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Abstract  

Purpose: Climate changes has got a lot more attention together with drastic actions 

required to reduce human impact on the climate. Many companies in the building and 

construction industry have signed up to work with emission reductions of greenhouse 

gases and reach a goal of 50 % reduction by 2030. But how this should be done and 

which actions that is needed to make this goal happen is not as clear.  

The goal of this report is to develop proposals on actions to help clients and construction 

companies in their environmental work.  

Method: The report has been carried out as a qualitative study where five interviews 

has been conducted, four of them with clients and one with a construction company. In 

addition, both a literature study and a document analysis has been applied to validate 

the result and conclusion.  

Findings: The report concludes that the client has an important role to play in pushing 

the environmental work forward, something they themselves experience. It also 

concludes that it requires more collaboration between the companies in the industry to 

achieve the goal by 2030. Therefore, procurement forms that make it possible need to 

be used. It requires new thinking from the purchasers in procurements where, for 

example soft parameters such as experience should be given greater value and different 

types of procurement are needed. But also, ecological and social aspects need to be 

highlighted more to achieve sustainable construction.   

The report concludes that it is still the price that decides when projects are procured. It 

also states that neither the theory or the respondents think there is a long-term 

perspective in the construction and civil engineering sector. And that it is related to why 

the lowest price is chosen during procurement. 

Implications: For the environmental work to continue and increase is standardized 

tools to measure the climate footprint in production needed, to make precise analyses. 

At the same time is cooperation with the legal side needed to succeed in setting legally 

correct environmental requirements. In addition, the focus from economic aspects also 

needs to be shifted to a long-term perspective and the best for the project, through soft 

parameters and social and ecological aspects.  

Limitations: Only the goal to 2030 will be addressed, and only clients and construction 

companies within the building and construction industry will be investigated.   

Keywords: Emission reduction, Climate impact, Client, Procurement, Long-term, 

Innovation, Sustainability.  
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Sammanfattning 

Syfte: Klimatförändringar har fått allt större fokus tillsammans med de drastiska 

åtgärder som krävs för att minska människans påverkan på klimatet. Flera aktörer inom 

bygg- och anläggningssektorn, både stora och små har skrivit under att jobba med 

utsläppsminskning av växthusgaser och nå 50% minskning fram till år 2030. Men hur 

detta skall gå till och vad för åtgärder som behöver genomföras är inte lika tydligt.  

Målet är att ta fram förslag på åtgärder för att hjälpa beställare och entreprenörer i deras 

miljöarbete. 

Metod: Rapporten har genomförts som en kvalitativ studie där fem stycken intervjuer 

har genomförts med fyra beställare och en entreprenör. Utöver detta har både 

litteraturstudie och en dokumentanalys tillämpats för att validera resultatet och 

slutsatsen.  

Resultat: Rapporten kommer fram till att beställare har en viktig roll att driva på 

miljöarbetet, något som de själva upplever. Rapporten kommer även fram till att det 

kommer krävas mer samarbeten mellan branschens aktörer för att kunna uppnå målet 

till år 2030. Därför behöver upphandlingsformer som möjliggör detta användas. Det 

krävs nytänkande från beställarna vid upphandlingar där exempelvis mjuka parametrar 

såsom erfarenhet bör få större plats och nya upphandlingsformer behövs. Även 

ekologiska- och sociala aspekter behöver lyftas in mer för att kunna uppnå hållbart 

byggande.  

Rapporten kommer fram till att det än idag är priset som styr när projekt upphandlas. 

Rapporten fastställer även att varken den vetenskapliga teorin eller respondenterna 

tycker det finns ett långsiktigt perspektiv inom bygg- och anläggningssektorn, och att 

det har samband med varför lägsta priset väljs vid upphandlingar.   

Konsekvenser: För att miljöarbetet skall fortsätta och öka behövs ett standardiserat 

verktyg som mäter klimatavtrycket i produktionen tas fram för att underlätta att göra 

detaljerade analyser. Samtidigt behövs samarbeten med juridikavdelningen för att 

lyckas ställa juridiskt korrekta miljökrav. Utöver detta behöver även fokuset flyttas från 

de ekonomiska aspekterna till långsiktighet och projektens bästa. Exempelvis kan detta 

genomföras med mjuka parametrar samt sociala- och ekologiska aspekter.    

Begränsningar: Enbart målet till år 2030 som tas upp, samt bara beställare och 

entreprenörer inom bygg- och anläggningssektorn som aktörer.  

Nyckelord: Utsläppsminskning, Klimatpåverkan, Beställare, Upphandling, 

Långsiktighet, Mjuka parametrar, Innovation, Hållbarhet. 
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1 Inledning 
Rapporten är en del i utbildningen Byggnadsteknik, inriktning husbyggnadsteknik på 

Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet skrivs i samarbete med NCC och skall vara 

användbart för övriga entreprenadföretag. Rapporten omfattar hur beställare ställer sig 

till uppmaningen att minska utsläppen av växthusgaser i bygg- och anläggningssektorn. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är klimatfrågan ett högaktuellt område där forskningen allt mer 

trycker på att samhället måste förändras. De senaste åren har det visats tydliga spår på 

en klimatförändring såsom extremväder, avsmältningen av Arktis och att havsnivåerna 

stiger (Naturvårdsverket, 2018a). 

Bokalders och Block (2014) hävdar att beräkningar visar på att det kan ske en 

temperaturökning uppemot 6°C beroende på vilka åtgärder som utförs. En sådan ökning 

skulle i sin tur troligen medföra stora katastrofer. De nämner även begreppet “tipping 

points”, tröskeleffekter som innebär att klimatet förändras på grund av 

temperaturökningen. Ett verkligt exempel på en så kallad tröskeleffekt är issmältningen 

på Arktis. Bokalders och Block hävdar att forskningen och förståelsen av 

tröskeleffekterna visar att samhället måste rikta in sig på att ökningen av 

medeltemperaturen på jorden håller sig under 1,7°C och 350 ppm koldioxid. 2015 

enades världens länder om ett nytt klimatavtal, även känt som Parisavtalet. Avtalet 

syftar på att den globala temperaturökningen skall hållas under 2°C och en strävan mot 

att hålla den vid 1,5°C. (Regeringskansliet, 2018) Avtalet började gälla november 2016 

och därefter har EU-unionen börjat ta steg mot att införa en klimatlag. Detta ska 

framförallt göra det lättare att övervaka länders miljöarbete, men även kunna straffa de 

som inte gör tillräckligt (Aktuell hållbarhet, 2018). 

Som en följd av Parisavtalet har Sveriges regering satt krav att alla instanser i samhället 

ska bidra till minskning för att klara kravet. Detta har gjort att 74 olika aktörer inom 

bygg och anläggningssektorn har skrivit under på att jobba mot miljömål skrivna i en 

färdplan (Fossilfritt-Sverige, 2018). Huvudmålet med färdplanen är att till 2045 ska ett 

nettonollutsläpp av växthusgaser uppnåtts, med delmål att tills 2030 ska det vara 50% 

minskning jämfört med 2015. Målet påpekar även att till 2025 ska utsläppen 

av växthusgaser visa en tydligt minskad trend. (Fossilfritt-Sverige, 2018)  

1.2  Problembeskrivning 
Vid ett flertal tillfällen har klimatförändringarna utpekats som ett av de största hoten 

mot vårt samhälle. Vissa modellstimuleringar visar att en temperaturökning med två 

grader kan komma att vara verklighet redan innan 2030 (SMHI, 2017). Med tanke på 

detta är det minst lika viktigt att delmålet till 2030 uppfylls.  

Efter att det nya klimatavtalet trädde kraft och de företag som är involverade skrev 

under färdplanen att nå ett fossilfritt samhälle innan 2045 uppkom problemet hur man 

skall lyckas med detta då det inte finns något specifikt tillvägagångsätt. Första steget i 

processen är att lyckas med delmålet att minska utsläppen med 50% innan 2030 jämfört 

med 2015. De inledande avsnitten trycker mycket på att det är viktigt att alla aktörer i 

värdekedjan tar ansvar, agerar och samverkar för att målet skall kunna uppnås 

(Fossilfritt-Sverige, 2018).  
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En utav dessa aktörer inom bygg- och anläggningssektorn är beställarna som har en stor 

inverkan i entreprenadernas arbete. Beställaren har ansvaret att göra en upphandling 

som skall resultera i den efterfrågade produkten, entreprenören har ansvaret för 

utförandet av entreprenaden (Sandén & Gylin Janoff, 2015). Sandén och Gylin Janoff 

(2015) nämner även att rollen som beställare innefattar att ställa krav tidigt i processen 

där det är som effektivast, vilket är en viktig del i klimatarbetet. Det behöver redas ut 

hur beställarna tänker ställa sig till målet i färdplanen, vad de själva tänker göra och vad 

de vill se entreprenadföretagen göra. En viktig aspekt är hur beställarna kan bidra till 

nya miljövänligare lösningar. Genom att införa incitament till miljöarbetet som 

miljöbonusar och dylikt i förfrågningsunderlaget uppmuntras entreprenörerna att lämna 

förslag med miljövänliga lösningar, vilket skulle göra miljön mer till en huvudpunkt 

redan i upphandlingen. Beställaren har en avgörande roll i skapandet av hållbara 

byggnader, dock fokuseras det inte tillräckligt mycket på de miljö- och sociala 

hållbarhets aspekterna som de borde göra med dess ansvar (Yan & Ye & Jiang, 2015).  

Bygg- och anläggningssektorn anses idag kostnadsstyrd och fokuset hamnar allt mer på 

att göra en bra investering för företaget istället för själva projektet. Isaksson och 

Linderoth (2018) nämner att fokusen behöver flyttas från kostnaderna för drift och 

underhåll till investeringen och på så sätt våga undersöka de dyrare men miljövänligare 

materialvalen som ett exempel. Detta kommer medföra en extra kostnad för beställaren 

till en början men sett till hela livscykeln kommer dem tjäna på det. Genom att införa 

detta i förfrågningsunderlaget skulle entreprenörerna uppmuntras till miljövänligare 

lösningar och inspirera dem till att utveckla och komma med sådana lösningar. Isaksson 

och Linderoth (2018) tar även upp att de kan behövas ändringar i upphandlingarna från 

att projekt vinner på grund av billigaste lösning. Detta för att få bort de lösningar som 

är billigast just där och då. (Isaksson & Linderoth, 2018)  

1.3  Mål och frågeställningar 

1.3.1  Mål 
Målet är att ta fram förslag till åtgärder som förväntas hjälpa beställare och 

entreprenörer i deras fortsatta arbete mot en utsläppsminskning med 50% till 2030, 

vilket är ett delmål enligt Färdplan för fossilfri konkurrenskraft bygg- och 

anläggningssektorn. 

1.3.2  Frågeställningar 
Frågeställning 1: 

Hur bidrar beställare i bygg- och anläggningssektorn kring utsläppsminskningen som 

förväntas ske till 2030? 

Frågeställning 2:  

Hur kan beställarna uppmuntra entreprenadföretagen att efterleva färdplanens krav? 

Frågeställning 3: 

Hur ser beställarna på att prioritera miljövänliga lösningar med en högre budget jämfört 

med en billigare lösning med större miljöpåverkan?  
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1.4  Avgränsningar 
Rapporten tar inte ta upp målet mot noll utsläpp 2045 utan fokuserar enbart på delmålet 

med 50% minskning till 2030. Rapporten fokusera inte på andra aktörer än beställare 

och entreprenörer. 

1.5  Disposition 
Rapportens uppbyggnad är utformad med ett inledande kapitel där en bakgrund och 

beskrivning till det aktuella problemet som undersöks. Mål och kopplande 

frågeställningar presenteras även här, samt hur arbetet är avgränsat. För att förklara hur 

frågeställningarna kommer besvaras kommer därefter ett avsnitt där val av metod för 

datainsamling presenteras. I samma kapitel presenteras även hur undersökningen 

kommer att genomföras på ett trovärdigt tillvägagångsätt. 

Därefter presenteras ett avsnitt med blandade teorier kopplade till ämnet. Teorierna 

ligger till grund till de intervjufrågor som framställdes och svaren som gavs speglar 

empiriavsnittet. Empiriavsnittet består av den data som samlats in från intervjuer, 

dokumentanalys och litteraturstudie. Intervjuerna är uppstaplade under egna 

underrubriker för att ge en bild av vem som sagt vad. Därefter kommer resultatet av 

undersökningen och här analyseras även den empiri som samlats in tillsammans med 

teorierna som används och en koppling till målet presenteras.   

I sista kapitlet diskuteras det om resultatet är trovärdigt och hur det kunde blivit bättre. 

I detta kapitel diskuteras även metoderna och begränsningarna. Därefter kommer ett 

avsnitt där slutsatserna presenteras i form av en tabell med innehållande förslag på 

åtgärder för att minska utsläppen i bygg- och anläggningssektorn. Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt där förslag till vidare forsning presenteras.  
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2.  Metod och genomförande 

2.1  Undersökningsstrategi 
Det har tillämpats en kvalitativ metod genom litteraturstudie, intervjuer och 

dokumentanalys för framtagandet av den information och teori som behövdes för att få 

en klar bild över området. Litteraturstudien syftar på att studera ämnet och skapa sig en 

förståelse av hur långt utvecklingen kommit inom det. Syftet är att sammanställa all 

litteratur inom det valda ämnesområdet (Backman, 2008).   

I rapporten behandlas utförda intervjuer med involverade beställare och 

entreprenadföretag i bygg- och anläggningssektorn.  Intervjutypen som tillämpas i 

undersökningen är semistrukturerad intervju, vilket innebär ett större frågeområde och 

öppnare frågor (Hedin & Martin, 2011). Intervjufrågorna är enbart kvalitativa. Det 

genomfördes både besöksintervjuer och telefonintervjuer i form av “Skype-samtal” 

samt telefonsamtal. Det genomfördes tre besöksintervjuer och två telefonintervjuer då 

dessa arbetade på annan ort. 

Dokumentanalys genomfördes på färdplanen Färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

bygg- och anläggningssektorn som ligger till grund för arbetet. Därefter besvaras 

frågeställningarna genom analysering och bearbetning av den empiri som togs fram. En 

bearbetning av kvalitativa undersökningar ger en djupare kunskap inom området (Patel 

& Davidsson, 2012). 

2.2  Koppling mellan frågeställningar och metoder för     
datainsamling 
 

 

Figur 1. Illustration på hur undersökningsstrategierna kopplas till frågeställningarna 
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2.3  Litteraturstudie 
Litteratursökningen skedde framförallt i Scopus som är en rekommenderad databas för 

att söka vetenskapligt inom teknikområdet. Andra databaser som användes utöver 

Scopus var ScienceDirect och Diva Portal (se tabell 1). ScienceDirect är en databas likt 

Scopus, men på grund av att den ansågs något svårhanterad jämfört med Scopus 

användes den inte lika flitigt. Diva Portal är en databas där tidigare utföra 

examensarbeten läggs upp och databasen användes framförallt för att söka efter 

liknande rapporter, men även för att få inspiration till skrivandet. Dessa tre databaser 

ansågs kunna ge ett brett teoriförråd om ämnet och möjlighet att samla in tillräckligt 

med vetenskapliga källor för att arbetet skulle bli bra och trovärdigt.  

Vid tillfällen då flera resultat av sökningen dök upp avgränsades sökningen genom att 

filtrera bort alla sökningar som inte var vetenskapliga. Även hjälpverktyget “nyckelord” 

användes för att specificera sökningen (se tabell 1).  

Tabell 1: Redovisning av hur teorier tagits fram, vilka sökord som använts och i vilken 

databas. 

 

2.4  Valda metoder för datainsamling 
Metoderna som datainsamlingen grundas på är semistrukturerade intervjuer, 

litteraturstudie och dokumentanalys. Fördel med intervjuer är att intervjuerna kommer 

in djupare inom ämnet jämfört med enkät, dock gäller det att använda rätt val av 

intervjutyp. I en semistrukturerad intervju skall detaljerade frågor försöka undvikas och 

istället upprätta frågor med ett större frågeområde. Detta gör intervjun mer öppen och 

låter respondenten föra samtalet mer och utveckla sina synpunkter, vilket gör det hela 

mer naturligt (Hedin & Martin, 2011). Rapportskrivarna anser att det finns en risk med 
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detta tillvägagångsätt att respondenten svävar iväg och pratar om saker som egentligen 

inte tillför arbetet. 

Dokumentanalysen gjordes som tidigare nämnt på färdplanen Färdplan för fossilfri 

konkurrenskraft bygg- och anläggningssektorn. En dokumentanalys innebär att man 

gör en djupare analys av ett dokument. Dokumentet lästes noggrant igenom tre gånger 

och den tredje gången kunde de viktigaste ur dokumentet strykas under för att användas 

till rapporten.  

2.5  Arbetsgång 
Efter att projektplaneringen blivit godkänd startades det med att utföra en 

dokumentanalys på färdplanen Färdplan för fossilfri konkurrenskraft bygg- och 

anläggningssektorn eftersom den har varit grunden till arbetet. Färdplanen lästes 

igenom noggrant för att plocka ut det mest relevanta till undersökningen. Parallellt med 

dokumentanalysen söktes flera relevanta teorier på vetenskaplig nivå. Det söktes även 

utanför forskningsområdet för att få mer grundläggande förståelse kring ämnet, vilket 

även gjorde det lättare att förstå de vetenskapliga artiklarna. Med hjälp av teorierna som 

togs fram och det relevanta ur dokumentanalysen kunde ett antal intervjufrågor 

framställas. Dessa diskuterades med handledare både från högskolan och NCC för att 

få dem relevanta för rapporten. 

Intervjuerna utfördes med fyra beställare och ett entreprenadföretag (se tabell 2). 

Intervjuerna med Trafikverket och NCC utfördes via telefon och de andra tre hos 

företagen, se mer information om intervjuerna i tabell 2. Samtliga intervjuer spelades 

in för att senare kunna sammanställa intervjuerna i separata dokument. Dessa skickades 

sedan ut till respektive företag/organisation för att bekräfta att inga missförstånd 

förekommit.   

Tabell 2: Redovisning av utförda intervjuer. 

 

2.6  Trovärdighet 
Reabilitet är ett mått på hur tillförlitlig en mätning är (Patel & Davidsson, 2012). I detta 

fallet är mätinstrumentet ljudinspelning där ett antal intervjuer spelas in och bearbetas. 

Intervjufrågorna skickades till respektive beställare/entreprenör en vecka innan mötet 

hölls för att respondenten skulle kunna förbereda sig och för att öka reabiliteten. En 
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sammanställning gjordes och skickades till respondenten för att bekräfta att inga 

missförstånd hade uppstått, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet från intervjuerna 

(Hedin & Martin, 2011). 

Validitet innebär att forskarna verkligen mäter det som avses att mäta (Patel & 

Davidsson, 2012). För att validiteten skulle öka och säkerhetsställas dubbelkollades 

intervjufrågorna med handledare på högskolan samt på NCC.  

Den inre validiteten handlar om intervjuaren, mäts det som förväntas mätas? Den yttre 

validiteten handlar om projektets chans att generaliseras utifrån studien. Studien kan 

tillämpas i andra situationer då flera entreprenadföretag har skrivit under färdplanen 

och därmed förväntas deras arbete med att nå målet underlättas med denna studie.  Den 

inre validiteten ska säkerhetsställas genom att intervjun ska ske med personerna som 

har mest kunskap om ämnet på företagen (Hansson, Åberg & Östman, 2019). 

Ett annat tillvägagångsätt som använts för att öka trovärdigheten är att använda sig av 

metodisk triangulering, vilket innebär att flera olika metoder används för att samla 

information. Genom att använda sig av olika metoder, sammanväga och analysera dessa 

ökas trovärdigheten för arbetet (Patel & Davidsson, 2012). 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 

 

Figur 2. Illustration på kopplingen mellan frågeställningar och teori 

3.2 Klimatmål  
Sveriges arbete med klimatmål började när EU genom UNFCC antog klimatmålen att 

samlade utsläpp inom EU ska minska med 20% till 2020 och med 40% till 2030 jämfört 

med 1990 (Naturvårdsverket, 2019a). Utöver det har även målet att minska utsläppen 

av växthusgaser med mellan 80–95% till 2050 tillkommit (Naturvårdsverket, 2019a). 

Utifrån detta trädde en svensk klimatlag i kraft den första januari 2018 med syfte hur 

Sverige ska uppnå och bidra till EU:s klimatmål (Naturvårdsverket, 2019b).   

Delar ur den svensk klimatlagen/målen ser ut enligt följande (se figur 3). 

(Energimyndigheten, 2019) 

• Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser jämfört med 1990, 

varav minst 85% av reduktionen ska ske i Sverige.   

• Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990.  
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Figur 3: Sveriges befintliga utsläppsnivå och de önskade nivåer enligt klimatmålen 

(Naturvårdsverket, 2018b).     

Drastiska åtgärder kommer behöva utföras och på kort tid. Ett problem är att 

utsläppsminskningstakten har varit i genomsnitt strax över två procent per år sedan 

2005.  Och för att nå målet med nettoutsläpp/nollutsläpp till 2045 måste 

minskningstakten vara i genomsnitt 5–8 procent per år. (Naturvårdsverket, 2018b)     

Till följd av detta och Sveriges klimatmål har flera branscher, bland annat bygg och 

anläggningsbranschen, tagit fram en färdplan på hur klimatlagen ska uppnås inom sin 

bransch. För bygg och anläggningsbranschen har man satt upp målen (Fossilfritt-

Sverige, 2018).  

• 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser  

• 2040: 75% minskade utsläpp av växthusgaser  

• 2030: 50% minskade utsläpp av växthusgaser  

Detta är jämfört med 2015, och 74 olika aktörer inom branschen skrivit under att arbeta 

mot dessa målen. I färdplanen tas det också tydligt upp att alla aktörer behöver 

samverka för att branschen skall kunna bli klimatneutral. Det framkommer även 

uppmaningar till alla de andra aktörerna i branschen, där bland annat regering och 

riksdag uppmanas att framställa ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara lagkrav i 

branschen utifrån Sveriges klimatmål. De uppmanas även att införa krav på att 

deklarera byggnaders- och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

(Fossilfritt-Sverige, 2018) 

Innan färdplanen skrev Sundén, Skarendahl och Byman (2015) en innovationsagenda 

för minskad klimatpåverkan. Agendan bygger på ett slutmål 2030 där klimatpåverkan 

från byggprocessen förväntas ha halverats, vilket är detsamma som ett av färdplanens 

delmål. Agendan tar upp de olika aktörernas syn på byggprocessen och hur de 

prioriterar klimatet. För att målet till 2030 skall kunna uppnås är det viktigt att bland 

annat identifiera nyckelaktörerna och en av dessa är beställaren (Sundén, Skarendahl & 

Byman, 2015). Författarna nämner även att kommuner har stor påverkan på 



Teoretiskt ramverk 

10 

byggproduktionen som beställare och beställarna i helhet bör utveckla arbetet i form att 

ta fram tydligare krav och incitament för minskning av byggproduktionens 

klimatpåverkan.  

3.3 Offentlig upphandling 
Lagen om offentlig upphandling som trädde kraft 1 januari 2017 reglerar upphandlingar 

av entreprenader som genomförts av offentliga myndigheter i byggsektorn 

(Regeringskansliet, 2016). Flera aktörer inom byggsektorn har påpekat att LOU 

behöver genomgå en utvecklingsprocess för att kunna vara en vägledande faktor för att 

uppnå målet till 2030. Nya krav behöver växa fram succesivt och utvecklas med tiden 

för att processen mot ett fossilfritt samhälle skall kunna skapas (Sundén, Skarendahl & 

Byman, 2015). 

Lagen om offentlig upphandling gör det i dagsläget svårt för aktörer inom byggsektorn 

att anta nya former av samarbete, innovativa lösningar och genomförande av miljömål 

i upphandlingsprocessen (Olander & Widén, 2007). Olander och Widén nämner även 

att beställaren är den viktigaste faktorn för framgång och att dem behöver utveckla 

metoder/modeller för att byggprocessen skall förbättras och aktörerna i sektorn skall få 

en bättre relation till varandra. Budget är oftast det som prioriteras högst jämfört med 

andra aspekter när det kommer till att ta beslut (Yan & Ye & Jiang, 2015). Vilket leder 

till att upphandlingar utförs baserat på lägsta priset. Ett begrepp Orlander och Widén 

(2007) tar upp är ”mjuka parametrar” vilket innebär teknisk kompetens, 

samarbetsförmåga, värderingar och tidigare erfarenheter. Enligt Meriaux (2001) kan 

begreppet mjuka parametrar definieras som en modell där beställaren värderar en rad 

faktorer utöver priset. Mjuka parametrar hjälper beställaren med att styra entreprenören 

till att noggrannare studera förfrågningsunderlaget, höja sin kompetens och föreslå egna 

lösningar (Meriaux, 2001). Detta är en faktor som forskarna tror starkt på och vill se få 

större plats i upphandlingsprocessen (Olander & Widén, 2007). 

3.4 Hållbarhet 
Hållbart byggande förekommer allt mer i dagens samtal. Hållbar utveckling innebär att 

naturliga råvaror ska användas på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (World Commission on 

Environmental and Development, 1987). I takt med allt mer varnande rapporter om 

miljöutvecklingen tillsammans med lagar som är på väg att införas har allt fler företag 

börjat ta ansvar och jobbar med hållbarhetsfrågorna (Aktuell hållbarhet, 2018; 

Naturvårdsverket, 2018a). Hållbarhet är en kombination av tre olika delar; Social-, 

ekonomisk- och ekologisk hållbarhet och alla dessa behöver samverka. 

 

Social hållbarhet fokuserar på de grundläggande rättigheterna och friheten av att vara 

människa (Yilmaz & Bakis, 2015). Mer konkret förklarat innebär social hållbarhet att 

varje individ har egna behov och mål och att uppfylla dem globalt sätt är själva syftet. 

För att lyckas med detta är rättvisa, makt, rättigheter och tillit centrala begrepp (KTH, 

2018b).  

Några förutsättningar för social hållbarhet (Yilmaz & Bakis, 2015). 

• Ökad livskvalité 

• Skydda rätten till liv för framtida generationer 
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• Integration av handikappade till samhället.  

 

Ekonomisk hållbarhet i nutidens modeller är förutsatt att det kommer öka GNP 

(Bruttonationalprodukt) på grund av en marknad där individer har större köpkraft 

(Yilmaz & Bakis, 2015). Det som gör begreppet ekonomisk hållbarhet svårt är att det 

finns olika definitioner av innebörden. Första utgår ifrån att ekonomisk hållbarhet är en 

ekonomisk utveckling och att ökningen av ekonomiskt kapital inte får påverka mängden 

socialt kapital eller naturkapital negativt. Andra definitionen menar att det är en 

ekonomisk tillväxt istället och att ökad ekonomisk kapital får påverka mängden av 

andra tillgångar negativt, exempelvis naturresurser och välfärd (KTH, 2018a).   

För att uppnå ekonomisk hållbarhet: (Yilmaz & Bakis, 2015). 

• Skapande av nya marknader och marknadsföringsmöjligheter   

• Reducera kostnader genom minskning av energi och materialanvändning i 

produktion  

 

Ekologisk hållbarhet menas att lämna världen till nästa generation i bättre skick än vad 

den var från start, vilket sker genom att skydda den ekologiska balansen och 

natursystemet från förstörelse (Yilmaz & Bakis, 2015). Ett område av detta är 

hållbarheten av material och naturresurser, vilket är avgörande beroende av förmågan 

att återvinna materialen. Ekologi ses som att hantera naturliga resurser på ett sätt att de 

inte tar slut och nästa generation får ta del av dem.  

Tre förutsättningar för ekologisk hållbarhet: (Yilmaz & Bakis, 2015). 

• Hållbart/långsiktigt av naturliga resurser 

• Vara sparsam med icke förnyelsebara resurser 

• Minimera skadan på levande saker.  

De sociala och ekologiska aspekterna behöver läggas mer kraft på och varför beställare 

inte fokuserar eller glömmer bort de andra aspekterna kan delvis förklaras genom att 

det inte finns något riktigt långhetsperspektiv. Detta är starkt kopplat till det 

traditionella sättet att företaget med billigaste anbudet vinner upphandlingen, det bidrar 

till låg motivation att inkludera dyrare produkter eller metoder i anbudet (Isaksson & 

Linderoth, 2018). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Som första teori presenteras klimatmålen som ger inblick i varför de finns och hur 

kedjan ser ut, från EU-nivån ner till Sverige och vidare ända ner till bygg och 

anläggningsbranschen. Där färdplanen Färdplan för fossilfri konkurrenskraft bygg- och 

anläggningssektorn står för byggsektorns ambition och det är utifrån det dokumentet 

detta examensarbete byggs vidare ifrån. Vidare behandlas offentlig upphandling, vilket 

är det mest använda verktyget som används vid upphandling av projekt, krav och mål. 

Lagen om offentlig upphandling är en nyckelfaktor och om den utvecklas skulle den 

kunna bli en drivande faktor mot målet till 2030 och även mot klimatneutralitet. Som 

avslutande del fokuseras det på begreppet hållbarhet, där en förklaring till begreppet 



Teoretiskt ramverk 

12 

ges och hur de uppnås. Hållbarhet är riktningen miljöarbetet behöver rikta sig mot för 

att målet med en utsläppsminskning med 50% till 2030 skall kunna uppnås. 
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4.  Empiri 

4.1 Litteraturstudie 
Enligt Yan, Ye och Jiang (2015) är beställare duktiga på att fokusera på den ekonomiska 

delen vid både upphandling och projektplanering, men glömmer bort både den sociala 

och ekologiska aspekten. Dessa två aspekter behöver få lika stor prioritet som den 

ekonomiska och Yilmaz och Bakis (2015) menar på att detta är avgörande eftersom 

hållbart byggande inte uppnås om inte alla tre delarna Ekonomiskt, Socialt och 

Ekologiskt arbetas med. Det finns olika tillvägagångsätt för att de sociala och 

ekologiska aspekterna skall få mer fokus. Ett sätt som Isaksson och Linderoth (2018) 

nämner är att flytta kostnaderna från drift och underhåll till att investera dyrare i ett 

tidigt skede för att sedan vinna på det långsiktigt. Genom att få de olika aktörerna i 

bygg- och anläggningssektorn se mer långsiktigt förväntas miljövänligare produkter 

och lösningar växa fram, menar Isaksson och Linderoth (2018). Tillvägagångsättet har 

även sina nackdelar då livscykelkostnaderna oftast blir dyrare i dessa fall och det är inte 

alla aktörer som är villiga att betala den extra kostnaden som blir, poängterar Yan, Ye 

och Jiang (2015).  

Enligt Yan, Ye och Jiang (2015) hamnar beställarna i gamla vanor och väljer det anbud 

med lägst budget även om de är medvetna om miljöfaktorerna. Utifrån att beställarna 

ofta fastnar i gamla vanor och inte lägger det fokus som behövs på klimatpåverkan 

anses kunskapen hos dem bristfällig, menar Isaksson och Linderoth (2018). Mjuka 

parametrar är en faktor som dyker upp i flera forskningsrapporter. Enligt Sandberg 

(2011) borde offentliga upphandlare lägga mer fokus på de mjuka parametrarna för att 

“lägsta pris” skall undvikas. Offentliga beställare ger ofta signaler om att det inte enbart 

är viktigt med ett lågt pris, menar Sandberg (2011). Även forskarna Olander och Widén 

(2007) vill se en ökad insats för att värdera de mjuka parametrarna högre i 

anbudsprocessen. 

4.2 Dokumentanalys 
Fossilfritt-Sverige (2018) lyfter fram ett delmål till 2030 där utsläppen förväntas ha 

minskat med 50 % jämfört med 2015. För att nå det slutliga målet till 2045 måste först 

delmålet till 2030 uppnås och därmed är det viktigt att de involverade aktörerna inte 

enbart fokuserar på det slutliga målet. Färdplanen trycker mycket på att få beställarna 

till projektet att uppmuntra entreprenörerna till att välja mer miljövänliga lösningar. Det 

tillvägagångsättet skulle i sin tur leda till att entreprenörerna uppmuntrar 

underentreprenörer och leverantörer till att utföra sitt arbete på ett miljövänligt sätt. De 

uppmuntringar som nämns är bland annat att införa incitament i form av miljöbonusar 

när ställda miljökrav uppfylls. (Fossilfritt-Sverige, 2018) 

Ett annat tillvägagångssätt för beställarna skulle kunna vara att göra kraven strängare 

och därmed tvinga fram miljövänligare lösningar. För att förhindra konflikter i detta 

fall är det då viktigt att entreprenörerna får en bekräftelse på att de miljövänliga 

lösningarna premieras före budget vid anbud. Dock lever risken vidare att aktörer väljer 

ett lågt pris och bortser från klimatpåverkan. Det finns även en risk att klimatkrav från 

lagar och kunder ställs utan att de följs upp. Fossilfritt-Sverige (2018) menar på att 

uppföljning på ställda krav behöver genomföras, vilket eventuellt kan genomföras 

tillsammans med incitamentsmodeller för att kommande upphandlingar skall gynna de 

som efterlever kraven. Det poängteras att beställaren behöver följa upp klimatkraven 

systematiskt, vilket skulle göra det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt. 
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Samma gäller för entreprenörer, genom att ställa klimat- och kompetenskrav på 

leverantörer, arkitekter, konsulter och underentreprenörer blir det lönsamt för dem att 

göra rätt. (Fossilfritt-Sverige, 2018) 

Enligt Fossilfritt-Sverige (2018) styrs den offentliga upphandlingen av politiken. 

Därför måste politiker ge tydliga signaler till såväl offentliga verksamheter som till 

offentligt ägda bolag om att minska utsläppen av växthusgaser. De vill se att offentlig 

upphandling skall användas som en motor i klimatomställningen, kunskapen om LOU 

stärks hos offentliga upphandlare och att uppföljningen hamnar på samma nivå som 

upphandlingskraven. Fossilfritt-Sverige har tagit fram fem nyckelfaktorer för att få 

bygg- och anläggningssektorn klimatneutral. 

De fem nyckelfaktorerna enligt färdplanen: 

• Samverkan, ledarskap och kunskap. 

• Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till 

klimatneutrala material och processer. 

• En utveckling från linjära till cirkulära processer. 

• Tillgång och effektivt nyttjande biobaserade råvaror. 

• Offentlig upphandling som motor för omställning. 

4.3 Intervjuer  
Eftersom intervjuerna är konfidentiella tas inga namn upp utan refereras enbart till 

företaget/organisationen. Nedan sammanfattas rapportens fem intervjuer.  

4.3.1 Trafikverket (Beställare) 
Trafikverket är en stor organisation med drygt 9000 anställda och är en av de största 

beställarna inom bygg- och anläggningssektorn. Intervjun utfördes med en person med 

en central roll och ansvarar för att bland annat utveckling av arbetssätt just kopplat till 

miljö och hållbarhet. De andra områdena presenteras i bilaga 1. 

Trafikverkets inställning till den utsläppsminskningen som förväntas ske är positiv då 

Trafikverket både var med och tog fram färdplanen och även skrivit under sin 

medverkan på resan mot en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch.  

Respondenten nämner även ofta att ingen aktör utför något på egen hand utan att alla 

är beroende av varandra och att det är viktigt att alla drar åt samma håll i utvecklingen.   

När frågan ställs om krav på produkter behöver bli strängare förklarar respondenten att 

dem jobbar mycket med att möjliggöra istället för att ställa strängare krav. Ett exempel 

som kommer upp är krav på drivmedel, där Trafikverket ställer tydliga klimatkrav i 

form av en procentuell minskning och utifrån det är det upp till exempelvis 

entreprenören hur det skall ske, då Trafikverket inte säger hur kravet skall uppfyllas. 

Trafikverket anser att entreprenören är bättre på att komma fram till hur det skall ske. 

Klarar entreprenören kravet bättre än förväntat, i form av mer procentuell minskning 

kan denne få en bonus. Klaras det inte kan det bli aktuellt med vite istället. Mer om 

detta presenteras i bilaga 1. 

Enligt respondenten anses branschen något trög och att det finns en försiktighet där 

involverade inte vill riskera att det inte håller, då det kan få stora konsekvenser. De 
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involverade, exempelvis yrkesarbetarna/arbetsledarna vet hur de brukar bygga och då 

känner de sig tryggast i att fortsätta bygga som de alltid har gjort, menar respondenten.   

Enligt respondenten behövs innovation och nytänkande om hur det skall byggas och att 

det skall premieras. Ibland måste investeringar göras i tidiga skeden för att sedan vinna 

på det i underhållsperspektivet, men inte alltid utan att det främst är analyserna som 

måste bli bättre, menar respondenten. Det finns även olika varianter att upphandla och 

detta har ett samband med hur projekt vinns tycker respondenten. Denne fortsätter och 

menar att projekt oftast upphandlas på lägsta pris, vilket påverkar långsiktigheten 

negativt i branschen.  

Trafikverket försöker ge utrymme för andra upphandlingsformer som till exempel 

innovationsupphandlingar. Vissa personer inom branschen menar på att det även bör 

ställas miljö- och livscykelbaserade krav i upphandling, men då är det viktigt att ha 

modeller för hur det skall mätas och kunskap om hur de skall följa upp det ställda kravet, 

och där finns det en osäkerhet hos många aktörer, enligt respondenten.  

Trafikverket tycker inte LOU är något hinder när det gäller att ställa klimat-, miljö- och 

livcykelrelaterade krav. Dock har LOU det svårt med miljö och dess kvalitetsbitar och 

det har lett till att lägsta pris styr, menar respondenten. Denne nämner även att det är 

viktigt med mjuka parametrar och kunskap, att det skall finnas fackmässighet och att 

personen som utför arbetet skall veta vad denne gör. Utifrån det här menar respondenten 

att det behövs en allmän kunskapshöjning i branschen och att det är viktigt att de 

involverade får utbildning för att kunna komma in på nya metoder och arbetssätt. 

Genom att utbilda och visa hur det utförts i tidigare projekt och hur mycket det sparas 

om det utförs på ett annat sätt resulterar i en succesiv kunskapshöjning, menar 

respondenten.  

4.3.2 Regionsfastigheter (Beställare) 
I en intervju med en miljöingenjör hos regionsfastigheter framfördes åsikter och 

erfarenheter. Respondenten arbetar med miljö, framförallt yttre miljö men är även inne 

en del på arbetsmiljö och arbetar på regional nivå. Detta specificeras tydligare i bilaga 

2. 

Eftersom färdplanen skrevs under den 28 mars 2018 har den nyligen kommit upp på 

bordet från flera håll kommer den vara med mer i fortsättningen då det inte har pratats 

mycket om den innan. Men att det krävs kunskap, information och att alla är med på 

tåget, menar respondenten. Denne nämner även att det känns som klimat och miljö inte 

riktigt diskuteras på samma nivå som andra aspekter och behöver lyftas upp på bordet 

mer. Exempelvis utförs många investeringar utan att tänka på den negativa påverkan 

och avtrycket den kommer bidra med, menar respondenten. Denne anser därmed att 

färdplanen är bra på det sätt att den trycker på att aktörer behöver veta vart dem står. 

Regionsfastigheter har försökt att uppskatta en siffra på klimatavtrycket, men då det 

inte finns något standardiserat verktyg för att mäta det här blir det blir svårt att 

uppskatta. Respondenten önskar därmed att ett standardiserat verktyg som mäter vilket 

klimatavtryck som förekommer skall utvecklas och framställas. Denne understryker att 

materialen finns men att det ofta blir att de material som är kända väljs, då det är en 

trygghet. Att våga vara innovativ och vara fronten i utvecklingen blir lätt personbundet 

menar respondenten.  Denne tycker även att det hade varit positivt om det hade kommit 

mer styrning nationellt sätt. Det skulle tvinga de personerna som är kvar i gamla vanor 
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att göra något annorlunda även om det känns otäckt. Det måste även drivas på uppifrån 

menar respondenten.  

Eftersom Regionsfastigheter jobbar mycket med vårdbyggnader nämner respondenten 

att de vill att material och dylikt skall vara beprövade innan de används, då det är 

mycket tuffare krav i en sådan byggnad. Enligt respondenten är det ett bristande 

långsiktigt perspektiv i branschen när det kommer till hållbarhet. Det stämmer att priset 

oftast är styrande och långsiktigheten beror dels på att tanken om att landa lite tidigare 

i projekten är bristfällig på Regionsfastigheter, menar respondenten. Denne fortsätter 

och nämner att det även beror på entreprenadform och att bästa vägen enligt 

respondenten att gå är att använda partnering. Detta för att de involverade sitter ner 

tillsammans, bollar frågor och alla får lägga in sin erfarenhet och åsikt, gruppen 

samverka. Mer om detta presenteras i bilaga 2.  

Respondenten nämner att social hållbarhet i form av personkrav och liknande har 

kommit upp mer och efterfrågas mycket och det är en faktor som inte diskuteras värst 

mycket eller prioriteras tillräckligt högt på regionsfastigheter. Det här har med de så 

kallade mjuka parametrarna och dessa faktorer tycker respondenten borde ha större 

betydelse i upphandlingarna. Politikerna vill även visa utåt sätt att det sker förändringar 

och att det görs goda lösningar, menar respondenten och hoppas därför att mjuka 

parametrar skall få större plats. Denne fortsätter och nämner att utöver mjuka 

parametrar gäller det att hitta nya upphandlingsformer som fokuserar på 

hållbarhetsaspekterna istället för priset, vilket de inte jobbar med. Det finns ett samband 

mellan hur projekt vinns och långsiktigheten.  

För att följa upp krav använder Jönköpingsregionen systemet PTS, Program för Teknisk 

Standard. Det är ett digitalt uppföljningssystem där krav registreras och sedan granskas. 

Mer om hur det här systemet fungerar presenteras i bilaga 2. Systemet är dock inte 

särskilt användarvänligt eftersom det är omfattande med många krav som skall gås 

igenom, menar respondenten. Sedan är respondenten positiv till förslaget att ge bonus 

om aktören i fråga överträffar om det ställts ett krav med till exempel en procentuell 

utsläppsminskning. Men då menar denne på att det handlar om upphandlingsform och 

att man behöver få kunskap och utbildning om nya sätt att upphandla.  

Respondenten kände sig inte säker på LOU och dess innehåll men märker inte att det 

är några direkta problem med LOU utan att som beställare anpassar de sig ganska lätt 

när det sker förändringar, men att det kan vara svårare i andra positioner. Lite mer om 

det som nämndes om LOU presenteras i bilaga 2 

4.3.3 HSB (Beställare) 
Hållbarhetschefen tycker att branschen behöver agera och utföra åtgärder för att bromsa 

förändringen och att det inte finns tid att slösa. Denne nämner även att branschen 

kommer behöva anpassa sig till ett förändrat klimat. I en hel organisation finns det 

blandade åsikter inför det förändrade klimatet, själv tycker respondenten att det är 

självklart att jobba med det, men lyfter att det finns motstånd till det arbetet, vissa 

släpper ansvaret ifrån sig.  

Nämnde att HSB kanske inte alltid är den organisation som alltid går först i att vara 

drivande och ta första steget. Nämner även problematiken med att de inte vill ta för 

stora risker mot bostadsrättsföreningarna och att det är lättare om det är beprövat. 

Respondenten menar på att forskning och forskningsstudier spelar en roll att ta de första 
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stegen och bevisar att det fungerar. HSB har till exempel ett eget labb där de forskar 

och menar också att många stora organisationer/företag har en bestämd budget avsatt 

för just forskning och utveckling.  

HSB tycker inte heller det finns något riktigt hållbarhetsperspektiv inom branschen utan 

det är mycket fokus på sitt eget för det är vad man är ansvarig för. Respondenten håller 

med om att de är viktiga för riktningen av hållbarhetsarbetet. Men poängterar att de 

själva inte kan göra allt för mycket, att fler beställare behöver göra likadant för att de 

ska ha påverkan på leverantörer med flera. Men menar på att även om att de skulle 

kunna bestämma mycket behöver de ha krav på sig för att de ska göra ändringar, annars 

kommer de fortsätta på sitt vanliga sätt. Företaget har redan ett relativt utbrett arbete 

med miljön och kommit ganska långt. På en fråga om hur de skulle kunna påverka andra 

aktörer svarar de genom att ställa krav vid upphandling. Nämner att de även har olika 

samarbeten med företag/aktörer vid kommande projekt, där de stora inblandade 

aktörerna (beställare och entreprenörer) tagit fram gemensamma hållbarhetsmål. Ett 

sätt att uppmuntra eller ändra inställningen mot klimatarbete är genom att se till att det 

faktiskt efterlevs och att företag inte kommer undan genom att fuska. Enligt 

respondenten var detta viktigt att följa upp under resans gång med ett bra 

uppföljningssystem. De själva använder miljöbyggnad och är positiva till programmet 

även om de upplever att det inte är helt enkelt alltid.  

Mjuka parametrar skulle kunna vara en faktor till bättre resultat anser respondenten. 

Nämner även att det är mycket kultur och värderingar inom branschen som anses vara 

konservativ och därför måste nytt tänk och kompetens utvecklas.  

4.3.4 Jönköping kommunen (Beställare) 
Intervjun är gjort med en fastighetschef (Respondent 1) och en miljöingenjör 

(Respondent 2). Båda jobbar på regional nivå.   

Respondenterna upplever kommunen som ganska ambisösa i miljöarbetet, men säger 

också att det inte bara ligger på beställaren utan även materialtillverkare som 

betongindustrin behöver arbeta med miljöfrågorna. Nämner att det är ett tungt jobb att 

driva utvecklingen själva och tycker också att hela branschen måste vara med i arbetet, 

annars kommer det krävas mycket energi och resurser för beställarna om de ska behöva 

ligga på och kontrollera hela tiden. Konstaterar också att det är ambitiösa mål som är 

uppsatta till 2030 och 2045 och att det kommer krävas krafttag för att nå dem. 

Respondent 1 nämner att forskarvärlden har ett stort ansvar att bidra med kunskap då 

de som organisation inte själva kan göra innovationer.  

Kommunen diskuterar mycket internt kring materialval och speciellt stomvalet trä 

jämfört med betong. Betongkonstruktioner bidrar till en stor påverkan i byggskedet när 

det gäller energiförbrukning och CO2 belastning. Problematiken är att den typen av 

byggnader som kommunen bygger måste klara av förändring under sin livscykel utan 

att behöva rivas. Och där har betong en fördel jämfört med trä.  

De använder sig av miljöbyggnad och genom den tillsammans med ett elektroniskt 

bedömningssystem kan de följa upp vad som står på fakturor mot vad som är inlagt. 

Detta tillsammans med stickkontroller och krav på att entreprenörer ska ha miljöledning 

och dokumentation att visa upp. Poängteras att miljöbyggnad är deras bästa verktyg och 

att de jobbat med miljöbyggnad sedan förra året. Därför har ingen byggnad blivit klar 

ännu där de använt programmet i projekteringen. Ingen byggnad har till följd av detta 
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kunnat uppföljas, vilket gör att de inte vet om det är något som behöver förbättras eller 

om något saknas i programmet.  

Kommunen anser att deras viktigaste verktyg är att ställa krav på mer klimatsmarta 

produkter och på så sätt påverka andra aktörer att minska sina. Respondent 2 nämner 

att de inte har några krav på transporter idag men att de börjat undersöka det. 

Respondent 1 nämner vidare att det gärna hade velat se mer hjälp kring LCA för 

material för att underlätta för dem som beställare, då de inte upplever sig ha tillräckligt 

med resurser eller tid för att kunna ta fram det själva. Samtidigt som det finns olika 

metoder på hur man gör det och ingen byggnad är den andra lik. De tycker det borde 

finnas någon form av branschstandard.   

Vidare pratar respondent 2 om att de har mer straff än bonusar, att företag inte får betalt 

om de inte sköter sig. De har till exempel börjat med interna tävlingar för entreprenörer 

i två förskole projekt om att registrera material i byggvarubedömning. Detta med syfte 

för att försöka få igång arbetet att lägga in material i programmet, nämner att det är nytt 

för kommunen och därför tänker de inte utfärda bestraffningar i dagsläget om företag 

inte lägger in material.   

Respondent 1 tycker i grunden att LOU är bra för att det tar bort misstankar om att 

någon skulle kunna gynnas.  Denne jämför LOU med ett ramverk eller hjälpmedel för 

hur beställare ska upphandla. Förklarar vidare att de sätter upp skallkrav/trösklar och 

får de ett anbud som inte klarar kraven då kan de underkänna dig som entreprenör redan 

vid anbudet. Respondent 2 inflikade också att det är möjligt att lägga mer vikt vid tex 

miljöarbeten i detta skedet.     

4.3.5 NCC (Entreprenadföretag) 
För att inte bara ställa beställarnas svar mot varandra intervjuades ett 

entreprenadföretag, i detta fall NCC. Intervjun genomfördes med en hållbarhetschef 

med flera års arbetserfarenhet inom miljö och hållbarhet. Denne arbetar strategiskt med 

bland annat att sätta upp mål och följa upp dem. Mer om arbetsuppgifterna presenteras 

i bilaga 5. 

NCC har som många andra ställt sig bakom färdplanen och de satt även med i 

styrgruppen när den togs fram. Respondenten understryker att krav på till exempel 

produkter som materialval behöver bli strängare och menar på att det inte finns så 

mycket krav på det idag. Enligt respondenten behöver det jobbas med 

hållbarhetsfrågorna mycket mer innan det börjar byggas, nu handlar det om pengar 

istället. Frågan behöver komma så högt upp i kedjan som möjligt, för det blir dyrare att 

ändra något ju längre ner frågan kommer. Det som är utmaningen här är 

förändringsbenägenheten, att få alla parter ändra sitt arbetssätt och förstå att det behövs 

tänkas på klimatfrågorna och tänka annorlunda, menar respondenten.  

Hållbarhetschefen anser att det är ett problem att många leverantörer och aktörer går på 

lägsta pris och inte det mest klimatneutrala. Det börjar förändras och man kan se en 

attitydskillnad och att folk börjar bli mer medvetna om klimatet. Här skulle det vart bra 

om beställarna tryckte på mer då kontraktet säger att dem skall göra de dem blir ålagda 

att göra, vilket på så sätt tvingar till förändring, fortsätter respondenten.  

När NCC rapporterar CO2 delas detta upp i tre olika ”Scope”. Scope ett och två 

innefattar till exempel deras egna bränslen från fordon och maskiner.  Dessa har NCC 
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koll på och var nere på 32% minskning förra året, enligt respondenten. Scope tre 

innefattar de indirekta utsläppen, exempel transporter från och till arbetsplatsen, 

avfallets klimatpåverkan och allt inbyggt material.  

Hållbarhetschefen nämner att LCA är ett alternativ för att mäta avtrycket vid 

nyproduktion men att det idag är oklart hur en LCA skall utföras. Det kommer även 

upp att 2020 kommer ett lagförslag på klimatdeklaration, vilket respondenten tror på.  

Hållbarhetschefen tycker inte att det finns ett långsiktigt perspektiv i branschen och att 

detta beror på ekonomi, att det ofta är olika enheter. Exempelvis kan det vara en enhet 

som har driften och en annan som har byggnationen av ett projekt och då tittas det inte 

på helheten, menar respondenten. Kortsiktiga investeringsbeslut som spärrar den 

långsiktiga helheten, poängterar respondenten. Det här anses ha en koppling till hur 

projekt vinns, vilket personen håller med om och förklarar att när det inte finns en 

långsiktighet i branschen blir det att projekten upphandlas på lägsta pris. 

Enligt hållbarhetschefen är det viktigt med uppföljning och att beställarsidan verkligen 

ser till att de krav som ställs följs upp. Respondenten tar även upp att uppföljningen blir 

bättre men har fortfarande potential att bli ännu bättre. I samband med det tas partnering 

upp, vilket respondenten anser är det bästa då man jobbar mot samma mål på ett annat 

sätt, i ett gemensamt lag förklarar respondenten.  

Enligt respondenten kan LOU bli strikt och det gör att beställare blir rädda för 

överklaganden. De vågar inte skriva in nya idéer och innovationer eftersom då uppstår 

risken att det kommer överklagas, vilket drar ut på tiden och försenar projekten, menar 

respondenten.  

Mjuka parametrar är något NCC tycker är positivt och är bra för klimatet i och med att 

fler frågor kan besvaras, innovationer får utrymme och chansen att utföra något 

annorlunda uppstår. Det poängteras även att utbildning och information är viktigt i den 

här utvecklingen, för att de som vill hjälpa till att förändra får förutsättningarna och 

möjligheten till det.  
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5. Analys och resultat 

5.1 Analys 
Samtliga beställare och entreprenadföretaget har skrivit under och är positiva till 

färdplanen, men det märks tydligt vilka beställare som arbetat mer med den än andra.  

Samtliga respondenter är även eniga om att det inte är en enskild aktör som det hänger 

på utan att alla måste hjälpas åt och dra åt samma håll för att målet skall kunna uppnås, 

vilket även färdplanen understryker (Fossilfritt-Sverige, 2018).  

Enligt de intervjuade beställarna har de kontroll över de enklare områdena att mäta 

avtrycket på, exempelvis energiförbrukning och bränslen på egna fordon och maskiner. 

Problemet med att mäta de svåra områdena som exempelvis mäta de utsläpp som sker 

i produktionen av byggnaden ligger i att det inte finns något standardiserat verktyg för 

detta. LCA är ett verktyg som kommer upp i några utav intervjuerna, och det är ett 

verktyg med potential för att kunna mäta detta avtryck. Verktyget är i dagsläget inte 

standardiserat och det är för otydligt hur en LCA skall utföras. Isaksson och Linderoth 

(2018) menar på att det inte riktigt finns något långsiktighetsperspektiv hos aktörerna 

och att detta är starkt kopplat till att anbud vinns på lägsta pris. Att det saknas eller inte 

finns någon långsiktighet inom branschen är samtliga respondenter rörande överens om. 

De tror också att det har en koppling med hur anbud är upphandlade/vunna, de 

ekonomiska faktorer är de som avgör.  Därför menar de att det krävs förändring inom 

branschen, men en utmaning till det är att branschen har en konservativ inställning och 

upplevs finnas motstånd vid införande av nya lösningar. 

Forskarna Olander och Widén (2007) menar på att Lagen om Offentlig Upphandling 

bidrar till att lägsta pris styr då det är ett strikt regelverk och som i dagsläget gör det 

svårt att hitta nya former av samarbete och innovativa lösningar. Upphandlingsform likt 

partnering är något som vissa beställare har positiva erfarenheter från, eftersom de olika 

involverade aktörerna sitter i grupp och kan diskutera fritt utifrån erfarenheter och 

samarbeta.  

Mjuka parametrar är en faktor som beställarna och NCC tycker borde få mer plats, 

vilket även forskarna Olander och Widén (2007) poängterar i sin rapport. Genom att 

värdera mjuka parametrar högre förväntas de bli en kunskapshöjning i branschen och 

beställarna skulle få mer hjälp då de i dagsläget inte sitter på all kunskap, vilket flera 

av respondenterna tar upp. Men överlag tycker respondenterna inte att LOU är något 

hinder för deras arbete. 

Forskarna Yilmaz och Bakis (2015) tar upp i sin rapport att det läggs för lite fokus på 

de sociala- och ekologiska aspekterna och desto mer på ekonomiska. Dessa tre aspekter 

är lika viktiga alla tre och för att ett hållbart byggande skall uppnås behöver dessa tre 

prioriteras lika mycket.  Respondenterna håller med om att den ekonomiska delen har 

en mycket större inverkan i projekten jämfört med de andra två, och påstår därför att 

det inte finns ett långsiktigt perspektiv i branschen sett till miljö och klimat. I Yilmaz 

och Bakis (2015) rapport poängteras samma sak och genom att lägga mer fokus på de 

sociala- och ekologiska aspekterna blir det automatiskt att det blickas längre fram i tiden 

och smartare val kan göras.  

Enligt Fossilfritt Sverige (2018) är ett alternativ för beställarna att införa fler incitament, 

vilket förväntas driva på utvecklingen. Ett exempel på incitament är miljöbonusar, 
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vilket vissa av de intervjuade beställarna testat på i form av bonusar när aktören 

överträffar det ställda kravet. Vissa av beställarna tycker inte att krav bör belönas en 

gång till. Men när frågan utvecklas genom att undra vad de tycker om att sätta 

exempelvis procentuella krav och ge aktören bonus om den gör det bättre än förväntat, 

är dessa positiva till idéen och poängterar att det blir roligare med den typen av krav 

vid upphandling.  Färdplanen som trycker på att bland annat entreprenörer behöver få 

bekräftelse från beställarna om de kommer premiera klimatsmarta alternativ även om 

de kommer kosta mer. Enligt intervjuerna menar då beställarna att det handlar om 

upphandlingsformen och att för att de skall kunna välja en mer utvecklad eller morden 

upphandlingsform behövs utbildning inom dessa varianter. 

Det poängterades att uppföljningen är viktig för att de kraven som ställs också 

genomförs och inte glöms bort under produktionen. Det går inte att bara ställa krav utan 

att göra en uppföljning. Från entreprenörens sida upplever NCC att uppföljningen blir 

bättre men har potential att bli ännu bättre. 

5.2 Hur bidrar beställare i bygg- och anläggningsbranschen 
kring utsläppsminskningen som förväntas ske till 2030? 

De fem intervjuade aktörerna i den här undersökningen har alla skrivit under deras 

medverkan mot att få bygg- och anläggningssektorn fossilfri. Sundén, Skarendahl och 

Byman (2015) nämner att beställarna är en av nyckelaktörerna för att målet till 2030 

ska uppnås. Detta är något som beställarna håller med om, men nämner att de behöver 

hjälp och att de inte kan göra allt själva.  De vill gärna ha mer hjälp från övriga aktörer 

i branschen med att framställa verktyg/program som kan hjälpa dem att mäta 

klimatpåverkan, exempelvis LCA för material och liknande. De upplever även att det 

borde komma mer nationell styrning för att pusha beställarna ytterligare då även 

politikerna vill visa utåt sätt att det sker förändring och att framsteg görs. 

Respondenterna är positiva till att det 2020 kommer ett lagförslag om klimatdeklaration 

för byggnader och anläggningar. Detta var en uppmaning i färdplanen till Regering och 

Riksdag, vilket visar på att dem jobbar med det här. 

Majoriteten av respondenterna vill gärna se en förändring men ingen vill ta första steget 

utan alla följer gärna efter om det finns beprövade sätt som fungerar.  De menar att 

forskare spelar en stor roll att ta fram forskning som visar på att lösningar faktiskt 

fungerar. 

5.3 Hur kan beställarna uppmuntra entreprenadföretagen att 
efterleva färdplanens krav? 
För att nå målet till 2030 är det viktigt att få beställarna att uppmuntra entreprenörerna 

till ett ökat miljöarbete. Det främsta sättet som beställare kan påverka entreprenörerna 

är genom att ställa tuffare krav, både på sin byggnad men också på vilket sätt den 

tillverkas. Trafikverket jobbar mer åt att låta entreprenörerna själva komma på sätt för 

att minska sina utsläpp och skulle de lyckas bättre än vad trafikverket kräver får de 

bonus, vilket är ett tillvägagångsätt för att uppmuntra entreprenadföretagen. NCC 

bekräftar att det skiljer sig mellan de olika beställarna hur detta hanteras. Men att ha 

mer procentuella krav och ge bonusar om kraven överträffas är ett tillvägagångsätt för 

att ge entreprenörer mer utrymme och uppmuntran till att arbeta med frågorna, samt 

använda sin kreativitet.  
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Beställarna hävdar att det bara finns en viss mängd hur mycket de som beställare kan 

göra och att de inte har resurser och tid att driva på det här själva. Därför är samverkan 

i branschen viktig och att alla jobbar mot samma mål, vilket även färdplanen 

poängterar.  Genom att koppla in entreprenörer och andra aktörer tidigare i ett projekt 

skulle detta möjliggöra att de kan hjälpas åt mer som ett gemensamt lag och utnyttja 

varandras kunskap, hävdar beställarna. Likt hur partnering fungerar. På det sättet 

uppmuntras entreprenörerna att jobba mot färdplanens mål då de får vara med och bidra, 

vilket NCC bekräftar.  

Entreprenörerna behöver få bekräftat för sig hur beställarna ställer sig till det här. Om 

dem tänker premiera miljövänligare lösningar behöver entreprenörerna få den 

bekräftelsen då de uppmuntras att jobba för klimatet och miljön. 

5.4 Hur ser beställarna på att prioritera miljövänliga lösningar 
med en högre budget jämfört med en billigare lösning med 
större miljöpåverkan? 

Beställarna upplever att det behöver göra åtgärder för klimatet och att det behöver gå 

mer åt miljövänligare lösningar. De nämner även att ekonomin fortfarande väger tungt 

även om de börjat jobba mer med miljön. Därför är de fortfarande till viss del fast i 

gamla vanor med lägst pris, vilket Yan, Ye och Jiang (2015) menade. En faktor som 

flertalet respondenter nämnde var risken, att med nya miljövänliga lösningar följer det 

en osäkerhet och risk att det inte fungerar vilket leder till kostsamma förluster. Om det 

istället är beprövade metoder är det intressantare att använda sig av.  

De upplever även en osäkerhet kring hur de ska få fram miljövänligare alternativen och 

behöver hjälp både genom digitala program likt LCA-verktyg och kunskap/utbildning. 

Både för att komma fram till miljövänliga lösningar men också att kunna ställa krav på 

dem vid produktion. Den upplevda osäkerheten är en bekräftelse på att deras kunskap 

om detta område är bristfällig, vilket Isaksson och Linderoth (2018) poängterade i sin 

rapport.    

Respondenterna tror att mjuka parametrar är ett annat sätt att driva på det här med att 

välja miljövänligare lösningar då bland annat mer erfarenhet och kunskap kommer in 

om området. Detta poängterar även Olander och Widén (2007) i sin rapport, vilket tyder 

på att det borde få större plats i upphandlingsprocessen. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att ta fram förslag till åtgärder som förväntas hjälpa beställare 

och entreprenörer i deras fortsatta arbete mot en utsläppsminskning med 50% till 2030.    

I intervjuerna har beställarna fått yttra sig om vad deras utmaningar är och vad de tycker 

behöver utvecklas i arbetet med att minska utsläppen. Teorierna tar upp att det behövs 

innovation, att mjuka parametrar bör värderas högre i upphandlingar och att det behövs 

nya upphandlingsformer i bygg- och anläggningsbranschen. Detta är möjliga åtgärder 

som även de intervjuade håller med om. De flesta intervjuade tycker att det behöver 

användas upphandlingsformer som premierar miljö, klimatpåverkan och innovationer, 

och att de då behövs utbildning hur dessa skall utföras. En annan åtgärd som flertalet 

intervjuade beställarna önskar är ett standardiserat verktyg som kan mäta avtrycket i 

produktionen av en ny byggnad eller anläggning och att de då vill ha hjälp från 
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branschen att ta fram ett sådant verktyg. Det anses vara nyttigt för framtiden och 

förväntas kunna driva på utvecklingen med att minska utsläppen. 

Med hjälp av rapporten förväntas även entreprenörerna få en insikt i hur några av de 

större beställarna tänker kring utsläppsminskningen, vad de kan tänka sig att göra, vill 

se andra aktörer göra och hur deras framtida arbete ser ut. 
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6 Diskussion och slutsatser  

6.1 Resultatdiskussion 
För att respondenterna skulle få möjlighet att kontrollera att de inte uppstått 

missförstånd spelades intervjuerna in, och därefter skickades en sammanställning ut av 

vad som nämnts under intervjun till dessa personer. Detta är åtgärder som utförts för att 

reabiliteten ska vara hög.  För att jobba med validiteten har intervjufrågorna 

dubbelkollats och omarbetats för att respondenterna verkligen ska förstå frågorna, samt 

att de kommer ge rätt material i rapporten. Generaliserbarheten bör också vara god 

eftersom upprepande av detta arbetssätt borde ge liknande resultat oavsett geografisk 

placering eller andra faktorer. För att öka trovärdigheten ytterligare har triangulering 

utförts och data plockats in från flera olika metoder. En entreprenör har även intervjuats 

för att få ett ytterligare perspektiv och möjliggöra att jämföra och analysera beställarnas 

svar gentemot entreprenörens.  

Det upplevdes under arbetets gång att vissa av respondenterna inte var de som satt på 

mest kunskap om ämnet och att mer centrala personer hade varit att föredra. Det 

framkom även att vissa frågor var utanför deras kunskapsområde. Detta är något 

rapportens författare upplever som en nackdel och något som skulle kunnat utförts 

annorlunda. Rapporten är användbar för andra aktörer som är intresserade av hur 

beställarna tänker kring miljömålet, vad de anser behöver göras av andra aktörer och 

vad de tänker göra framöver. Detta trots att rapporten främst är riktad mot förhållandet 

mellan beställare och entreprenör. 

Frågeställningarna fyllde sin funktion och var till hjälp med att uppnå målet med 

arbetet. Första frågeställningen har omarbetats under arbetets gång men det är inget som 

påverkat målet. Det författarna upplevde borde utförts annorlunda var att de skulle haft 

mer fokus på uppföljning i teoriavsnittet, då det var något som märktes spelade stor roll 

hos beställarna och som samtliga la stor vikt vid. Kunde även varit ute ännu tidigare i 

letandet av respondenterna, då detta var något som upplevdes vara komplicerat och tog 

mer tid än förväntat. 

Resultatet som denna rapport kom fram till är att ökade samarbeten inom branschen 

spelar en viktig roll framöver, lika väl upphandlingsformer som möjliggör detta. Även 

ett ökat långsiktighetstänk inom branschen och andra prioriteringar vid upphandling, 

till exempel klimatsmarta lösningar istället för pris, är andra delar som både tidigare 

forskning och de intervjuade efterfrågar.   

6.2 Metoddiskussion  
Att utföra en dokumentanalys av färdplanen Färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

bygg- och anläggningssektorn var naturligt då den är själva kärnan i det framtida 

hållbarhetsarbetet inom bygg- och anläggningssektorn. Och utifrån den fick rapportens 

författare både djupare kunskap om området men även inspiration till riktningen av 

arbetet.  

Litteraturstudie var ett nödvändigt val av metod för att sätta sig in i tidigare forskning 

och få en mer komplett rapport. Det gav en grundläggande faktabas och djupare 

förståelse om vad tidigare skrivits inom området och vilka punkter som var viktiga att 

trycka på vid intervjuerna.    
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Intervjuerna utgör den största delen av empirin i rapporten och är viktig för att kunna 

få förankring mellan teorin och faktiska företag. Det gav rapporten intressanta och 

viktiga data att analyser och väga in. Rapporten skulle inte vara speciellt användbar 

utan den förankringen. Intervjuer bidrar med en utförlig och bredare data i avseendet 

att det var möjligt att ställa följdfrågor, få förklaringar och kunna diskutera synvinklar 

och lösningar kring ämnet, något som inte är möjligt genom litteraturstudier. Eftersom 

intervjuerna blev långa tidsmässigt ledde det till att allt som togs upp inte kunde 

användas i rapporten. Detta var relevant information som gavs och ifall rapporten inte 

skulle varit ordbegränsad hade rapporten kunnat ta upp även andra delar som 

exempelvis uppföljning. 

Att tillämpa metodvalen är alltid en utmaning första gången, vilket det var för 

rapportskrivarna. Speciellt utmanande var att utföra intervjuerna, då ingen gjort något 

liknande tidigare. I efterhand borde en testintervju genomförts för att träna på 

utförandet, då skillnaden i prestationen mellan första och sista intervjun var märkbar. 

Värt att poängtera är även att tanken var att intervjua ytterligare en entreprenör vilket 

skulle gett ett bredare perspektiv från den sidan. 

6.3 Begränsningar  
Arbetet avgränsade sig till delmålet 50% utsläppsminskning till 2030 då det ansågs vara 

ett aktuellare mål som ligger närmare i tid. Utöver den avgränsningen valdes det att 

bara fokusera på två av aktörerna inom branschen, beställare och entreprenörer. Detta 

för att smalna av och inte få ett för brett arbete med tanke på att de då inte skulle bidragit 

med något djupare och mer konkret inom området. Huvudfokuset har varit på 

beställarna, men även entreprenörerna är med för att få en annan synvinkel och för att 

jämföra mot beställarnas svar.  

Resultatet som presenteras i rapporten är generellt giltigt då den inte är gjord utifrån 

något företagsspecifika fall eller liknande. Ett antal olika beställare har intervjuats som 

inte har någon koppling till varandra, och som heller inte har svarat kopplat till något 

projekt utan utifrån sin vanliga verksamhet. Arbetet har utgått ifrån en gemensam 

färdplan för hela bygg- och anläggningssektorn som samtliga av de intervjuade 

undertecknat. Därför är det inte något enskilt företag som ensamt kan dra nytta av de 

presenterade resultatet. Skulle en liknande undersökning genomföras borde resultatet 

bli detsamma. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med arbetet var att ta fram förslag till åtgärder som förväntas hjälpa beställare 

och entreprenörer i deras fortsatta arbete mot en utsläppsminskning med 50% till 2030.    

Återkoppling till frågeställningar: 

Frågeställning 1: 

Hur bidrar beställare i bygg- och anläggningssektorn kring utsläppsminskningen som 

förväntas ske till 2030? 

Frågeställning 2:  

Hur kan beställarna uppmuntra entreprenadföretagen att efterleva färdplanens krav? 
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Frågeställning 3: 

Hur ser beställarna på att prioritera miljövänliga lösningar med en högre budget jämfört 

med en billigare lösning med större miljöpåverkan? 

Problembeskrivning tar upp att miljöarbeten behöver och kommer ske globalt, 

nationellt och inom bygg- och anläggningssektorn. Där framkommer det även att inom 

bygg- och anläggningssektorn spelar beställare en stor roll i hur arbetet kommer kunna 

genomföras, på vilka sätt de kommer påverka och möjliggöra för andra aktörer att 

arbeta med miljön. Inställningen hos aktörerna i branschen kommer även behöva 

förändras från det kostnadsstyrda till mer långsiktighet och miljövänligare val.  

Konsekvenser av arbetet har blivit att det har samlats in information om åtgärder inom 

områden som kommer behöva utvecklas för att miljöarbetet ska kunna förbättras. 

Tabell 3: Förslag till åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i bygg- och 

anläggningssektorn. 

Förslag till åtgärder  

Ge större utrymme för mjuka parametrar i upphandlingsprocessen, för att 
komma ifrån att priset styr vid upphandling av ett projekt.   

Lägg mer fokus på sociala- och ekologiska aspekter så dem prioriteras lika högt 
som de ekonomiska aspekterna, för att hållbart byggande skall uppnås. 

Utnyttja upphandlingsformer som möjliggör samarbeten mellan aktörer, för att 
få alla att samverka och jobba mot samma mål. 

Ge möjlighet till utbildning inom miljö och hållbarhet, för att upplysa vad de 
anställda kan göra för att bidra i miljöarbetet. 

Få juridikavdelningen att jobba mer med miljöfrågorna, för att hjälpa beställarna 
att upprätta miljökrav juridiskt korrekt. 

Ta fram ett standardiserat verktyg som mäter klimatavtrycket i produktionen, 
för att få reda på hur mycket klimatpåverkan produktionen av byggnaden avger. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning kan vara att intervjua resterande aktörer i bygg- och anläggningssidan 

med liknande innehåll för att få en helhetsbild. Skulle även kunna vara att intervjua 

personer på juridikavdelningen som har mer koll på upphandlingsområdet, vilket skulle 

ge säkrare svar på just det området. Upphandling är något rapporten innehållit, men 

med tanke på att de intervjuade inte satt på mycket kunskap om det området kunde inte 

någon djupare information tas fram. Genom att inkludera juridik hade det lett till att 

kunna djupare gå in på krav och hur kraven faktiskt skulle kunna vara utformade, samt 

vilken påverkan de kunnat ha.  
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Förslag till vidare forskning: 

• Intervjua andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn för att få en 

helhetsbild. 

• Intervjua personer kopplade till juridik för att få in trovärdigare svar inom 

upphandlingsområdet, skulle resultera i ett djupare resultat inom kravställande 

och upphandling. 

• Undersöka djupare hur uppföljningen fungerar och hur den kan förbättras 

mellan beställare och entreprenör. 

• Undersöka de programvaror som anses vara hjälpmedel för beställarna, hur de 

fungerar idag och dess utvecklingspotential. 
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8.1 Bilaga 1 Trafikverket   
K - Kristoffer   

D - Daniel   

T - Trafikverket   

K: Till att börja med vill vi tacka för att du ställer upp på den här intervjun, det 

uppskattar vi mycket och det är till vårt examensarbete på Jönköpings tekniska högskola 

och handlar om klimatomställningen. Som första fråga undrar vi hur länge du har jobbat 

på företaget?   

T: Ja, trafikverket bildades 2010 och med de försvann väg och banverk, sen jobbade 

jag på vägverket innan de i bra många år. Så mer en 15 år, 18–19 år kanske.   

K: Okej, vad har du haft för roller på trafikverket?   

T: Jag jobbar strategiskt, jag har en expertroll, jag ansvarar för delar av vår forskning 

och innovationsverksamhet och också då med nationell samordning inom vissa 

områden.   

K: Yes, och dina arbetsuppgifter som är kopplade till miljö och hållbarhet?   

T: Jag ansvarar för att utveckla arbetssätt just kopplat till hållbarhet och mer kopplat till 

det nya angreppssättet med de globala hållbarhetsmålen och trafikverkets tolkning av 

dem som vi satt ihop till något som vi kallar målbild 2030. Sen jobbar jag med 

investeringsverksamheterna, projektering och objektsverksamhet. Person som täcker in 

väldigt många olika uppgifter så även om man jobbar nationellt och sammanordnar 

någonting så finns det många liknande funktioner. Men jag jobbar då brett med 

hållbarhet och jag jobbar också med våra klimatkrav i upphandlingar, när vi upphandlar 

i investeringsprojekt.   

K: Yes och då har du ett ganska stort område som du arbetar över?    

T: Ja    

D: De var det om lite allmänna frågor så då kan vi hoppa över till de som kopplas mer 

till färdplanen som vi har lite som grund till arbetet kan man säga, Fossilfritt Sverige. 

Känner du till den?   

T: Ja vi var med när den togs fram och ni tänker på den som är för bygg och anläggning?    

D: Exakt     

T: Ja för det finns ju 9 st. och nu bara för någon vecka sedan antog man fyra till planer 

inom satsningen fossilfritt Sverige, men bygg och anläggning känner jag allra bäst till. 

Sen finns det flera andra färdplaner som angränsar till anläggningsverksamheten, t.ex. 

stål-, betong- och cementindustrin och en av dem här nya är bergmaterialindustrierna 

som tagits fram och dem ligger vi också ganska nära vår verksamhet.    
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D: Intressant, och på resan mot ett klimatneutralt samhälle så finns ett delmål till 2030 

där utsläppen skall ha minskat med 50% jämfört med 2015, hur långt har eran 

organisation kommit på resan mot det här målet, alltså med att uppfylla det?   

T: Ja, vi har ju motsvarande mål med det här att vi skall nå netto-noll i utsläpp till 2045 

som är en svensk överenskommelse. Därför jobbar vi som många andra på det spåret, 

och sen att man sätter olika delmål är inte någon jättestor vetenskaplighet bakom det, 

utan man jämför ofta när det gäller framförallt drift och underhåll på infrastruktur så 

brukar man jämföra med 2015 och så skall man nå ner till noll då 2045. Och drar man 

då en rät linje där så får man då att man skall gå ner ungefär 15 % till 2020, 30% till 

2025 osv. Så vi har ju satt sådana mål också och då bland annat kopplade till att vi skall 

ställa klimatkrav i våra upphandlingar. Så första siktet är ju att nå 15% till 2020 och 

därefter 30% till 2025 osv. Sen har vi också särskilda mål när det gäller trafiken, jag 

vet inte hur mycket ni har kollat på det och känner till dem, men de är också väldigt 

viktiga i sammanhanget, där man säger att vi skall ha en minskning på 70% till 2030, 

men där jämför man med 2010. Och det kan man ju läsa sig till också, det finns en del 

om det på bl.a. vår hemsida hur det ser ut och hur långt vi kommit.  Och ingen aktör 

gör ju något på egen hand utan alla är beroende av varandra.   

K: Ja för ni upplever också de att det är det som behöver ske, att alla hjälps åt?   

T: Jaa, om man tänker när man bygger vägar och järnvägar, dem stora materialen som 

ofta får genomslag när man gör en klimatberäkning på en väg eller järnväg är ju stål, 

betong och asfalt. Och vi kan ju inte minska det själva utan branschen tar sina steg. Att 

cementindustrin och betongindustrin gör sina minskningar osv. produkter också då. Så 

det är därför det är så viktigt att alla drar åt samma håll.     

D: Bra! Färdplanen understryker att krav på produkter och tjänster är lite för försiktiga 

i dagsläget och inte direkt leder någon minskning av klimatpåverkan, tycker du eller ni 

som organisation att dem behöver bli strängare eller tror du att målet kan uppfyllas med 

dagens krav?   

T: Det är svårt att svara generellt för vad jag har sett finns det en del förutfattade 

meningar, man tror ibland att det finns hinder i tekniska regelverk till exempel, som 

faktiskt inte finns. De vi då gör styrs en del via våra tekniska krav och det gör ju också 

då att när vi inför lättnader så visar vi på det sättet att det här materialet tycker vi är okej 

att använda. Så har vi t.ex. gjort på betong där man tittar på alternativa bindemedel till 

cement, att man tillsätter en viss del vätska och slag till exempel. De har vi i 

många många år tillåtit i våra regelverk, men sen är det en väldig tröghet i 

anläggningsbranschen till att börja använda den alternativa cementen som ger en väldigt 

stor CO2-besparing då. En variant som vi jobbar väldigt mycket med är att vi möjliggör 

istället för att man ska ställa strängare krav. Vi kombinerar det här, vi möjliggör och vi 

är på våra sätt att upphandla och sen kombinerar även med strängare krav kan man säga. 

Och det är ju då att vi har vissa särskilda kilmatkrav på vissa produktgrupper och det är 

dem här som jag precis varit inne på; konstruktionsstål, cement, betong, armeringsjärn 

till exempel, och sen förstås då drivmedel. För en väldigt stor del i när man bygger 

någonting är arbetsmaskinerna, drivmedlen som används till arbetsmaskiner. Och vi har 

redan infört klimatkrav som är väldigt tydliga att man ska minska då, de skiljer lite olika 

mellan olika projekt men det kan ju vara så att t.ex. entreprenören skall minska 15% 

men vi säger inte hur. Utan de tänker vi att entreprenören skall vara bäst på och klarar 
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den det och till och med bättre så kan denne få bonus. Klarar du inte kravet så kan det 

bli aktuellt med vite, och det är ju strängt.   

K: Aa för det är så att ni har sådana bonusar om dem skulle uppfylla mer än vad ni 

ställer krav på?   

T: Ja   

K: Är det i alla typer av projekt som ni vill införa det eller?   

T: Det skiljer, det finns olika sätt att premiera goda utföranden och när det gäller just 

klimatkraven så skiljer det sig lite grann beroende på hur stora projekten är. I dem lite 

större projekten, dem som är större än 50 miljoner ungefär har vi då rutiner för att ställa 

procentuella reduktionskrav och det bygger då på att man tar fram en klimatkalkyl för 

sitt projekt. Och som då ger en viss CO2-budget och så säger man då att kravet är att 

minska si och så många procent. Och sedan ställs upp i samma modell och gör i 

slutändan en klimatdeklaration. Alltså har man uppfyllt kravet. Men i projekt mindre 

än 50 miljoner, där har vi inte den rutinen att vi gör klimatkalkyler och då blir det svårt 

att sätta ett procentuellt krav. Så därför har vi istället försökt göra lite enklare i dem här 

många många små projekten som vi har så har vi tagit fram dem här materialkraven 

istället.     

K: Och det har då med storleken på projekten att göra?   

T: Ja, ja och komplexiteten på dem. Ibland beställer vi ju t.ex. en bro, ibland ett gäng 

busshållplatser och ibland beställer vi en ny väg eller järnväg så dem har ju väldigt olika 

karaktär.     

K: Du nämnde också det lite innan att branschen är rätt trög på att följa med även om 

ni ställer en del krav, vad tror du ligger bakom det?   

T: Det beror på att, dels att det är stor kunskap i hur man bygger någonting som har 

lång livslängd, här pratade jag om 100, kanske 100-tals år ibland, det handlar ju inte om 

att man skall byta en mobiltelefon var tredje år. Det finns en lite inbyggd, kanske 

försiktighet där att man inte vill chansa och riskera att det inte håller, det får väldigt 

stora konsekvenser jämfört med andra produkter som medvetet har en kortare livslängd. 

Det är också mycket säkerhetstänk inbyggt i det här, att här färdas människor och gods 

av olika slag, de vill man inte heller riskera, att man har en konstruktion som kapsejsar. 

Det kan ju också förstås leda till onödig försiktighet. Att det även finns det här med att 

man vet hur man brukar bygga, så kan det väl också vara att t.ex. en entreprenör tänker 

att, ja men den här beställaren oavsett om det är en kommun eller trafikverket, den 

kanske vill ha det som det varit förut, att det känns tryggast att bygga som vi gjort förut. 

Så där är det olika bitar som kommer in.   

K: Men också ser, för det är ganska drastiska mål som har satt med de att man skall 

minska utsläppen med 50% redan till 2030 som man har sagt i färdplanen. För på något 

sätt måste ju den förvandlingen ske snabbt och du har ju sagt att det är en seg bransch 

och man vågar inte riktigt, men hur skall man göra för att kunna hänga med och hinna 

med dem här förändringarna?    
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T: Om man får fram delvis andra arbetsmaskiner som går på el och om man byter ut 

alla bränslen till biobränslen av något slag. För om du har detta då vinner du snabbt rätt 

mycket. Det är ju en process som har påbörjats och det finns kanske inte så mycket 

mätbart än, men det där tror jag kommer gå ganska fort om några år. Sen har vi ju också 

dem här som vi varit inne på, dem här olika tunga materialen. Inom asfaltsindustrin 

pågår väldigt mycket, man byter bränslen i asfaltverken genom att gå över till 

biobränslen och pellets osv, vilket är stora kliv. Sen har vi ju kvar det här som är lite 

svårt då med betongen och stålet kanske, att man har en bit kvar innan dem når 

fossilfrihet. Betongen kommer ju aldrig produktionsmässigt klara av att gå ner till noll, 

dem måste ju tillämpa det här med koldioxidlagring, så det är ytterligare en 

förutsättning som måste finnas, möjlighet till dem industrierna då att tillämpa 

koldioxidlagring. Och sen handlar det ju också förstås om allmänt om 

arbetsmaskinerna, det är också logistiken, alltså hur man transporterar material från 

produktionsplatsen ut till byggplatsen osv. Och där är det ju samma sak igen då att man 

väljer transport, att med överflyttningar av gods från väg till järnväg och sjöfart och där 

kommer vi också succesivt kunna mäta förbättringarna tror jag.   

K: Du är lite inne på det, men skulle man se till hela branschens största utmaningar mot 

att just nå den när neutraliteten, ligger det lite i stål och betongindustrin?   

T: Dem är jätteviktiga för oss är dem, de är dem. Men sen det här som sagt med 

arbetsmaskiner väldigt viktigt också och sen kombination med hur mycket som byggs, 

om man slutar bygga vägar och järnvägar så får man också en minskning.    

K: Jo det är ju väldigt sant de med. Men om man bara säger kort, vad tycker ni är era 

egna största utmaningar sett till er organisation?   

T: Jag kan inte svara för hela trafikverket, men inom de områden jag jobbar så är det ju 

att vi behöver innovationer. Det räcker inte att bara göra ungefär likadant som man har 

gjort och bara förlita sig på dem här knivarna jag nämnt med drivmedel och 

produktionsprocesserna, utan man måste ha nya tänk också hur man bygger. Och här är 

också det viktigt att få igång ett samarbete och jobba med det tänket med 

utvecklingsfrämjande upphandlingar osv. Och premiera sådant också, det behövs lite 

större kreativitet i branschen.      

K: Och då tänker du att kreativiteten behöver komma inom aktörerna? Eller är det 

forskning och sådant?    

T: Ja både och.   

D: Mm och om vi lämnar färdplanen lite där och hoppar över till ett annat avsnitt som 

handlar mer om hållbarhet som vi läst lite studier om. Studierna visar då att man 

behöver flytta kostnader från drift och underhåll till att man skall investera lite 

mer i tidigt skede och även att det ofta är priset som styr i dem beslutfattande 

situationerna. Nu kan du inte svara för hela trafikverket, men tycker du att det finns ett 

långsiktighetsperspektiv i branschen om man ser till livscykeln?   

T: Både och, det är något som man jobbat med i många år faktiskt, att utveckla modeller, 

LCC modeller, livscykelkostnadsmodeller. Och det är just det du är inne på där att man 

ibland kanske kan investera lite mer kostsamt för att vinna på det i 

underhållsperspektivet. Men det är ju inte alltid så, utan det är dem analyserna vi alla 
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måste bli bättre på. För det handlar ju om livslängd ibland, om har en längre livslängd 

på en komponent behöver man inte byta ut den lika ofta, så sparar man in 

underhållspengar. Men det kan ju också vara så att det blir onödigt dyrt om man 

överdimensionerar livslängden. För den här anläggningen kanske ändå inte ska leva så 

länge, den kanske ändå skall bytas ut om 30 år eller 50 år, så det där är lite knivigt 

faktiskt, hur man räknar på det. Och sedan måste man också skaffa sig erfarenhet hur 

man kopplar ihop erfarenheterna för hur man har byggt en viss anläggning med det 

faktiska underhållet och kostnaderna för underhållet för just den anläggningen. Så det 

är inte alltid man har den kopplingen, vi vet mycket väl hur mycket vi investerar för, vi 

vet hur mycket vi underhåller, men vi har ju inte den fulla kopplingen på den faktiska 

järnvägen eller vägen. Och vi vet ju vad vi har i budget och vad som görs men det är 

inte objektspecifikt på det sättet. Men som sagt, det är nog en nödvändig utveckling och 

det pågår en hel del och vi har även introducerat det här med att man skall göra 

livscykelkalkyler, vi har några olika modeller för det och vi har börjat med just det är 

att titta i tidigare och lägga mer vikt i dem här tidiga skedena. Sen finns det olika 

varianter hur man upphandlar, man kan upphandla med drift och underhållet också ett 

visst antal år, vi har väl några sådana vägar i alla fall. Det är inte så omfattande i Sverige 

än.     

D: Anser du att det där med långsiktigheten i branschen, att det har ett samband med 

hur projekt och anbud vinns och upphandlas? Och på vilket sätt sådana fall?    

T: Det har ju varit länge det att man faktiskt upphandlar på lägsta pris. Vi som beställare 

sätter ju upp vissa krav på anläggningen som skall byggas, vilken funktion skall den ha, 

är det en väg som skall byggas, man tar hänsyn till vart i landet det skall byggas och 

man väger förstås in trafikmängden och vilken typ av väg det ska vara, hur många 

körfält osv.  Sen finns det ju en AMA anläggning med tekniska krav och råd för hur 

man sedan projekterar och bygger. Och sedan upphandlas det då på lägsta pris.     

K: Yes, och vi har ju läst lite såhär, och då står det en hel del om att beställaren är i 

centrum för att driva på den här hållbara utvecklingen och att eftersom man ställer 

kraven och ni som beställer så är ni ganska influensrika kring vad kraven skall vara och 

vi undrar vilka sätt ni använder er av för att få igenom de mål ni har på projektet? Jag 

vet att du vart inne på det lite innan men.   

T: Precis, om man håller sig till klimatspåret så är det ju att vi ställer klimatkrav i 

upphandlingarna och kommer nu succesivt öka trycket där också nu då. Det är också, 

om man kan kalla det för en typ av funktionella krav där vi talar om vad vi är ute efter 

men vi säger inte hur det ska göras utan det överlåter vi då till antigen projekterande 

konsult eller entreprenören som bygger. Det är ett sätt att göra det, sen har vi också 

upphandlingsvarianter med innovationsupphandlingar och antingen, det kan ju i och för 

sig vara att man upphandlar forskning i den typen, men vi ger också utrymme för att 

göra sådana upphandlingar när det gäller byggprojekt, sen kan vi också kalla det 

utvecklingsfrämjande åtgärder och olika sätt att stimulera de också då. Och ett exempel 

på sådana innovationsupphandlingar är där vi har handlat upp testveckorna när man 

bygger elvägar, som ni säkert hört talas om, det finns en sträcka utanför Sandviken där 

man har testat det här, det är då för tunga fordon, lastbilar alltså där man har en sträcka 

med elledningar i luften, likt tågbussar som man ser i många städer, andra länder och 

så. Sen en annan variant är då när man har strömåterföringen från en skena i vägen, 

alltså en viss induktion då, och det testas också på en strecka utanför Arlanda. Där har 
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vi gjort en sådan upphandling att man söker ett konsortium som kan erbjuda det här och 

genomföra det också. Det finns olika sätt att upphandla och som ryms inom lagen om 

offentlig upphandling också. Och den har ju också, vissa personer menar på att man 

skall ställa miljökrav och livscykelbaserade krav i upphandling. Det som är viktigt där 

då är att man har modeller för hur skall man mäta det och där kan det kanske finnas hos 

många aktörer en osäkerhet, okej att man ställa kravet men hur ska jag följa upp det och 

hur vet dem som inte fick det uppdraget att det gått rätt till, att det finns risk för 

överprövningar att man blir oense om man inte har väldigt tydligt hur man skall beakta 

kravet.    

K: Precis, men du är ju inte på det här just med att följa upp och kontrollera att dem 

kraven faktiskt efterlevs, för det är ju som du nämner att det kan ju bli lite osämja och 

det finns kanske vissa företag som kanske inte tar det miljöarbetet lika seriöst som 

andra. Men hur kommer ni som beställare följa upp dem kraven?    

T: Ja det är viktigt i att när man utför en upphandling oavsett om man skall upphandla 

en konsult som skall projektera någonting eller att det är en entreprenör så måste man 

ställa tydliga krav eller beskriva tydligt vad man vill ha för att den faktiskt skall kunna 

sätta ett pris på det. Och det där behöver vi fortsätta utveckla hur man gör det, sen är 

det vissa om man talar generellt om miljö där vi har så mycket krav från grunden som 

är kopplade till olika miljölagar som följer juridik osv. Så det behöver man inte beskriva 

särskilt i en upphandling, sådant gäller ju i vilket fall, miljöbalken osv. Sen gör vi 

förstås olika förtydliganden där så behövs, men lagar behöver man ju inte referera till i 

en upphandling, inte heller regelverk.    

D: Då kan vi fortsätta på med lagen om offentlig upphandling, och där har vi läst och 

hört en hel del nu på sistone att flera aktörer inom byggsektorn tycker att den här lagen 

behöver genomgå en utvecklingsprocess, vad tycker ni generellt om den här lagen?   

T: Den är ju framtagen för att det skall skapas en tydlighet i offentlig upphandling och 

man skall inte kunna gå till en kompis, någon man känner eller som man använt tidigare 

som har bra erfarenhet av utan det är ju ett öppet och regelviktigt 

upphandlingsförförande. Sen har den ju lett till det här med att den har gått länge på 

lägsta priset och kanske haft det lite svårt med att ta sig an det här med kvalitetsbitarna, 

och då tänker jag miljö.  Men som sagt man har ju förtydligat det med miljö och 

livcykelrelaterade krav, att det bör ställas i upphandlingarna. Så egentligen är det inget 

större hinder i LOU när det gäller det.   

K: Men så du tycker lite då att det är så mycket vunna priser, att dem vinns på lägsta 

pris har en koppling med den lagen LOU?    

T: Ja det har det.    

D: Och skulle man då kunna lägga lite mer fokus på just klimatpåverkan och miljön i 

den här lagen för att kunna trycka på det ännu mer och få de som en faktor driver på?    

T: Ja, men jag är inte inläst på detaljerna och alla paragrafer i LOU nu då så de där ska 

man egentligen resonera med en upphandlare med eller också ett tips är att ni kontaktar 

upphandlingsmyndigheten för dem har ju folk som jobbar just med miljökrav i 

upphandling och dem bitarna. Så det kan vara intressant och höra deras reflektioner 

kring det. Jag vet att den ger utrymme för det, det man kanske måste jobba med är att 
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ta fram mer tips och råd på hur gör man när man formulerar dem här kraven och som 

sagt när det gäller klimat så har vi ju redan egna krav. Det är krav att man skall göra 

klimatkalkyler, det är krav att man skall göra reduktioner på några av våra tyngsta 

material, alltså CO2, växthusgas och det är ju inga hinder för de, dem kraven vi ställt i 

LOU.    

D: Bra, och då har vi ett annat begrepp som kommer upp, mjuka parametrar som vi 

också läst mycket om nu på sistone och skulle det här kunna vara en positiv faktor i 

utvecklingen?   

T: Det har jag väldigt svårt att svara på, det beror lite på hur man ställer kompetenskrav, 

det finns ju också branschöverkomna regler som handlar om det med fackmässighet. 

Att om man skall verka i branschen och vara med och kunna ge anbud och få förtroende 

för att bygga något så skall man ha en fackmässighet, och det inrymmer i att man skall 

veta vad man gör, att man skall ha en viss kunskap. Sen måste man ju ibland förstås då 

förtydliga det i att jo vi behöver faktiskt den här kompetensen särskilt mycket, vi 

behöver någon tunnelexpert här eller någon geoteknisk expertis här eller vad det kan 

vara. Sen visst skulle man kunna ställa kompetenskrav som gäller miljö och klimat men 

då måste man också kunna definiera vad man menar för det finns ju en uppsjö av sådana 

utbildningar. Så det måste man fundera va det ger. Det som är viktigt på klimatområdet 

är en allmän kunskapshöjning i branschen och det kan man ta hand om på olika sätt.    

K: Genom?   

T: Man får utbilda, visa på goda exempel, särskilt om man kommer in på lite nya 

metoder. Jag har till exempel inom branschen startat ett, ja det vi kallar 

vägledningsprojekt där vi skall lyfta fram förslag på åtgärder som har klimatbesparande 

potential. Och det är också för att när man tar fram dem handlingar på hur något skall 

byggas, det som konsulterna gör, det finns en varierande kompetens hos dem, det finns 

en osäkerhet vad man kan föreslå för åtgärder och inte. Och genom att utbilda och visa 

hur man gjort i tidigare projekt och visar på hur mycket man sparar om man gör på ett 

annat sätt med en annan metod, att man breddar det här och succesivt kommer till det 

här nya sättet att utföra saker och att det är det som blir det normala.   

D: Absolut, om vi skall runda av det här med en sista fråga så tänkte vi bara kolla med 

er hur det fortsatta arbetet ser ut på den här resan, framförallt då mot målet 2030 som 

vi fokuserar mest på?   

T: Ja det är ju en summering av det vi tagit upp här idag då. Vi fortsätter ställa krav och 

utvärderar hur dem fungerar, det är också ett nytt sätt att jobba. Det är mycket frågor 

och funderingar, hur skall man räkna? Har jag räknat rätt? Det görs även mycket 

förändringar i projekten, skall man räkna med eller inte osv. För det så lär vi oss 

succesivt. Sen jobbar vi mycket med forskning och innovation för att ta dem lite större 

kliven. Vi jobbar även med tävlingsvarianter för att vara kreativa och hitta på nya saker. 

Vi jobbar mycket med branschsamverkan, dels inom olika teknikområden och den här 

frågan är ju ständigt på agendan. Så det är ju en nödvändighet. Det är som sagt, alla 

måste bidra och vi måste hjälpas åt med de. Och sen får man ju se hur olika 

myndigheters uppdrag ser ut, hur mycket mer det får kosta att ta dem här stora kliven. 

Just nu har vi inte någon sådan tydlighet kanske, att det faktiskt får kosta si och så 

mycket mer för att vara klimatsmartare utan nu försöker vi göra det mesta inom 

befintlig budget.   
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K: Det är jättebra, det var alla våra frågor vi tänkt ställa så om det inte är något mer du 

vill tillägga så känner vi oss färdiga.     

T: Nej, jag är nöjd om ni är det.   

D: Jajamän, vi känner att vi fått svar på de vi sökte och det vart bra svar också så tack 

igen för du ställde upp.   

T: Ja, det är bara och höra av er om ni kommer på något mer.   

D: Yes och då skickar vi även ut det här till dig när vi skrivit ner det och så får du se på 

det.   

K: Så får du se så vi inte har mixat med någonting.   

T: Ja just det, det blir säkert bra.  

8.2 Bilaga 2 Regionsfastigheter    
   

K: Kristoffer    

D: Daniel   

R: Regionfastigheter   

   

K: Först och främst vill vi tacka för att du ställer upp på denna intervju till vårt 

examensarbete.   

R: Varsågoda.   

K: Detta är ju som sagt vårt examensarbete på Jönköpings Tekniska Högskola och 

handlar om beställarens inställning till klimatförändringen till 2030. Och som en första 

allmän fråga vill vi gärna veta hur länge du har jobbat inom företaget?    

R: Jag började här augusti 2017 på den här tjänsten, så det är inte jättelänge.     

K: Och vilken är din roll eller tjänst på företaget?     

R: Jag kallas ju för miljöingenjör till befattning och det innebär allt som är kopplat till 

yttre miljö, det kan även toucha arbetsmiljö. Det är att internt leda miljö och 

hållbarhetsfrågor i olika skeden. Men vi har ju en driftsenhet, då är det ganska mycket 

praktiskt, då är det kemikaliehantering, lagstiftning och myndighetskontakter. Och sen 

runt det är det även på förvaltnings sida och projektenhet, en stabsfunktion kan man 

säga inom detta.     

K: Och då är det egentligen dom huvudsakliga uppgifterna du har som är kopplat till 

miljö?     

R: Ja, jo men det är miljö rakt igenom, det är liksom ingen blandad tjänst så.    
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K: Och då ansvarar du för det här ganska regionalt då här i Jönköping?    

R: Aa fast det är hela länet, alla fastigheter i hela länet. Det är ju akutsjukhusen, 

Värnamo Eksjö men sen har vi ju också vårdcentraler en hel del, vi har ju 

andra byggnader som Spira är vår fastighet, Naturbruksgymnasiumna Tenhult och 

stora Segerstad nere vid Gislaved, de är ju också våra så att det blir ett ganska stort 

fastighetsbestånd. Det är väl 550 000 kvadrat som vi äger själva, sen hyr vi in oss på 

ungefär 70 000 kvadrat också då vi är hyresgäst hos privata aktörer eller kommuner.    

K: Så det är några kvadratmeter.     

R: Jo men länet är ju ganska stort om man ska ner till Smålandsstenar till exempel.     

K: Visst är det så.     

D: Yes, men då kan vi gå över till färdplanen. På den här resan mot klimatneutralitet 

understryker färdplanen ett delmål till 2030 där utsläppen skall ha minskat med 50%. 

Vad tycker ni på Regionsfastigheter om klimatförändringen?     

R: Jag funderade lite när jag fick frågan och tänkte att just klimatförändringen i sig 

diskuteras väldigt sällan som en aspekt just här på Regionfastigheter, men lyfter man 

det och pratar regionen, alltså hela regionen i stort så är det ju en helt annan fråga, då 

pratar vi om det mer, liksom visioner, program för hållbar utveckling och så. Men 

kanske inte just på Regionfastigheter, man vet att den finns, vi pratar en del om 

klimatanpassning där vi skall hantera vattenmassor och värme till exempel, men kanske 

inte ur ett miljöperspektiv så egentligen pratar vi inte om det så mycket tycker jag.     

D: Men ni stödjer den ändå och vill vara med och förbättra?     

R: Jo men det skulle jag säga liksom, men det krävs ju lite kunskap och att man får 

information och sådär och att alla är med på tåget.     

D: Precis för den understryker även att alla måste samverka, att det inte bara är 

beställaren, och det anser du också att det inte bara är ni som ska göra något?     

R: Jag tror att om man prata samverkan så är man med i tanken men man kanske inte 

har funderat på samverkan för klimatet och miljöns skull, utan man hittar 

samarbetsformer och samverkan i form av ekonomi, alltså teknik och alla dem här 

bitarna. Men att miljön mår bra av det är kanske en mer indirekt nytta som blir, inte att 

man kanske sätter sig ner och säger att det där är en aspekt också som vi kräver 

samverkan för att det här skall bli bra. Jag tror inte att den diskuteras på samma nivå 

om man tänker någon hierarki liksom, vad det är som styr, så tror jag att miljö och 

klimat kommer lite längre ner där och den måste man ju försöka lyfta upp så den 

kommer mer på bordet.    

D: Och hur långt har ni kommit mot delmålet?     

R: Jo jag tänkte ju på det just med 50%, vi mäter ju inte klimatpåverkan här på 

Regionsfastigheter. När vi pratar om nyprojekten har vi inte satt en siffra på vad 

kommer det här bidra negativt med och det tänker man ju inte på i investeringsbiten 

heller, att man lyfter upp det som en konsekvens, att nu skall vi bygga det här för 700 
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miljoner eller 1 miljard, men vad blir liksom vårt klimatavtryck då? Den har man liksom 

inte riktigt tagit känner jag, men vi börjar tassa mot de nu liksom, det kanske inte är 

styrande just ändå men man skall ju få med sig den tanken att den konsekvensen finns, 

att man har den påverkan. Så i och med att vi inte mäter det så har jag svårt att säga hur 

långt vi kommit. Vi har liksom inget, vi har inte mätt.     

D: Tycker du det är något som ni bör införa eller börja med att försöka mäta?     

R: Aa men vi har ju, det finns i den här hållbarhetsredovisningen, känner ni till den? 

Den här standardiserade, jag säger ju alltid GDPR men det är ju personlagen. Men den 

heter ju något liknande som regionen har skrivit för andra gången i år och där i försökte 

vi för första gången i år att definiera klimatavtrycket för byggnationerna. För vi har ju 

med klimatavtrycket för vår energianvändning, det är jätte befäst i vår organisation att 

jobba effektivt, vi skall bli bättre och mer energieffektiva. Vi byter armaturer, vi gör 

jättemycket på den sidan, men då är vi på driftsidan av ett hus. Men då sa vi att vi måste 

ju få med vad blir vårt avtryck liksom när vi bygger. Så nu i år har vi faktiskt för första 

gången, väldigt schablonmässigt men försökt att uppskatta en siffra och det är ju med 

syfte, så allt kommer lite hand i hand här. Så det här med färdplanen hänger ju lite ihop 

med det att vi måste ju veta, var står vi någonstans om vi skall minska och vad kan vi 

minska. Så ja absolut, jag tycker det är jätteviktigt med den typen av uppföljning.     

K: Och är det något mer sådant som ni har gjort, alltså som ni har börjat med för där 

nämnde du en grej som ni börjat med. Är det något annat ni börjat med?      

R: Jo men det är ju det att lyfta upp det på bordet. Med det vi investerade förra året 

bidrog med 10 000 ton koldioxid så det var väl schablonmässigt det vi landade i. Om 

vi gör någonting mer… Nej kanske inte aktivt så. Vi måste använda oss av det arbetet 

tror jag för att börja fundera på vad det är vi skall prioritera för att nå det här som 

färdplanen säger. Men nu är det några här på projektenheten som skall åka ner på det 

här seminariet, för jag tror färdplanen är rätt ny för dem. Men sen skall vi ju göra ett 

nytt program för hållbar utveckling för hela regionen, ett nytt program 21–25 och jag 

menar här känner jag som miljöpersonen att nu måste vi få med de här också, trycka in 

lite mål och visioner utifrån färdplanen. Så att det kommer nog men vi har inte gjort 

mer och den beräkningen har vi precis gjort för att få någon typ av känsla för vart vi 

står.     

K: Men även det här ni säger att ni jobbar med en vision är ju ett steg i rätt riktning 

egentligen, eftersom man hört på många att dem inte hunnit med eftersom den här 

färdplanen är rätt ny, att man inte hunnit göra så mycket. Men jag tänker även att 

planeringsskedet är också att man planerar att jo men vi tänker göra såhär, eller vi har 

gjort det här och då tänker vi, då är man ju ändå lite på rätt håll.     

R: Jo men det tror jag, sen så är det ju att implementera det liksom, hos alla här då, 

främst projektenheten. För nu är det jag och så kallade miljöcontrolers centralt sett som 

sitter och finular och sitter med det här, hur ska vi göra med det här? Det måste ju även 

ut till byggprojektledarna och det är ju alltid en utmaning liksom. Dem har ju en massa 

krav på sig och allt som skall fungera ute i deras projekt, och sen få att här är det en 

klimatfaktor vi skall ta hand om också så mm.    
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D: Och sen tar även färdplanen upp att kraven på produkter och byggnadsverk är lite 

för försiktiga och att dem kan bli strängare. Anser du att dem behöver bli strängare för 

att nå målet till framförallt 2030?    

R: Det är ingenting som vi har tagit ställning till sen så använder ju vi Sunda Hus, 

materialbedömningssystem och man vill ju att ett sådant system som vi köper och 

betalar ska koppla på det här då att klassningen av produkterna där i också följer det 

här, och det vet jag faktiskt inte om Sunda Hus gör för jag har fått frågan från ett annat 

håll om man tar hänsyn till det här i bedömningarna och det vet inte jag riktigt. För alla 

dem här byggmaterialsbedömningarna kan ju hjälpa till i det här, jag vet inte om ni är 

involverade i det här, men man tycker ju att dem borde ju plocka in det som 

ett kriterie för klassningen på något vänster. Så jag skulle ju önska att vi kunde lita på 

ett sådant bedömningssystem som hjälper oss att välja rätt utifrån perspektivet. För 

annars är det så svårt, för då får man en miljöklassning via det systemet och sen skall 

man behöva tänka klimat också då om inte det vägs in riktigt.      

D: Så det ligger lite hos dem då som Sunda Hus att dem hjälper?     

R: Jo men det hoppas jag att dem tar sig ann ett sådant här dokument som färdplanen, 

att det rullar in där. Sen kanske det gör det, jag har inte ställt frågan till Sunda Hus än 

hur dem hanterar det här men. För nu sägs det ju i den här planen att man tycker att det 

är för dåliga krav, jag kan inte ta ställning om det är det eller inte, men jag har mer det 

önskemålet att okej skärp kraven det är inga problem för mig men hjälp oss också då 

som beställare att göra rätt i och med dem här systemen som skall hjälpa oss att klassa 

så vi får bra grejer.     

K: Annars blir det svårt för er utan dem garantierna?   

R: Ja vi lutar oss ju lite på att vi behöver hjälpen för att vi kan ju inte bedöma varje 

produkt utifrån alla dem här kriterierna vad som blir rätt och fel. Då vill man ju gärna 

att ett sådant system får med det.    

D: Och då är vi inne lite på utmaningar och om man först ser till hela bygg- och 

anläggningsbranschen, vad ser du som största utmaning för att nå målet?    

R: Jag tänkte på den första saken att ha ett verktyg för att kunna mäta vilket 

klimatavtryck man faktiskt har, så som jag har förstått det så, nu är ju ni från högskolan, 

så finns det inget generellt standardiserat verktyg för att beräkna ett nytt hus, utan det 

kräver ganska mycket tid, resurser och kunskap för att få med alla delar. Det tycker jag 

är en utmaning för om vi säger nu att vi skall bygga ett nytt hus, hur skall vi beräkna 

hur stor påverkan det har och även lyfta då i vilka delar som är viktigt att prioritera och 

vad kan vi välja bättre? För att sedan kunna lyfta det här mot politikerna, som ett 

exempel att vi vill ha den här stommen istället för vi har det här målet i ryggen, det 

kommer kosta 15 miljoner mer. Så att man har ett verktyg, det kan jag tycka är en 

utmaning. För det är ju lite så nu att när vi har gjort dem här beräkningarna så har vi 

gjort dem utifrån en investeringsvolym och det blir ju inte helt rätt, det blir en siffra 

men man skulle ju vilja ha det där verktyget till hjälp för att tydligare kunna beräkna.    

K: Och det kan ju vi nämn då, för vi har hört en del från skolan att när vi projekterar 

våra byggnader i skolan så använder vi oss av något som kallas LCA, har du hört talas 

om det?   
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R: Ja   

K: Det är väl ett verktyg som i framtiden är tänkt att bidra till det?    

R: Ja det måste ju i alla fall inkluderas i ett sådant verktyg hur man nu gör det.   

K: Men sen även vad vi har hört från andra beställare som vi har intervjuat så tycker 

inte dem heller att det finns standardiserat verktyg som riktigt hjälper dem heller.     

R: Nej men det blir så mycket antaganden, det hänger lite i luften, hur stor påverkan är 

det egentligen och då om man hade haft något verktyg eller databas där man då kan 

mata in dem här materialen använder vi och så, aa något så. Nu är ju inte jag expert på 

de men i mitt huvud vill man gärna ha någon hjälp, för det är jättesvårt för oss att 

uppskatta avtrycket. Så det tycker jag är en utmaning och sen så är det väl att skapa en 

bild av vad som skall prioriteras som jag sa där om samverkan till exempel att få alla 

att prioritera den här frågan, att man får kunskap och att man får tid till att gå på till 

exempel ett sådant här seminarier, att man får en samsyn om frågan.      

K: Lite utbildning då kanske, åt det hållet?     

R: Ja det tror jag.     

K: Det finns ju alltid vissa material och så, tror du att man måste göra nånting där också 

hos leverantörer av material eller att dem behöver göra någonting också?     

R: Jag kan tänka mig att materialutbudet finns ju där, jag kan även tro att en utmaning 

är att, för att beställarledet är oftast lite ovan i åldern och dem har ju hela tiden jobbat i 

betongmarknaden i och med att för många år sedan i stort sett förbjöd trämaterial för 

det är fukt, brandrisk och så. Dem har ju inte riktigt anammat det ny med att jobba i trä, 

det märker man väldigt mycket, det är väldigt mycket motstånd, och där är en utmaning 

absolut. Så det här med kunskapsbiten, jag tror att materialen finns men att man går på 

det man känner till och det är ju det med att våga vara innovativ, våga ställa dem här 

kraven och vill vara i fronten och då blir det ju personbundet. Det blir ju det här i en 

upphandling om man är den här som är sugen och vill göra förändring och är det inte 

det så blir det ju det traditionella så det är väldigt personbundet också vad det är för 

byggnader som kommer upp, så då är det ju väldigt bra om det finns dem här 

styrningarna nationellt sätt, politiskt sätt som säger att såhär skall vi göra för då tvingar 

det dem här personerna att gå ut i dem här lite otäcka områdena och göra något 

annorlunda.     

K: Så det skulle du säga är en anledning att komma ifrån det, att man är fast i det gamla, 

att man nationellt sett styr lite?     

R: Ja ibland måste man nog bara lägga ner någonting i någons knä och säga det här 

skall du göra, oavsett om du tycker det är bra eller inte. Och tycker man det inte är bra 

då kanske det är någon annan som skall göra det. För när det blir för mycket beslutande 

hos enskilda enheter eller personer då kommer det ju att falla på vissa. Vissa kommer 

säkert gå fantastiskt bra, men det blir nog svårt att nå det här målet om det blir en 

valfrihet tror jag.   
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D: Du var inne på det lite innan med innovation, tidigare beställare vi intervjuat har 

också påpekat det här att det behövs innovation men att dem inte riktigt vågar ta det 

klivet, just det att någon annan tar det först och sedan att dem följer efter. Tycker du det 

är rätt eller skall man inte tänka så mycket på att vi kan gå i förlust?     

R: Jag säger ju faktiskt ganska ofta att ja men det är väl kul om vi kan gå först eller så 

som stor beställare eller som offentlig verksamhet, men sen som jag förstår det här så 

precis som du säger lever i det här huset, att man vill ha beprövade saker. Och jag har 

väl backat lite där från att kanske vara den personen som säger att det är klart vi skall 

testa, testa, testa. Detta för att vi har vårdbyggnader och det är lite skillnad om du jobbar 

på ett företag och beställer förskolor, skolor eller vanliga flerbostadshus eller så för att 

du har så mycket andra krav på en vårdbyggnad. Det är hygien, patientsäkerhet, alltså 

det är så mycket som skall fungera i dem husen. Och man har ju krav på sig att det skall 

vara flexibla hus vilket gör att du skall kunna ha en byggnad med verksamhet där du 

har byggt upp allting där inne på ett sätt och sen om tio år skall du kunna blåsa ut det 

och ta in nya verksamheter. Det gör man ju aldrig med ett lägenhetshus, det kommer ju 

se ut så. Så jag tycker väl att man kanske skall vara innovativ i dem branscher där det 

funkar men vården kanske inte är det, nu låter jag som den som vill att någon annan 

skall göra det men jag har nog känt så nu här efter ett och ett halvt år att vi kan göra det 

på vissa byggnader här, men som nu när vi bygger D1:an och D2:an så är det kanske 

inte läge att ha en trästomme, man vill inte riskera bränder till exempel. Nu är det ju 

inte så längre att trä är förknippat med det men det finns kanske en liten högre risk 

liksom och man kan inte riskera något här och hygien har jättehöga krav på allting, vad 

man sätter in för blandare och vad man har för material i väggar och allting liksom. Så 

här är det lite svårare att vara innovativ men vi måste kunna identifiera dem områdena 

där vi kan vara det i alla fall.      

D: Och vad skulle det kunna vara för områden som ni jobbar i som ni skulle kunna gå 

att vara innovativ i?     

R: Ja, alltså vi pratar en del om det här med trä och det kan vi nog göra när vi bygger 

kontorslokaler och sådana saker. Men sen kanske det kan vara mer det att vara med i 

betongdiskussionen då, om det nu är så att det är betongstommar som vi landar i oftast 

att vi kan välja rätt där. Men där kan jag tycka att vi behöver lite hjälp med vad vi skall 

prioritera för att kunna göra bra val som gör skillnad, vilka material är viktiga? Jag är 

ju inte en fastighetsperson från början utan kommer från avfallsområdet så jag är inte 

så jättehemma i vilka material som gör skillnad, vad kan vi jobba in? För då kanske 

man kan jobba in rutiner kring det då.     

K: Jag tänkte också lite på det att du sa att det var en stor myndighet och mycket går 

före, tror du det är viktigt att, kanske inte för er som har dem här kraven på er, men 

andra då som inte har dem här kraven att dem skall vara innovativ och vilja pröva nya 

saker? Alltså som beställare tänker jag då, tror du det kan vara viktigt för att driva på 

det hela?     

R: Det tror jag, men det behövs nog göras i olika led för att är du ett mindre företag kan 

du ändå inte kopiera det en kommun kan åstadkomma, en kommun kan ju till exempel 

gå ut jättehårt, ställa riktigt hårda krav men ändå få igenom det med ett bra resultat. Det 

kanske man inte kan om man är väldigt liten, så det behövs kanske i olika led i hur dem 

olika beställarna behöver inspireras. Men jag tror ju att självklart måste vi som 
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kommuner och regioner vara framåt och ledande som ändå har så stora volymer och 

så.     

K: Om man skulle bortse från er beställare vem är det annars som skulle kunna gå 

i förkant, nu är det kanske lite svårt men om vi säger då att dem inte vill ta den här 

risken, vi vågar inte liksom. Vem är det så fall som skall gå först? Skulle entreprenörer, 

leverantörer eller nationellt göra det?     

R: Men nationellt är väl egentligen att man sätter ut styrningen och målet att dit skall vi 

nå. Men annars, alltså entreprenörer det är ju dem som sitter på kunskapen nästan, mer 

än beställarna och ibland blir det verkligen så att beställarna ställer krav som 

entreprenörerna blir lite så att; jaha det där var ju inte så… Jag tycker ju inte att vi 

kanske är bäst på det utan samarbetet emellan är jätteviktigt. Nej men självklart skall 

väl region och kommuner vara ganska ledande. Okej om vi kanske inte väljer trä, men 

då får vi ju vara ledande på något annat då. Bara man har goda motiv till varför man 

inte gör något och inte gör något för att det inte blev av. Utan då skall det ju vara 

genomtänkt tycker jag.      

K: Yes, då hoppar vi vidare till hållbarhetsstycket, frågeställning 2. Vi har varit inne 

lite på vissa grejer redan men i alla fall, studier visar på att priset styr i beslutande 

situationer och att andra aspekter inte väger lika tungt, samt att genom att flytta 

kostnaderna från drift och underhåll skulle påverka livscykeln positivt. Tycker du det 

finns ett långsiktigt perspektiv inom branschen?     

R: Nej kanske inte riktigt, jag tycker det stämmer det som står där att priset är oftast 

väldigt styrande. Det kan ju vara i vissa specifika upphandlingar som man går utanför 

den ramen och tittar på någonting annat, men i mycket som regionen upphandlar och 

nu pratar jag inte bara bygg så är priset ganska styrande. Sen tycker jag mer och mer, 

för nu har vi personer som jobbar med miljökrav och som har tittat på vilka 

upphandlingar som vi ska prioritera sett utifrån miljökrav. Men det går liksom inte att, 

vi är ju inte där som den texten beskriver att vi landar lite tidigare i projekten, det beror 

på vilken entreprenadform vi är i också, så är det en totalentreprenad så är det väldigt 

mycket vad vi säger och då utför dem bara för den kostnaden man har sagt. Då är det 

ju inte någon som direkt ifrågasätter så mycket. Så nej långsiktigt perspektiv, inte 

hållbarhets kanske men visst vill man bygga hus som skall fungera, alltså här är 

huvudfokus på vården vi är till för vården att det skall fungera under många år. Men 

sen om det är utrustning och material, hur man tänker om det så nej kanske inte riktigt, 

det kan bli bättre.     

K: Du var inne lite på där med entreprenadformer, vilket är vanligast att ni 

upphandlar?      

R: Jag skulle nog säga, det är en del totalentreprenader sen jag började, sen är det ju då 

generalentreprenaderna då det är vi som sköter upphandlingarna. Så det är mest dem 

traditionella/vanligaste, men vi har ju D1:an som är en partnering och den är ju guld ur 

ett sådant här perspektiv tror jag, det är den vägen man skall gå.     

K: Och varför?     

R: För att då, i den här partneringen har man visserligen satt en peng från början vilket 

gör att möjligheterna stamas åt, att till exempel innovationer är lite låsta. Men det här 
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med att man sitter ner tillsammans, bollar frågor och alla får lägga in sin erfarenhet och 

tyckande, man ser de andras jobb och det gör att det blir bra lösningar. Och man ändrar 

lösningar med tiden, det är inte vi som sagt att den här lösningen skall det vara utan det 

blir bättre lösningar tror jag. Sen kan man säkert lyfta in hållbarhet, att få upp den ännu 

mer på bordet i en sådan upphandling men utförandemässigt tror jag att det är guld med 

den typen av samarbeten för då samverkar man.      

D: Jag kan bara flika in med en fråga där, du nämnde det med lägsta priset, hur skulle 

man kunna få mer fokus på hållbarhet och klimatpåverkan istället för att det är lägsta 

priset som skall styra? Eller få in dem andra aspekterna.     

R: Det vet ju inte jag riktigt. Men här skulle man ju vilja ha mer stöd tror jag, för dem 

som sitter och upphandlar, i alla fall hos oss är byggare mer praktikerna som inte har 

den aspekten med sig. Nu har vi med miljö till viss del men vi har även fått på oss om 

social hållbarhet och det efterfrågar man jättemycket, hur skall jag ställa krav på dig i 

en upphandling? Man behöver det stödet och att få det hjälpen någonstans ifrån. Jag har 

lite svårt att sig hur man gör det, jag är inte så bra på upphandling. Men det är väl att 

hitta andra, nu har jag gått grundutbildning i upphandling och då ser man ju att det finns 

olika typer av upphandlingsformer och det är nog så, samma för entreprenad att man 

hamnar i det gamla traditionella sättet att upphandla istället för mer 

innovationsupphandlingar och andra alternativ som, det står väl lite längre fram men 

som mjuka faktorer och så som värderar hållbarhet. Och där tror jag inte vi jobbar 

speciellt mycket.    

K: Och du svarade lite på det att du tycker inte riktigt att det finns ett långhetsperspektiv 

i branschen kring hållbarhet. Tror du att det har ett samband med hur projekt och anbud 

är vunna och upphandlade?     

R: Ja det tror jag, och hade man använt andra typer av kravställande, kriterier eller 

så så hade det sett annorlunda ut. Och det tror jag är vem som gör det, kunskapsnivå, 

engagemang i frågan, ork och tid liksom. Men de tror jag.    

K: Jag tror vi var inne lite på de, hur man kommer ifrån de, just att få in mer hållbarhet 

i branschen och att man tänker ett steg längre för upplever ni att ni kan komma i 

efterhand och säga att det här hade vart bra om vi la in?     

R: Är det saker som kostar pengar så är det ju nej på det, för vi har ju en budgetprocess 

där man sätter priset nästan direkt i en superenkel förstudie och där sätter man en nivå. 

Och den får vi liksom inte överskrida så att det är ju en chefsfråga, en ledningsfråga 

liksom hur mycket plats den skall ta. För vi kan ju ha byggprojektledare som vill en 

massa men dem måste ju ha någonting i ryggen tycker jag också än att, nä men så det 

blir mer befäst också.    

D: Då kan vi hoppa vidare till lite med incitament, skallkrav och så, vad ni kan göra för 

att uppmuntra entreprenörerna till att minska utsläppen.     

K: För det var lite som vi sa där innan att vad vi har läst så nämner forskare att beställare 

står i centrum för hållbar utveckling eftersom dem är influensrika och kan få igenom 

krav och incitament och så. Och då lite hur gör ni för att få igenom dem kraven eller 

målen ni vill ha på ett projekt?     
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R: Saken är väl att är vi bra på att ställa krav så kommer det ju utföras. Så länge det är 

en rimlighet i de och att man får svar på sina upphandlingar och såklart håller sig inom 

lagen om offentlig upphandling, där handlar det om beställaren, var man lägger nivån 

liksom. Men sen har vi kanske inte, ni pratade om bonusar och så för hur det skall 

efterlevas, där är vi väl kanske inte framme om man säger att man skall gynna någon. 

Jag tänker såhär, har man ställt ett krav så skall det ju inte behöva belönas en gång till. 

Utan har du sagt ja och vunnit upphandlingen så skall man ju egentligen inte behöva ge 

beröm en gång till, självklart skall man ju vara nöjd liksom. Men har du ställt kravet så 

skall du ju uppfylla det.      

K: Men va hade hänt om man istället skulle ställa ett krav där man säger att vi vill att 

ni i alla fall uppnår den här gränsen och för varje eller en viss procent mängd som ni 

överträffar det målet så får man ut någonting istället. Skulle man, ifrån det här 

traditionella att göra något likt exemplet?    

R: Ja men då handlar det ju om att välja en annan upphandlingsform där man beskriver 

det då. Jag ser egentligen inga konstigheter i det där, det är väl ganska roligt och trevligt 

med den typen av avtal kanske, men då måste vi ha kompetensen ha göra en sådan 

upphandling och den har vi inte riktigt idag. Man skulle kanske ha mer fokus på en 

annan typ av upphandling än den där traditionella, för om man går en utbildning om det 

idag så handlar nästan allt om det vanliga och sen så kanske man går igenom på en 

timme alternativa upphandlingsformer och att man kanske skulle ändra den 

inställningen lite nationellt sett så att dem här alternativa upphandlingsformerna blir 

mest intressant för att man verkligen skall hitta dem här sakerna man vill i ett 

upphandlingsförfarande. Så som jag tror och känner så ligger inte fokuset på dem här 

speciella och så som jag upplever det tycker upphandlare i stort att det är svårt, dem 

som ändå jobbar på en upphandlingsenhet. För det är nog enklare att gå på det 

traditionella för då har man mallarna, skallkrav och kriterier och så, säger jag utan och 

veta men. Och skall man då göra någon typ av alternativ upphandling så kräver det ju 

mycket mycket mer. Så jag tror att vi har ganska ansatta upphandlingsenheter i Sverige 

också för så upplever jag det här på regionen och så var det på kommunen, dem har 

jättesvårt att hinna med och om man skall göra bra upphandlingar, alltså det kräver ju 

mycket ombesbevakning och referensgrupper så det är ju lite från deras håll också. Nu 

gör ju vi våra upphandlingar själva så vi styr ju över den kunskapen vi har så det hänger 

ju på oss men så är det ju inte överallt.     

K: Tror du att det skulle kunna, om man ändrar formen lite på hur man upphandlar, om 

det skulle kunna bidra till att man minskar?    

R: Ja det tror jag, både hållbarhet men också de sociala aspekterna för det handlar 

ganska mycket om den ekonomiska delen. Vi har ju dem här tre benen på hållbarhet, 

jag tror vi är väldigt mycket där på upphandling, väldigt mycket när vi kommer till 

entreprenadform också. Så det är ju utmaningen, dem två, alltså hållbarhet och social 

del. Hur skall man hantera det både upphandlingsmässigt och utförandemässigt. Nu är 

ju partnering bättre för då tror jag vi mer landar i hela den här triangeln.     

K: Och bara för att förtydliga så menade du det här men entreprenörer, den ekonomiska 

delen?     

R: Ja    
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K: För det är också en fråga som jag undrar lite kring, om det sociala, hur mycket blir 

det att sociala delar diskuteras? För jag kan tänka att om man rangordnar dem, får 

sociala ännu lägre prioritet än till exempel hållbarhet och ekonomi?   

R: Ja här blir de det, för där blir man helt jättestel om man säger att man skall hitta 

sociala aspekter, det är ju mycket det här att få in arbetskraft från annat håll, alltså inte 

oss vanligt utbildade. Hur gör man liksom? Nej det skulle jag nog säga för hållbarhet 

finns ändå med att alla måste tänka på miljö och hållbarhetsfrågor i projekten. Sen 

landar det väldigt ofta i att, ja men vi använder Sunda Hus och då är man nöjd, sen 

tänker man kanske inte så mycket på resten runt omkring då.    

K: Yes, och det är ju en stor omställning för nästan alla företag med att nå dem här 

utsläppsminskningarna, men det finns ju även en liten risk att vissa företag ser det här 

som en möjlighet att växa istället genom att fuska lite.    

R: Att leva lite på deras andras framgång eller vad man kan kalla det då.     

K: Och gör man inte sitt riktigt, för att man kan vinna mer anbud och så. Att man säger 

att vi skall uppnå det här men man faktiskt inte gör det. Hur gör ni för att kontrollera 

att krav som ställs verkligen efterföljs?     

R: Som jag sa med Sunda Hus till exempel där har vi ganska bra koll på och det är 

väldigt inarbetat att vi skall ha 80% A- och B-klassade produkter och därför hade det 

vart kanon om även klimataspekten låg med där för då får vi in den. Men sen så har ju 

vi, jag vet inte om ni hört tals om de, Jönköpingsregionen har ju det här systemet PTS, 

Program för Teknisk Standard som 16 regioner och landsting, att vi äger det 

tillsammans men det kommer från Jönköping, vi förvaltare. Det är en databas kan man 

säga med moduler där man liksom lägger in olika styrda dokument för hur VVS skall 

vara, hur typrum skall se ut, och där har vi en hållbarhetsmodul som är framtagen. Så 

den innebär ju att om man använder PTS i projekt så blir det en digital uppföljning, man 

går in och registrerar krav, man kan skriva då att vi vill ha 35 kWh/m2 här till exempel 

och då kan man även få med entreprenören då en ansvarige då det kanske är 

en VVS:are eller vem det nu är som faktiskt skall gå in och berätta hur man tänkt 

uppfylla krav och som även skall registrera kravet och så skall vi granska det. Så där 

har vi en modell för de, alltså en process där man mer kan jobba med kraven och 

uppföljningen av det. För jag tror också att det är väldigt lätt att man ställer massa krav 

av olika slag, det kan ju vara avfallssortering och det kan vara fuktmätningar och så där, 

hur verifierar man det liksom? Det är ju så med all kontroll, visst man kanske gör några 

stickprov och sådär med det tror jag vi är ganska dåliga på. Man är bättre på att ställa 

kravet från början. Men PTS hållbarhet har ju funnits nu 2-3 år kanske, man har kört 

det i några projekt men det har blivit väldigt, det är inte så användarvänligt för det är så 

otroligt omfattande, det finns 170 krav vilket gör att man liksom, känner man att man 

vill göra ett hållbarhetsprogram i det här så får du hålla på i ett halvår bara för att gå 

igenom alla krav för att se om det här är något som fungerar eller inte. Så att nu det här 

året och något år framöver så skall vi jobba med den här modulen, men annars jobbar 

vi enligt rutiner. För man märker nu, vi har haft många nyanställda, att man kanske inte 

jobbar i PTS som vi faktiskt äger. Vi skall ju liksom flagga för att det här systemet, det 

skall vi använda och det vill vi verkligen att regionerna skall använda. Så PTS 

hållbarhet är under utveckling nu, det finns en modul, man kan använda den, men den 

är lite tungrodd. Så där har vi möjligheten, mycket tydligare i ett projekt styra än om att 

det bara är papper liksom krav 1 krav 2 krav 3, för då är man på hal is och vilket företag 
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som helst göra precis så som du säger. Men får man in dem att jobba där i så har vi en, 

kanske inte till fullo men en betydligt större kvalitetsgranskning på alla miljökrav som 

vi ställer i projektet. Så det är liksom vår puckel nu att ta sig igenom så att den blir bra 

och anpassad.     

D: Och du nämnde ju tidigare att du inte hade så bra koll på upphandling så jag tänker, 

du nämnde lite med mjuka parametrar och så förut så vi kan hoppa dit istället. Då är det 

mjuka parametrar som till exempel kompetensutveckling och erfarenhet, är det bra att 

få in i upphandlingsprocessen för att få bättre resultat ute?     

R: Jo just när det gäller miljö och hållbarhet, för jag tror att man har med de mycket för 

det hör jag lite här i huset, men då pratar man ju erfarenhet av tekniken eller av 

branschen men man kanske inte pratar om miljö och hållbarhet som erfarenhetsaspekt 

på det sättet. Men det tror jag skulle kunna vara. Jag vet att Sweco till exempel skall 

börja jobba med ett annat hållbarhetskoncept som att man köper till ett projekt nästan, 

och kan man få in sådana resurser i projektet då och frågar efter mjuka faktorer då 

kommer det ju in konsulproffs som har full koll på sådana här grejer. För som beställare, 

du skall ha koll på så himla mycket saker, det är ju de, då kan man ju ändå köpa sig lite 

fri. Så mjuka faktorer kan ju bidra till att man lägger det på någon annan fast det blir 

jättebra utfört. Alltså så tänker jag om man som byggprojektledare känner att, nä jag 

kan inte lära mig alla dessa områden, så jag tror att den branschen kan man nyttja mer 

och mer genom mjuka faktorer, att få in dem här hållbarhetsproffsen.      

D: För det kan ju vara ett sätt att få bort det här med lägsta pris, sen kommer det 

antagligen bli lite dyrare men att det kanske lönar sig. Och då har det ju samband med 

att det är mycket kostnader som ligger på drift och underhåll just nu och om man ser 

tillbaka med, och det finns studier som visar på att man ska investera bättre i tidiga 

skeden istället. Tycker du att man skall gå den vägen istället, att om man får in den 

kompetensen och erfarenheten att man skall investera?     

R: Ja men det tycker jag och jag tycker också att vi som är så stora beställare, vi kan ju 

ta den här smällen med att det kanske är dyrare än jämfört med ett litet företag för dem 

har ju inte riktigt den ekonomiska ramen. Nu skall inte jag säga att det är skattepengar 

men det är klart vi har ramar, man har ju ändå en större budget från början och 

politikerna vill ju också visa utåt sätt att man gör goda lösningar. Så ja, jag tycker nog 

att och hoppas att mjuka faktorer får lite mer plats.    

K: Jag bara tänker lite allmänt om, nu jobbar ju inte du inom det arbetsområdet med 

offentlig upphandling och LOU, men vad känner du, hur upplever du det fungera? 

Kanske om du har hört något från dem andra?     

R: Men jag läste den frågan och tänkte såhär att jag tror att man, jag hör inget gnäll här 

om LOU, sen kan det vara mer på drift för dem har så svårt att förstå att dem handskarna 

jag köper kostar 200 kr på fakturan och går jag till Ahlsell så kostar dem 50 kr. Där är 

det oftast ett väldigt stort gnäll om LOU, men inte här i huset. Jag tror att man fogar sig 

rätt mycket, skulle LOU själva kunna omarbeta sin process så skulle nog många i den 

här positionen, som tjänsteman eller beställare foga sig. Man vet att det är det som 

gäller. Sen går väl inte folk runt och sjunger halleluja över LOU, det tror jag inte men 

jag hör inte heller att det är skit. Man håller sig till dem ramarna, och det kanske är 

enklare för oss beställare och entreprenader. Det är en annan sak när man kommer till 

material och den typen, då kanske LOU är, det kan bli stelare så, dem upphandlingarna 
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gör vi ju inte egentligen. Så jag tror att skulle det ändra sig så är det ganska lätt ändå att 

få med folk, men det behövs nog lite styrning uppifrån, det är en svår bransch att få alla 

vara frivilliga i det. Det är mycket tekniker, man vill få fram sina grejer liksom och det 

kan ju bli lite på bekostnad. Det är som, arkitekter, kan vi få dem att anamma det här, 

för dem skall ju ha sin vilja igenom liksom och det kan ju vara på bekostnad av både 

material och energi, om jag skall vara ärlig så känns det så. För många dåliga lösningar 

hör man att det var för arkitekten vägrade ge med sig. Men jag såg ju att det var några 

arkitekter som skrivit under färdplanen där och det är ju skitbra.     

K: Och då kommer vi lite in på vår sista fråga som du vart inne lite på innan, men tycker 

ni att beställaren den viktigaste faktorn för framgång eller finns det flera aktörer som är 

minst lika viktiga? Eller skulle du även säga att som du nämnde förut att arkitekterna 

spelar en stor roll?   

   

R: Ja för jag upptäcker ju mycket som sitter med avvikelser till exempel och med Sunda 

Hus, och då är det ju entreprenören som hör av sig och säger, men det här är en 

föreskriven produkt, man låser ju entreprenören ganska ofta vid någon typ av 

materialval, utformning eller en funktion så att dem kan liksom inte vara innovativa. 

Där behöver man ju passa sig lite, vad är det man låser liksom. Självklart då om man 

pratar om en blandare för hygien när man skall ha folk som skall operationstvätta sig 

och så, där måste vi låsa. Men ibland känns det som att konstruktörer och arkitekter gör 

låsningar och sen säger entreprenören att det här är föreskrivet att jag skall ha den 

produkten. Så det är väldigt viktigt att dem som hjälper till att planera, projektörerna 

egentligen, dem är jättestyrande ihop med beställaren. Och jag kan tycka att 

projektörerna är liksom dem som påverkar beställaren. För som beställare, man vet en 

funktion, man vet på ett ungefär huset men inte helt hur det utförs och kommer se ut 

och då kommer ju projektörerna med sina vinklar så dem är en jätteviktig aktör. För sen 

kommer ju då entreprenörerna, om de inte är partnering för det är ju ett annat exempel 

där alla är med, men i dem andra entreprenadformerna är entreprenören ganska låst i 

vilket material man skall använda eller så.     

K: Ja för då är det bestämt redan?    

R: Ja mycket är ju bestämt och det skall ju mycket till för att entreprenören skall kunna 

säga att det här är inte klimatbra, det kommer ju inte. Så det måste ju vara beställare, 

projektören som tillsammans, men det är beställaren uppgift att ha koll på projektören. 

Men jag tror beställarna släpper dem ganska mycket och sen så blir ledet som det blir.    

K: Och att dem släpper där, har det och göra med att beställarna har mycket att göra 

och kompetens? En kombination av det?     

R: Jo men det är det nog, mycket och göra och man veta att projektörerna oftast gör ett 

bra jobb så man förlitar sig på det. Man kanske inte ifrågasätter så mycket, det är mycket 

sådär gamla relationer man har, avtal man har och att man kanske inte ställer sig på 

tvären. Men kunskap också då, att man har kunskapen att ifrågasätta och inte släppa för 

mycket. Så att man tillsammans har samma målbild av miljö och hållbarhet. Så 

beställarna och projektörerna tror jag är viktiga, dem måste ju främst sitta på kunskapen 

och ha målbilden klar för sig. Entreprenören är ju faktiskt bara den som skall utföra det 

som någon annan har sagt. Så du kan ju ha en totalentreprenad med världens mest 
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hållbara entreprenör, men har dem vunnit upphandlingen på något som redan är 

bestämt så spelar det ju kanske inte så stor roll egentligen, även fast det kanske nu är 

Skanska som tagit fram det här, så kan dem inte göra så mycket annorlunda.   

D: Men det var väl våra frågor så vi tackar för det.    

K: Ja tack så mycket.    

8.3 Bilaga 3 HSB 
Intervju HSB 04/04   

K – Kristoffer   

D – Daniel    

I – Intervjuad    

   

K – Först och främst vill vi tack för att du ställer upp det uppskattas mycket. Detta är 

till vårat examensarbete då och det handlar om beställares inställning till 

klimatomvandlingen till 2030.       

I – Förstår, är ni ute och frågar fler företag eller?     

K – Ja   

I - Det är några stycken ni jämför med då.      

D – Precis, fjärde beställaren nu och sen kommer det vara två entreprenörer också två 

entreprenadföretag.     

K – För att jämföra lite med er men huvudfokus är på er beställare.     

I – Okej    

K - Börjar vi lite allmänt, Hur länge har du jobbat på företaget?    

I – Jag har varit här väldigt länge, jag kom hit, jag pluggade ekonomi en gång i tiden 

sen kom jag hit och det var 1991.    

K – Så det är ett tag sen    

I – ja det är ett tag sen, gick i Jönköping med men då såg det inte ut som det gör nu.    

K – Nä det har hunnit ändra sig en del.    

I – Mycket tur det, till det bättre tror jag.   

K – Och din roll på företaget?    

I – Just nu är jag hållbarhetschef, men har jobbat mycket med miljö och kvalitetsfrågor 

tidigare här.      
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K – Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter med koppling till miljö?      

I – Jaa, driva miljö och hållbarhetsfrågan framförallt inom HSB Göta. 

Hållbarhetsrapportering vi går under det här lagkravet att hållbarhetsrapportera då för 

stora företag. Också konstaterat att vi numera faller under den här lagen om 

energikartläggning för stora företag. Och stämde av för en vecka sen eller två med 

energimyndigheten hur vi skulle göra, men då har vi fått på oss till 2021 för då går de 

in i nästa cykel där dom börjar rapportera. Så det är alla frågor som hänger ihop med 

det, miljöbyggnad försöker jag hjälpa till med på nyproduktion då. Så det är väll det 

närmaste jag kommer just de här frågorna i byggnationen.      

K – Hur stort, är det över Göta regionen?     

H – Ja precis, HSB Göta det är Jönköping Borås hallandskusten med Varberg 

Falkenberg Halmstad och så är det småländska höglandet då med Tranås, Nässjö, Eksjö, 

Värnamo.    

K – Det är ett lite område kan man säga.      

I – Precis.      

D – Då kan vi köra på det här med färdplanen. Har du läst färdplanen nått eller varit i 

kontakt med den?      

H – Jag har nosat på den om jag ska säga precis som det är. Har precis varit på en 

konferens i Göteborg med lite andra HSB kolleger och då pratade vi, då nämndes den 

ju bland annat då. Och kommer ju mycket lagkrav framöver förstår man de mycket, är 

EU direktiv och så vidare på gång. Det nämndes det ju gjorde den ju så. Lika så 

fossilfritt Sverige där tror vi att HSB är med och är medlemmar i va.      

D – Stämmer, den understryker ju även ett delmål till 2030 då att de ska minskas med 50 

% jämfört med 2015. Vad tycker ni om klimatförändringen som förväntas ske, den här 

omställningen?      

H – Jaa, vi måste ju agera så är det ju. Vi måste ju göra något för att bromsa det här och 

även anpassa oss till ett förändrat klimat. Och det finns inget att vänta på utan det är att 

sätta igång. Sen är det ju som ni skriver er fråga ”vad tycker er organisation?” det finns 

ju väldigt blandat, jag tycker ju det självklart bara börja jobba med det, en del tycker att 

”jaja”, så är det ju. Det är inte helt lätt att få gehör och få prioritet på frågorna sådär 

utan man får jobba lite med det, ta ett steg i taget.   

K – Det är så, det är lite motstånd?      

H – Ja, asså dom flesta accepterar väll och liksom inser jo visst det är 

klimatförändringar på gång. Men en del släpper ansvaret ifrån sig och tycker jo men jag 

ska pensioneras snart så det får väll andra ta hand om. Asså det finns ju alla attityder, 

alla varianter om man säger så. Men dom flesta visst är väll inte så många som förnekar 

det längre. Utan man tror att det kommer hända och förstår att man måste göra åtgärder 

men sen när man börjar diskutera åtgärder så är det mycket om och men. Så är det.      

D – Vad är det för åtgärder som ni diskuterar?      
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H – Ja det kan vara allt från att byta ut våran fordonspark till elbilar t.ex. Och bygga ut 

med laddstolpar och allt det här. Och då kommer man in på elbilenspåverkan och då 

finns det mycket, någon har sett en artikel där och någon sett det och någon har sett att 

nämen du det är mer klimatutsläpp från en sån än en dieselbil, så då gäller det att leta 

fakta och få in det. Men vi har ju börjat vi är på god väg men som sagt så är det.      

D – Har ni något sätt att mäta hur långt ni kommit?      

I – Ja, jag tog med denna här, det här är vår hållbarhetsrapport från förra året. Men det 

här är våran klimatredovisning det är totala utsläpp här 2008 2859 ton och 2017 var vi 

nere på 1958 ton och sen så har vi mål inom HSB som gör att vi mäter utsläpp 

per Atemp då alltså i våra egna fastigheter den yta vi har i våra hyresfastigheter kan 

man säga då. Den största påverkan det är ju uppvärmningen av våra egna fastigheter, 

då får man fram ett tal som är 7,94 kg co2 ekvivalenter per Atemp då. Från bas året då 

mätt där tog vi det som ett noll år då och nu har vi minskat 56 % då. Och första målet 

vi satte det var till 2023 så ska vi minskat med 50 % men nu har hela HSB 

organisationen ligger ungefär här att man har passerat 50 % gränsen så nu har vi satt 

nya mål då att vi ska minska med 75 % till 2023 och så nära noll till 2030.     

K – Är detta över alla eller över er Göta?      

I – Denna redovisningen är för HSB Göta men har samma klimatmål genom hela HSB. 

Och de här siffrorna redovisas ju till riksförbundet med då så sammanställer dom så om 

ni tittar på nätet finns det hållbarhetsredovisning för hela HSB organisationen då.      

D – Ni satsar lite på att vara klimatneutrala redan 2030?      

I – Ja i princip, sen har vi inte riktigt definierat vad nära noll betyder men i princip så. 

Årtalet 2023 det är valt för att HSB organisationen fyller 100 år om undrar varför just 

sådant årtal. Så den här konferensen jag var på nu diskuterade vi lite vad har vi att göra 

och vad är det för åtgärder som krävs nu fram till 2023. Den stora påverkan det är ju 

fjärrvärmen alltså uppvärmningen av våra fastigheter det är den stora delen. Så där vad 

ska man säga, det är mycket lobbying det handlar om alltså att påverka våra 

fjärrvärmebolag till en bättre bränslemix det är där det ligger mycket för oss.      

K – Är det bränslemixen då eller varför fjärrvärmen?      

I – Ja förbättra deras fjärrvärme så att säga, det är ju så att eldar man med avfall räknas 

det som till viss del fossilt bränsle. Och där är en problematik då. Så då blir det lite 

gröna utsläpp av det så det är den stora delen. Sen kommer fordon och maskinparken 

och allt detta men där jobbar vi ju med eldrivet är det som gäller idag. En del kör på 

HVO men det finns inga bra tankning ställen här i Jönköping så det känns inte aktuellt 

här. Så det är väll el vi satsar på. Biogas har vi också kört en runda med tidigare. Men 

det man tycker här är att det krävs mer service på bilarna och lägre andrahandsvärde 

osv så det har inte varit så där lyckat. Utan nu är det el som gäller, och det har sina 

utmaningar. När elbil i Borås går sönder så finns det inga som kan serva dem där utan 

då får dom transportera dem till Jönköping och servar dem här. Men det är sånt som 

byggs upp efter hand så det kommer ju.      

K – Men elbilar fungerar bättre då med andrahandsvärde och sådana grejer?      
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I – Det tror vi ju, det är en gissning man gör framöver. Vi har inte sålt några elbilar än 

om man säger så. Men det är ju det vi tror när vi sitter och uppdaterar bilpolicyn osv så 

tror ju det är för farligt att köpa in för mycket dieselbilar nu utan vi bör nog hålla oss 

till så mycket eldrivet eller elhybrider som möjligt. Allt tyder ju på det att det är det 

som gäller framöver.    

K - Följdfråga på det där, är det för hela eller hur har ni mätt det här? Just hur ni fått 

fram dom värdena.      

I - Elen, uppvärmningen av våra fastigheter vi har energistatistik för varje fastighet vi 

har, vi har 139 egna fastigheter då mycket i Jönköping och Borås lite Halmstad lite 

Värnamo, men finns energistatistik på både för värme och el. Så är bara att gå in och 

läsa av och samla ihop sen finns det lite kontor och lunchrum också som man lägger till 

då. Blir lite manuellt plock men det gör vi varje år. Här över ska det ligga en bit till och 

där har vi då all bränsleförbrukning till servicebilar och traktorer maskiner och allt det 

här, och där går vi på inköpsfakturor sätta sig och bläddra igenom och läsa av. Där är 

det manuellt, man kan tänka sig någon kontering eller nått men det gör vi manuellt, gör 

man på en eller ett par dagar när man kör igång. Man får ju mycket från, Preem tankar 

vi mycket hos tex och där får du ju statistik på vårat kundnummer så såna stora delarna 

får man ganska smidigt. Sen är det lite tjänsteresor får man gå in och kolla statistik på 

det. Sen använder vi oss av ett program som heter Svante, nu har dom bytt namn den 

firman men Svante kan man söka på nätet den används för klimatredovisning helt enkelt 

så det är efter deras modeller. Och det ska följa gällande regelverk om man säger för 

klimatredovisning. Så är dom delarna, men i det ingår inte byggnationen i sig. Utan den 

ligger utanför. Befintlig förvaltning och hyresfastigheter.      

K – Men där är fordon och sånt med inräknat?      

I - Ja, alla fordon och alla egna fastigheter och alla tjänsteresor all verksamhet så att 

säga här.      

D – Den här färdplanen tar även upp att kraven på produkter och byggnadsverk som 

ställs att dom är lite för försiktiga dom kanske behöver bli strängare för att man ska 

uppå målet, slutgiltiga målet, anser ni att man behöver göra dem strängare?     

I – Jag är inte jätteinsatt men det är klart 50 % från 2015. Det krävs ju det är ju ingen 

enskild aktör som äger frågan själva utan det krävs ju att alla hjälps åt. Både att 

bränslemixar blir bättre, även dieseln blir ju bättre för man blandar ut den med andra 

produkter. Fjärrvärmemixen som vi pratat om måste bli bättre. Det är ju inget man gör 

själv utan tekniken måste finnas infrastrukturen för elbilar måste finnas alltså vi måste 

ha kapacitet, tillräcklig el in så att säga för varje fastighet behövs. Utbyggnad av ladd 

stolar och allt det här, inte bara vid våra egna kontor måste sätta upp i våra 

hyresfastigheter och sen hör bostadsrättsföreningen av sig och “kan ni hjälpa oss?”. I 

ny produktion kan man ju projektera för så det räcker till och man kan även om man 

inte sätter upp ladd stolpar på alla p-platser nu så kan man lägga tomrör så det är lätt 

och att det är förberett för det så det bara är att sätta upp. I befintliga fastigheter så är 

det ju ett jobb att göra när efterfrågan kommer. Om kraven är tillräckliga, är svårt att 

säga men det behövs nog krav också för att det ska hända något, det tror jag absolut att 

det gör. Det måste till krav för att tvinga på annars så kör man som vanligt liksom.      
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K – Det är inte så heller att ni upplever att det är visa saker som ni får på er att ni måste 

göra det här, att ni kan tycka det här är tufft eller okej det här var inte så tufft?      

I – Jo men när man projekterar på nyproduktion och man ska ner i energiförbrukningen, 

det är klart att komma ner i energiförbrukningen det kostar ju på något sätt det gör det 

ju. Vad är det som ska till så att säga, det behövs nytänkandet gör det ju så dels är det 

en kultur och nytänkande som behövs men sen är det också kostnader på ett annat sätt 

då som tillkommer. Ska det vara bättre isolering bättre fönster eller vad är det liksom, 

hela vägen. Det är klart att det grymtas och stönas ibland för att få ihop det, samtidigt 

ska man ha in tillräckligt dagsljus och allt det här va så det är en mix hela tiden för att 

få ihop allt. Är mycket nya regelverk är det hela tiden, så det klart att det är kämpigt 

ibland men det måste nog va så.    

K - För att driva framåt.    

I – Ja precis.     

D – Var inne lite med utmaningar och så förut också och om man ser till hela bygg och 

anläggningsbranschen vad ser du som största utmaningar för att kunna nå målet?   

I – Just själva bygg det är jag inte expert på men i varje fall. Nu när jag var iväg här så 

pratade vi om den här resan och vi pratade även om kommande lagkrav och då pratar 

man om att det kommer ett nytt lagkrav att man ska klimatdeklarera nyproduktion från 

2022, eller åtminstone förslag kanske inte fastlagt än. Och man pratade också om att i 

en byggnadsklimatpåverkan så 80 % av klimatpåverkan den förekommer faktiskt under 

byggnationen det har jag inte hört tidigare men så pratade man. Så det är en 

väldigt väldigt stor del som sker då om man ska se det. Och det gäller väll att komma 

åt det och det är klart att börja klimatredovisa och liksom när man börjar mäta får man 

ju fakta och se vad det finns. Och det som pratas mycket om idag det är ju stommen 

alltså betong eller trä vad man ska använda och så här. Och just att det börjar diskuterats 

då går det ju framåt betongindustrin anpassar ju sig också, och man gör nya materialval 

och blandar också där då för att det ska bli bättre. Så det behövs ju dom här 

påtryckningsmedlen hela tiden, hela branschen liksom behöver olika krav på sig och så 

för att ta steg framåt och utvecklas och överleva.    

D – Om dom målen ni själva satt upp, vad ser ni för utmaningar där för er själva, för att 

uppnå era egna mål?      

I – Vi har kommit ganska långt men då tror jag egentligen att vi har plockat det man 

kallar lågt hängande frukter, ett exempel då är att man har om handlat all el till grön 

förnyelsebar el och det gör ganska mycket, men det är väldigt enkelt för oss att göra. 

Det är bara göra en ny upphandling och kräva att nu vill vi ha grön el istället eller 

förnyelsebar el då. Nu tror jag vi har kommit till ett läge att nu har vi gjort all det där 

enkla nu handlar det mycket om att få våra fjärrvärmebolag med på resan så att deras 

bränslemix blir bättre. Man kan ju bara sitta still och vänta och se hur det går, annars är 

det ett lobbyarbete liksom och en dialog och ligga på att vad kan vi göra för att bli bättre 

och så här. Eller vad kan ni göra för att bli bättre. Det är också fordonen då det är en 

kostnad att byta ut en elfordonspark. Sen finns det en kultur det här med att ha bilar 

man pratar mycket om cykel och allt idag vad vi kan göra kan vi använda cyklar i 

verksamheten. Kan man åtminstone under växtsäsongen använda mer cyklar 

sommarvikarier osv som reser runt och rensar rabatter och putsar gräsmattor, kan dom 
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ta sig med cykel emellan. Det är lite kulturförändring som behövs ett nytt tänk, Inget 

man vänder på sådär men man kan köra nån liten pilot här och var och testa.      

D - Många nämner lite det här med att det är svårare med innovationen och våga pröva 

nytt     

I - Våga tänka nytt ja, så är det är alltid lite pust och stön och “nä men det går inte” men 

sen finns det ibland finns det lite öppningar men vi kan testa en cykel där eller vi kan 

testa något där. Byggbranschen är ju, den är ju erkänt konservativt så liksom att börja 

tänka nytt där krävs ju att nån vågar gå före och testa och få lyckat resultat för då vågar 

andra ta efter och så här.    

D – Hur känner ni för det då, vill ni helst gå efter eller hade ni kunnat ta det första steget 

till att va de drivande liksom?      

I – Jag tror inte att HSB Göta är en organisation som går först alla gånger, inte så ofta 

skulle jag vilja säga. Men det är också så här om man bygger eller renoverar åt en 

bostadsrättförening så vill du ju inte ta förstora risker för det blir ju dom som blir 

lidande, styrelsen för den bostadsrättsföreningen sen. Man vill ju ta det säkra före det 

osäkra så det inte blir något tokigt där, det är lättare isåfall på en egen fastighet att testa 

kanske samtidigt som man riskerar ju alltid att det blir kostnader och så. Så är alltid bra 

om det är beprövat och att man vet att det fungerar så är det lättare.      

K – Vem skulle du i sådana fall se eller säga som har liksom huvud, vem ligger det 

främst på att den ska försöka gå först? För nämligen på många av våra intervjuer så är 

det just det här att beprövade metoder och att någon ska gå först.      

I – Vem som ska ta risken.      

K - Men vem ska ta den eller vem är lite bäst lämpad?    

I – Om jag tar ett exempel nu då när jag var på konferens nu i veckan, så var vi nere i 

Göteborg och där har HSB en byggnad för forskningsstudier som heter livning labb och 

det är typ exempel bara till för att testa forska och är tillåtet att misslyckas hur mycket 

som helst. Har man en avsatt summa pengar för att bedriva forskningsarbete där, där är 

det mycket enklare naturligtvis sen är det ju inte som befintlig byggnad här i Jönköping 

kanske utan det är byggt på ett annat sätt men där går det att testa fram metoder och 

tekniker naturligtvis. Och det är många stora företag ofta har man ju en liten, det finns 

ofta en liten pott för forskning och utveckling och är där man får ta det tror jag. Dom 

där första stegen till man ser att jo men vi tror på det här, vi tror det funkar och då man 

kan testa mer.     

K – Lite genom forskning att den bevisar att gör ni såhär så funkar det faktiskt, och så 

får man väll då kanske implementera det där eftersom.      

I – Lite så.       

K – Du nämnde mycket fjärrvärmen och lite med fordon men är det någonting ni 

behöver göra på era egna fastigheter?   
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I – Jajamän det måste vi, det handlar ju om att energieffektivisera så mycket som det 

går. Allt från, dom allra flesta fastigheter har vi uppkopplade på värmen så vi kan läsa 

av härifrån och se temperaturmätning osv. Att fastigheten är rätt injusterad. 

Ventilationen är ofta en orsak till för högenergiförbrukning så ställa in den rätt osv när 

det är dags eller byta ut om det behövs. Isolering när man ändå gör något annat, allt från 

fasader till tak, fönster naturligtvis. Så att man gör allt man kan, termografering så att 

man ser om det finns kallras osv. Så det är något som pågår hela tiden underhåll på egna 

fastigheter och att man har med den här frågan då samtidigt som man gör andra saker. 

Det tror jag man måste ha med framöver är lite klimatanpassning mot värmeböljor, mot 

skyfall och allt det här kanske mer gårdsytor och så men även fasader kanske.      

K – Det verkar ju bli ständigt lite mer säkrare med kring det där.      

I – Och det kommer nya saker som kanske man har forskat mycket på det men blir 

aldrig riktigt som man tänkt utan det kanske går lite si eller blir lite så också. Ett par 

torra somrar har vi haft och då börjar vattenfrågan ställas på sin spetas vissa kommuner 

kommer ha jättesvårt om det blir en likadan sommar till. Det är ju lite spännande eller 

spännande beroende på hur man ser det men det är ju oroväckande. Så vattenfrågan 

kanske också är något att tänka på i sammanband med klimatfrågan att spara på vatten 

och rening och allting, ta hand om dagvatten.       

K – Som det ambitiösa målet som även är i färdplanen som vi utgår ifrån, det just 

klimatneutralt till 2045 och då är det ju verkligen allt som man måste ta med i det, så 

visst blir det omfattande och jag misstänker det blir även så för er med, som du säger 

med låga frukter blir bara mer och mer sen blir det verkligen de här små grejerna ni 

behöver kolla på.      

I – Sen blir det en del bitar som kostar också så kanske det måste till. Det är en 

spännande resa och ni kommer få vara med och se hur det går och vara med om det. 

Kommer förmodligen hända mycket.      

K – Om vi hoppar vidare till frågeställning två som är mer kopplad mot hållbarhet. Så 

har vi där att studier visar på att priset styr i beslutande situationer och andra aspekter 

inte väger lika tungt, samtidigt som att flytta kostnader till drift och underhåll skulle 

kunna påverka kostnaderna i en livscykel positivt.    

Så undrar vi, tycker du det finns långsiktigt perspektiv inom branschen?      

I - Nä, när man bygger en byggnad så kan jag inte säga att man tänker på hela livscykeln 

utan då tänker man väll, nyproduktion har ju sin budget för själva byggnationen och så 

finns det per år där som är lite gråzon med garantiavtal, sen någonstans där släpper man 

ju. Så man ser ju mest till att uppfylla de kraven man måste för byggnationen den budget 

man har då. Sen vill man ju ha så stor vinst som möjligt på det, så man ser ju inte till 

hela byggandens livslängd. Lite annorlunda kanske om man bygger ett hyreshus, skulle 

jag vilja säga. Vi har ju ett hyreshus uppe på Samset nu i Jönköping här som byggs nu 

och kommer vara inflyttning i december i år, och då är ju våran fastighetschef med i det 

då eftersom det är han som kommer förvalta det sen. Han går ju ett steg längre i vissa 

frågor just lite det här som vi pratar om, solceller på taket, mer isolering osv. Ställer 

kraven ytterligare lite för han ser att man får ner kostnaderna längre fram också då, 

driftkostnaderna istället då.       
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K - Är det något mer specifikt just att det är annorlunda med hyres?      

I - Nja, kanske att man väljer lite mindre lägenheter och så när det gäller 

hyresfastigheter, överlag lite mindre vill man ha då. Ganska stora fortfarande till yta 

men det är nog marginellt men ändå lite fler små lägenheter.     

K – Oftast blir ju allt kopplat till en kostnadsfråga med det långsiktiga. Vad tror du 

anledningen till det här med att det inte riktigt är något långsiktigt perspektiv? Vad tror 

du det har att göra, är det just bara att alla fokusera på sitt?      

I - På sin egen budget, det är den man ansvarig för det andra har man inte ansvar för. 

Fast i och för sig vi är ju HSV då bygger vi framförallt bostadsrätter det är våran stora 

del att vi ska bygga bostadsrätter och lämna över till bostadsrättsförening då. Men vi 

finns ju alltid kvar dom är medlemmar hos oss, vi finns ju alltid där, vi har alltid en 

relation framöver. Så vi vill ju inte ställa till det heller utan vi vill ju att det ska fungera, 

för vi ska hjälpa dom med allt från ekonomiska, administrationen till underhållet till att 

vi får stå till svars hela tiden om det är saker som inte fungerar. Så vi finns alltid kvar 

hos dom också även om dom tar ansvaret så det är klart att vi samtidigt vill att det ska 

vara så bra som möjligt. Men dom som köper lägenheter i nyproducerade fastigheter 

dom det vi hittills upplevt så är efterfrågan på miljökrav särskilt stora, det är få som 

ställer miljökrav eller är intresserade av det. Utan man är mycket mer intresserade av 

själva lägenheten utformningen antalet p-platser så det går inte helt i linje med vart man 

vill än så är det. Och det blir lite dubbelt då för vi måste också kunna sälja. Det här att 

inte ha p-platser det är svårt att sälja.     

K – För t.ex. ska ni fokusera på miljö och det, det blir väll oftast kanske i sådana fall en 

extra peng för dom som ni lämnar över till?      

I – Ja, så är det. Man förstår inte alltid värdet av, jobbade med miljöbyggnad då i 

nyproduktion projektera efter det men, väldigt lite intresse för just dom bitarna och 

merkostnader är det ju absolut. Samtidigt som jag tror det är rätt för det styr mycket på 

inomhus miljö och energiförbrukning så vi behöver dom kraven på oss för att komma 

rätt. Är inte det som köparna tittar på i förstahand tyvärr och det får man att jobba med 

lite. Det är ju inga som frågar efter det här men vi måste ha något vi är ju HSB liksom, 

tomt indelningar och allt annat så måste vi visa att vi klarar detta liksom. Så det är mer 

en samhällsfråga än utvecklingsfråga precis som ni är inne på.      

K – Vi har också lite hört är att dom nämner att det är många kvm per person i 

bostadsyta, tycker du att det stämmer? För ett sätt som man skulle kunna se det är att 

om man drar ner sin bostadsyta så blir det ju en form av klimat, eftersom då är det inte 

lika mycket att värma upp och allt sånt.       

I – ja jag tror att det funkar med mindre lägenheter smart planerade, det tror jag. Sen är 

det lite det här med handikappanpassning bättre för alla det finns ju mycket sådana 

regler också. Man ska kunna komma in med en rullator på toaletten t.ex. och det måste 

finnas visst svängrum, så det finns ju lite sådana regelverk också som det krockar med. 

Men det tror jag man ska sträva mot, tror efterfrågan är större på mindre och smartare 

lägenheter just att det är smart planerade lite små 2 och 3or, få ju ner kostnaderna lite 

med så tror är lättare, med just att nyproduktionsmarknaden sviktar lite nu mindre 

lägenheter blir lite billigare och lättare att sälja. Så det tror jag finns anledning till.      
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K – Undrar också gällande om långsiktigheten i branschen har ett samband med hur 

projekt, anbud är vunna eller upphandlade? Om du tror att det har något samband?      

I – Jo men samband tror jag det finns, det gör det absolut. Beroende på vad man har 

prioriterat i själva anbudsupphandlingen osv vilka krav man har ställt men just att man 

ställer krav på en sådan här utveckling det gör ju att hela branschen anpassar sig lite åt 

det hållet, man försöker hitta sätt uppfylla det här kraven. Det gör ju att man tvingas 

tänka i det och se vilka lösningar som finns och blir en nödvändighet, så absolut tror 

jag det har påverkan.     

D – Du nämnde tidigare med att det var 80 % i tidigt skede som du hörde där.     

I – Ja det jag hörde jag häromdagen och tänkte “oj det är en stor grej” det är klart att då 

är det absoluta så att man ska börja mäta och klimatdeklarera just byggnationen för den 

blir intressant, om det är så stort förhållande det visste jag inte om. Jag vågar inte lova 

det är så men var vad som sas då.      

D - För det ligger mycket kostnader idag på drift och underhåll, är det ett sätt att flytta 

dem kostnaderna att man investerar mer i nyproduktionen att sätta in kanske, dyrare i 

det skedet men att det lönar sig sen i längden?      

I – Med anledning av det vi pratar om så tror jag att man måste tänka rätt från början, 

även om det kostar mer från början. Så måste man nog börja tänka så annars kommer 

dom åtgärderna sen, kommer ännu tuffare energikrav kanske framöver då om vi ska bli 

klimatneutrala osv. Det kommer krävas mättningar och kommer krävas att en byggnad 

är energieffektiv och så då är det bättre att göra rätt från början än att försöka få till det 

sen, det tror jag.    

K - Håller du med det om att ni spelar en stor roll som beställare av ett projekt till att 

pusha mer åt hållbarhetshållet?   

I – Jo men det tror jag att vi göra, men sen tror jag vi behöver ha krav på oss också från 

lagar och regelverk eller från kommunen eller vid marktilldelning eller vad det är. Så 

behöver vi ha krav på oss, annars anpassar man sig inte som beställare heller. Utan när 

vi får kraven på oss så ställer vi krav i våran tur.      

D – Vilka är det som ställer krav? Är det uppifrån myndigheter eller riksdag?   

I – Ja myndigheter det kan va vid upphandlingar då eller marktilldelning så kan det vara 

olika krav, nu ska vi bygga på södra Munksjön då. Skanska har ju börjat där men vi har 

annat kvarter där sen. Och där har man ju ett tillsammans med smuab som är ett 

kommunalt dotterbolag och HSB och Skanska har tagit fram ett gemenast hållbarhets 

program med ett åttital punkter som man gemensamt har kommit överens om att det här 

ska vi genomföra så här ska det va. Just att man har dom här kraven på sig, nu när man 

håller på att projektera så får vi stämma av den där checklistan ibland att vi är på rätt 

väg och har med oss det. Sen kanske det hade gått att skruva ännu mer på dom kraven, 

kanske borde ha gjorts. Men man får börja någonstans och nu är det ju en del sen 

kommer det komma mer runt Munksjön fler kvarter och då kanske dom vågar skruva 

mer och ställer tuffare krav nästa gång. Med så är det, tror att vi som beställare också 

behöver ha krav på oss. Annars anpassar vi oss inte, mer än enstaka fall man sticker 

något pilotprojekt eller så.    
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K – Oavsett om ni fått krav på er eller inte, om ni säger att vi vill jobba åt mer hållbart 

tror du dom andra kommer följa med? Typ entreprenörer, materialleverantörer kommer 

dom tänka “okej nu vill dom göra det här då behöver vi följa det”       

I – Ja om vi efterfrågar något men det krävs ju att flera efterfrågare för tex att 

materialvaruleverantörer ska börja rikta in sig, det kräver att hela branschen rör sig lite 

granna. Så att det blir tillräckligt stor efterfrågan, för att alla ska hänga med. Enskilda 

köpare är ju inte tillräckligt kravställande just i dom här frågorna så det måste på något 

sätt vara hela branschen och beställare har ja visst, beställare har en central roll men vi 

behöver krav på oss själva också. Så måste vi bli tillräckligt stora eller tillräckligt många 

så att materialvaruleverantörerna också börjar se till att nämen nu måste vi tänka oss 

för här så vi får sälja det. Som betongindustrin idag nu börjar man jobba där liksom för 

att få bättre, ur klimatsynpunkt bättre produkterna då. När fråga kommer upp och 

aktualiseras många börjar bygga i trä istället men då känner dom ju att ska dom överleva 

måste de bli bättre. Så det går lite hand i hand gör det, en enskild aktör kommer ju 

ingenstans om inte dom andra ställer om och det inte finns material man efterfrågar.        

K – Liten följdfråga på det, på vilka sätt tror ni att ni kan påverka andra aktörer?      

I – Jaa, det är ju genom att ställa krav vid upphandling. Vi kan ju också ställa krav på 

våra konsulter och säga “så här vi vill ha det hur kan vi lösa det?”. Då får dom ju hjälpa 

oss att leta efter lösningar... Vad ska man tänka mer, det är väll ungefär så.      

K – Det är oftast vanligtvis att ni ställa krav så här vill vi ha det?      

I – Det är klar när vi är med i sådant här samarbete som södra Munksjön här då, då är 

ju vi delaktiga vi har ju hjälpt till att ta fram den här checklistan på hållbarhetsmålen så 

att säga. Så där har vi ju självklart en möjlighet. Men där sitter även, mitt bygg 

gäng sitter med och dom vet ju vad saker och ting kostar så de klart dom spänner inte 

bågen mer än vad dom behöver heller.      

K – Ska man minska utsläppen med så mycket som enligt den här färdplanen då, så 

krävs omfattande omställning för egentligen alla företag. Finns då risk att vissa kanske 

ser det här istället som en chans att dom kanske kan växa. Genom att inte riktigt följa 

kraven på så sätt, att dom säger de kommer göra de här kraven men inte gör det, fuskar 

lite för att växa själva och då kanske vinner anbud och lite sådana grejer. Så hur gör ni 

för att kontrollera att de krav ni ställer faktiskt efterlevs?      

I – En entreprenör till oss tänker du då?      

K – Precis     

I – Ja det gäller ju följa upp under resans gång, att man inte släpper det helt och hållet 

utan att man har bra uppföljningssystem. Miljöbyggnad tycker jag är ganska bra sätt att 

följa upp med, sen är det inte bara energi utan även inomhusmiljö och sådana bitar är 

det. Byggmaterial val osv, men det handlar om uppföljning på något sätt under 

byggnationen. Och även att man tänker till innan hur man vill styra projektet att man 

har med dom skall krav man har från början tydligt så att det inte blir diskussioner 

senare eller kan missuppfattas. Det handlar om att lära sig hur man ska ställa kraven 

också och sen bra uppföljning naturligtvis man lär sig lite för varje projekt.       
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K - Hur tycker du det programmet miljöbyggnad funkar?      

I –Jag tycker det är ganska bra samtidigt är det inte helt enkelt, man ska klara sig 

dagsljus och energi dom går inte alltid hand i hand utan dom krockar lite med varandra 

ska man hitta lösningar. Arkitekten får brottas lite ibland får rita om fönster så stönar 

dom och det blir inte bra du vet. Jag tycker det är bra det är baserat på svensk 

lagstiftning. Ja en byggnad och ett boende ska ju uppfylla många krav liksom, jag tycker 

det är bra tycker det är ett bra system. Jag kanske inte riktigt tycker att det är gjort för 

vi bygger bostadsrätter och det är inte helt anpassad för bostadsrätter. För det är mycket 

som hänger på fastighetsägaren ska verifiera och sen verifiera igen om 5 år och sådär, 

och är inte säkert på att en bostadsrättsförening beredd att bekosta. Men i varje fall vi 

projekterar efter den och preliminär certifierar om det är möjligt, så det inte har hackat 

upp sig på nånting än. Och sen så erbjuder vi dom verifieringen kostandasfritt också 

idag men sen släpper vi till bostadsrättsföreningen själva.       

K - Någonting annat förutom det du nämnt precis som du tycker behöver förbättras eller 

ändras? Är det någon del som inte riktigt är med?       

I - Nu kommer det ju, nu är jag inte fullt insatt i 3.0an där men där finns ju också att 

man ska klimatredovisa stommen då. Men det är ju inga krav i den, men det är en början 

att mätta det är alltid så för att branschen ska få fram underlag och hur kan man göra 

detta, sen kan man väll tänka sig att till nästa version så kommer det finnas ett krav kan 

man gissa. Så är det ju man får ta det stegvis går inte på annat sätt, utan ett steg i taget.      

D – Går vi vidare till upphandling, ni upphandlar inte genom LOU har vi förstått?       

I – Nej det gör vi inte      

D – Vad ni upphandlar inom eller hur fungerar det för er liknande LOU? Om du har 

inblick i det?       

I – Oj det var inte min fråga riktigt känner jag. Precis hur det går tillväga vid 

upphandlingen. Det är ju anbudslämning, men den kanske vi kan återkomma med så 

det blir rätt så jag inte sitter här och gissar.       

D – Kan vi gå in på mjuka faktorer/ mjuka parametrar. Med kunskap och 

erfarenhetskompetens och liknande. Att det bör införas mer och läggas mer fokus vid 

upphandling för att få bättre resultat. Anser ni att det kan vara en faktor för att få bättre 

resultat och lyckas med målen? Att man ska lägga mer fokus på det.       

I – Ja men det tror jag. Det är ju mycket kultur och värderingar så är det ju. Man gör 

som man alltid har gjort alltså det är lite konservativt, så att få in ny kompetens nytt 

tänkt tror jag måste till eller så. Och det kommer mer och mer men det tror jag, det tror 

jag underlättar projekt för att få bra resultat i dom här frågorna.       

D – Det kan vara en faktor för att det är lägsta priset som styr oftast.     

I – Ja, jo men så är det ju.       

D - Att det kan vara en faktor för att minska den lite. Att det kan ta lite större plats, med 

kompetens om klimatet och miljön.       
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I – Ja, jo men det tror jag måste in, det måste finnas med på vägen för att det ska vara 

bra.    

K – Men du upplever som att priset den ekonomiska delen är den som får störst fokus i 

projekt? Eller?       

I – Ja vid en upphandling så är det ju priset, så är det. Så det gäller ställa kraven, innan 

så att det här gäller sen blir det priset som styr. Fast samtidigt så vänder vi oss, vi vänder 

ju oss bara till entreprenörer som vi känner att vi kan, som vi känner är trovärdiga 

känner vi kan lita på. Som har kollektivavtal med alla sina anställda tex om man ska gå 

in på sådana frågor, nä men seriösa företag. Någon annanstans vill vi ju inte va, för är 

ju vårat varumärke som skulle råka illa ut också om vi skulle hamna med massa annat, 

finns mycket annat i byggbranschen tyvärr.       

K – Det är väll också lite fördelen ni har eftersom ni inte behöver offentligt upphandla 

utan då kan ni faktiskt välja       

I – Nä vi kan ju vända oss välja vilka vi vänder oss till det gör vi ju så är det.      

K – Hur får man liksom bort lite det fokus, för där nämnde vi ju mjuka parametrar 

kanske kan vara ett sätt att försöka få bort det lite från lägsta pris skulle det finnas några 

andra sätt man kan göra?      

D – För att få det mer tankar på klimatet eller välja det mer klimatsmarta?       

I – Jag vet inte, tror det måste till krav utifrån på oss då i sådana fall. Visst det är väll 

kompetens det kan ju handla om en sån sak som min kompetens, att jag är tillräckligt 

påläst och kunnigt om det här och kan prata med mina kollegor om detta. Likaså det 

här systemen som miljöbyggnad när vi ska använda oss av det eller våra konsulter som 

vi har när vi projekterar att det är duktiga på det här området. Vet lösningar hur man 

kan lösa olika saker för att få ner klimatpåverkan. Det är ju västenligt så 

kompetenskraven självklart, och likaså vad man har för värderingar att man vågar tänka 

nytt vågar se nya möjligheter det är ju viktigt. Sen i själva upphandlingen då är det ju, 

då ska dom klara av att uppfylla dom kraven vi ställt men sen blir priset avgörande, så 

är det.    

    

K – Ni gör inte så att ni fundera på, säga att ni ställer att den här nivån vill vi att ni ska 

minst nå på tex någon utsläppsmängd för varje procent eller varje mängd över det så 

får ni en bonus istället att man på det sättet?    

   

I – Jag förstår, det är ju inget vi har testat som sagt vi har inte börjat ställa krav på just 

klimatpåverkan i byggnationen eller så än. Vi ställer energikrav eller har en 

energiberäkning så projekteras huset så att man tror att det ska klara det. Sen är det 

mycket beteendet hos de boende som styr om man klarar det eller inte sen, ibland så 

klarar man det inte. Ibland finns det inga förklaringar mer än att beteendet måste vara 

det som inte följer vad man tänker sig, normalstandarden.    
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D - Är det något ni kommer ta med er till det steget eller något som är intressant att 

överväga?    

    

I – Ja det här påverka beteende är ju inte helt enkelt, och om man köpt sin bostadsrätt 

är det svårt att säga si och så får ni inte göra och ni får inte ha varmare än så. I ett 

hyreshus kan man styra att nämen det är 21 grader det är det som vi erbjuder här, men 

bostadsrätt dom har rätt själva att bestämma om de vill ha 23 istället som standard, så 

kan vi ju inte riktigt förbjuda det. Sen kan ju man prata mycket om klimatfrågan 

försöker få förståelse och utbilda. Ge tips och idéer på olika sätt men mmm.    

    

K – Också en här undrar liksom om, tycker ni att beställare är bland dom viktigaste 

faktorn för framgång eller finns det andra aktörer inom branschen som ni anser är minst 

lika viktiga just i det här med klimat, leda i klimatarbetet och utsläppsminskning?   

     

I – Ja asså, jag tror ju att vi behöver ha kraven på oss för att vi ska bli duktiga i det. Har 

vi inget krav på oss så gör ju inte vi något extra tyvärr alltså. Så det måste till krav på 

ena eller andra sättet. Om det är vid tomtindelning eller detaljplaner eller 

hållbarhetsprogram för en stadsdel eller vad det är men kraven måste komma 

någonstans ifrån. Så är det.     

    

K – Ni känner inte att för tex om man jämför med vissa, sitter ni i en liten friare position 

eftersom andra är låsta i sin offentliga upphandling dom kanske kan tycka att dom som 

har lite friare har ett litet ansvar att vara dom som leder först? Eftersom då har dom lite 

mer fria tyglar och kan välja lite.    

    

I – Nja, nummer 1 så ska vi kunna sälja nummer 2 så ska vi ha så stor vinst som möjligt 

kvar är vi inne där vem som ansvarar för budget och ska göra resultatet. Men det är 

ibland, ibland har man ju någon pilot nått som får vara det här ska vi ha för lite 

marknadsföring, eller det här ska sticka ut lite det är klart man kan göra speciellt projekt 

ibland. För det stärker ju varumärket också att man har någonting positivt att prata om 

eller man har gjort något som är lyckat. Sen känner jag nog inom HSB försöker ha en 

hög normalstandard då men, det är lite mer på ett annat sätt just dom här frågarna som 

vi pratar om med klimat och hållbarhetsfrågor dom behöver vi ha in lite mer. Så är det 

så det kommer. Små steg i taget.    

    

K – Små steg i taget ja, Det är mycket tex den färdplanen som vi utgår lite ifrån den är 

ju ny med kom ju först i år eller förra året.    
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I – Den är ju ny samtidigt så kommer den ju, det är ganska snabba ryck 2030 och 2045 

det går fort. Och projektera fastigheter från att man börjar spåna om en fastighet och 

projektera den till att bygga den och sälja och den står där bara det är några år så det 

gäller att börja tänka i förväg. Så är det ju få in tänket.    

    

D – Om vi ska runda av med en liten fråga här om, hur ser ert fortsatta arbete ut? ni har 

kommit en väldigt bra bit på vägen, har nog varit inne lite på det men hur ska ni 

fortsätta?     

    

I – Hur ska vi fortsätta, jaa. Generellt i både förvaltning och hyreshus, förvaltning av 

våra hyreshus så måste vi ju bli bättre på tänka nytt runt våra transporter om det är 

eldrivet eller om det finns andra alternativ det får vi börja spåna om. Vi måste också 

börja fundera på det här med klimatanpassning, av befintliga fastigheter och gårdar vad 

vi kan göra bättre. När det gäller nyproduktion och byggnationen så är det ju, jag tror 

miljöbyggnad 3.0 hjälper oss för då ska man börja klimatredovisa och ställa krav på 

det. Så där får vi lära oss också så det som ligger närmast till hands hur ska vi göra detta 

nu. Då lär man sig vilka redskap som finns eller mallar och vad man kan ställa för krav 

och längre fram så kommer det säkert generera då att man ska ställa krav också på max 

klimatpåverkan, eller vad det nu är eller om det blir bonus över det är en ide naturligtvis, 

om man kommer bättre till. Men kravställande aa det handlar väll om att gå åt det hållet 

sen har vi ju en grupp med energikonsulter här. Som jobbar mot bostadsrättsföreningen 

framförallt även mot våra egna fastigheter med energieffektiviseringsåtgärder på alla 

plan. Kan vi få förnyelsebar energi, vi har en solvcellsanläggning här uppe nu så precis 

som ska kopplas in den första vi har så det är på tiden. Men det gäller ju också få med 

i nyproduktion, hyreshuset på Samset har solceller på taket hyreshuset som vi projar på 

skeppsbron eller södra Munksjö där har också solceller. Men det gäller väll att tänka 

ännu mer åt det solceller på fasader kommer ju mycket nytt, kostnaderna blir lägre så 

det kommer finnas möjlighet att göra mycket. Dom finns färgade numera förstår jag då 

blir det något för arkitekterna att använda sig av för att designa en fasighet. Få in allt 

det tänket, tror jag kommer mycket av.    

    

D – Det var väll det vi hade.    

K – Det var slut på våra frågor om du inte har något annat du vill tillägga?    

I – Nej det har jag inte.    

K - Då är vi färdiga.    

D - Tackar för det.    
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8.4 Bilaga 4 Jönköping Kommun 
K – Kristoffer   

D – Daniel    

H – Håkan (Intervjuad 1)    

B – Beatrice (Intervjuad 2)   

   

D: Det är ju mest fokus på beställarna, som beställer projekten för att se med lite 

upphandling och se lite vad ni gör och vad ni kan göra. Sen kommer vi även intervjua 

entreprenörer för att se deras syn på det och även vad de kan göra, så vi kan ställa lite 

mot för att analysera det sen.    

   

   

K - Mycket utgår ifrån färdplanen som är skriven som är liksom egentligen ett 

dokument med gemensamma mål och liksom lite om framtiden liksom inom branschen 

så är lite liksom utefter den vi jobbat och sen så bygger vi lite på.   

    

   

D - Har ni varit i kontakt med den eller sätt den färdplanen?    

   

   

H - Haha, vi har hört talas om den men har inte läst den. Man kan säga så att 

kommunen följer naturligtvis till dom här olika beslut som fattas både uppe i eu nivå 

och på nationell nivå sen är det så har vi ju även lokal nivå kan man säga med 

länsstyrelsen och ett. Ett internt arbete inom kommunen som vi kallar för program för 

hållbar utveckling så vi har en särskild miljösamordnare som jobbar just med de 

frågorna internt i kommunen. Där vår sektor är en del kan man säga av det arbete och 

utifrån det fastställer man ju interna kommunala mål för vad det är vi ska jobba med, 

för egentligen mycket, besparande åtgärder kan man säga dels är det energi men sen är 

det ju också materialval osv.    

   

   

B - Det är ju både visioner i den planen men också nedbrutet i mindre delar kan man 

säga, den finns att hitta på nätet.    
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H – Så att det finns ju en målhierarki kan man säga ända från eu nivå ner till lokala nivå 

och ner på vår avdelningsnivå. Sen kan jag inte skryta med att jag läst just kommunens, 

riksdagens beslut om de 18 nationella miljömål eller vad man kallar det för. Hade koll 

på det tidigare men inte det senaste beslutet, sen vet jag att man kan skruva på de där 

målen litegrann.    

   

K – Kan kort säga med den färdplanen, alla aktörer är det ju som har skrivit under så 

där är många stora och där står det också kommuner och landsting.      

   

H- Man kan säga kommunen har en hel organisation kring det arbete, både på kommun 

övergripande nivå men även ute på dom som påverkar miljön mycket med sin 

verksamhet vi är en av dem kan man säga.   

    

B – Kan väll säga att vi möts halvvägs att dom har mer visionerna och vi möts halvvägs 

för att ta fram målen på resan för att vi har ju mer det praktiska och dom kan ju mer, 

vet vad vi ska liksom vi samarbetar ju.    

   

K – Vi kan ju börja med lite allmänna frågor, hur länge har ni jobbat inom 

företaget/kommunen?    

   

H – Med dem här frågorna?    

   

K – Aa   

   

H – Höll på att säga att det är nästan så länge jag har jobbat, första kommunen har haft 

en agenda 21 som en första grej när vi började jobba med miljöfrågor. Och det arbetet 

startade säkert 15 år sedan, 20 år sedan eller något sådant där. Som man började jobba 

mer fokuserat. Sen även innan dess fanns det ju det mer kopplat till, vi hade 

oljereduktions ingenjörer kan man säga men det var ju liksom kris det fanns brist på viss 

energislag kan man säga men det kan vara kopplat utan det var kopplat till andra frågor. 

Men det känns som att de senaste 15-20 åren vågar jag påståd har vi haft en mer eller 

mindre miljöarbete. Sen har det blivit mer och mer fokuserat det senaste 10 åren har vi 

haft en miljö strateg som jobbat.    
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B – Och jag har jobbat sen i höstats och jag är mer kopplad till hållbara byggandet i 

våra egna lokaler.      

   

K – Roll på företaget, formella rollen som ni har?    

     

H – Man kan ju säga som vi säger det finns ju flera olika nivåer, dels har vi 

miljösamordnarna eller strateg rättare sagt. Som jobbar bredd hon tittar på, försöker 

följa upp och tar liksom tempen och tar fram status hur ser det ut i dagsläget och 

försöker följa hur det påverkar miljön med uppvärmning och utsläpp från bilar och finns 

massa faktorer hon tittar på och det kan man ju, nu kommer jag inte ihåg hemsidan. 

Men det finns uppgifter finns en sajt där man kan titta bakåt och se hur det arbetet 

fortskrider.     

 

B- Eller tänkte ni mer på våra roller   

   

K – Ja det också.    

   

H - Om man tittar på våra roller liksom, din roll har vi haft de senaste 3 åren ungefär 

innan dess har vi haft energiingenjör som jobbat med energifrågan kan det vara 8-10år. 

Så vi har ju särskilda expertroller kan man säga gällande de som verkligen jobbar och 

min roll är kanske är att se till att det finns resurser och medel till att verkligen göra 

skillnad, skapa organisation och se till att finnas pengar till att göra det för att det 

behövs.     

   

K - Då är det över regionalt?    

   

H - Kan man säga över fastighetsavdelningsrollen     

   

D - På resan mot kilmatneutralitet så nämner ju färdplanen ett delmål till 2030 där det 

ska halveras utsläppen och är ju det vi fokuserar mest på i vår rapport. Och då vill vi 

bara se vad ni som organisation tycker om den här klimatförändringen som förväntas 

ske?     
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B – Ni menar inte klimatförändringen nu utan ni menar utsläppsminskningen?    

   

   

D – Ja precis    

   

   

B – Bara det var lite missvisande med klimatförändring för då tänker jag att det är hur 

förändring, asså hur klimatet kommer förändras med dom utvecklande. Bara så ni 

tänker på det om det är någon mer än jag som missförstår. Men tänker du på klimatlagen 

alltså vad den innebär för oss?    

   

   

K- Ja precis, hur ni ser på det eftersom det är ganska ambitiöst mål till 2030.    

   

   

H – Nu vet jag inte riktigt men är det uppdelat sektorsvis också mellan transport bygg? 

Eller har inte riktigt koll på det eller är det generellt bara?    

   

   

D – Allt ligger i ett samma.    

   

H – Finns det olika kraven mellan olika sektorerna, nä?    

   

D - Nä allt ska halveras.    

   

   

B – Men jag tänker la att vi är ganska ambitiösa men sen så inser vi väll samtidigt 

begränsningar att det kan inte bara ligga på beställaren utan det är minst lika viktigt att 

tex betongindustrin jobbar med det. Våra projektörer har samma målbild men också 

våra entreprenörer för att det är ett tungt jobb att driva själva.  Om dom inte är med på 

den planen måste man ju ha så mycket kontroller och ligga på och det tar energi från 
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andra delar så om alla vet vart vi vill och hela branschen är med på det då kommer det 

nog underlätta. Sen är det ju ett ambitiöst mål, det är ju inte att bara skruva åt lite utan 

det är ju att ta ett krafttag. Men det är ju det att ska man nå 50 procent då tror jag att 

alla måste gå ihop beställarna, leverantörer av produkter alltså alla delar som kommer 

in.    

   

   

H – Det är inget ensidigt ansvar kan man säga för då håller det inte, är ju ett lag spela 

där alla måste bidra. Vi kan ju lite liksom skapa innovationer som beställare utan det 

måste ju hela branschen vara med och bidra till. Där tror jag faktiskt forskningsvärlden 

har ett stort ansvar liksom till att bidra med kunskap. Vi har inte riktigt dem musklerna 

att produktutveckla.    

   

   

B – Sen om man pratar om klimatneutral då måste det finnas ett sätt liksom att ta hand 

om co2 man ska kompenserar med att, köpa bort koldioxid så det inte bara är att minskar 

utan i vissa fall så är det nog möjligt att minska som i betongindustrin där måste man 

nog fånga in och göra något åt koldioxiden istället och då är ju innovationer väldigt 

viktigt i den drivkraften.    

   

   

D – Om man ser på för den här färdplanen jämför med 2015 till det målet, hur långt har 

ni kommit jämfört med 2015? Har ni gjort någon förändring?    

   

   

H – Vet inte vad man ska sätt liksom startpunkten för menar i och med att vi redan har 

påbörjat ett stort arbete kan man säga. Så att vi har ju lyckats med de 20 procent målet 

som fanns till 2020 det tror jag vi egentligen har mer eller mindre fixat med hänsyn till 

uppvärmning osv. Eller är det inte den allmänna känslan?    

   

   

B – Jo på våran interna ja.    
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H – Nu handlar det väll inte bara om att säkra det med energiförsörjning utan även att 

jobba med när vi bygger, tittar på konsekvenserna av byggnation helt enkelt. Vi hamnar 

menar vi tillför fortfarande värme i våra byggnader men vi har ju ett mål att vi ska bygga 

enligt miljöbyggnad silver. Då är det mer ambitiösa krav när det gäller uppvärmning 

energiförsörjning energiförbrukning vi uppför uppvärmning och även för el och så 

vidare. Är det 60 procent eller 80 procent av normen kan man säga är boverkets krav så 

vi har högre krav på oss.    

   

   

B – Mot BBR ja, känner ni till miljöbyggnad?    

   

   

K, D – Ja, det har vi fått höra en del från skolan.    

   

   

B – Det känns om att vi fokuserats mycket på att minska energianvändningen för det ju 

blir en kostnadsfråga så det är ju väldigt viktigt. I både befintliga lokaler men också i 

nybyggnationer är det en väldigt viktig fråga och även att kolla på solenergi, tillför 

sin egna energi plus energi. Sen har det väll varit lite koll på trähusstrategi för att 

minska men det är inte riktigt men det är lite planer som pågår. Det vi kanske inte har 

varit så fokuserade på är nog transporter, vid byggnation alltså att sätta krav på 

entreprenörernas transporter där är det tex en lucka vi har framöver. Men annars är vi 

väldigt mycket med energi och uppvärmning och material just har vi fokuserat mycket 

på.    

   

   

H - Där kanske mer kemikalier frågan vi fokuserat på när det gäller materialval   

   

   

B - Och även livscykelperspektivet på materialen    

   

   

H - Så är det ju, det har varit vårt fokus.    
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K – Det som också nämns lite nu blir det här stycket eftersom det här stycket är kopplat 

lite mer till färdplanen så blir det mycket det här. Men där nämner dom också i 

färdplanen att många krav på produkter och byggnadsverk är lite för försiktiga och inte 

riktigt leder till så stor skillnad, vad tycker ni? stämmer att det är för svaga eller behöver 

de bli strängare?    

   

   

H – Vi har interna diskussioner kan man säga kring materialval osv särskilt stom val, 

elefanten i rummet kan man säga det är betongkonstruktionen den bidrar till en stor 

påverkan i samband md byggskedet när gällande energiförbrukning och co2 belastning. 

Samtidigt är det så att dessa kåkar ska kanske stå i 50- 70 år, det finns många exempel 

där man gått in i olika försök som man fått backa på i slutänden för min del vill jag vara 

trygg med att vi löser det på ett hållbart sätt inte bara här och nu utan att det finns, vi 

vet att dom byggnader som vi producerar kommer förändras ett antal gånger under 

livscykeln och de måste de tåla det utan att vi måste riva och bygga nytt och då kommer 

vi definitivt få större miljöpåverkan än om vi kan anpassa och bygga om den. Så där 

står väll vi och väger kan man säga, och vi vill ju inte springa för fort utan vill att det 

ska finnas samma potential oavsett viket materialval man väljer helt enkelt.    

   

   

B – Vi är ju väldig noga med det hållbarhetstänket, att vi vill inte vara de första att testa 

nya saker för det blir en onödig resursanvändning eller om det visar sig att det inte 

fungerar funktionsmässigt. Då tar vi hellre steget tillbaka men ändå gör smarta av det 

som finns just nu som är prövat. För att vi vill inte att det hållbarstänket ska försvinna 

för även att det handlar faktiskt om hela hållbarheten, livscykelperspektivet. Även om 

något är väldigt bra just nu ska ju det hålla en period framöver.    

   

   

H – Man pratar om att öka träandelen i produktionen och det är vi ju beredda att göra 

så långt som vi känner det är hållbart. Att öka mängden trä i innerväggar istället för 

plåtdelar kan man göra då, öka träandelen i ytterväggen det är också fullt rimligt. Sen 

så kanske högst uppe i stommen har en träkonstruktion. Men däremot i 

mellanbjälklagen i och med vi har som regel lite större krav på flexibilitet över tiden 

där måste vi känna oss trygga helt enkelt. Och då kanske det priset vi får betala att 

vi kan inte nå 80 i trästommen utan vi kanske når 60 procent eller vad man nu gör 

då.  Och då kanske det är gott nog, sen ska man också har perspektiv som jag sa det vi 

bygger vi ungefär 5 kvam per invånare i snitt men bostadsindustrin dom snittar 50 kvm 

per invånare i bostadsyta totalt. Sen kan man minska det lite gran egentligen så då så 



8. Bilagor  

72 

man bygger effektiverare och inte bygger så stort. Varje svensk bor på ganska stor yta 

egentligen den mest miljöeffektiva ytan är ju den som inte byggs eller hur? Om man 

sänker ambitionsnivån och sänker kravet på konsumtionen egentligen är ju det handlar 

om. För det vi gör det är att vi överkonsumera kanske produkten bostadsyta i dagsläget 

så att om man minskar den och gör det effektivare så är det mest klimatneutrala kan 

man säga. Sen är det ju alla de här valen med andelar trä och betong och så vidare och 

det påverkar naturligtvis också. Framförallt är det man inte bygger som påverkar mest.    

   

   

B – Sen det här med strängare om man tänker cirkulärt så är vi mycket för att vi ska 

veta att det fungerar i det cirkulära så det ger samma, som att bygga in i byggnationer 

att ta in ett återvunnet material så det verkligen håller i hållbarhet också så det ändå inte 

brister på halva tiden av vad ett helt nytt material hade. Så det kan ju vara bra att ställa 

strängare krav men man måste verkligen veta att det inte går för fort då så att man ställer 

och sen får man ända göra om efter ett tag.   

   

   

H - När vi är inne på det med lokaleffektivitet det är också en fråga vi jobbar med våra 

verksamheter dom vill ju kanske som regel också överkonsumera lokalytor för sina 

elever men där försöker vi ha en restriktiv hållning vi följer hur stor lokalyta per elev 

till exempel när vi bygger nya skola och förskolor så det där inte svävar ut. Som sagt 

den icke byggda kvm är ju den som har störst besparingspotential helt enkelt genom 

hela livscykeln både för att man ska värma upp det men även att det ska produceras.    

   

   

D – Om man kolla lite på utmaningar, har både ni utmaningar och hela branschen 

utmaningar vad tycker ni eller anser ni är era stora utmaningar i det här?    

   

   

B - Nämndes lite innan egentligen med det här att vi behöver byggnader som ska behöva 

klara förändring över tid, konstruktionsmässigt. Då är det att byta ut stommaterialet mot 

ett mer co2 påverkande än betong och det är väll egentligen branschens större också, 

för betong både transportmässigt och produktionsmässigt så är ju betong och även under 

levnadstiden så är betongen en stor faktor. Det skulle jag nog säga är vårat och 

branschens, även om betongbranschen har tagit fram en färdplan/strategi nu men det är 

ju en bit kvar. Sen skulle jag kanske säga att det är att få hela i branschen att få alla att 

jobba för hållbarhet så det inte bara är vi beställare som drar eller entreprenörerna som 

drar, utan alla måste samverka och det är nog att få in alla på samma spår. Och ni tar ju 

upp dom frågorna senare där med.      
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K –Precis, om vi hoppar vidare lite då. Studier vi läst visar på att priset styr i beslutandet 

situationer och att andra aspekter inte väger lika tungt. Samtidigt som att flytta 

kostnader till drift och underhåll skulle kunna påverka kostnaderna i livscykel positivt. 

Hur tycker ni att det långsiktiga perspektivet i branschen är?    

   

   

H – Branschen har ju svårt att kommentera, det vi gör kan vi kommentera lite mer. Vi 

sätter ju upp målformuleringar och har kravställningar så där blir egentligen priset 

underordnat. Vi har ju sett till att våra ledande politiker har antagit en strategi för hur 

vi ska jobba med, så det finns strategidokument som politiken har antagit men det leder 

ju till konsekvenser kan man säga för oss när vi ska bygga nytt och det är ju 

prispåverkandet kan man anta.    

   

   

B – Sen tror jag vi som beställare eftersom vi beställer byggnader som vi själva ska 

verka i och sen    

underhålla och städa, vi har verkligen hel livscykel för byggnaden när vi väll bygger 

den sen kan det ändra men då tror ja vi väger det tyngre hållbarheten i längden än vad 

kanske andra aktörer som bara bygger huset och sen lämnar dom det vidare, då kanske 

man inte tänker på det långsiktigt för att du behöver inte vara där och plocka upp bitarna 

sen om det fallerar tänker jag. Så vi lägger väldigt stor vikt vid just att det ska vara 

hållbart och vi tänker väldigt mycket eftersom förvaltningsdelen är ju egentligen den 

stora delen i en byggnad så vi tänker ju långsiktigt. Sen i branschen det beror nog lite 

på.    

   

   

H – Andra i aktörer vet jag inte, men kan tänka mig att en del dom har inte samma fokus 

riktigt. Tror att det finns oerhört seriösa aktörer som, har som kommunen samma 

ambisösa mål kopplat till miljön.    

   

   

K – För var om ni upplever att liksom vissa aktörer pushar lite tycker att vi vill lite mer 

åt hållbarhet   
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B - Projektörerna skulle jag säga rent spontant och just arkitekter tycker jag man får 

ibland lite mer av dom, jag har inte varit jättelänge i projektet. Men samtidigt finns det 

entreprenörer som verkligen tycker det är roligt att diskutera och som kommer själva 

med alternativ om man kan återvända nånting, så det beror verkligen på vem det är och 

hur den organisationen arbetar framåt.    

   

   

H – Med deras egna mål   

   

   

B – Kan inte säga att det inte finns någon generell att peka ut. Det är nog mer person 

och organisation som påverkar.    

   

   

H – Det finns ju om man tittar på andra aktörer, tänker HSB som en aktör där. Där 

känns det som att de har höga ambitioner men sen vet jag inte om de tar steget fullt ut 

för att det är ju en prislapp för dem som ska bo också. Då får man väga olika aspekter, 

så jag tror att framförallt offentliga myndigheter och organisationer där tror jag man 

framför allt driver dom här frågorna mer aktivt. Det är väll min känsla.   

   

   

B – Det tror jag också.   

   

   

K – Nu har ni lite redan svarat på, ni har gått över lite på alla frågorna. Men undrar 

generellt sätt att långsiktigheten i, nu är det sant att ni inte kan svara för hela branschen, 

men just med hur anbud är vunna och upphandlade har det något samband med hur 

olika aktörer tänker med långsiktigheten?    

   

   

H - För oss är det ingen slump om vi får en produkt eller inte utan vi får ju det vi krav 

ställer på kan man säga. Så det handlar ju om som vi säger här vi måste krav ställa på 
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den produkt vi vill ha helt enkelt. Vårt uppdrag sen det är ju att verifiera att man faktiskt 

levererar det i slutänden det är egentligen det som du var inne på Beatrice det är där 

våran stora fight är just nu att hela branschen ska vara mogen att det där ska man inte 

behöva bevaka egentligen. Utan det ska vara en självklarhet men det är ju inte det inte 

i dagsläget hos alla entreprenörer, utan vi måste kunna verifiera att om vi ställer krav 

på en viss produkt och att vi är beredda att betala extra för den då vill vi också ha den 

produkten i slutändan. Och det krävs i dagsläget att vi har ett kontrollsystem att verifiera 

att det faktiskt blir så.    

   

   

K - Nu är du inne lite på det men är också som vi nämner lite längre ner, hur kommer 

ni göra för att verifiera att det faktiskt håller säg att ni skärper era krav och säger att vi 

vill ha det här. Hur gör ni för att kontrollera att det faktiskt är som det levereras?    

   

   

B – Det kan jag svara på. Vi jobbar efter miljöbyggnad och däri 3.0 så finns 

förvaltningsrutiner så vi jobbar mycket efter förvaltnings rutiner i förvaltningsskede för 

att sen kolla upp så att vi har fått tex den rondon halten ligger på det spannet som vi 

lovade eller energianvändningen, för att kunna då följa upp om vi verkligen fått och 

med material är det lite smidare.   

   

   

H - Följesedlar i princip     

   

   

B – Ja genom ett bedömningssystem, elektroniskt. Så då kan vi följa upp vad som står 

på fakturer mot vad som är inlagt tex, även stickkontroller på plats gör vi. Så vi kör den 

uppföljningen. Men sen vi ställer även krav på att de ska ha miljöledning och då vill vi 

ha underlag och dokument och se när de är senast daterat och att det är seriösa policys 

och planer på det. Så vi jobbar mycket med att kontrollera underlag men också 

kontrollera på plats, och sen miljöbyggnad är ju ett viktigt stöddokument med just att 

få vad vi vill ha kan man säga.    

   

   

H - Det är ju ett verktyg för oss liksom att verifiera, att det vi krav ställer på faktiskt 

levereras också. Dels har vi miljöbyggnad men sen har vi också databaser som man ska 

lägg in vilka materialval som görs, vad heter det nu igen?   
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B - Byggvarubedömning    

   

   

H - Där produkterna ska läggas in och där man också bedömer om produkten upplever 

de krav som ställs då enligt miljöbyggnad nivåsilver. Vi kan inte bygga guld tack vare 

att vi har fjärrvärmeuppvärmda fastigheter egentligen.    

   

   

B – Vi eldar sopor.     

   

   

H – Sen säger man det att man är på väg att kunna hantera det så småningom i 

miljöbyggnads kvalificeringarna. Men vi är inte riktigt där än.    

   

   

B – Men miljöbyggnad är egentligen vårat bästa verktyg för att kontrollera.    

   

   

K - Och det fungerar bra med? Eller är det vissa saker som ni ser att det fattas?    

   

   

B – Vi har ju jobbat med det sen förra året och ingen byggnad är ännu klar så att vi har 

inte riktigt kunnat följa upp det så mycket än, så jag vet inte. Men fukt är ju sådan stor 

aspekt under byggnationen tex för där är det mycket kontroller och sånt som ska göras 

löpande vilket är mycket viktigt för oss. Att fukt vill vi inte ha det kommer bli ett 

problem för oss senare. Men där vet jag att det blir lite problematik, sen vet jag att det 

är problematik med att det är ett ovant sätt att arbeta med miljöbyggnaden dels de här 

egenkontrollerna men också att bokföra allt material det tar tid. Och det är ovant för 

entreprenörerna och det finns inte alla material och så, så där har inte riktigt leverantörer 

av material, byggarna och sen vi. Det hänger inte ihop hela vägen tyvärr det finns 

luckor.    
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H – Det tänker jag är ett viktigt och någonting som ni måste också även undersöka 

kanske till och med få verifierad när ni pratar med olika entreprenörer, känna på dom 

om de är mogna för att hantera dom här kontrollsystemen och jobba på det sättet. Är ett 

tips till er egentligen. Så att man verkligen kan få den kartläggningen på plats.    

   

   

K – Om vi går liksom lite mer konkret på vilka sätt påverkar ni andra aktörer att de ska 

minska sina utsläpp, hur gör ni det? Ni har nämnt lite om krav innan.    

   

   

H – Det är vårt viktigaste verktyg att krav ställa på en mer klimatsmart produkt i 

slutänden både under byggskedet men även under driftskedet.    

   

   

B – Som jag nämnde tidigare vi har inga krav på transporter tex som det är idag sen har 

vi börjat kolla på det, men är via miljöbyggnad och miljöpolicy och att själva företaget 

har både projektörer och entreprenörer tror jag det kikas på.    

   

   

H – Vad är det man kallar det för LCA analys för material det är väll inte riktigt fullt 

utbyggt än kan man säga. Hörde någon föreläsning om det för typ två år sen eller om 

det var ett år sen men den föreläsaren konstaterade ju att det inte finns någon färdig 

systematik egentligen för att göra den värderingen. Det man skulle önska är att man får 

typ ett datablad över så här ser LCA:n ut för det här materialet så vi inte ska behöva 

forska i det. Det är helt vansinnigt att man ska behöva göra sådana ansträngningar för 

att ta reda på klimatpåverkan för en kubikmeterbetong tex eller 100 kvm plastmatta 

eller vad nu är.    

   

    

K – Blir det lite att ni försöker göra sånt nu då när det inte finns eller hur blir det?    
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B - Nä det finns det inte riktigt tid och resurser till just nu.    

   

   

H – Lite det vi säger att vi kan ju inte hålla på med forskningsverksamhet.     

   

   

B - Sen finns det så olika metoder för att göra det och ingen byggnad är ju den 

andra, asså det går inte riktigt att jämföra egentligen för vi bygger inte likadana 

byggnader oftast.    

   

   

H – Det borde finnas någon form av branschstandard för det där helt enkelt. Om man 

kör 10mil eller 10 km om man tittar på totalen nationellt, om man köper en 

kubikmeterbetong då åker den i snitt 10 km eller vad det nu är, så man jobbar på det 

sättet istället för att varenda människa eller varenda organisation som bygger ska ta 

fram det exakta, det är väll egentligen på totalen för landet det är ju nationella miljömål, 

kan man få ha generella styrtag på det sättet.   

   

   

B – Sen brukar vi nämna någon gång under entreprenaden eller produktionen tex att 

dem ska tänka på att samköra sina leveranser och göra smarta val så. Sen vid 

projektering tror jag någon har nämnt våran resepolicy vi har på kommunen att man ska 

resa hållbart och hellre Skype möten och ska man resa att man ska tänka kollektivt tex 

eller samåka och så, eller köra flera möten här samtidigt så lite sådana utan att ställa 

krav men att vi ändå försöker påverka.    

   

   

H - Leva som vi lär helt enkelt.   

   

   

B – Vi försöker också påverka med att dom får in tänket med hållbarhet via 

miljöbyggnad, så att det inte bara att vi fyll i det här pappret så får vi det utan att de 
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själva måste jobba för att få fram vad vi vill ha liksom. Även om vi är där som stöd så 

klart.    

   

K – Lite kort med då för ni nämner att ni kommer använda tex krav, men vad säger ni 

om de inte skulle uppfylla de kraven ni ställer vad gör ni?     

   

   

H – Nä men klart det vi krav ställer på måste vi få leverans på för det är egentligen 

trösklar vi sätter upp, annars då kan vi egentligen inte handla den produkten om det 

liksom inte signar att det här ställer vi upp på. Och faktiskt leverera det. Märker vi att 

vi absolut inte får det och de inte tar det på allvar kan jag tänka mig att vi diskar den 

kanske i nästa skede den leverantören helt enkelt. Om det är en entreprenör som inte 

har förmågan helt enkelt.    

   

   

D – Om man kollar lite på, om man ska gå in på incitament, skallkrav, bonusar och så, 

tänker på det med betongen som ni nämnde har läst lite om att den kan minskas med 

70% tex. Att den är väldigt så som ni säger och att det ligger på recepten också lite hur 

dom gör betongen liksom. Finns det något som ni kan i liksom form av incitament eller 

skallkrav för att andra aktörer ska kunna skärpa sig?    

   

   

H – Kan inte recensera betongen industrin just nu men det vi ser det är att om när man 

ändrar recepten så får vi en produkt som inte torkar ut egentligen enligt dom behoven 

eller kraven vi vill ställa. Vi når inte 85% i våra betongkonstruktioner och det där blir 

ju besvärligt då.    

   

   

B – Produktionstiden blir förlängd och vi kan inte leverera för vi på tekniska kontoret 

har ju någon i andra änden som har beställt byggnaden, som ska flytta in. Så där har vi 

inte jobbat något för vi tycker att betongindustrin inte har något och vi har inte tid just 

nu att testa liksom och mixa med det. Men annars incitament vi har ju en del, nog mer 

straff kanske att dom inte får betalt om dom inte sköter sig. Men sen det jag nämnde 

med att registrera material i byggvarubedömning, där kör vi lite interna tävlingar mellan 

olika förskolor för att entreprenörer jag tror ibland läser de nog de här kravet och tror 

inte att det ska bli så efterföljt. Men det är en väldigt stör del av mitt jobb så jag sätter 

väldigt höga krav på att underentreprenören måste även vara med på det. Så då kör vi 

lite tävlingar med att vem som lägger in flest material och det ska vara förebyggande 
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och sådant. Lite sådana grejer mer för att få igång arbetet för innan dom är i rutinerna 

tänker vi nog inte riktigt straffa dem än. Och det är ganska nytt för oss också hur vi ska 

kontrollera det.   

   

   

H - När vi handlar upp går det ju att lägga in vite och så om de inte reder ut den frågan 

så det får betala pengar till oss. Kostar några hundra tusen om man inte har fått in rätt 

dokument i rätt tid eller vad det nu är, går ju att jobba med olika, morot och piska.    

   

   

K - Säg då tex dom som vinner tävlingarna, får dom någon ersättning eller något sådant, 

eller hur fungerar det?    

   

   

H - Ära och berömmelse är det inte så?    

   

   

B – Just nu är det bara tårta. Men det är väll lite mer för att skapa ändå.    

   

   

H – Positiv   

   

B – Ja och det blir speciellt roligt för vi har samma entreprenör på 2 olika förskolor så 

det blir lite internt. Platsorganisationerna triggar upp lite mellan dem.    

   

   

K- Skulle det kunnat bli ännu bättre om man säger att om ni vinner det här så får ni det 

här, säg då pengar kanske för det oftast det dom är mest intresserade av?     
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H – Det får dom ändå, vi ska inte behöva betala extra för något som vi redan kravställt 

på. Så det känns, betala samma sak två gånger det tycker jag känns oerhört märkligt.    

   

   

B – Dom har ju varit med på det från början det har stått i allt liksom är inte nått vi 

kommit på under tiden, så tycker också att det ska bara, men det här det vi testar med 

den här tävlingen tex är ju mer för    

   

   

H – Skapa positiv diskussion    

   

   

B – ja precis och att hela underentreprenörerna ska känna att dom är del av det.      

   

   

D – Det räcker oftast för då får man stämningen.    

   

   

H – Vi har ju ändå betalt för produkten.    

   

   

D – ja, ska vi gå över lite till offentlig upphandling som vi har som ett avsnitt där och 

det är det med lagen om offentlig upphandling.   

   

   

D – För ni upphandlar med offentlig upphandling?    
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H – Japp det måste vi, vi kan säga nästa att vi uppehållit oss en hel del kring dom 

frågorna indirekt på era tidigare frågor kan man säga. När vi handlar upp, LOU det är 

ju egentligen ett ramverk kring tider och hur vi ska annonsera osv. Men hela 

förfrågningsunderlaget är ju där vi krav ställer och sätter upp trösklar osv. LOU det är 

på något sätt blir som en gate för oss, som vi måste förhålla oss till. För vi kan inte gå 

med det till dig som entreprenör utan måste fråga alla som finns och kan leverera helt 

enkelt.    

   

   

D - Hört mycket från olika håll och läst också att många är på och vill att den ska 

förbättras, och så det är vad ni känner när ni använder den är det något ni tänkt att ni 

vill ska införas mer?    

   

   

H – I grunden tycker jag LOU är bra för det tar bort misstanke om att vi försöker gynna 

någon särskild eller enskild organisation. Vi kan ju inte det egentligen om vi inte ställer 

så pass specifika krav så att det bara finns en enda leverantör som kan leverera den 

produkten om man säger så. Men LOU det är lite som ett ramverk och ett hjälpmedel 

för oss hur vi ska handla. Det bygger egentligen på att man kan sätta upp 

skallkrav/trösklar kan man säga, levererar man inte den här produkten så som vi krav 

ställer då diskar vi dig redan när vi tittar på anbudet. Då utvärderar vi inte ens ditt anbud 

om du inte kan säga ja till dom här kravnivåerna. Sen finns det värderingsfrågor som 

skapar mervärden, mervärdensmodell som man också kan jobba med. Så att menar 

LOU är egentligen, kan ju ha det som ett hjälpmedel egentligen utvärderar att vi får det 

vi krav ställer på.    

   

   

B - Där kan vi också välja om vi vill lägga mer vikt vid tex miljöarbete och fokus på 

det.    

   

   

H – Prispåverkaden faktorer lite som vi säger med det här med 

utvärderings/mervärdesmodeller som brukar säga då. Så att man får liksom avdrag på 

priset om man kan uppfylla dom här punkter helt enkelt. Kan visa på den här förmågan.   
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D – För ni har inte tänkt vad ska man säga, att det kan bli lättare att upphandla krav om 

man utvecklar den lagen? Inget som ni tänker på?    

   

   

H – Lou? Vet inte, finns ju olika. Det där vid innovation kanske är svårt liksom att krav 

ställa på, nu finns det innovationshandlingar som är lite andra LOU men har inte 

fördjupat om det.  jag har för dålig kunskap om det. Däremot vet jag sedvanlig LOU 

upphandling hur det funkar med man kan krav ställ osv. Där är det ju så att sätter vi upp 

en tröskel så att man ska är det för oss naturligt att man uppfyller miljöbyggnad silver, 

kan man inte dokumentera det i ditt anbud då utvärderar inte vi dig som entreprenad. 

Då skruvar vi upp kravställningen på entreprenören. Så det är också ett hjälpmedel, I 

grova drag så som vi beskrivit är ju så LOU fungerar.    

   

   

K – nä för tanken bakom denna här frågan var lite säg tex att man jobbar ännu mer att 

det blir man ska försöka kommer mer åt hållbarhet, för då blir det lite annorlunda mot 

hur man gör nu och om detta kommer det här kanske vara ett hinder i framtiden 

någonting som inte möjliggör oss fullt?   

   

   

H - Nä ser inte det, ser du det Beatrice?     

   

   

B – Nä jag kan inte komma på nått, vi väljer ju vi krav ställer efter det och vi har ju 

redan det inbyggt i oss att vi ska bygga våra hållbara byggnader så ställer det här efter. 

Det som jag tänker kan bli är det här lokala aktörerna så att det kan bli långa transporter 

tex om en tysk entreprenör vinner men det kan man ibland kring gå beroende på. För 

det är också transport och klimatpåverkan.    

   

   

H - Men då kostar det extra pengar att transportera massa material det klart borde 

påverka priset, borde inte riktigt ske.    
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B – Tycker vi har både stora och små aktörer så jag tycker inte det har påverkats av våra 

miljökrav heller, sen så klart kanske man får vara mer en hjälpande hand i vissa frågor 

för de mindre men även de större. Så inte som jag sett så att det har påverkat och inget 

jag kan komma på utvecklingsmässigt heller.    

   

   

H – Vi får ju inte sätt upp konkurrensbegränsande faktorer kan man säga, så får inte 

stänga ute någon på det sättet. Är i den mån där som man kan känna isåfall att det 

påverkar men vi ser ju inte den det är liksom inte faktorresultat av upphandling utan vi 

hamnar inte där.    

   

   

B - Nä det är ju andra aspekter.   

   

   

D - Mjuka parametrar är nått som vi läst mycket och någon som återkommer mycket 

och som jobbas mer och mer med, tycker ni det är positivt för utvecklingen att arbeta 

med det?    

   

   

H – Vi vill ju få leverans, vi vill ju inte liksom ha det som att om man prisar in sig och 

sen inte levererar det här mervärdet för kommer la ändå få kontraktet. Så vill vi inte ha 

det, då sätter vi nog hellre upp en tröskel och sen på förmåga man kan titta. Vi vill inte 

liksom att man förhandla bort de här miljökraven genom att prisa in sig för vill liksom 

inte ha det som en sån utvärderingskriterie som man kan få ett mervärde kring.   

Är en tröskel som vi vill ha sen kanske mer kopplat till förmåga men vi jobbar inte 

riktigt så.    

   

   

B – Nä men det jag tänker för jag har läst andra upphandlingar från Fastighetsutveckling 

Jönköping. Där sätter de ju tex på att man ska visa upp tidigare projekt man har jobbat 

med miljöbyggnad och det kan ju begränsa så att man inte får in de nya villiga som inte 

kanske har jobbat med miljöbyggand tidigare. Så att för dom kanske har jättebra tekniks 

kompetens även att dom inte just har gjort miljöbyggnad tex att man inte får glömma, 

men sen är det ju bra att få se om de gjort det tidigare men vi jobbar inte efter det heller, 

som du sa.     
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Om dom har gjort de tidigare men vi jobbar inte efter det heller    

H - När vi ska köpa viss specifik kompentens det kan de va då men det är kanske mer 

kopplat till konsulter för vissa utredningar då har vi definitivt mervärdesmodeller. Där 

vi ställer höga krav på hur vi upplever deras förmåga, så då har vi ju mervärdesmodeller 

där dels man ska verifierar sin kompetens och bla bla och tidigare erfarenhet osv. Men 

sen har vi också intervjuer där man får presenterar så här tänker vi jobba med den frågan 

där vi bedömer deras förmåga att faktiskt leverera det vi krav ställer på. Det är svårt att 

bara hålla på att jobba med papper och få in sådana verifikat utan vi vill ha en dialog 

där vi sitter ett antal personer och intervjuar och då få dom ju liksom mervärde i vår 

mervärdesmodell om dom visar på bra förmåga som vi upplever att dom har då vid det 

intervjutillfället. Det går att jobba på massa olika modeller. Där vi jobbat mycket med 

intervjufrågor i vår utvärdering när vi handlat vissa konsulter och så vidare som vi vill 

ha särskild kompetens kring. Vi kan köpa en kompetens som vi kanske inte själva har 

för att skapa mervärde för oss som organisation. Om vi ska utreda miljöbyggnad eller 

just nu ska vi titta på BIM då som sådan fråga och då har vi inte den kompetens internt 

utan då handlar vi konsulter som har mer den kompetensen.      

   

   

K – Vi kan avsluta med en sista fråga och den här har ni också varit inne lite på, men 

det vi har läst lite om då säger dom att beställare har en väldigt central del, eftersom ni 

säger det här vill vi ha byggt. Och liksom lite det här få in det långsiktiga arbetet inom 

branschen. Och ni har redan nämnt lite det men tycker ni att ni är så viktiga?   

   

   

H – Tar vi vårt ansvar?    

   

K - Känner ni att det är ni som ska göra det ni har nämnt lite betongindustrin, säg genom 

att ni kräver på ett visst utsläpp så blir det svårt att använder man en betongstomme så 

kommer det inte bli, och då behöver byggindustrin tänka till, ser ni liksom lite sådana 

grejer som ni kan göra?   

   

   

H – Lite det vi är inne på, vi vill inte ju produktutveckla eller hålla på med innovation 

utan där vill vi ju faktiskt att dom som jobbar med just forskning och utveckling tar det 

ansvaret. Och går först, sen är vi ju bereda att tillämpa det när det finns liksom 



8. Bilagor  

86 

kommersiellt och kommersiella produkter. Vi kan inte och har inte heller råd att betala 

för innovation i våra projekt känner jag då.    

   

   

B – Och sen om vi beställare inte ställer krav, kan vi få väldigt blandade resultat då men 

samtidigt tycker jag det är lika viktigt att entreprenörer, projektörer och leverantörer av 

produkter är med på samma. För det kommer bli ett glapp någonstans och då är det vi 

som får lida för att inte vi får det vi har beställt. Men visst det är ju viktigt.    

   

   

H – Tack vare vi har miljöbyggnad som ambitionsnivå så ställer vi högre krav 

egentligen än vad myndigheterna ställer på oss som aktör. Vi säger att vi vill bygga 

bättre än vad myndigheterna ställer som krav på oss. Det sker hela tiden en förskjutning 

även på myndighetssidan, menar dom behöver också ta ansvaret tycker jag. Liksom att 

krav ställa på egentligen branschen hur    

vi ska agera, vad är lägsta nivån. Nu vill vi ju vara bättre än den hela tiden. Jag tycker 

vi tar ett stort ansvar.    

   

   

B – Där känns det nästan lite nu som att branschen går lite före myndigheten faktiskt.    

   

   

K – För tänkte säga för det är ju en väldigt snabb omställning, eftersom 50% till 2030, 

så det är ju lite där det är också även är svårt för myndigheten för det blir ganska 

drastiska åtgärder ganska fort.    

   

   

H – Lite som jag säger, jag tror att när det gäller bostadsproduktion så tror jag att det 

finns större möjligheter att titta på att öka trä andel i stommar osv än vad vi har. Vi har 

kåkar som kommer förändras över tiden, vad vet vi idag om hur framtidens skolor ska 

se ut i och med att man bygger fortfarande skolar likadant som man gjorde på 20-talet 

i princip, där det pågår liksom en snabb utveckling. Kanske inte har lärare om 5 år utan 

att man har AI som undervisar eleverna istället. Kanske inte har någon föreläsare utan 

du har någon sån där glasögon och så samtalar du med egentligen en robot som du tror 

är en människa, som är skitduktig. Så vad vet vi, klart då låser vi fast oss då i en lösning 

det funkar liksom inte heller.    
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B – Myndigheterna kanske måste öka sina krav eftersom de ända sätter lägsta nivån om 

man gå tillbaka till det. Det är många som lägger sig högre än myndighetskraven, vill 

man ändå pressa på utvecklingen hårt då är det ju myndigheterna som får öka sin 

ambitionsnivå.    

   

   

H - Måste kolla på potentialen, stor potentialen det är ju bostadsproduktionen vi bygger 

bara liksom en liten andel 10% av det dom bygger. Räcker att åka på Odengatan och 

titta på båda sidorna hur deras produktionsmetoder det är rätt mycket betong i dom 

stommarna kan jag säga.    

   

   

K – Absolut, de är inga små byggnader heller. Yes det var egentligen alla våra frågor.    

   

   

D – Tackar för svaren    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8. Bilagor  

88 

8.5 Bilaga 5 NCC   
  

K: Kristoffer Strand   

D: Daniel Andrésen   

N: NCC   

   

K - Först och främst vill vi tacka dig för att du ställer upp på denna intervjun till vårt 

examensarbete.   

N – Det var så lite.   

K- Och vi sa ju titeln om arbetet innan, så som en första allmän fråga vill vi veta hur 

länge du har jobbat inom företaget NCC?   

   

N– Jag har jobbat här sedan 2006 tror jag, så det blir väl 12 - 13 år. 2005 eller 2006, så 

länge så att jag har glömt bort.   

   

K – Vad har du för roll på företaget?    

   

N – Idag är jag hållbarhetschef på det som kallas NCC Building Sverige som är den 

svenska delen NCC och som bygger hus. Vi har en del som bygger anläggningar, vägar 

och broar också men jag är på hussidan då.    

   

K – Hur länge har du jobbat i den rollen?   

   

N– Sedan 2017.   

   

K – Vad jobbade du med innan?   

   

N– Innan var jag hållbarhetschef på det som heter infrastructure, så anläggningssidan. 

Och innan det så jobbade jag med miljöcertifieringar, miljöbyggnad, BREEM och så.   
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K – Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som är kopplade till miljö och 

hållbarhet?   

   

N – Som hållbarhetschef är det väldigt mycket strategiskt arbete, jag rapporterar ju då 

till ledningsgruppen i Building Sverige, hur vi går framåt med hållbarhet och vad vi vill 

gå fram inom, sätta upp mål och följa upp dem osv. Sen är det också att driva, jag har 

fyra hållbarhetsstrateger i min grupp som driver olika områden; energi och klimat, 

material och LCA, social hållbarhet och sen uppföljning av mål. Och en stor del för mig 

är ju då att se så dem driver områdena framåt.   

   

K - Är det ganska centralt område du har ansvar över då?   

   

N– Ja precis, i det här affärsområdet är vi 3700 medarbetare, 11 avdelningar men jag 

sitter centralt då under en stabschef som sen rapporterar till Sverigechefen. Så det är ju 

ett ledningsarbete.   

   

K – Perfekt.   

   

D - Då kan vi hoppa över till färdplanen och där finns det ett delmål till 2030 som 

understryker att utsläppen förväntas ha minskat med 50% jämfört med 2015. Vad tycker 

ni på NCC om den här utsläppsminskningen som förväntas ske?   

   

N– Vi var ju delaktiga i färdplanen och har även ställt oss bakom den. Vi var med i 

styrgruppen och jag satt med i projektgruppen när den togs fram, så det är klart att vi 

står bakom alla dem målen som står med i färdplanen. Samtidigt är det ju ett utmanande 

mål, vi kan inte bara fortsätta som vanligt för att komma dit utan vi måste agera. Men 

det är absolut nödvändigt och kritiskt ju, att vi får till det där målet.    

   

D – Yes, den understryker även att krav på produkter och byggnadsverk är lite för 

försiktiga och inte leder till något direkt klimatavtryck. Anser ni att dem behöver bli 

strängare för att målen skall kunna uppnås?    

   

N- Så är det ju, om man tänker på produkter som materialval, vi pratar ibland som 

produkter i hela byggnaden, men det finns ju inte så många krav idag utan det är några 

spetsprojekt som man ställer krav på, så det behöver absolut bli strängare. Tydligare 

från beställarsidan också för att vi skall få gehör och driva på företaget.   
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K - Är det främst beställarna ni tycker då eller är det ännu högre upp man skall öka dem 

här kraven?   

   

N– Egentligen så börjar det ju så tidigt som möjligt, vi tycker kanske att exempelvis 

arkitekterna skulle vara ännu skarpare och även att kommunerna skulle kunna ställa 

krav på markanvisningar osv. För att få bygga skulle man behöva jobba med frågorna 

mycket mer. Idag känns det inte som det är så tydligt från dem hållen eller när det 

kommer till beställarnivå heller, det är mycket pengar det handlar om istället. Så jag 

tror att man måste komma så långt upp i kedjan som möjligt för att få in frågan. Det blir 

dyrare ju längre ner den kommer också, när den kommer till oss där saker och ting redan 

är förutbestämda blir det dyrt att ändra i projekteringen osv.    

D – Precis, det kan ju anses som en utmaning och vad skulle du säga är den största 

utmaningen inom bygg- och anläggningsbranschen för att minska utsläppen?   

   

N– Det finns mycket hårda parametrar i våran bransch, tekniska utmaningar och så, 

men en av dem största utmaningarna är nog ändå förändringsbenägenheten, att få alla 

parter att ändra sitt arbetssätt och få dem att förstå att man måste tänka på frågorna och 

tänka annorlunda. Det är en stor utmaning, som jag tror har kommit till efter att 

färdplanen togs fram, en attityd och kultur så att det inte bara hamnar hos oss 

hållbarhetschefer eller hållbarhetspersoner utan att det finns med i alla led och instanser. 

Sen är det ett problem tycker jag att det är många leverantörer och aktörer på marknaden 

som går på lägst pris och inte går på det mest klimatneutrala. Och det här är ju då allt 

från underentreprenader till transport till materialprodukter.   

   

K – Tycker du att det är mycket motstånd om man vill göra något mer innovativt eller 

nytt? Är det mycket motstånd mot de?   

   

N– Ja men det börjar ändras tycker jag. Det känns som att det här året har svängt lite 

om man ser till attityder, om man ser till klimatet då, att folk börjar bli mer medvetna. 

I alla fall inom NCC så är det väldigt många som vill göra skillnad, har klimatångest 

och vill hjälpa till men kanske inte alltid förstår hur. Och man vill väl kanske då att 

beställarna skall trycka på lite mer, för vi har ju ett kontrakt där vi bygger det vi är 

ålagda att göra så att säga. Men absolut så finns det ju där, man gör som man brukar 

göra osv.   

   

D – Och om man ser till NCC:s utmaningar, vad är dem stora där?   
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N – En stor utmaning är materialen, vi mäter ju “scope 1 och scope 2”. Har ni koll på 

“Scope 1, Scope 2 och Scope 3” eller?   

   

K & D – Nej det har vi inte hört talas om.   

   

N– Okej, men när man rapporterar CO2 så delar man in dem i något som kallas 

“Scope 1, Scope 2 och Scope 3”, det är sådana här globala definitioner på vad som är 

direkta och indirekta CO2-belastningar på företag och vi rapporterar “Scope 1 

och Scope 2” som är till exempel våra egna bränslen från fordon och maskiner, vi har 

asfaltverk och så som har mycket drivmedel. Och sen även ute på arbetsplatserna då 

med bodar som skall värmas upp. Det här har vi koll på, rapporterar och har ett mål på 

att vi skall minska med 50% till 2020 och nu var vi nere på 32% minskning förra året 

då så det känns som vi är på en god väg. Sen det som kallas “Scope 3”, det är våra 

indirekta. Det är till exempel transporter till och från arbetsplatserna, det är allt inbyggt 

material, avfallets klimatpåverkan, och här är det mycket svårare att mäta. Och att få in 

den här datan från våra leverantörer och samla ihop så att säga, vi har inte riktigt den 

kontrollen i byggbranschen i allt vi använder. Vi har såklart fakturor på allt vi köper 

men kanske inte på det sättet att vi kan få in “Scope 3” då som det kallas. Så det tittar 

vi på nu och det ä vår största utmaning skulle jag säga. Sen kan man ju välja vilka 

leverantörer man vill fokusera på då, det kanske inte är gipsskivorna utan kanske bara 

betongen vi skall mäta i början och sådär. Men det kämpar vi lite med nu, hur skall vi 

kunna få kontroll på byggarbetsplatserna och allt material vi köper in, framförallt då 

alla transporterna. Och det tror jag är en gemensam utmaning för branschen också men.   

   

K - Är det här något bara ert företag gör eller är det ett större arbetssätt som fler företag 

gör likadant?   

   

N - Det finns alltid en massa olika utvecklingsarbeten och så men mycket gör vi ju 

själva skulle jag säga och dem stora bolagen där vi brukar räkna Skanska, Peab, oss 

själva då och Veidekke och JM kanske också då, dem kämpar nog med samma 

utmaningar. Sen kan vi ha kommit lite olika långt i olika delar av det här då. Men att få 

kontroll över det här som kallas “Scope 3” kommer vara en stor utmaning och det är 

även nödvändigt för att kunna minska. När jag var på anläggningssidan så var det lite 

lättare för när man bygger en väg eller en bro så är det inte så mycket olika materialslag, 

inte i alla fall om man jämför med ett hus och då är det mer dem här bränslena på fordon 

och maskiner. Så där har vi ganska bra koll men på hussidan ändras materialslagen hela 

tiden, det kommer nya typer av fönster, det kommer nya typer av skivor osv. Och vi 

använder oss av olika leverantörer. Och att få koll på det är en utmaning men kommer 

vara jätteviktigt för att minska. Göra LCA:er till exempel, för det är inte särskilt vanligt 

i vår bransch över huvud taget, att det finns krav på det. Det börjar komma lite smått 

men.    
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K – Skulle du säga att LCA skulle vara något bra i framtiden?   

N– Ja det tror jag. Men det är lite oklart ännu hur man gör en LCA, vad som skall ingå 

osv. Så där pågår det ganska mycket utvecklingsprojekt i branschen. Men det kommer 

ett lagförslag på klimatdeklaration 2020 som jag tror på. Även om man bara deklarerar 

hur mycket klimatpåverkan man har så är det ett steg till att sedan kunna minska. Men 

idag gör vi inte det och det skulle vi välkomna om det gjorde. Det kommer lite nu 

kopplat till miljöbyggnad och BREEM certifieringarna, det finns ju nu en förskola nere 

i Göteborg som heter “Hoppet” som skall vara så nära klimatneutral som möjligt. Det 

är ju så när anbuden är lite annorlunda, då får även vår organisation agera annorlunda 

när man tittar på den biten då, men jätteviktigt är det.    

   

K – Men det låter lite som att det är på gång lite mer det här att man tar hänsyn mer och 

kollar mer på miljöbelastningen.   

   

N – Ja det gör det. Om man bara jämför med ett år sedan så har det hänt jättemycket, 

sådana förfrågningar som kommer då. För något år sen kunde jag räkna dem här 

projekten, LCA kanske jag fortfarande kan men förfrågningarna som kommer nu är 

betydligt fler, lite ketchup-effekt och jag tror kanske att färdplanen har drivit på det här. 

Även den ökande debatten i samhället tror jag. Det kommer mer, kanske inte 

förfrågningar men i alla fall påståenden från fastighetssidan att dem vill titta på vår 

klimatpåverkan i produktion också. Förut har man bara varit intresserad av byggnaden 

vi lämnar efter oss och driften av den, men nu har vi minskat där ganska mycket så nu 

blir det en större del på hur mycket det blir när vi bygger. Så det är ett hårdare tryck 

men det välkomnar vi, eller i alla fall jag som jobbar med hållbarhet. Ne men det gör vi 

nog allihop sen gäller det ju att kunna ställa om såklart.    

   

K - För att tillägga där, så från dem andra vi har intervjuat så är det många som har fått 

upp ögonen för det här och att de börjar prata allt mer om de alltmer nu efter färdplanen 

togs fram.   

   

N- Färdplanen har ju blivit som att vi har en gemensam rapport att hålla i, att referera 

till och att vi har skrivit under den. Sen står det ju inga detaljer där hur vi skall göra det 

hela men det är inte det viktiga, för att när man pratar med ledningar och sådant så har 

man det att det här har vi skrivit under och det är inte bara vi utan alla jobbar mot ett 

gemensamt mål. Det blir ett större fokus från ledningarna att det inte bara är något vi 

kämpar med, för då kan man känna att det är lite tröstlöst eller så.    

   

K – Och bara en sista innan vi hoppar vidare, en följdfråga på LCA:n där, är inte det 

riktigt standardiserat då ännu att använda?   
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N– Det finns ju en hel del standarder kopplade till LCA, men LCA är inte direkt mitt 

område, men det finns en del olika verktyg, man tittar på delar i hela processen osv. Det 

börjar komma fram lite mer riktlinjer vad man skall använda och så men nej helt och 

hållet är det inte så. Man har inte enats om att vi använder det här så man kan inte 

jämföra byggnader med byggnader direkt som jag förstår det. Man skulle nog behöva 

komma upp lite mer i kritisk massa också tror jag, eller antalet LCA:er för att kunna 

titta på det bättre. Men det har hänt väldigt mycket bara från i höstats till nu tycker jag.    

   

K – Och lite eftersom det är intressant är för att det har kommit upp i dem andra 

intervjuerna också, så det stämmer lite du säger att det är på gång.    

N – Det är bra att jag inte är helt fel ute då.   

   

K – Precis.   

   

D - Då hoppar vi över till hållbarhetsavsnittet och studier visar då på det som du sa förut 

att det är priset som styr i beslutande situationer och att andra aspekter inte väger lika 

tungt. Hur tycker du det långsiktiga perspektivet ser ut i branschen? Finns det ett 

långsiktigt perspektiv?   

   

N– Nej det tycker jag nog inte om jag skall vara ärlig. Jag tycker att det pratas ganska 

mycket om ett långsiktigt perspektiv på konferenser och sådär, men i det konkreta 

projektet tycker jag man fokuserar på just sitt projekt, man har det i fokus, inte så 

mycket vad som kommer innan och det som kommer efter.   

   

D – Och vad tror du att anledningen till det är att man inte har det?   

   

N– Jag tror det handlar om ekonomi helt enkelt, att det ofta är olika enheter. För jag såg 

det, det kan ha förändrats sen den tiden jag var på anläggningssidan men där hade vi 

Trafikverket som en stor beställare och där kunde vi se att det var helt olika enheter 

som hade driften av en väg mot dem som hade byggnationen av den. Och då tittar man 

ju inte på helheten, man tittar inte på att om vi bygger dyrare här så tjänar vi in det i 

driften helt enkelt. Och lite samma kan jag tycka det är på byggsidan, att det ofta är 

olika enheter hos beställaren som har olika ekonomiska resultatkrav. Eller på 

kommunen också, man har en peng det här året man skall lägga på att bygga en skola 

sen kanske man inte pratar så mycket med den enheten som skall förvalta skolan. 

Kortsiktiga investeringsbeslut helt enkelt som spärrar långsiktiga helheten.   
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K – Hade det behöver vara lite mer kommunikation då kanske?    

   

N– Ja men det tror jag, förståelse för varandra och inom olika enheter och kanske inom 

olika aktörer i branschen då.    

   

D – Kan det då finnas ett samband eller koppling med hur projekt och anbud vinns med 

syn på liksom långsiktigheten?    

   

N – Ja men det blir ju liksom kontentan av det så klart, att om man har ett ekonomiskt 

resultat på en enhet så kanske man som jag sa lite grann man kanske inte funderar på 

vinsten i drift och förvaltnings skedet utan man kanske mer fokuserar på vad kommer 

ekonomin vara för det här projektet då. Och då blir anbuden ofta vunna eller 

upphandlade utifrån pris, till och med delentreprenad kan det ju vara det händer hel 

entreprenader ibland.    

   

K – Då är det fokuset just bara vid byggnation vid upphandling då?    

   

N – Så uppfattar jag det sen kanske inte jag sitter på all information om det här men, 

men sådana långsiktiga perspektiv som tex 2030 eller 2045 eller så det är väldigt sällan 

de diskuteras. Som vi hade i färdplanen.    

   

K – Om vi går vidare, forskare nämner att beställare står i centrum för hållbar utveckling 

och att de är bland de mest inflytelserika i den utvecklingen. Och kan genomföra olika 

mål på sina projekt genom miljökrav, skallkrav incitament mm. – bakgrund till 

området.    

   

Då undrar vi på vilka sätt kan aktörer tex beställare påverka er som entreprenörföretag 

för att försöka minska era utsläpp?     

   

N– ja men det är tydligt att de är så att får vi kundkrav eller beställarkrav eller skallkrav 

så kommer vi ju utföra det. Vi utför alltid det vi har i kontrakt sen kan vi göra mycket 

mer, men då börjar det handla om ledningens vilja eller företagets styrelses vilja osv. 

Men det vi har från en marknadsaktör på oss eller ett kundkrav på oss kommer vi alltid 

utföra så det är ju ett enormt tryck om dom trycker på oss tex som ni nämnde om 
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Vasakronan vi pratade med för någon månad sen, tycker att dom bör ställa krav på vår 

produktion vår logistik och transport till och från byggarbetsplats tex och våra bodar 

energikraven där. Då kommer vi jobba med den frågan vi jobbar med den ändå men det 

kommer bli ett ännu hårdare tryck när vi får beställarkrav. Så det är kanonbra sen jobbar 

dom lite olika beställare en del jobbar med bonusar trafikverket bla incitament och 

bonusar så det är lite olika hur man ställer kraven. Men skulle också vilja tillägga att 

det inte funkar att bara ställa krav utan man måste följa upp dem också från 

beställarsidan annars är det ofta så att man glömmer bort dom, eller dom får inte fokus 

i projektet. Hållbarhetsfrågan är ofta ändå så att man måste poängtera dom vart efter 

annars glöms dom kanske bort i själva produktionen av huset. Uppföljning är viktig.    

   

D – Hur skulle, om du har något exempel på det hur beställarna skulle kunna uppfölja 

det?    

   

N– Nä men man skulle kunna tex begära in hur mycket bränsle det har gått åt i maskiner 

eller hur mycket energi bodarna utger, har vi köpt de mest energieffektiva, eller hyrt 

gör vi ju arbetsbodarna osv och begära in sån data helt enkelt.    

   

K – Men hur, men du tycker i dagsläget att uppföljningen är ganska, eller hur tycker du 

uppföljningen är nu?    

   

N– Den blir bättre och bättre men har potential om jag utrycker mig så, att ökas. Tror 

att kraven kanske kommer mer och mer men uppföljningen släntrar efter lite grann.    

   

K – Om vi går tillbaka lite till det med du sa att olika företag gör lite olika vissa ställer 

krav vissa har bonusar, miljöbonusar. Från ert sätt vilket föredrar ni eller vilket tycker 

ni fungerar bäst?    

   

N– Det kanske jag inte är person att svara på det där beror lite på upphandlingsform. Vi 

förordar ju att jobba med något som kallas partnering då om ni har hört om det eller 

samarbetsavtal där vi är mer öppna med gemensam ekonomi osv. Och i den typen av 

projektet sätter man gemensamma mål också. Då kan man ju, då jobbar man mot samma 

mål på ett helt annat sätt i ett gemensamt lag liksom. Så det är väll det absolut bästa kan 

jag tycka.    

   

K – Bara på det vi nämnde innan som en sista fråga på det här kapitlet, tycker ni eller 

tycker du att det stämmer att beställaren har en viktig roll att driva hållbarhetsarbetet?    
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N– Absolut det tycker jag, dom har en jätteviktig roll men samtidig så är det ju ett 

gemensamt ansvar vi tryckte mycket på det från vårt håll när vi var med i 

färdplansarbetet också att det måste vara en hel kedja med den skapades ju som oss 

entreprenörer det var Skanska som tog initiativet att göra färdplanen men om det ska 

lyckas så måste alla i kedjan vara med då. Vi ser ju tillsammans med Skanska och Peab 

och dom andra stora att vi har ju ett ansvar som stora entreprenörerna att driva de andra 

entreprenörerna framåt också. De mindre aktörerna kommer inte kunna klara att lägga 

som jag sa att jag har 4 hållbarhets strateger tex. Det klarar man inte på ett mindre bolag 

så vi har ett ansvar att driva det framåt att leverantörer tar fram dom material osv men 

absolut har beställarna en av dom absolut viktigaste rollerna.    

   

K – Tycker du även att det behövs hjälp uppifrån alltså nationellt sett, liksom krav och 

sådana grejer uppifrån behöver det hjälpa till eller klarar ni det som aktörer om man 

säger?    

   

N– Du tänker på politiska kontra marknadsaktörerna?    

   

K – Precis    

   

N– Jag tror det behövs politiska incitament också tror att det är det som har gjort nu 

kanske att det börjar rulla lite snabbare också, färdplanen är framtagen för att Sveriges 

regering satt mål på att vi ska vara klimatneutrala 2045. Vi ser ju det många städer 

börjar säga att dom ska vara klimatneutrala olika årtal och så, det driver ju. Det är ju en 

långsiktig hjälp tror jag att få rätt lagkrav och rätt stöd så sen kan branschen driva 

väldigt mycket också. Vi behöver ha det, det är ytterligare en tyngd till varför vi jobbar 

med frågan så är det.   

   

D – Då hoppar vi till sista avsnittet till offentlig upphandling. Från beställarnas sida har 

vi hört nu på intervjuer att dom tycker det fungerar bra med LOU, men vi har läst att 

aktörer som tycker den behöver genomgå en utvecklingsprocess vad känner ni som 

entreprenörer kring det LOU?    

   

N– Jaa ute och tassar på ett lite annat område än mitt eget på marknadssidan här, LOU 

kan bli väldigt strikt om man tar det till sin spets så att säga från beställare sidan driva 

igenom det hårt. Jag vet att trafikverket tex är väldigt rädda för överklaganden, dom 

jobbar alltid efter LOU och har stora projekt som dom inte vill försena och då vågar 

man inte skriva in så mycket nya idéer och innovationer där för då är man rädda att det 

kommer överklagas och det drar ut på en lång process. Andra aktörer kanske vågar 

skriva in det på annat sätt i kommuner osv. Både ja och nej så kan man säga att det är 
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bra att jobba med LOU vi gör ju det. Samma sak där vi vill gärna komma in tidigt vill 

alla aktörer för att kunna påverka dom här frågorna också. LOU kan göra att det låser 

sig i vår innovationsförmåga helt enkelt till att man blir väldigt låst till lösningar oftast 

från beställare sidan, ni ska använda det här materialet eller så vidare. Då blir vi mer en 

utförare så får man säga. Men det finns, i alla fall våra jurister hävdar ju att det går att 

jobba med LOU på ett annat sätt än vad tex trafikverket oftast gör och det har väll tror 

jag blivit bättre med åren också att man övar sig i det.    

   

K – Vet du vad på vilka punkter det kan ändra sig?    

   

N– Nä jag vågar faktiskt, är inte så duktig på LOU så vågar inte ge mig in i det.   

K – En annan fråga där du sa att dom är rädda för överklagan, är det mycket överklagan 

på projekt?   

    

N – jag har ingen procent på det men jag upplevde när jag var på anläggningssidan att 

det var ganska mycket överklaganden ja. Sker nog också på vår sida det gör det nog lite 

mindre skulle jag säga. Då blir projekten försenade det blir problematiskt för oss också 

för vi kanske har riggat en organisation som ska ut och så vidare.    

   

K – Sen är det ganska ofta tajta tidplaner också så det blir ju som sagt som du säger det 

blir ju ett problem. Och där kanske en punkt att kolla lite på gällande hur LOU fungerar 

då?     

   

N– Ja och vad jag har förstår har andra länder tolkat LOU, det är ju ett eu direktiv från 

början annorlunda så vi kanske är dom mest rigida i det då. Men som sagt är ingen LOU 

expert heller men jag tror att här kanske man ska kunna hjälpa till från 

upphandlingsmyndigheten också osv, titta på olika texter och formuleringar som man 

skulle kunna ha på klimatområdet som känns korrekta. Någon slacks standard också för 

vad man använder då.    

   

K – Det kan jag också nämna att det har vi faktiskt stött på när vi läst lite, om just antalet 

överklagan och då är det lite som du säger eftersom man tolkar det olika så blir det olika 

och jämför man bara liksom Danmark med Sverige så är mängden överklagan ganska 

stor skillnad mellan länderna.    

   

N– Det är ju så det handlar om kultur också hur vi som land är vana att agera på juridik 

osv, det kanske danskarna oftast är lite mer öppna för olika lösningar. Också förstått att 
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engelsmännen har en liten annan approge till det hela, kan bara se på när jag jobbade 

många år med miljöcertifieringar när dom kom, att det dom flesta kommuner och så 

skriver in miljöbyggnad i skolor och förskolor och sjukhusbyggnader osv men på infra 

sidan så har det nästan varit helt omöjligt att få in det som kallas ciqval som är ett 

miljöcertifieringssystem på anläggningar. För att man inte vågade skriva in det på 

trafikverket nu har man börjat tror jag och hittat vägar framför det men tog 

mycket mycket längre tid. Så där ser man ju att LOU kan tolkas på olika sätt då eller 

hitta olika vägar men det är mer en jurist fråga faktiskt än mitt expertområde.    

   

K – Det förstår vi, men det blir lite så det blir ju egentligen lite som vi också märkt 

eftersom vi har gjort dom här intervjuerna, att den här sista delen frågeställning 3 det är 

nästan egentligen ett annat yrkesområde alltså en annan roll som har hand om dom 

frågorna. Jämfört med dom två första, så att vi förstår.    

   

N– Men å andra sidan apropå utmaningar då så är det kanske det som är, nu tänker jag 

högt här för er men det är ju kanske just det som är själva nyckel till det här då, att man 

skulle få med sig juridiksidan att jobba med frågan. För det kanske ofta hamnar hos oss 

såklart på hållbarsidan men kanske också marknadssidan att jobba med det, men ibland 

behöver man jobba lite över funktionsgränserna för att komma framåt så att säga. Det 

är en tanke som väcktes hos mig i alla fall.    

D– Men det är ju bra, och ett som vi har läst om ett begrepp är ju det här med mjuka 

faktorer med kunskap och erfarenhet. Är det något som kan vara smart att lägga mer 

fokus på i upphandling för att kanske få bort just lägsta pris?    

N– Ja men det tror jag, att man utvärderas på det. Och om man bara Hoppet förskolan 

där i Göteborgstad nu vad jag förstod. Jag har inte kollat på det själv men pratade med 

en kollega nyss som var involverad att 50% på mjuka parametrar där. Det är väldigt 

hög andel att utvärderas på mjuka parametrar. Ibland får vi ju projekt, vi är inte lägst i 

pris men är bäst på dom mjuka parametrarna och det tycker vi såklart är väldigt bra. Ett 

stort bolag som oss har vi ganska mycket overheadkostnaderna som gör att ett mindre 

bolag kan vara mer effektiva, för dom har inte en juridikavdelning dom har inte en 

hållbarhetsavdelning men då kanske vi kan vinna på dom här mjuka parametrarna. Så 

det är klart att den är väldigt bra och tror att den är bra för klimatet också då kan man 

lägga in dom frågorna där och innovationer och göra annorlunda osv.    

   

D – Det är bra vi kan avsluta med en fråga här, hur ert fortsatta arbete ser ut nu mot att 

nå det målet till 2030 framförallt som vi fokuserar på då?    

   

N– Mm, ja men dels så är vi med i färdplansarbetet så dom workshopar och 

gemensamma, det drivs från BI en hel del aktiviteter där då. Sen har vi ju som jag sa ett 

mål till 2020 och vi är snart där, på co2 på scope 1 och scope 2 men nu sitter vi och 

tittar på scope 3 och hur vi ska kunna mäta och sätta mål på den delen då som kommer 
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vara tror jag avgörande och vi jobbar också mycket med utveckling av LCA sidan och 

försöker komma in där. Jobbar också ganska mycket med, eller mitt fokus ligger ganska 

mycket på att informera ut till dom här 3700 personerna som sitter under i mitt 

affärsområde, att få dom att förstå vad är klimat och vad kan dom göra i olika roller, 

om dom jobbar på inköp eller platschef kan man alltid göra något. Ska man vara helt 

ärligt så är det inte alla som vet exakt vad dom faktiskt kan göra, många vill göra mycket 

men man behöver nog bli ganska konkret då. Som platschef kan beställa en bättre bod 

till yrkesarbetarna tex. Mycket information för att få med sig alla och sen också sitta på 

hur vi kan mäta och följa upp bättre.    

   

K – Skulle utbildning och liksom information kunna hjälpa till det här med att ni säger 

att många inom organisationen som gärna vill göra något men inte riktigt vet vad?    

   

N– Ja det tror jag är A och O faktiskt. Utbildning på specifikt för den funktionen man 

är i så man verkligen förstå vad gör jag då, och som sagt igen tycker att sen den här 

sommaren som var så är det väldigt många som fått upp förståelsen för klimatfrågan att 

det är viktigt och bråttom förut kanske man kunnat duckat den lite granna. Det känns 

som att det sprider sig ganska snabbt att man vill göra något, från att man vill till att 

förstå vad man kan göra man kanske kan förstå vad man gör privat för det skrivs ganska 

mycket om det, men vi måste få ut också vad kan man göra för NCC räkning så att säga. 

Så det jobbar vi mycket med information och utbildning i det.        

   

K – Klockrent, där var vi faktiskt igenom alla våra frågor.   

   

N – Vad bra då hann vi.    

K – Precis, Tack för att du ställde upp!   

N – Tack själva, ha en trevlig helg också.   

D & K – Detsamma 

 

 

 

 

 

 




