så även om samtliga respondenter anser att 
lagstiftning har stor inverkan på miljöarbetet så finns det skilda åsikter om hur stor 
denna inverkan är. 
 
Efterfrågan 
Alla respondenter blev tillfrågade om huruvida efterfrågan inverkar på branschens 
miljöarbete och i så fall på vilket sätt. Alla respondenter fick dessutom svara på var de 
ansåg att ansvaret för miljövänligt byggande ligger idag, en av respondenterna 
kopplar samman ansvar med efterfrågan. Övriga ansvarsfrågor presenteras i ett senare 
stycke.  
 
Angående efterfrågan fick respondenterna svara på ifall de ansåg att det finns 
tillräcklig efterfrågan på byggnader med uttalad miljöhänsyn. Projektingenjör KMA 
på Skanska vill påstå att efterfrågan är tillräcklig och säger att kunder bryr sig mer nu 
än förr och efterfrågar numera miljö. Detta perspektiv syns även hos Glass, Dainty & 
Gibb (2008) som menar att efterfrågan kan vara en drivkraft för miljö i samband med 
framtidens byggande, detta eftersom de ser en ökad efterfrågan hos framtidens 
kunder. Platschef på Peab konstaterar att efterfrågan är tillräcklig för att bygga så 
mycket miljöanpassat som man bygger idag och tror att ökad efterfrågan skulle leda 
till mer miljövänliga hus och lägre priser. Projektchef på Skanska vet inte om 
efterfrågan är tillräcklig men konstaterar att miljö är mer på agendan nu jämfört med 
för fem år sedan. Miljöchef på Sefab anser sig inte vara rätt person att svara på frågan. 
Både Arbetschef på Sefab och KMA-ledare på NCC svarar att de anser att efterfrågan 
inte är tillräcklig, men att efterfrågan har ökat. KMA-ledare på NCC hävdar dessutom 
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att man nu jämfört med tidigare, på beställarens uppdrag, ibland kan skjuta på en 
sluttid för att hinna miljöcertifiera.  
 
Vissa av respondenterna i vår studie menar att efterfrågan på miljövänliga byggen är 
tillräcklig i nuläget medan andra är inne på att det behövs mer efterfrågan på 
miljövänliga hus för att driva utveckling vidare framåt. Projektchef på Skanska 
hävdar dock tvärt emot övriga att efterfrågan kan vara en barriär och menar att 
kund/beställare har en viktig del i ett delat ansvar för miljövänligt byggande. Eftersom 
byggbranschen under konkurrens bygger vad kunden vill ha så kan bristande 
efterfrågan enligt Projektchef på Skanska hindra miljövänligt byggande. Projektchef 
på Skanska tillägger “[...] men jag tror ju att folk vill ju ha energieffektiva hus och då 
bygger man ju det. Skulle ingen vilja ha det så skulle man inte bygga det”. Platschef 
på Peab nämner inte efterfrågan som en barriär, men konstaterar att efterfrågan styr 
vad man bygger.  
 
Det råder delade meningar mellan intervjupersonerna gällande vilken roll efterfrågan 
har på byggbranschens miljöarbete och även delade meningar huruvida efterfrågan är 
tillräcklig. Angående en upplevd brist på efterfrågan i Sverige så hävdar Persson & 
Grönkvist (2015) att det finns ett behov av att visa för både kunder och byggbolag att 
det är möjligt att bygga lågenergibyggnader, då båda parternas kunskapsbrist gör att 
efterfrågan blir för låg. Även Ruparathna & Hewage (2015) och Heffernan m.fl. 
(2015) kopplar efterfrågan till en möjlig barriär. 
 
I förhållande till efterfrågan på miljövänliga byggen ser Hagbert, Mangold & 
Femenias (2013) hur en annan sida av efterfrågan kan påverka branschens 
miljöarbete. De har i sin studie nämnt att stor efterfrågan på bostäder generellt också 
kan vara en barriär mot mer miljövänligt byggande, då det kan göra beställare och 
hyresvärdar lata i större städer. Detta på grund av att det råder bostadsbrist och alltid 
finns människor som vill flytta in. Hagbert, Mangold & Femenias (2013) menar att 
detta kan göra att beställare inte vill investera extra på miljö då det alltid finns fler 
människor som vill flytta in än vad det finns lägenheter.  
 
Respondenterna har skilda uppfattningar om huruvida efterfrågan på miljövänliga hus 
är tillräcklig i nuläget. En sådan skillnad tydliggörs mellan Projektingenjör KMA på 
Skanska som hävdar att efterfrågan på miljövänliga hus är tillräcklig idag, och 
Arbetschef på Sefab samt KMA-ledare på NCC som anser att efterfrågan inte är 
tillräcklig. Även tidigare forskning verkar ha olika åsikter angående efterfrågans roll. 
Efterfrågan ses utifrån våra intervjuer främst som något som kan vara bristfälligt, 
Platschef på Peab nämner likt flera andra respondenter att efterfrågan styr hur mycket 
miljövänligt som byggs. Ökad efterfrågan på miljövänliga hus bör därför kunna bli en 
drivkraft i sammanhanget.  
 
Konkurrens 
För att ta reda på om konkurrens inverkar på branschens miljöarbete och vilken roll 
det i så fall har blev alla respondenter tillfrågade detta. De fick även svara på om 
konkurrens mellan byggföretagen var positivt eller negativt i sammanhanget. Flera av 
respondenterna kopplar samman miljöarbete med konkurrens och flera nämner även 
att konkurrens driver utvecklingen av miljövänligt byggande i Sverige framåt. Av 
intervjuerna framkom det även en tydlig koppling mellan byggföretagens konkurrens 
och marknadsföring. 
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Projektingenjör KMA på Skanska hävdar att konkurrens är positivt och leder 
miljöarbetet framåt då inget företag vill vara sämre än något annat. Arbetschef på 
Sefab utvecklar samma resonemang och säger att konkurrens triggar företagen att hela 
tiden bli bättre då man inte vill uppfattas sämre än sina konkurrenter. Han lyfter fram 
att det är bra marknadsföring att konkurrera med miljöaspekter. Projektchef på 
Skanska menar att de stora företagen vill visa upp sig och att miljö är ett område man 
kan marknadsföra sig på. I jämförelse hävdar däremot Persson & Grönkvist (2015) att 
det finns svårigheter för svenska byggföretag att nå ut med sin marknadsföring av låg-
energibyggnader och att byggföretagen själva skulle vilja bli bättre på 
marknadsföring. Även Heffernan m.fl. (2015) nämner marknadsföring, men här 
istället som en drivkraft för koldioxidneutralt husbyggande i Storbritannien.  
 

Beställarnas krav gör nog att det drivs framåt, samt att man vill fronta mer med 
miljöbiten också, säkerhet och miljö och de bitarna. [...] när du ska göra reklam så 
är det gärna det man visar liksom, du visar ju inte att du kanske, att du tjänar 
massa pengar va. (Projektchef på Skanska) 

 
Miljöchef på Sefab menar att förutom pris så är miljöarbete något man kan sticka ut 
med i samband med upphandling. Tekniskt ledande specialist på NCC är också inne 
på upphandling och att konkurrensen blir tydlig just vid upphandlingen då man måste 
presentera flera parametrar som organisation och ledningssystem vilket gör 
miljöarbetet till en konkurrensaspekt. I jämförelse så har det i tidigare forskning av 
Ruparathna & Hewage (2015) framkommit att den konkurrens som finns mellan 
företagen i den kanadensiska byggbranschen kan vara en drivkraft mot att få in 
hållbarhetsperspektivet i upphandlingar vid byggen. KMA-ledare på NCC menar att 
konkurrens har en bra inverkan på branschen miljöarbete och att det är efterfrågat att 
profilera sig som miljökunnig. Han menar även att det är de stora företagen inom 
branschen som är drivande i utvecklingen och att de mindre företagen följer efter.  
 

Eftersom det drivs på de här största företagen, hos oss, Skanska och så vidare, så 
måste även de mindre haka på, så att det höjer ju lägstanivån och det höjer 
högstanivån genom att det är en tävling, egentligen. (KMA-ledare på NCC) 

 
Platschef på Peab går emot övriga respondenter och säger att han inte tror att 
konkurrens har en särskilt stor inverkan på branschens miljöarbete. Han menar att 
företag kan konkurrera med att de är bättre än andra på miljö, men att det samtidigt 
ofta är dyrare att bygga miljövänligt. Han menar att dessa aspekter tar ut varandra, 
men säger samtidigt att så länge fokus ligger på miljö så är det positivt med 
konkurrens. Detta tål att jämföras med Hagbert, Mangold & Femenias (2013) som 
olikt övriga referensartiklar nämner att konkurrens kan ha en negativ inverkan och 
utgöra ett hinder för fortsatt utveckling mot miljövänliga hus. Detta på grund av att 
det kan vara svårt att gå i en egen riktning om branschen strävar åt ett annat håll. 
Några indikationer på att branschen skulle sträva åt ett mindre miljövänligt håll är 
dock inget vi sett i våra intervjuer till den här studien.  
 
Konkurrens har genom våra intervjuer setts som överhängande positivt för branschens 
miljöarbete och dess utveckling och kan därför betraktas som en drivkraft. Detta till 
skillnad från tidigare forskning där konkurrens setts som både positivt och negativt. 
Av majoriteten av respondenterna är konkurrens något positivt, men det finns 
möjligtvis skillnader i av vilken anledning man tycker att konkurrens har positivt 
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påverkan. Både Projektingenjör KMA på Skanska och Arbetschef på Sefab nämner 
konkurrens som positivt eftersom man inte vill vara sämre än sina konkurrenter. 
Projektchef på Skanska och Miljöchef på Sefab talar däremot om konkurrens som 
positivt utifrån ett marknadsföringssyfte.  
 
Ekonomi 
Byggföretagens ekonomiska förutsättningar och deras påverkan på branschens 
miljöarbete lyfts av samtliga respondenter i denna studie. De flesta respondenter samt 
tidigare forskning ser ekonomi som en barriär som kan hindra miljövänligt byggande. 
Vissa respondenter och även vissa nyckelreferenser ser dock ekonomi som en 
möjlighet och en potentiell drivkraft. 
 
Alla respondenter verkar vara överens om att ekonomi har en central roll i hur 
företagen ser på arbetet med miljö. Arbetschef på Sefab menar att ekonomin påverkar 
allt och konstaterar att företag inte kan åta sig kostnader för miljöarbete utan att få 
betalt för det. KMA-ledare på NCC hävdar att större företag likt NCC påverkas ytterst 
lite eftersom de har råd att se långsiktigt och menar vidare att miljöarbete kostar mer i 
början av byggprocessen, men att man tjänar på det i ett senare skede. Alternativet att 
tilläggsisolera hus senare, bygga om och installera energismarta lösningar i efterhand 
beskrivs som betydligt dyrare. Detta kan jämföras med Häkkinen & Belloni (2011) 
som främst ser ekonomi som en drivkraft för hållbart byggande, där man ser fördelar 
som låga driftskostnader. Även Heffernan m.fl. (2015) nämner låga energikostnader 
som en drivkraft för att få människor att göra energieffektiva val, samtidigt som det 
finns en rädsla för ökade inköpspriser på miljövänliga hus. 
 
Projektingenjör KMA på Skanska nämner att ekonomiska förutsättningar kan påverka 
vid inköp, där miljövänliga produkter kan vara dyrare men inte köps in då priserna 
måste pressas, istället väljer man billigare produkter utomlands med ökade transporter 
som följd. Materialval är värt att beakta i förhållande till Mokhlesian (2014) som 
nämner vikten av att man väljer miljövänliga produkter för att minska branschens 
miljöpåverkan. 
 

Det brukar man bli itutad i att säga ‘ja men vi har större möjlighet att påverka ifall 
vi köper direkt från en fabrik’, liksom att de ska tänka på miljön och sådär, så det 
har man också. Det är många aspekter, transporterna är ett problem, men som 
sagt, liksom det är ju att man jobbar under konkurrens, då kan man inte alltid 
välja. (Projektingenjör KMA på Skanska) 

 
Projektingenjör KMA på Skanska nämner även att upphandling kan i sammanhanget 
göra att man inte alltid kan välja den produkt man vill välja, även om den är 
miljövänligare. Hon konstaterar att man ibland får vänta på att det miljövänliga 
alternativet blir billigare. Ledande teknisk specialist på NCC hävdar att det ofta är 
dyrare att beakta miljöfaktorer i initialskedet, men att man får tillbaka pengarna i 
slutet ändå. Han poängterar att miljövänliga lösningar blir billigare ju vanligare de 
blir. Att man ändå får tillbaka pengarna i slutet går emot Häkkinen & Belloni (2011) 
som menar att tid kopplat till ekonomi kan ha negativt påverkan på hållbart byggande 
i Finland eftersom den begränsade tiden byggföretagen är inblandade i ett projekt är 
för kort för att man se långsiktiga fördelar med att bygga hållbart. I sammanhanget 
nämner Glass, Dainty & Gibb (2008) att det kan finnas överpriser på miljövänliga hus 
och menar att de höga krav för avkastning som finns i byggbranschen kan påverka 
huruvida man är villig att investera i miljö eller ej.  
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Projektchef på Skanska hävdar att större företag går i bräschen eftersom de har pengar 
och resurser att göra det, men att mindre företag inte har samma möjligheter. 
Platschef på Peab menar att ekonomi är centralt och påverkar alla beslut. Han 
beskriver att man kan bygga effektivt och bra utan att tumma på ekonomin, men att 
om man ska bygga in mer miljövänligt material då är det ekonomin som styr. 
Miljöchef på Sefab säger likt övriga respondenter att byggföretagens ekonomiska 
förutsättningar påverkar miljöarbetet, men har inget konkret exempel på hur.  
 

Det är ju ekonomin som styr allting. Dom kan ju sitta och projektera och fundera 
på ett hus i tre år, och sen har man bara tio månader på sig att bygga det. Det är 
klart, om man tog hänsyn till byggprocesserna skulle man kunna bygga 
miljövänligare. Jag har ju varit med om att stå och putsat hus mitt i vintern, i tjugo 
grader kallt. Man bygger in i tält och sen eldar man upp diesel för en halv miljon. 
Är det så jävla bråttom att man måste putsa det här huset mitt i vintern. Det är ju 
sjukt. Men då tyckte man det var ekonomi i det, in med hyresgäster. Det är de 
ekonomiska parametrarna som oftast är galna i sammanhanget. (Arbetschef på 
Sefab) 

 
Samtliga respondenter nämner att ekonomi är en central aspekt kopplat till 
miljövänligt byggande. Även tidigare forskning nämner ekonomi som centralt. 
Ekonomi kan enligt våra intervjuer och tidigare forskning ses som både en barriär och 
en drivkraft beroende på sammanhanget. Ledande teknisk specialist på NCC menar 
exempelvis att miljö är dyrare i initialskedet men inte i längden. Samtidigt konstaterar 
Projektingenjör KMA på Skanska att miljövänliga produkter ofta är dyrare och väljs 
bort när man måste pressa priser. På så sätt kan ekonomiska aspekter påverka 
miljöarbetet om det finns olika syn på vilket alternativ som är billigast på kort/lång 
sikt. Det är utifrån intervjuerna, till exempel med Projektchef på Skanska, även 
möjligt att miljöarbete är prioriterat olika högt beroende på storleken på företagen, då 
större företag kan ha större ekonomisk möjlighet att investera i miljö jämfört med 
mindre företag. Det är därför svårt att avgöra om ekonomi är en barriär eller drivkraft 
för byggföretagen, då det kan finnas skillnader från fall till fall. Sjunkande priser på 
miljövänliga produkter i samband med ökad efterfrågan skulle däremot kunna 
betraktas som en drivkraft. 
 
Mål och strategier 
Alla respondenter blev tillfrågade om det finns tillräckligt med mätbara mål för miljö 
och huruvida byggföretagen har tillräckligt långsiktiga strategier för miljö. Miljöchef 
på Sefab säger att det finns mätbara mål men att de inte är så konkreta och att man 
måste leta efter dessa. Projektingenjör KMA på Skanska menar att det finns mätbara 
mål då man hela tiden blir bättre på miljö. Hon nämner att vissa saker man gjort hela 
tiden för att tjäna pengar gör man fortfarande, men att man tidigare inte tänkt på att 
det även kan vara bra för miljön. Projektchef på Skanska nämner att vissa saker är 
mätbara som koldioxid vid transporter och energieffektivitet, men han anser att man 
istället för mål borde ha mätbara krav. 
 

Mer kanske gränser för att nå målen då i sådana fall. Sätta gränsvärden, kan jag 
tänka mig driver det framåt, målbilder kan ibland bli lite luddigt, alltså det är ju 
väldigt viktigt att alla har samma målbild då. (Projektchef på Skanska) 

 
Flera respondenter nämner att man inom branschen har vissa mätbara mål så som 
koldioxidutsläpp, avfall och energiåtgång. Ledande teknisk specialist på NCC menar 
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att målen ofta ligger på generell politisk nivå som att man exempelvis ska minska 
koldioxidutsläppen till år 2020. Han är inne på att det snarare är kunderna som höjer 
målen, då de för några år sedan kanske var nöjda med en miljömässigt godkänd nivå 
på sina byggnader så vill de idag ha en väl godkänd-nivå istället. I förhållande till 
mätbara mål så lyfter Haapio & Viltaniemi (2008) att det dock råder en kunskapsbrist 
gällande verktygen för att bedöma byggbranschen miljöprestanda.  
 
Gällande långsiktiga mål så anser majoriteten att det finns långsiktiga strategier och 
mål för minskad miljöpåverkan hos byggföretagen. Det finns inte mycket mer att 
konstatera om detta utifrån de intervjuer som genomförts. Flera respondenter menar 
att man har rimliga mål och tror att målen är bra även långsiktigt. Häkkinen & Belloni 
(2011) nämner tvärt emot att det råder en brist på mätbara mål för miljöarbete inom 
byggbranschen och att detta kan hindra miljövänligt byggande. Huruvida deras 
perspektiv på byggbranschen i Finland går att jämföra med hur arbete med mål och 
strategier ser ut i Sverige är svårt att avgöra. Klart dock är att respondenterna går 
emot tidigare forskning i denna fråga. Värt att nämna är att Persson & Grönkvist 
(2015) identifierar att företag med långsiktiga strategier och mål gällande miljöarbete 
har enklare att anpassa sig till en mer miljövänlig byggbransch. Utifrån våra intervjuer 
ser vi inte att brist på mätbara mål skulle vara en barriär. Exempelvis Miljöchef på 
Sefab säger att det finns mindre konkreta mätbara mål, men upplever ingen avsaknad 
av mätbara mål i sig. För företag med miljöarbete som en del i deras långsiktiga 
strategier bör de långsiktiga strategierna i sig kunna betraktas som drivkrafter. 
 
Övriga teman - Granskning 
Ett tankeväckande perspektiv lyftes av Platschef på Peab och nämns inte i tidigare 
forskning. Han menade att den granskning som större byggföretag utsätts för både 
internt och externt kan vara utvecklande för branschens miljöarbete. Han 
exemplifierar genom att förklara att större företag syns mer och är mer rädda om sitt 
rykte och har därför mer interna krav inom organisationen. Jämförelsevis så har ett 
litet företag kanske inte någon som granskar deras verksamhet på samma sätt som de 
större blir granskade. 
 
Efter långa diskussioner mellan författarna till denna studie ansågs granskning ha 
kopplingar till fler än ett tema och då granskning inte förekommer i den tidigare 
forskningen valde vi författare till slut att låta granskning stå som ett eget tema. Då 
perspektivet kring granskning framkom under en av de sista intervjuerna fanns ingen 
möjlighet att ställa frågor kring granskning till övriga respondenter. Huruvida 
granskning är en drivkraft för miljövänligt byggande går inte att avgöra eftersom det 
bara nämndes av en respondent.  
 
Barriärer, drivkrafter och ansvar 
För att undvika att tidigare forskning skulle styra eller påverka intervjuerna fick 
respondenterna själva utifrån sina erfarenheter först nämna de barriärer och 
drivkrafter som de ansåg påverkade. De barriärer och drivkrafter som identifierats av 
tidigare forskning blandades in i ett senare skede. Värt att nämna är att alla de 
barriärer eller drivkrafter som respondenterna initialt nämnde hamnade innanför de 
teman som identifierats av tidigare forskning. Övrigt tema Granskning framkom inte 
initialt under fria associationer kring drivkrafter eller barriärer.  
 



	
30	

Respondenterna har sedan som avslutning på intervjuerna fått svara på 
sammanfattningsfrågor om vilka barriärer de anser vara starkast mot miljövänligt 
byggande och även vilka drivkrafter som är starkast för miljövänligt byggande. Detta 
för att få en bild av om någon barriär eller drivkraft väger tyngre än de andra och kan 
ha större påverkan branschens miljöarbete. Dessutom blev alla intervjupersoner 
tillfrågade var ansvar ligger och bör ligga för om det byggs miljövänligt eller inte. 
Ansvarsfrågan tillkom som en del i att försöka besvara delsyftet att undersöka vem 
byggföretagen själva anser bör ansvara för miljövänligt byggande.  
 
Det framkom flera olika svar på vilka barriärer eller drivkrafter som var starkast eller 
hade störst påverkan på branschens miljöarbete. Respondenterna hade olika åsikter 
och barriärer som ansågs vara starka var bland annat ekonomiska frågor, beställarens 
makt, tidspress, efterfrågan, myndighetskrav, svårigheter att hitta lämpliga 
byggmaterial och konservativa attityder inom branschen. Ekonomiska faktorer var 
också det som nämndes flest gånger, och flera barriärer och drivkrafter har också 
kopplingar till ekonomi. Miljöchef på Sefab nämner exempelvis att tidspress påverkat 
av ekonomiska faktorer är en viktig barriär. Även om de flesta respondenter nämner 
ekonomi som en möjlig barriär finns det vissa skillnader mellan respondenterna på 
vilket sätt ekonomi är en barriär. Platschef på Peab nämner att allt kring 
byggföretagen styrs av ekonomi, även om det känns bra att bygga miljövänligt så kan 
det medföra högre kostnader. KMA-ledare på NCC nämner också ekonomi som en 
möjlig barriär eftersom inte alla förstår att miljövänligt kan ge ekonomisk vinning för 
byggföretagen. Arbetschef på Sefab nämner samtidigt att ingen barriär är starkare än 
någon annan, även om ekonomin styr allt i byggprocessen. Ekonomi som en barriär 
syns även i tidigare forskning. Persson & Grönkvist (2015) nämner ekonomi som en 
barriär utifrån två perspektiv. Dels att det existerar en föråldrad bild hos byggföretag 
som tror att lågenergihus är mycket dyrare att bygga än konventionella hus, och dels 
att även banker hjälper till att göra ekonomi till en barriär då de inte alltid vill låna ut 
pengar till slutkund för att köpa hus som är dyrare i inköp men billigare i drift.  
 
De starkaste drivkrafterna som framkom var bland annat ekonomi, marknadsföring, 
lönsamhet, ökad förståelse inom egna organisationen och positiva erfarenheter av 
tidigare projekt. Att ekonomiska faktorer även kan vara en drivkraft nämns av flera 
respondenter. Ledande teknisk specialist på NCC nämner att miljö blir billigare och 
mer attraktivt ju fler som bygger miljövänligt. Projektingenjör KMA på Skanska 
nämner också ekonomi som en drivkraft, men i det här fallet att byggföretagen kan 
spara pengar på att bygga miljövänligt från början och då slippa sanering eller 
ändringar i framtiden.  
 
Samtidigt är det inte bara ekonomi som nämns som barriär eller drivkraft av 
respondenterna och även här finns det vissa skillnader mellan respondenterna. 
Exempelvis nämner Projektingenjör KMA på Skanska att det ibland är svårt att få 
tillgång till miljövänliga material, vilket anses vara en barriär. Samtidigt nämner 
KMA-ledare på NCC kunskapsbrist gällande miljö hos beställare och entreprenörer 
som en barriär. Jämförelsevis nämner även tidigare forskning en kombination av olika 
barriärer. Häkkinen & Belloni (2011) nämner exempelvis ekonomi som en viktig 
faktor, men även att kunskap och informationsutbyte mellan byggbranschens aktörer 
som en möjlig barriär.  
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Alla respondenter har olika uppfattning om vilka barriärer eller drivkrafter som 
påverkar mest, men ekonomiska aspekter återkommer i resonemanget hos flera 
respondenter. Teman kring exempelvis efterfrågan, konkurrens och organisatoriska 
processer har i förlängningen starka kopplingar till ekonomi, vilket kan vara en 
förklaring till att ekonomi nämns så pass ofta. Det är svårt att dra någon direkt slutsats 
utifrån intervjuerna huruvida någon barriär eller drivkraft är starkare än de andra, men 
det finns ändå skillnader i respondenternas perspektiv gällande barriärernas eller 
drivkrafternas betydelse. Det är även intressant att beakta att det fanns uppenbara 
skillnader mellan vilka barriärer och drivkrafter respondenterna initialt ansåg vara 
betydande jämfört med vad de ansåg vara betydande under slutskedet av intervjun. 
Exempelvis nämner KMA-ledare på NCC ursprungligen marknadsföring som en 
betydande drivkraft, men i slutskedet är det istället kunskapsbrist som är mest 
betydande. Projektingenjör KMA på Skanska nämner ursprungligen svårigheter att få 
fram miljövänliga material som en barriär för att i slutskedet av intervjun nämna att 
den största barriären är att beställare inte alltid ställer tillräckliga krav på miljö. 
Liknade skillnader mellan vilka faktorer som initialt under intervjun var mest 
betydande för att sedan ändras under intervjuns gång var tydligt hos flera 
respondenter.   
 
Gällande vem som har ansvar i dagsläget och vart ansvaret bör vara placerat svarade 
respondenterna något olika. Miljöchef på Sefab nämner att det är beställaren och 
sedan lagstiftare som har mest ansvar. Arbetschef på Sefab nämner att 
myndighetskrav kommer först i ansvarsfrågan, följt av beställaren. Projektchef på 
Skanska nämner samtidigt att alla aktörer har ansvar för miljövänligt byggande. 
Beställarens ansvar är det som återkommer mest frekvent under intervjuerna. 
Beställaren som beställer ett bygge av byggentreprenörerna sätter också kraven på hur 
huset ska byggas och med vilka medel. Majoriteten av respondenterna menar att 
beställaren har högsta ansvaret, men även att ansvaret är delat mellan aktörerna i 
branschen. Detta går att koppla till Persson & Grönkvist (2015) som hävdar att 
byggindustrins kunder ofta ställer högre krav på miljöaspekter än vad lagstiftningen 
kräver. Hagbert, Mangold & Femenias (2013) anser samtidigt att ansvaret för miljö 
har hamnat på byggföretagen då lagstiftning och riktlinjer är för svaga eller otydliga. 
Utifrån våra intervjuer så anger lagstiftning ofta lägstanivån och att det sen är upp till 
beställare att kräva mer, eller byggföretagen att trycka på för att bygga mer 
miljövänligt. Även om majoriteten av respondenterna nämner beställaren som ytterst 
ansvarig så nämner flera att det dock rör sig om ett delat ansvar mellan 
byggbranschens aktörer och myndigheter.  
 
Angående var ansvaret bör ligga så råder det något delade meningar mellan 
respondenterna. Projektchef på Skanska hävdar att ansvaret bör ligga på alla 
iblandade inom byggbranschen. Att ansvaret, enligt tidigare forskning, skulle ha 
hamnat på enbart byggföretagen på grund av för svag lagstiftning känns inte igen 
utifrån våra intervjuer. Ledande teknisk specialist på NCC anser tvärt emot att det 
vore bra om byggföretagen fick större ansvar för miljö, då de är duktiga på att hitta 
nya miljövänliga metoder och arbetssätt. Flertalet respondenter anser att ansvaret bör 
ligga på alla inblandade parter i branschen, och hårdare myndighetskrav nämns som 
både utvecklande och hämmande. Arbetschef på Sefab anser att det är nödvändigt 
med hårdare myndighetskrav medan Projektingenjör KMA på Skanska anser att 
myndighetskraven inte behöver höjas ytterligare. Något hårdare lagstiftning verkar 
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dock mottas positivt av flera respondenter, vilket kan tyda på att respondenterna i 
denna studie har olika uppfattningar om hur lagstiftning påverkar miljöarbetet.  
 

Det är alltid lättare att säga att det bör ligga hos vår kund jämt, att de bara 
bestämmer och vi bara utför, men eftersom vi vill vara i framkant så ser jag ett 
delat ansvar. Vi vill ju vara med och utveckla, dels utveckla hela branschen så gott 
det går, men även utveckla oss själva och kunderna i närområdet. Jag kan tänka 
mig det att, är du en mindre aktör så ser du nog inte något större ansvar i frågan, 
utan du utför det någon har köpt av dig, för det är det du får betalt för egentligen. 
(KMA-ledare på NCC) 

 
Avslutande diskussion  

Syftet med denna studie är att vara ett tillskott till forskningsläget över den svenska 
byggbranschens miljöarbete kopplat till dess barriärer och drivkrafter. Efter 
genomförda intervjuer och analys har vi kommit fram till att representanter för 
byggföretag verksamma i Östergötland och Södermanland på flera plan anser sig stå 
inför samma problem och även samma möjligheter som tidigare forskning identifierat. 
Vi har dock kunnat urskilja vissa skillnader gentemot tidigare forskning.  
 
De områden som främst skiljer sig från tidigare forskning är bland annat terminologi 
där tolkningsfrågor kring begreppet hållbar utveckling av respondenterna inte alltid 
upplevs som det problem som den tidigare forskningen beskriver det som. Arbetschef 
på Sefab menar exempelvis att de människor som har som uppgift att tolka hållbarhet 
också klarar av att göra det. KMA-ledare på NCC hävdar likt flera andra respondenter 
att företaget han jobbar på vet hur hållbarhetsbegreppet ska tolkas, men hävdar 
samtidigt att det kan finnas tolkningssvårigheter hos andra byggföretag. På samma 
gång anser Ledande teknisk specialist på NCC att det inte existerar några 
tolkningssvårigheter kring hållbarhetsbegreppet inom branschen. Tvärt emot 
majoriteten av respondenterna hävdar Häkkinen & Belloni (2011) att 
tolkningssvårigheter och skilda tolkningar mellan olika aktörer kan försvåra 
miljöarbetet.  
 
En annan skillnad mellan våra resultat och tidigare forskning är att även brist på 
forskning och konkurrens mellan byggföretagen beskrivs av tidigare forskning som 
barriärer mot miljövänligt byggande. I våra intervjuer upplevs inte forskning vara en 
bristvara och konkurrens mellan byggföretag upplevs av flera respondenter som 
positivt för miljöarbetets utveckling. En skillnad mellan respondenterna ligger i att 
forskning beskrivs av Miljöchef på Sefab som något som inte påverkar det dagliga 
arbetet medan Projektchef på Skanska anser att forskning har stor påverkan på 
miljöarbetet. Utifrån våra intervjuer kan vi inte se att forskningen i sig skulle vara en 
bristvara, vilket Ruparathna & Hewage (2015) hävdar. I vår studie kan vi istället 
snarare se en skillnad i synen på forskningens roll för miljöarbetet hos 
respondenterna.  
 
Värt att nämna är även lagar och styrmedel där majoriteten av respondenterna inte 
upplever lagar och styrmedel som en barriär mot miljövänligt byggande och där 
lagstiftningen beskrivs överlag som tillfredsställande. Skillnader mellan 
respondenterna tydliggörs exempelvis av Projektingenjör KMA på Skanska som anser 
att dagens lagstiftning ligger på en bra och hög nivå, medan Arbetschef på Sefab ser 
till samhället och svarar det är nödvändigt med mer lagstiftning på miljöområdet rent 
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allmänt, även utanför byggbranschen. Överlag nämns lagstiftning för miljö av 
respondenterna som tillfredställande. Detta skiljer sig från tidigare forskning där 
Persson & Grönkvist (2015) beskriver lagstiftningen som bristfällig, vilket gör det för 
lätt för byggföretagen att uppnå miljökrav. 
 
Varför vår studies resultat på vissa punkter mer eller mindre skiljer sig från tidigare 
forskning är svårt att avgöra. Exempelvis gällande lagar och styrmedel kan man tänka 
sig att människor generellt inom en bransch sällan vill ha ökad styrning av sitt dagliga 
arbete. Utifrån våra intervjuer har det heller inte framkommit några önskemål att 
respondenterna skulle vilja ha minskad lagstiftning på miljöområdet. En intressant 
aspekt i sammanhanget nämns av Platschef på Peab som nämner att han gärna ser 
hårdare lagstiftning på vissa områden så länge det inte leder till mer pappersarbete. 
 
Respondenterna ställer sig på flera punkter positivt till branschens miljöarbete och 
anser ofta att de berörs av de teman som även identifieras av tidigare forskning, men 
mer sällan i deras dagliga arbete. Exempelvis nämner både Projektingenjör KMA på 
Skanska och Arbetschef på Sefab att det skett en positiv attitydförändring som en del 
av en generell positiv utveckling för branschen. Samtidigt nämner Projektchef på 
Skanska att det även skett en positiv utveckling på andra områden, där exempelvis 
upptrappad lagstiftning har gjort att branschen minskat sin miljöpåverkan.  
 
Det är intresseväckande att de flesta respondenter ser positivt och betonar 
byggbranschens positiva utveckling, samtidigt som tidigare forskning överlag har en 
mer kritisk inställning. Branschmänniskor kanske inte reflekterar över branschens 
miljöpåverkan utan är anställda för att utföra en uppgift. Forskaren däremot har som 
uppgift att studera och även större möjligheter att se branschen utifrån. Detta kan vara 
en del av en möjlig förklaring till de skilda uppfattningarna mellan respondenter och 
tidigare forskning som vi har upplevt. Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att 
respondenterna som är anställda av byggföretagen har en annan bild av och påverkas 
på ett annorlunda sätt av lönsamhetskrav än vad forskaren gör. Det är därför lätt att 
påpeka eventuella brister när man som forskare inte berörs av företagens övriga 
processer. På samma sätt kan det möjligtvis vara svårt för den anställde som kanske är 
invand vid en viss process att hitta förbättringsmöjligheter. 
 
Utifrån våra intervjuer och tidigare forskning går det inte att klart urskilja någon 
barriär mot eller drivkraft för miljövänligt byggande som starkare än någon annan. 
Detta tydliggörs av Arbetschef på Sefab som menar att ingen barriär eller drivkraft är 
starkare än någon annan, men samtidigt att ekonomi styr allt i byggprocessen. 
Ekonomi är det som nämns klart flest gånger, men då flera barriärer och drivkrafter 
har starka kopplingar till ekonomiska frågor kan det vara en möjlig förklaring. 
Miljöchef på Sefab nämner exempelvis att tidspress med kopplingar till ekonomi kan 
vara en barriär. I jämförelse nämner Glass, Dainty & Gibb (2008) också tidsaspekten 
där snabba avkastningskrav gör att byggföretag inte vill investera i miljövänligt som 
tar längre tid än konventionellt byggande.  
 
En ytterligare förklaring till att ekonomi nämns frekvent skulle kunna vara att 
lönsamhetskrav är centralt för företag i de flesta branscher, även i byggbranschen och 
därför inverkar på miljöarbetet. Det går helt enkelt att konstatera att respondenterna 
utifrån intervjuerna anser att byggbranschen står inför flera barriärer och drivkrafter, 
ofta i kombination. En drivkraft beskrivs ofta snarare som en möjlighet runt en barriär 
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än en drivkraft i sig. Exempelvis nämner KMA-ledare på NCC att ekonomisk vinning 
kan vara en betydande drivkraft samtidigt som det kan vara en barriär ifall man inte 
ser ekonomisk vinning i att bygga miljövänligt. Detta gör att förhållandet mellan 
barriärer och drivkrafter skulle behöva utredas ytterligare. Därför är det även värt att 
beakta att terminologin kring begreppen barriär och drivkraft även kan tolkas olika 
och påverka hur respondenter ser på dessa. 
 
Respondenterna i denna studie är överlag överens att det råder och bör råda ett delat 
ansvar mellan byggbranschens olika aktörer och myndigheter, ändå nämns beställaren 
som viktigast för att driva på utvecklingen mot en mer miljövänlig byggbransch. I 
sammanhanget hävdar Miljöchef på Sefab att beställaren har störst ansvar medan 
Projektchef på Skanska menar att ansvaret ligger på alla aktörer och även samhället. 
Det hade i sammanhanget varit intressant att även intervjua beställare för att få in 
deras perspektiv på ansvarsfrågan i denna uppsats, men i mån av tid och nuvarande 
avgränsning så har detta inte varit möjligt. Ansvarsfrågan inom byggbranschen går 
även att koppla till övriga samhället, där miljöfrågan kan beskrivas som väldigt 
komplex och ansvaret för dessa frågor inte kan innehas av endast en aktör. Miljön är 
en gemensam tillgång och börda där alla måste ta sitt ansvar. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 
2. Vilka drivkrafter ser du för att bygga mer miljövänligt? (Hos er/inom 

branschen) 
3. Vilka barriärer ser du som hindrar mer miljövänligt byggande? (hos er/inom 

branschen) 
4. Upplever du att det finns tillräckligt med kunskap gällande miljöfaktorer inom 

branschen? 
5. Upplever du att byggföretagens ekonomiska förutsättningar påverkar arbetet 

med miljöfrågor? (Hur? Exempel?) 
6. Vilken inverkan anser du att regelverk och lagar har på branschens 

miljöarbete? (är lagstiftning tillräcklig eller inte?) 
7. Kommande EU-lagstiftning kräver att från 2021 ska alla nya hus vara nära-

nollenergihus. Är det något som beaktas i nuläget? Blir det en stor omställning 
för branschen? 

8. Finns det attityder/kultur inom branschen gällande miljöfrågor och dess 
hantering? Hur påverkar i så fall dessa det faktiska arbetet med miljöhänsyn? 
Exempel? 

9. Anser du att det finns tillräcklig efterfrågan på flerfamiljshus med uttalad 
miljöhänsyn? 

10. Påverkas du/företaget/branschen av nya forskningsrön gällande husbyggande 
och miljöproblem? På vilket sätt? 

11. Berörs ni av diskussioner kring hållbar utveckling? Hur påverkas ni i så fall av 
dessa? 

12. Finns det tolkningssvårigheter kring begreppet hållbar utveckling inom 
byggbranschen? 

13. Vilken inverkan anser du att organisatoriska processer (som exempelvis 
upphandling, tidsplanering eller kommunikation) har på branschens 
miljöarbete? (Försvårar/Förenklar?) 

14. Upplever du att ert respektive branschens miljöarbete strävar mot en 
fungerande målsättning? (mätbara mål) Upplever du att det finns långsiktiga 
mål gällande minskad miljöpåverkan hos er/branschen? 

15. Har du någon uppfattning om hur konkurrens mellan byggföretagen inverkar 
på ert och branschens miljöarbete? (Är konkurrens negativt eller positivt i 
sammanhanget?) 

16. Var ligger idag ansvaret för miljövänligt byggande? (Beställaren, regelverk, 
upphandling, byggföretag, kunderna, övriga parter, delat ansvar?) 

17. Var bör ansvaret för miljövänligt byggande ligga? 
Sammanfattningsvis: 
 

1. Är det någon barriär mot miljövänligt byggande som är starkare än de andra? 
2. Är det någon drivkraft för miljövänligt byggande som är starkare än de andra? 
3. Är det något annat du vill tillägga kring det som vi diskuterat? 
4. Personligen, skulle du vilja att miljöfaktorer fick större fokus än idag vid 

byggande av flerfamiljshus? 
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Bilaga 2 - Förtydligande av termer 

Hållbarhetsperspektivet. Flertalet av de artiklar som genomgåtts för att tydliggöra 
och tematisera tidigare forskning diskuterar miljöfaktorer inom byggbranschen utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv, där även sociala och ekonomiska dimensioner ingår. 
Begreppet hållbar utveckling definieras av Brundtlandrapporten som en utveckling 
där dagens behov tillgodoses utan att riskera framtida generationers förmåga att 
tillgodose sina behov (Brundtland Commission, 1987). När hållbarhet, hållbar 
utveckling, hållbart byggande eller hållbarhetsperspektivet nämns i denna uppsats är 
det de tre sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna som åsyftas.  
 
Lågenergibyggnader. Definieras av Norbäck & Wahlström (2016) som nya eller 
ombyggda byggnader med lägre energianvändning än aktuella byggregler. Enligt 
Persson & Grönkvist (2015) är begreppet lågenergibyggnad vagt och kan definieras 
som en byggnad som har lägre energianvändning än lagar och regler kräver.  
 
Hållbart byggande. Innebär att de tre hållbarhetsperspektiven tas i beaktning för att 
minska miljöpåverkan vid nybyggnationer (Häkkinen & Belloni, 2011). 
 
Hållbar upphandling. Hållbar upphandling inom byggbranschen är enligt 
Ruparathna & Hewage (2015) ett begrepp och metod som förespråkas för att bättre 
inkludera hållbarhetsperspektivet, vilket innefattar miljöaspekter, i samband med 
upphandling inför byggande.  
 
Zero carbon housing. Har ingen naturlig översättning på svenska men vi har valt att 
kalla detta för koldioxidneutralt husbyggande. Det handlar om en standard som hus 
eller byggnader i Storbritannien bör sträva mot för att minska miljöpåverkan. 
Begreppet innebär att nybyggda hus på ett år ska ha en nettoenergi så nära noll som 
möjligt (Heffernan m.fl., 2015). 
 
Nära-nollenergibyggnad. Definieras av Boverket (2015b) som en byggnad som har 
en mycket hög energiprestanda och främst tar sin energi från förnyelsebara källor. Det 
är även en fördel om den förnyelsebara energin producerats på plats eller i närheten. 
 


