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medverka vid intervjuerna och andra viktiga moment under studiens gång. 
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har utförts på Peab division Väst, en del av Peab-koncernen som är ett 
av Sveriges största byggföretag. Studien syftar till att ur ett byggföretags perspektiv 
identifiera vilka områden som bör mätas med hjälp av indikatorer för att bli en hållbar 
samhällsbyggare. 

Hållbar utveckling är ett begrepp och förhållningssätt som ständigt växer och anpassas mot 
olika branscher. Tankesättet är dock det samma oavsett bransch, att uppfylla dagens krav 
och behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Peab har fram till idag inte haft en tydlig strategi för hur företaget ska arbeta mot en hållbar 
utveckling, men i och med den nya visionen som togs fram hösten 2010 är tanken att 
företaget ska hitta ett arbetssätt att förhålla sig till. I samband med visionen framställdes en 
definition som bygger på begreppet hållbar utveckling och innehåller riktlinjer för en hållbar 
samhällsbyggare.  

Peab vill uppnå en hållbar produktion, där kan varje färdigt byggprojekt ses som en 
slutprodukt. För att Peab ska kunna sträva efter att bli en hållbar samhällsbyggare krävs det 
att företaget mäter sina byggprocesser. Studiens fokus har varit att ta fram indikatorer 
anpassade till Peabs byggprojekt. Den omfattar de befintliga klassificeringssystemen 
BREEAM,LEED, Miljöbyggnad och GRI samt teoretiskt framställda indikatorer inom området 
hållbar utveckling.  

Metoder som använts i examensarbetet är litteraturstudier och intervjuer.  Utöver dessa har 
det även gjorts en workshop tillsammans med medarbetare från Peab där relationsdiagram 
gjordes över kritiska områden. Det har även gjorts en kortare utvärdering av resultatet för 
att validera dess användbarhet i ett verkligt byggprojekt. 

Enligt en nulägesanalys visade det sig att företaget inte utför några kontinuerliga mätningar i 
sina byggprojekt. Examensarbetet har resulterat i 27 stycken projektspecifika indikatorer 
inom områdena: Utsläpp, Vattenförbrukning, Avfall, Energi, Material, Logistik, Ekologi, 
Närhet, Mångfald, Inomhusmiljö, Samhälle samt Effektivitet. Områdena ska ses som 
företagets förbättringsområden inom hållbart samhällsbyggande. För att vara en hållbar 
samhällsbyggare krävs det att företaget mäter sina byggprocesser inom ovan nämnda 
områden. 

Med hjälp av indikatorerna ska företaget sätta upp nya mål för hur det framtida 
hållbarhetsarbetet ska utvecklas. Genom en implementering av indikatorerna i 
byggprojekten kommer företagets vision att stärkas. Indikatorerna kommer visa på hur 
företaget ska förhålla sig till bland annat en minskad resurs- och energianvändning, val av 
transporter, ökad effektivitet samt samhällsintegration. För att indikatorerna ska visa på 
företagets hållbarhetsarbete krävs det att kontinuerliga mätningar utförs. 
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ABSTRACT 

This Master’s thesis has been performed at Peab division West, a part of Peab, one of 
Sweden’s largest construction companies. The study aims to from a construction company's 
perspective, identify areas which should be measured by indicators in order to become a 
sustainable construction company.  

Sustainable development is a concept and approach that continues to grow and adapt to 
different industries. The way of thinking is however the same regardless of the industry, 
aiming to meet today's demands and needs without compromising future generations 
abilities to meet their needs. Until today Peab has not had a clear strategy for how the 
company should work towards sustainable development, but with the company’s new 
vision, developed in the autumn of 2010, a new sustainable working method has to be 
developed. Together with the new vision, a definition based on the concept of sustainable 
development has been developed which provides guidelines for a sustainable construction 
company.  

Peab wants to attain a sustainable production, where each completed building project can 
be seen as a final product. In Peabs efforts to become a sustainable construction company it 
is necessary that the company conducts measurements of their construction processes. The 
focus of this study has been to develop indicators appropriate to Peabs construction 
projects. It covers existing classification systems BREEAM, LEED, Miljöbyggnad and GRI, and 
theoretically obtained indicators in the field of sustainable development. 

Methods used in this Master’s thesis are studies of literature and interviews. In addition to 
these, a workshop has been put together with coworkers from Peab where relationship 
diagram of each critical area was made. A brief evaluation of the results was also made to 
validate its usefulness in a real construction project. 

An analysis of the company’s current working methods revealed that they did not do any 
continuous measurements of sustainability during their construction projects. The Master’s 
thesis resulted in 27 project-specific indicators in the areas of: Emissions, Water, Waste, 
Energy, Materials, Logistics, Ecology, Proximity, Diversity, Indoor Environment, Society and 
Efficiency. These areas should be seen as areas of improvement for the company in their 
efforts to become a sustainable construction company. To be considered a sustainable 
construction company, it is necessary that the company measures their construction process 
in these areas. 

The indicators will help the company to set new goals for how their future sustainability 
work should be developed. Through an implementation of the indicators in construction 
projects, the company's vision will be strengthened. The indicators will show how the 
company should relate to, among other things, a reduction of resource and energy 
consumption, choice of transport, increased efficiency and social integration. In order for the 
indicators to correctly indicate the company’s level of sustainability must continuous 
measurements be performed. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 

 

Agenda 21 FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling som antogs vid 
konferensen i Rio de Janeiro 1992. 

BASTA Registersystem skapat av flera svenska byggföretag för att påskynda 
och bidra till utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter. 

BBR Boverkets byggregler är en regelsamling för byggande utgivet av 
Boverket, Sveriges myndighet för samhällsplanering, byggande och 
boende. 

Beställare Person som fattar beslut om att starta ett projekt och skriver 
beställningen eller projektdirektiv. 

BRE Building Research Establishment, en före detta Brittisk myndighet (nu 
en privat organisation, som finansieras av byggbranschen) som 
bedriver forskning, rådgivning och testning för byggandet och byggd 
miljö inom Storbritannien. 

Bygga-bo-dialogen Bygga-bo-dialogen (2003-2010) var ett unikt samarbete mellan företag, 
kommuner och Sveriges regering för att få en utveckling mot en hållbar 
bygg- och fastighetssektor i Sverige.   

Byggherre Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare. 

De sju 
ledningsverktygen 

Är i första hand till för att strukturera verbala data och verbal 
information. Dessa data kan t ex samlas in genom brainstorming eller 
liknande tekniker. Det insamlade materialet struktureras ofta i flera 
steg och helst ska deltagarna kunna enas om strukturen. 

Faktor X Koncept avser reducering av den totala resursanvändningen för att 
skapa förutsättningar för en effektivare användning av resurserna. 

Fem S En japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. De 
fem S:en står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se 
till allt.   

FSC Forest Stewardship Council är en oberoende internationell organisation 
som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. De utvecklar regler och 
rekommendationer och utfärdar certifieringar för de företag som 
uppfyller deras krav. 

Green Building Även kallat Gröna hus, är riktat till företag och organisationer som vill 
effektivisera energianvändningen i byggnader. En byggnad med 25 
procent mindre energianvändning än tidigare eller jämfört med 
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nybyggnadskraven i BBR kan Green Building-certifieras. 

INKA System för leverantörsupphandlingar. 

ISO Internationella standardiseringsorganisationen är ett internationellt 
standardiseringsorgan som arbetar med industriell och kommersiell 
standardisering. 

ISO 14001 En standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning för 
alla typer av organisationer och företag. 

Just in time JIT är en planeringsfilosofi som bygger på en strävan att producera och 
leverera varor i precis den mängd som behövs vid rätt tidpunkt. 

Lean production En filosofi med syfte att med hjälp av Lean identifiera och eliminera alla 
faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. 

Masstransporter Väl planerade och samordnade leveranser där maximal volym erhålls.  

 

Peabs 
uppförandekod 

I Peab gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och 
nationella lagar gällande mänskliga rättigheter, arbetssätt, miljö och 
korruption. Den uppförandekod som Peab beslutat om är baserad på 
FNs Global Compact och följer också Peabs kärnvärden – jordnära, 
utvecklande, personlig och pålitlig. 

Planket Peabs interna webbplats. 

Selektiv rivning När en fastighet ska rivas så bör alltid en selektiv rivning utföras innan 
grävmaskinen börjar. Trä, elavfall, metall, mattor och glas med mera 
separeras för att få en så miljömässigt riktig rivning som möjligt. 

Suboptimering Innebär att företag optimerar en uppgift ur en aspekt men att denna 
lösning är icke-optimal ur en annan aspekt. 

Underentreprenör Entreprenör arbetandes under och anställd av projektets 
huvudentreprenör, ej projektets beställare.  

US Green Building 
Council 

Ideell organisation som arbetar för en hållbar framtid genom att sträva 
efter kostnadseffektiva och energibesparande gröna byggnader. Ligger 
bakom klassificeringssystemet LEED. 

US National 
Research Council 

Även förkortat US NRC, utför de flesta av USA National Academies 
studier. 

World Business 
Council for 
Sustainable 
Development 

Även förkortat WBCSD, en global sammanslutning av ca 200 företag 
som behandlar hållbar utveckling. WBCSD hjälper företag att utforska 
en hållbar utveckling, dela kunskaper, erfarenheter och bästa praxis. 
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1 INLEDNING 

I avsnittet beskrivs bakgrunden till examensarbetet, dess problem och vilka avgränsningar 
som gäller. 

1.1 BAKGRUND 

Peab har sedan hösten 2010 antagit en ny affärsplan där visionen är att bli ”Nordens 
Samhällsbyggare”, en föregångare i Norden för hållbart samhällsbyggande. I linje med den 
nya affärsplanen har Peab tagit fram en definition1 av vad hållbart samhällsbyggande 
innebär för företaget. Definitionen är indelad i tre dimensioner: miljö, ekonomi och socialt 
ansvarstagande. För att förstå företagets intention krävs det att bakgrunden till uttrycket 
klarläggs. 

1987 utkom den så kallade Brundtlandrapporten från World Commission on Environment 
and Development2 där begreppet hållbar utveckling definierades som ”förmågan att göra 
utvecklingen hållbar - se till att den uppfyller dagens krav och behov utan att äventyra våra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (WCED, 1987). Rapporten 
innebar en ny syn på samhällsplanering och förutsatte förändring av samhället. Nästa steg 
togs 1992 under Förenta Nationernas konferens i Rio de Janeiro då handlingsprogrammet 
Agenda 213 utökade begreppet hållbar utveckling med en ekonomisk, social och miljömässig 
dimension (Nilsson, 2001). 

En förutsättning för hållbar utveckling är väl fungerande och hållbara städer.  För att få en 
hållbar stad är en förutsättning för att kommunen tillämpar en god fysisk planering 
(Miljövårdsberedningen, 2001) och enligt Formas (2004) bör samhällsbyggnadssektorn ses 
som ett användbart verktyg för kommunen. Därför bör en satsning på 
samhällsbyggnadssektorn ses som ett starkt styrmedel för att uppnå ett hållbart 
samhällsbyggande och därigenom en hållbar utveckling (Formas, 2004). 

Idag står den svenska samhällsbyggnadssektorn för mer än 40 procent av 
energianvändningen och 22 procent av de totala transporterna i samhället (IVL Svenska 
Miljöinstitutet, 2010). I världen står byggsektorn för 40 procent av materialförbrukning 
(Brown, 2008). Eftersom sektorn står för en stor del av resursanvändningen är den därför 
viktig att förbättra för att nå hållbar utveckling, men samtidigt utgör den en viktig del i den 
svenska samhällsekonomin med stor inverkan på sysselsättning, folkhälsa samt 
miljöutveckling (Formas, 2004). 

 

                                                      

1
 Bilaga 1 – Peabs definition 

2
 Sammankallad av FN 1983, även känd som Brundtlandkommissionen. 

3
 Begreppsförklaring – Agenda 21 
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I och med ett hållbart samhällsbyggande kommer också nya krav på byggandet och dess 
planeringsprocess. Det krävs en helhetssyn gällande hela bygg- och förvaltningsprocessen, 
från planering till renovering alternativt avveckling. Då sektorns produkter i förhållande till 
andra sektorer har en lång livslängd är det av stor vikt att anlägga ett livscykelperspektiv, 
möjliggöra för rationellt underhåll, flexibel ombyggnad och utbyggnad. (Formas, 2004) 

Sveriges riksdag har satt upp miljömål för att nästa generation (år 2020) ska vara fri från de 
stora miljöproblemen. Ett av målen är ”God bebyggd miljö” som beskriver bland annat hur 
byggnader ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt samt att en långsiktig god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser ska främjas. För att målet ska nås har 
utformningen av nya byggnader och områden en stor betydelse, därför är det ett viktigt 
område att beakta för en hållbar samhällsbyggare i Sverige. (Boverket, 2011) 

 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

Peabs nya affärsplan innehåller koncernstrategier för att nå visionen att företaget ska vara 
en föregångare i Norden inom hållbart samhällsbyggande. Men för att implementera den 
framtagna definitionen för hållbart samhällsbyggande i verksamheten behöver den 
konkretiseras för att bli praktiskt tillämpbar. Medarbetarna ute på byggprojekten behöver 
tydliga riktlinjer för vad som är hållbart byggande gällande exempelvis resurshantering, 
markområden och ekonomi samt hur de ska verka för att uppnå en hållbar byggprocess. 
Peab måste nu skapa en väg för hur företaget ska förhålla sig till den framtagna definitionen 
för att på bästa sätt skapa förutsättningar för ett aktivt hållbarhetsarbete ute på 
byggprojekten. Hållbarhetsarbetet bör därför brytas ner till en praktiskt tillämpbar och 
lättförstådd nivå och Peab har identifierat indikatorer som ett lämpligt verktyg att göra det 
med. 

Peab saknar däremot erfarenhet av ett indikatorarbete och kunskap om vilka indikatorer 
som påvisar en hållbar utveckling inom företaget, vilket kan ses som en orsak till varför 
företaget idag inte vet hur det förhåller sig till hållbart samhällsbyggande. 

Önskan är att genom kontinuerliga mätningar av bland annat energianvändning och 
transporter få större överblick och bidra till en minskad negativ miljöpåverkan samt en 
bättre ekonomisk hållbarhet och socialt ansvarstagande. 
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1.3 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Peab är ett av Sveriges största bygg- och anläggningsföretag med ambitionen att vara ett 
företag i framkanten gällande kvalitetsutveckling. Företaget besitter enligt de själva hela 
kedjan av produktionsresurser som krävs för att klara av hela byggprocessen. 

Företaget grundades 1959 av de skånska bröderna Erik och Mats Paulsson. Idag är det 
representerat på över 100 orter i Sverige och bedriver även verksamhet i Norge och Finland, 
med totalt 13 778 anställda. Varje kontor är knutet till en av de totalt åtta divisionerna som 
finns i Peab, vilka är Syd, Väst, Bostad, Stockholm Hus, Nordost, Anläggning, Byggsystem 
samt Industri. Varje division utför olika typer av tjänster där exempelvis division Väst arbetar 
med nybyggnad, om- och tillbyggnad, projektutveckling samt byggservice. 

Företagets kunder består av näringsliv, offentlig sektor, fastighetsbolag/fastighetsförvaltare, 
bostadsbolag och privatkonsumenter. Idag står nybyggnationen för 78 % av Peabs totala 
byggverksamhet. 

Kärnvärdena som ska bygga upp företagets varumärke är jordnära, utvecklande, personliga 
och pålitliga. 

 

1.4 BESKRIVNING AV SAMHÄLLSBYGGNADSPROJEKT 

Peab division Väst ska starta upp ett hållbart samhällsbyggnadsprojekt. Projektet ska knytas 
ihop med företagets vision som Nordens ledande samhällsbyggare samt den framtagna 
definitionen som bygger på de tre dimensionerna socialt ansvarstagande, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Företaget ser idén med det hållbara samhällsbyggnadsprojektet som 
ett sätt att sprida vidare kunskapen, erfarenheten och vad ett hållbart byggande innebär till 
andra byggprojekt. Samhällsbyggnadsprojektet ska helt baseras på den framtagna 
definitionen och ha sin grund i ett hållbart byggande. Indikatorerna i detta examensarbete är 
till för att konkretisera definitionen och mäta graden av uppfyllda krav gällande hållbart 
samhällsbyggande. 

Förhoppningen är att alla regioner inom Peab division Väst ska identifiera och utveckla 
samhällsbyggnadsprojekt i framtiden. 
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1.5 SYFTE 

Peab strävar efter att bli Nordens ledande samhällsbyggare och ett steg för att bli det är att 
utföra kontinuerliga mätningar som visar en positiv hållbar utveckling. Syftet med 
examensarbetet är att identifiera områden var Peab bör mäta och följa upp 
hållbarhetsarbetet samt att ta fram indikatorer som Peab bör jobba efter. Indikatorerna ska 
finnas under de områden som är mest relevanta att kartlägga i nuläget med avseende på de 
tre dimensionerna socialt ansvarstagande, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Peab anser att genom att vara en föregångare och bidra till ett hållbart samhälle skapas 
värden för kunder och deras kunder, medarbetarna och ägarna samt för samhället i stort. 
Detta kommer i sin tur öppna vägar till nya marknader och affärsmöjligheter. Ett sätt att 
uppnå detta är genom att mäta sina byggprocesser med hjälp av indikatorer. 
Indikatorarbetet kommer ständigt att förnyas och förbättras i och med företagets och 
samhällets utveckling. Därför kommer detta vara en pågående process för Peab. 

Idag har Peab inga uttalade indikatorer, därför kommer detta examensarbete att syfta till att 
ta fram indikatorer för fortsatt arbete. Indikatorerna är tänkta att användas som kriterier 
och för utvärdering i Peabs kommande samhällsbyggnadsprojekt4.  

Forskningsfrågorna som valts för rapporten är: 

F1: Vad är en hållbar samhällsbyggare? 

F2: Vad är en indikator? 

F3: Hur identifieras en indikator? 

F4: Hur ska de identifierade indikatorerna användas? 

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet behandlar endast Peab division Väst, byggprojekt som ligger inom 
regionerna Göteborg, Stor Göteborg och Trollhättan. Valet av indikatorer kommer ske 
utifrån befintliga byggprojekt samt byggnader under drift och förvaltning eftersom det finns 
mest data att hämta ur befintliga byggprocesser. Indikatorerna identifieras utifrån de 
dimensioner som Peab anser vara hållbart. 

 

 
  

                                                      

4 Avsnitt 1.4 - Beskrivning av samhällsbyggnadsprojekt 
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2 METOD 

Examensarbetet inleds först med en litteraturstudie följt av intervjuer, analysarbete samt en 
utvärdering där resultatet valideras.  

2.1 FORSKNINGSANSATS 

Nedan redogörs för den teoretiska referensram och de metoder som använts inom 
examensarbetet. 

2.1.1 FORSKNINGSSTRATEGI 

Enligt Andersson och Borgbrant (1998) är en välutformad och adekvat design på 
forskningsprojektet grunden för att arbetet ska bidra med ett relevant resultat. Det finns 
fyra grundforskningstyper vilka är förändring, utvärdering, teori- och modellutveckling samt 
utprövning. (Andersson & Borgbrant, 1998) 

Val av metod: Modellen som används i examensarbetet är en blandning mellan en 
förändringsinriktad forskning samt teori- och modellutvecklande forskning. Det förstnämnda 
huvudsyftet är att bidra till förändringar i en daglig verksamhet knuten till en arbetssituation 
där verksamheten oftast utgör fokus i förändringsarbetet. Det andra är inriktat mot 
teoribildning och har som syfte att flytta fram kunskapsfronten inom avgränsade områden. 
(Andersson & Borgbrant, 1998) 

 

2.1.2 INDUKTIV OCH DEDUKTIV ANSATS 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) finns det två olika ansatser för teorin, deduktion 
och induktion. 

En deduktiv ansats använder befintlig litteratur och teori som utgångspunkt för att utarbeta 
en hypotes, som genom ett test verifieras, förkastas eller, med hjälp av resultatet, förändras. 
För att uppnå en vetenskaplig noggrannhet ska forskaren vara oberoende av vad som 
observerats. Induktion bygger istället teorin utifrån tester, där insamlad data analyseras och 
resulterar i en teori. En deduktiv ansats är mer lämplig för en kvantitativ datainsamling 
medan en induktiv ansats lämpar sig för en kvalitativ datainsamling, dock kan båda 
ansatserna använda de olika insamlingsmetoderna. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007) 

Val av metod: En deduktiv ansats används i forskningen då arbetet grundar sig på befintlig 
teori framtagen genom en litteraturstudie. 
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2.2 DATAINSAMLING 

Datainsamlingsprocessen för examensarbetet har skett genom två fortlöpande metoder, 
litteraturstudie och intervjuer, samt en utvärderingsfas i slutet av arbetet. 

2.2.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV DATAINSAMLING 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver två arbetsmetoder för utförandet av datainsamlingen, 
den kvalitativa och den kvantitativa. Den kvalitativa beskrivs ha ett förutsättningslöst 
förhållningssätt där forskaren försöker möta situationen som om den alltid vore ny. 
Metoden beskrivs vidare som holistisk där betraktelsesättet utgår från helheten av en 
företeelse och inte från dess delar. Forskaren ska ha en öppen interaktion med informanten 
samt sträva efter att förstå dess personliga perspektiv och referensram för att få en 
fullständig bild av informantens situation (Olsson & Sörensen, 2007). Holme och Solvang 
(1997) menar att en kvalitativ metod och intervju inte strikt behöver följa någon 
utförandemanual, utan det viktiga är att intervjun täcker de områden som manualen 
innehåller. Oftast dyker det upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar 
det bakomliggande materialet (Holme & Solvang, 1997). 

Den andra, kvantitativa, beskrivs av Olsson och Sörensen (2007) ha en statistisk 
undersökning som utgångspunkt. Den ses som en metod där svarsalternativen redan är 
bestämda och att problem kan uppstå på grund av att respondenterna i urvalet blir 
engagerade i de ställda problemen. Då engagemanget endast delas med övriga 
respondenter blir det svårt att säga i vilken utsträckning resultatet återspeglar det verkliga 
förhållandet i urvalsgruppen (Holme & Solvang, 1997).  

En kombination av de två metodiska redskapen lyfts fram som något positivt av Holme och 
Solvang (1997). Då båda metoderna har starka och svaga sidor finns det ofta en hel del att 
vinna genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i sitt arbete (Holme & 
Solvang, 1997).  

Val av metod: Datainsamlingen i arbetet gjordes med en kvalitativ metod. Dels för att 
kompetensen inom området är utspridd och då området fortfarande ses som nytt är den 
generella kompetensen relativt låg. En kvantitativ datainsamling hade riskerat att inte ge ett 
lika värdefullt resultat. 

 

2.2.1 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien gjordes inom området hållbar utveckling och hållbart samhällsbyggande. 
Hållbart samhällsbyggande är det som ligger till grund för arbetets genomförande och 
resultat. Indikatorerna som återfinns i resultatet bygger på den insamlade litteraturen. 

Litteraturstudien gjordes i syfte att stödja genomförandet och resultatet i rapporten. Först 
utfördes sökningar i vetenskapliga databaser samt via Luleå tekniska universitetets och 
Chalmers tekniska högskolas bibliotekskataloger. 
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Syftet var att i första hand välja vetenskaplig och objektiv litteratur för att sedan övergå till 
artiklar och tidskrifter då akademisk litteratur inte längre ansågs tillgänglig. Litteraturstudien 
har också varit en grund för examensarbetets intervjuunderlag och har delvis bekräftats eller 
dementerats genom intervjufrågorna.  

Några av de sökord som användes var CSR, LCC, Livscykelanalys, PDSA, Indikator, 
kvalitetskontroll, Miljöutvärderingsmodeller, Social hållbarhet och hållbar samhällsbyggnad. 

 

2.2.2 INTERVJUER 

För att skapa en tydligare bild av problemet utfördes semistrukturerade intervjuer. Enligt 
Kvale (1997) är semistrukturerade intervjuer lämpliga då frågorna är relativt öppna och 
svarsmöjligheterna blir större. Grundfrågeställningen för intervjuerna har alltid varit den 
samma men då de olika informanterna har delad kompetens inom olika områden 
anpassades en del frågor vid behov.  

För att öka förståelsen kring ett indikatorarbete delades intervjuerna upp i tre grupper; 
beställare, byggentreprenörer och underentreprenörer. Sammanlagt intervjuades sex 
personer på intern och extern nivå. Intervjuobjekten valdes i syfte att styrka och bredda 
resultatet från litteraturstudien samt för att få en mer noggrann uppskattning om 
problemets omfattning och vilka lösningar som finns.  

Först gjordes en benchmarking mot andra företag som profilerar sig som hållbara 
samhällsbyggare för att se var Peab befinner sig idag och vad för arbete som behöver göras. 
Där ingick Martinsons träbroar5och Älvstranden Utveckling6. Därefter blev det ett naturligt 
steg att göra en nulägesanalys inom Peab för att se till den interna kunskapen inom området 
och vilka erfarenheter som finns inom hållbart samhällsbyggandebyggande. Där intervjuades 
en miljöchef och en miljösamordnare för att få en överblick över hur de befintliga 
byggprojekten förhåller sig idag. De två avslutande intervjuerna utfördes på projektnivå, den 
första vid Hotell Post7 och den sista vid Kuggen8.  
  

                                                      

5
 Bilaga 3 – Intervju 2  

6
 Bilaga 4 - Intervju 3  

7
 Bilaga 5 – Intervju 4  

8
 Bilaga 6 - Intervju 5  
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2.3 GENOMFÖRANDE 

Arbetsmetoden i rapporten bygger på den teoretiska referensramen och de utförda 
intervjuerna. Hållbart samhällsbyggande är ett stort och komplext område som måste brytas 
ned för att bli hanterbart. För att identifiera möjliga indikatorer som mätverktyg för Peab var 
första steget att studera den befintliga teorin som ligger till grund för arbetet. Därefter 
skapades ett intervjuunderlag för att förtydliga bilden av ett indikatorarbete och hur interna 
och externa aktörer ser på hållbart samhällsbyggande.  

Efter de utförda intervjuerna bearbetades insamlad data för att komma fram till det 
slutgiltiga resultatet9. Indikatorerna har utvecklats som iterativa mätverktyg enligt PDSA10. 
Eftersom indikatorarbetet är en pågående arbetsprocess för företaget var det lämpligt att 
utveckla mätverktygen så att företaget kan fortsätta att jobba vidare med resultatet. Idag är 
de framtagna indikatorerna i planeringsstadiet och behöver testas i samband med det 
kommande samhällsbyggnadsprojektet11 hos Peab för att bli verklighetsförankrade. Efter att 
indikatorarbetet var färdigställt utfördes en mindre workshop där indikatorerna bröts ner i 
ett relationsdiagram12.  Workshopen gjordes tillsammans med fyra medarbetare från Peab, 
en miljösamordnare, en entreprenadingenjör och två projektutvecklare. Syftet var att bryta 
ner indikatorerna och göra de mer realistiska. 

Peabs definition 13  för vad företaget anser vara en hållbar samhällsbyggare har varit 
utgångspunkten för indikatorerna. Detta har lett till att den valda analysstrategin delvis 
bygger på Peabs definition och delvis vetenskaplig forskning. För att förstå relevansen och 
problematiken med de framtagna indikatorerna valdes tre analysfrågor att besvara. 

 Vad finns det för förhållande mellan den framtagna definitionen och den 
vetenskapliga forskningen inom området hållbar samhällsbyggare? 

 Vad är begränsningarna för att bli en hållbar samhällsbyggare? Ligger 
begränsningarna i tekniken eller i människans beteende? 

 Vad är det som avgör om det går att uppnå prestationerna och de tänkta 
mätningarna? 

Frågorna besvaras i analysen14. 

 

                                                      

9
 Avsnitt 4 - Resultat 

10
 Avsnitt 3.3.1 – Identifiering av indikatorer 

11
 Avsnitt 1.4 – Beskrivning av samhällsbyggnadsprojekt 

12
 Begreppsförklaring - Relationsdiagram 

13
 Bilaga 1 – Peabs definition 

14
 Avsnitt 5 - Analys  
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Som figur 1 visar ligger forskningsfrågorna till grund för teoriavsnittet, som i sin tur stödjer 
avgränsningarna, metoden, resultatet och analysen av arbetet. Metoden, resultatet och 
analysen ska ge svar åt forskningsfrågorna som är en del av rapportens avgränsningar15. 
Under analysprocessen knyts arbetets olika delar samman för att stärka resultatet. 
Mätetalen från resultatet ska därefter valideras och utvärderas. 

 

Figur 1. Beskrivning av genomförandeprocessen under examensarbetet. 

En kortare utvärdering gjordes då resultatet var färdigställt vid ett befintligt byggprojekt, 
namngivet Sofiedal och beläget i södra Skövde. Syftet med utvärderingen var att kartlägga 
möjligheterna för företaget att samla in data. Byggprojektet är uppmärksammat på grund av 
dess väl planerade leveranser och hantering av material vid byggarbetsplatsen. De 
indikatorer som tagits fram i detta examensarbete är tänkta att appliceras på byggprojekt 
liknande Sofiedal. På så sätt var det högst relevant att studera möjligheterna för de 
framtagna indikatorerna på ett byggprojekt under drift.  

                                                      

15
 Avsnitt 1.6 - Avgränsningar 
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3 TEORI 

Det krävs inga förkunskaper för att ta del av informationen i teoriavsnittet då syftet är att 
göra arbetet lättförståeligt. Men det är högst lämpligt att ta del av informationen för att öka 
förståelsen för de principer som ligger till grund för det föreliggande arbetet. 

3.1 HÅLLBAR UTVECKLING 

Begreppet hållbar utveckling definierades i Brundtlandrapporten som ”förmågan att göra 
utvecklingen hållbar - se till att den uppfyller dagens krav och behov utan att äventyra våra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”  (WCED, 1987). Trots 
Agenda 21:s vidareutveckling och dess tre dimensioner är definitionen ändå övergripande 
vilket möjliggör för flera tolkningar. Kates, Parris & Leiserowitz (2005) beskriver genom en 
nedbrytning av ordet hållbar utveckling ett förhållningssätt, framtagen av NRC16 (tabell 1). 
Tanken är att fokusera på skillnaden mellan vad förespråkare och analytiker försökt 
upprätthålla, vad de strävat efter att utveckla, relationen mellan de två och dess 
tidshorisont. Det resulterade i tre frågeställningar: Vad ska upprätthållas?, För hur länge? 
och Vad ska utvecklas?. (Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005) 

Tabell 1. Förhållningssätt och en nedbruten definition av ordet hållbar utveckling. (Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005) 
 

Vad ska upprätthållas? För hur länge? 
 
25 år 
”Nu och i framtiden” 
För alltid 

Vad ska utvecklas? 

Naturen 
Jorden 
Biologisk mångfald 
Ekosystemet 

 Människor 
Barnens överlevnad 
Livslängd 
Utbildning 
Rättvisa 
Jämställdhet 

Livsuppehållande system 
Ekosystemtjänster 
Naturresurser 
Miljön 

Sammanlänkat av 
Endast 
Mestadels 
Men 
Och 
Eller 

Ekonomi 
Välfärd 
Produktiva sektorer 
Konsumtion 

Gemenskap 
Kultur 
Grupper 
Områden 

 Samhället 
Institutioner 
Socialt kapital 
Stater 
Regioner 

                                                      

16
 Begreppsförklaring - US National Research Council 
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Två av frågeställningarna kommer direkt ur ”Hållbar utveckling” och under varje 
frågeställning har tre kategorier med respektive underområden identifierats. Då varje 
kategori och område från de två frågeställningarna oftast är sammanlänkade, det som ska 
bevaras är oftast grunden för det som ska utvecklas, och oftast under en viss tid, har den 
tredje frågeställningen tagits fram för att hjälpa läsaren att förstå hur det hör samman. 
(Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005) 

Liknande vad Kates, Parris & Leiserowitz (2005)beskrev ovan syftar McKenzie (2004) på att 
det är viktigt att hitta rätt balans och se till hur varje område som påverkar kan knytas till 
andra för att nå en hållbar utveckling. Framgången bestäms av dess förmåga att uppnå 
högsta möjliga levnadsstandard mätt emot minsta möjliga miljöförstöring. 

 

3.1.1 EN HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGARE 

Enligt Sveriges regering (2009) ska planering, byggande och förvaltning av miljön utformas 
genom de tre dimensionerna miljö, ekonomi och social hållbarhet. För att uppfylla 
dimensionernas behov måste dagens samhällsplanering och dess styrande regelverk 
anpassas och förnyas. För att därför bidra till en hållbarare samhällsplanering och byggande 
krävs det att de stora aktörerna engagerar sig i dessa frågor (Sveriges Regering, 2009). 

”Städer tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.” (Socialdepartementet, 2004) 

Idag arbetar Sveriges regering med 16 miljökvalitetsmål där ett av målen är ”God bebyggd 
miljö” (Naturvårdsverket, 2010). Enligt Naturvårdsverket (2009) har de svenska tätorternas 
yta och befolkning kraftigt ökat under de senaste 40 åren. Tätorterna har expanderat i 
ytterområdena och därmed har också avståndet mellan bebyggelserna ökat vilket har lett till 
fler transporter. Men en ökad förtätning har även minskat antalet grönområden inne i 
tätorten och på så sätt minskat möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden. 
Miljömålet är till för att minska dessa negativa följder (Naturvårdsverket, 2009). 

Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 40 procent av Sveriges energianvändning 
(Miljövårdsberedningen, 2000). En annan stor del av bygg- och fastighetssektorns 
miljöpåverkan kommer från råmaterialåtgången och avfallsproduktionen (Brown, 2008).  

Det finns ett antagande att eftersom byggnader står i 50-100 år, eller längre, är det svårt att 
energieffektivisera de befintliga och därför svårt att sänka den totala energianvändningen 
för hela cykeln. Enligt Brown (2008) stämmer det dock inte utan menar att genomtänkta 
åtgärder i gamla byggnader kan sänka energianvändningen med 20-50 procent. Icke-
ekologiska byggnader kommer att inom en snar framtid vara hopplöst gammaldags då 
branschen idag har insett värdet av gröna hus17 och genom att ta miljöhänsyn säkrar 

                                                      

17
 Begreppsförklaring - Gröna hus 
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tillgångar för framtiden (Brown, 2008). Åkerstedt (2009) beskriver att ett bra byggt hus ska 
belasta naturen så lite som möjligt under hela dess livscykel, från byggstart till rivning och 
inte bara under brukarfasen. 

 

3.1.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

CSR, vilket kan översättas till Företagets etiska kod, är teorin om att ett företag ska ta ansvar 
för hur det påverkar samhället (Ammenberg, 2004). För att nå en hållbar utveckling enligt 
Ammenberg (2004) måste företagens eftersträvade värden, skapade utifrån deras mål, 
relateras och anpassas till den samhälleliga välfärden. En bättre bild kan ges av definitionen 
som togs fram av World Business Council for Sustainable Development 18 där CSR beskrivs 
som ”företagets åtagande att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling, genom samarbete 
med anställda, deras familjer, det lokala samhället och samhället i stort för att förbättra 
livskvaliteten” (WBCSD, 2001). 

Ullstad (2008) menar att företag behöver ta ett större ansvar, inte enbart för miljön och 
deras inverkan på den globala uppvärmningen. Företag med avsaknad av social hållbarhet 
som beslutar om nedläggning eller verksamhetsförflyttning kan få en stad i ekonomisk kris, 
vilket i sin tur kan resultera i arbetslöshet, fattigdom, våld och vanmakt. Vidare anser Ullstad 
(2008) att ett långsiktigt hållbart samhälle kräver ändrade vanor och mönster, men det är 
inget som kan ändras över en dag. Ketola (2009) anser precis som Ullstad (2008) att om ett 
genuint hållbart samhälle ska nås, där mänskligheten inte längre förstör ekosystemet och 
dess levnadsvillkor, måste våra värderingar ändras så pass mycket att grundvärderingarna 
endast består av naturen och mänskligheten där ekonomi är ett verktyg (Ketola, 2009). 

Enligt Ketola (2009) väljer människor hellre att anpassa sig till gällande förhållanden än att 
påbörja något som leder till en förändring. Huvudtanken med CSR är att ett företag som 
under en lång period vill vara framgångsrikt måste anpassa dess värdesystem så de 
överensstämmer med vad samhället på lång sikt önskar (Ammenberg, 2004). Men det är 
anpassningen som utgör ett av problemen då det gäller att kunna väga rätt mellan alla 
dimensioner av ansvarstagande gentemot en rad olika aktörer, där var och en har olika 
värderingar och förväntningar i relation med företaget (Moon, 2007).  

I U-länder där styret har varit detsamma under en lång period finns det oftast en avsaknad 
av viljan att reglera och leverera en social välfärd, eller att styret saknar kapaciteten att 
genomföra det (Moon, 2007). Ett konkret exempel på vad CSR kan åstadkomma är när ett 
företag börjar bygga skolor i U-länder där exempelvis dess produktion är placerad 
(Ammenberg, 2004). Därför menar Moon (2007) att företagen ska sätta standarden för 
medarbetarnas rättigheter, utbildning och hälsovård för dem själva och deras familjer, i 
enlighet med WBCSD:s definition.  

Media har också spelat en viktig roll att påskynda arbetet med CSR, genom att ständigt vara 
på jakt efter misslyckanden och bristande ansvarstaganden hos företagen (Moon, 2007). 

                                                      

18
 Begreppsförklaring – World Business Council for Sustainable Development, WBCSD 
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Lyckas företagen med CSR menar Moon (2007) att de kan dra nytta i form av ett positivt 
rykte, vilket med stor sannolikhet ger en starkare attraktionskraft hos investerare samt ökar 
tillfredsställelsen hos de anställda vilket i sin tur bör leda till en bättre arbetsinsats. 

Det största problemet med CSR är att företag genom sina egna initiativ definierar vad som 
menas med socialt ansvar och därigenom får innebörden att skilja sig mellan företagen. 
Organisationen ISO19 har därför initierat den nya standarden ISO 26000 vilken är tänkt att 
vara den framtida internationella standarden som ska ge företag vägledning inom socialt 
ansvar. (ISO, 2008) 

I ISO 26000 har sju kärnområden identifierats (figur 2) som anses kritiska och bör ingå när ett 
företag ska ta ansvar. Varje kärnområde tar i sin tur upp ett antal frågeställningar. (ISO, 
2010) 

 

 

Figur 2. ISO 26000 behandlar sju kärnämnen för socialt ansvar. (ISO, 2010) 

 

Målet är att skapa en global relevant förståelse om vad socialt ansvar är och vad 
organisationer måste göra för att verka på ett socialt ansvarsfullt sätt. Standarden ska 
fungera som ett verktyg för att hjälpa företag och organisationer att gå från goda avsikter till 
goda handlingar. ISO 26000 innehåller däremot endast vägledning och inte krav vilket 
innebär att den inte ska användas som en certifieringsstandard, så som ISO 1400120. (ISO, 
2008) 

 

 

                                                      

19
 ISO – Se begreppsförklaring 

20
 Begreppsförklaring - ISO 14001 



 

14 

 

3.2 HÅLLBAR PRODUKTION 

Största orsaken till miljöskador är ohållbar produktion och konsumtion. För att uppnå hållbar 
utveckling krävs det stora omställningar i de industriella processerna. 

Det finns många definitioner på hur en hållbar produktion ser ut. I denna rapport definieras 
hållbar produktion i likhet med Åkerstedt (2009), som att byggnaden ska tillverkas med så 
liten användning som möjligt gällande energi och andra former av resurser. En byggnads 
livscykel består av råvaruuttag, transport av material och tillverkning. Därför är det viktigt att 
beakta alla faserna, själva bygget, driftskedet och rivningen. Dock handlar hållbart byggande 
om mer än effektivt byggande och minskat råvaruuttag. Det handlar även om miljövänlig 
stadsplanering, effektiv markanvändning, minimerat behov av nya vägar och en ökad 
användning av förnyelsebara energikällor. Det är viktigt att skapa kretsloppsanpassade 
system så att det under driftskedet ger de bästa förutsättningarna för att hushålla med 
material, vatten och energi. Avfall bör källsorteras och om möjligt komposteras lokalt. När 
tiden är inne för att riva en byggnad ska materialet återanvändas i så stor utsträckning som 
möjligt genom selektiv rivning21, återbruk och kompostering, alternativt att energin tas 
tillvara vid förbränning. (Åkerstedt, 2009) 

Enligt Krajnc och Glavic (2009) finns det vissa nödvändigheter som företag måste fullfölja för 
att bli hållbara. Det första är att reducera användningen av material och energi i produkter 
och produktionen. Företag måste även behandla sina resurser så att de får en längre 
hållbarhet för att minska spill och avfall, med det menas att hitta ett materialflödessystem 
som gör att det är lättare att ta till vara på material som annars skulle kasseras. Ett sådant 
materialhanteringssystem skulle innebära minimering av spill och ökad återanvändning samt 
återvinning av resurserna. För att ett företag ska kunna bedriva ett hållbart arbete är det 
nödvändigt att företaget även ser över sina transportsystem och minskar transporterna så 
mycket som möjligt. (Krajnc & Glavic, 2009) 

Det krävs att företagen hushåller med de framtagna produkterna och dess 
tillverkningsprocess på ett miljömässigt accepterat sätt. Det handlar om att planera 
produktionen så att produkterna är lätta att laga, anpassningsbara, hållbara och har en 
längre livslängd. Hållbara företag ska ha renare produktionsteknologi och den teknologin ska 
hålla genom hela produktlivscykeln samt att företagen ska förbättra den befintliga 
processteknologin. Den forskning som företag bedriver ska alltid ske i miljömässig anda och 
alla alternativ som företaget står inför ska alltid beakta den sociala rollen. (Krajnc & Glavic, 
2009) 

Enligt Åkerstedt (2009) är en lösning inte hållbar om den inte går att tillämpa på 
byggprojektet. Därför bör lösningar vara så genomtänkta att de är anpassade för den 
aktuella situationen och platsens förutsättningar. Vid varje byggprojekt handlar det om att 
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se till de förutsättningar som råder. De lösningar som fungerar bra i en situation kanske 
fungerar dåligt i en annan. (Åkerstedt, 2009) 

Det finns flera sätt att hitta mer hållbara alternativ. Enligt Krajnc och Glavic (2009) kan ett 
sätt vara att jämföra företagets produkter med konkurrenter i samma bransch, ett annat sätt 
kan vara att jämföra skillnader i den befintliga processen som har samma slutprodukt. Det 
kan även vara till fördel att göra en intern benchmarking vid företagets olika verksamheter 
samt att utföra livscykelanalyser på de material som används i processen för att se vilket 
som är det bästa alternativet. (Krajnc & Glavic, 2009) 

 

3.2.1 LIVSCYKELANALYS 

Idag finns det en efterfrågan på miljöanpassande produkter vilket också medför att allt fler 
företag försöker tillgodose behovet. Som Rygh, Lindahl & Tingström (2002) hävdar, krävs det 
lämpliga metoder för att företag ska kunna ta hänsyn till miljöaspekter vid produktion av 
varor och tjänster. För att kunna avgöra vilken metod som lämpar sig bäst måste företaget 
se till tillgänglig data och informationsbehovet. Därför krävs det en definierad frågeställning 
och ett användningsområde för miljösystemanalysens resultat. Livscykelanalys kräver 
kvantifierbar data och lämpar sig bäst då det finns behov av detaljerade och komplexa 
analyser (Rygh, Lindahl, & Tingström, 2002). 

Livscykelperspektiv handlar om att fokusera på helheten och hur olika delar påverkar 
varandra istället för att betrakta systemets enskilda delar. Genom att analysera ett problem 
ur ett livscykelperspektiv underlättas arbetet vid beslutsunderlag för att slippa eventuella 
problemförflyttningar och suboptimeringar22.  Idag uppfattas problemet vara löst, medan 
det i själva verket endast flyttats till någon annan del av livscykeln. (Rygh, Lindahl, & 
Tingström, 2002) 

En produkts livscykel kan ses som från vaggan till graven, den första fasen är 
råmaterialåtervinning och tillverkning, därefter kommer användningsfasen där produkten 
används och nyttan av produkten erhålls, sist kommer resthanteringen. (Rygh, Lindahl, & 
Tingström, 2002) 

Beroende på hur produkten och systemet är utformat uppstår olika miljöpåverkan i samtliga 
faser i en produkts livscykel. Genom att se till olika produkter som fyller samma funktion kan 
den produkt väljas som ger den potentiellt lägsta bedömda belastningen med avseende på 
ett antal av företaget valda miljöpåverkanskategorier (Rygh, Lindahl, & Tingström, 2002). 

Genom tiderna har olika koncept utvecklats för att sätta upp mål och beskriva hur 
miljöpåverkan av produkterna kan minskas.  Enligt Rygh, Lindahl & Tingström (2002) finns 
det en funktion kallad ”faktor X”23, vilken syftar till att göra produkter effektivare samtidigt 
som resursbehovet för att uppfylla funktionen minskar. Det handlar om att välja rätt 
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effektiviseringsmetod för att uppfylla de behov som finns för produkten eller tjänsten, 
beroende på hur behovet värderas och vad det kostar. Målet är att få så många behov som 
möjligt uppfyllda med lägsta möjliga resursutnyttjande. (Rygh, Lindahl, & Tingström, 2002) 

I den första fasen skall mål och omfattning för studien bestämmas samt varför 
livscykelanalysen ska genomföras och vad resultatet ska användas till. Ett mål kan se ut 
enligt följande: 

Målet är att bedöma hur en liter vätska förpackas optimalt för att få beslutsunderlag till en 
strategisk investering.  Det behövs även göras en konsekvensbedömning av det förväntade 
resultatet. (Rygh, Lindahl, & Tingström, 2002) 

 

3.2.2 LIFE CYCLE COST 

LCC-beräkningar är ett lämpligt verktyg för att visa på effektiviteten i investeringarna vid val 
av bygg- och installationssystem samt byggvaror. LCC-kalkyleringar tar inte bara hänsyn till 
investeringskostnader utan också framtida drift- och underhållskostnader samt även 
kostnader för miljöbelastningar. Enligt Boverket (2004) bör företag göra LCC-kalkyleringar 
genom hela byggprocessen då det ökar chanserna för effektivare förvaltning, mindre 
energianvändning och ökad ekologisk hållbarhet. LCC-kalkyleringar ska vara ett naturligt och 
effektivt verktyg inom byggbranschen för att öka ett byggprojekts ekologiska hållbarhet. 
(Boverket, 2004) 

De viktigaste komponenterna vid beräkning av en produkts LCC är energikostnader under 
produktens livslängd, investeringskostnader för produkten och underhållskostnader för 
produkten under dess livslängd. 

Det finns strategiska riktningar för att öka användningen av LCC inom olika företag. Den 
första är att starta beräkningarna så tidigt som möjligt i projektet och den andra är att skapa 
en beslutsprocess med ”stopp och fortsätt”, där LCC är ett av villkoren för att kunna gå 
vidare i beslutsprocessen. Sedan bör företaget också använda ett antal illustrativa exempel 
som visar fördelarna med LCC. (Boverket, 2004) 

LCC är ett kostnadsmått som är knutet till en given LCC-modell24 och en viss uppsättning 
indata. Ändras LCC-modellen eller indata ändras också LCC-värdet. Ett problem med LCC-
modeller är kostnaden för verktygen. Det finns välutvecklade modeller för LCC-kalkylering 
men kostnaden för verktygen är ofta så hög att företag inte anser det vara lönsamt att 
investera i dessa. Dock är datakvaliteten för LCC-kalkyleringar inte så kritisk som många 
forskare hävdar och bör därför avdramatiseras och användas som ett ekonomiskt 
skissverktyg vid beslutsfattande. LCC-värdet ska vara ett ekonomiskt jämförelsetal av 
konkurrerande alternativ där LCC-värdet tar hänsyn till särskiljande och signifikanta 
kostnader under den relevanta kalkylperioden. Syftet med LCC-kalkyleringar är att skapa 
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beslutsunderlag som genererar alternativ att välja mellan. För att kunna fatta rätt beslut 
krävs det att det finns alternativ att välja mellan. (Boverket, 2004) 

Vid värderingen av den tänkta investeringskostnaden mot framtida besparingar behövs 
ekonomiska beräkningsmodeller. Nuvärdesmodellen är en av de vanligaste formerna vid 
LCC-kalkylering. Med nuvärdesmodellen räknas alla pengar om till nuvärde, det värde som 
pengarna ska ha idag när beslutet om investeringen fattas. (Boverket, 2004) 

 

3.3 INDIKATORER SOM MÄTVERKTYG 

”Measure what can be measured, and make measurable what cannot be measured” - Galileo 
Galilee  

Enligt Gunnarsson (2006) kan en indikator definieras som en förändring eller en händelse 
som är möjlig att observera. Det är ett statistiskt mått som ger information om en 
utveckling, förändring, effekt eller förutsättning i omvärlden (Thomberg, 2010) samt ett 
underlag för bedömningar av hur miljöåtgärder kan utformas (Statistiska centralbyrån, 
1998). Indikatorer bygger på mätdata men syftet är att ge användaren och mottagaren ett 
bredare informationsinnehåll (Statistiska centralbyrån, 1998). 

För att kunna förhålla sig till företagets uppsatta kriterier och åskådliggöra i vilken 
utsträckning utvecklingen går mot har indikatorer, även kallat gröna nyckeltal, visat sig vara 
ett användbart mätverktyg (Statistiska centralbyrån, 1998). Enligt Röndell (2002) är 
kunskapen om införskaffad mätdata och hur den bör mätas en grundkomponent för de som 
arbetar med indikatorer. Utan tillgång till data går det inte att ta fram indikatorer. Insamling 
av data och faktaunderlag är ett första steg vid ett arbete med indikatorer. (Röndell, 2002) 
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Figur 3 illustrerar relationen mellan data, indikatorer, nyckeltal och index. En så kallad 
informationspyramid. (Röndell, 2002) 

 

 

Figur 3. Informationspyramid. (Naturvårdsverket, 2000) 

Informationspyramiden syftar till att visa på relationen mellan data, indikatorer, nyckeltal 
och index. Eftersom indata är den mest grundläggande komponenten i ett 
förbättringsarbete och vid beslutsunderlag är det också första steget vid kartläggningen av 
utvecklingen. Indikatorer är i sin tur parametrar som bygger på data, det är de mest 
grundläggande verktyget för att analysera förändringar i den tänkta omgivningens miljö samt 
att belysa och kommunicera trender inom miljöområdet. Indikatorer är mer lättolkade än 
komplexa data vilket underlättar kommunikationen, de förser beslutsfattare och andra 
intressenter med bedömningsgrunder för formulering av åtgärder och beslut. (Röndell, 
2002) 

Den uppåtriktade pilen i figur 3 visar på hur data kan hjälpa till att kommunicera ut 
information och därmed också identifiera i vilken riktning företaget är på väg. Med en hög 
informationstäthet kommer indikatorerna och nyckeltalen hjälpa till att visa åt vilket håll 
utvecklingen går. Nyckeltal bygger på en samling indikatorer och är också till för att 
synliggöra och kommunicera ut trender inom miljöområdet. Nyckeltal kräver en större 
informationsanskaffning för att kunna göra en mer detaljerad nulägesanalys. För att kunna 
visa tydliga trender i samhällsutvecklingen krävs det mer detaljerade analyser. Det bör hellre 
finnas ett litet antal väl valda indikatorer än många ogenomtänkta för att kunna basera 
beslut på fakta. (Röndell, 2002) 

Index är ett numeriskt värde av två eller flera indikatorer eller nyckeltal. Det representerar 
det övergripande värdet av de individuella beståndsdelarna. Index ger ett numeriskt värde 
genom att slå ihop och förenkla införskaffad data. Index är ett trubbigare beslutsunderlag 
och ger inte lika stort analysutrymme som indikatorer.  
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När nyckeltalen och indikatorerna är kartlagda och visar en viss utveckling är det tid att 
etablera prioriteringar för åtgärdsplaner. Den nedåtriktade pilen i figur 3 visar hur 
nyckeltalen och indikatorerna hjälper till att kommunicera vilken typ av data som krävs för 
fortsatt utvecklingsarbete. De ger även en detaljerad information för framtida 
planeringsarbeten och underlättar beslut. (Röndell, 2002) 

I figur 4 följer ett exempel på en indikator som Naturvårdsverket (2010) tagit fram i samband 
med regeringens miljökvalitetsmål. Denna indikator visar utvecklingen över antalet körda mil 
med bil i genomsnitt per svensk och år. (Naturvårdsverket, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Gunnarsson (2006) är en indikator oftast aktuell för en kort tidperiod, oftast gäller 
indikatorer för nutid och en viss framtid. Dessutom kan förutsättningarna förändras vilket 
kan göra indikatorn inaktuell eller felaktig. Därför bör indikatorerna ständigt revideras och 
förbättras i takt med att samhället och tekniken utvecklas.  Indikatorerna bör utformas så att 
de berör samtliga tre dimensioner av hållbarhet; ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. 
De tre dimensionerna ska så långt som möjligt vara jämbördiga och balanserade. 
(Gunnarsson, 2006) 

Som tidigare nämnts kan väl definierade indikatorer ge konkreta svar som pekar på var 
företaget befinner sig och vad som behöver förbättras.  Det kan vara till stor hjälp för ett 
företag som behöver hitta sin position på marknaden och jämföra sig med sina 
konkurrenter. Det hjälper till att stärka företagets profilering ut mot samhället och inom 
organisationen genom att visa upp tydliga mål och hur väl de uppnås.  Indikatorer gör det 
möjligt att kartlägga hur det ser ut inom olika områden i verksamheten idag, hur de 
utvecklas och jämföra hållbarhetsarbetet i förhållande till andra. Indikatorer är också ett bra 
verktyg för att se vad som händer vid olika åtgärder av olika slag samt prioriteringar. 
(Gunnarsson, 2006) 

Figur 4. Diagram över körsträcka med bil per Svensk och år. (Naturvårdsverket, 2010) 



 

20 

 

3.3.1 IDENTIFIERING AV INDIKATORER 

Enligt Krajnc och Glavic (2009) är det rekommenderat att företag först börjar med enkla 
mätetal som är lätta att implementera.  Indikatorerna ska vara tillmötesgående och 
resurseffektiva i början av kartläggningen, därefter kan mätningen ske på mer komplexa 
situationer som leverantörskedjan och sociala effekter. Indikatorarbetet går först ut på att 
implementera lättförståeliga indikatorer som är tillämpbara på många nivåer i 
organisationen. Implementeringen är en pågående process vars syfte är att ständigt 
förbättra organisationens arbete mot hållbarare produktion. (Krajnc & Glavic, 2009) 

 

 

Figur 5. Indikatorns dimension. (Krajnc & Glavic, 2009) 

Indikatorns dimension i figur 5 visar fyra parametrar som underlättar arbetet med att 
identifiera indikatorer. Genom att sätta upp tydliga systemgränser för indikatorerna är det 
lättare att se vilket område indikatorn tillhör och vad den syftar att svara på. Det måste 
också relativt tidigt framgå vilket verktyg som ska användas vid mätningen av indikatorn för 
att underlätta insamlingen av data. De kan vara lämpligt att tidigt kartlägga vilka enheter 
indikatorerna ska mätas inom för att underlätta framtida arbete. De framtagna indikatorerna 
kräver en fastlagd mätperiod, hur länge den ska mätas och hur lång tid det krävs för 
uppföljning. Det måste finnas ett slutmål med mätningen för att sedan avsätta tid för 
analysarbetet. Efter mätperioden kommer en tid då åtgärdsplaner ska utformas och nya 
indikatorer ska fastställas. (Krajnc & Glavic, 2009) 

Enligt Åberg och Platen (2002) är en del i att vara en hållbar samhällsbyggare att ständigt 
sträva efter förbättring, där utvecklingen kan följas upp med hjälp av ett indikatorarbete. 
Men även indikatorer behöver förändras i takt med att samhället och tekniken utvecklas, 
därför krävs det ett enkelt verktyg för att företag ska ha möjlighet att utföra ständiga 
förbättringsarbeten. (Åberg & Platen, 2002) 

PDSA (Plan, Do, Study, Act), på svenska Planera, Utföra, Studera och Handla, är en 
förbättringsmodell med grunder i den vetenskapliga metodiken och filosofi som har 
utvecklats under de senaste 400 åren. Enligt Moen och Clifford (2009) ska verktyget 
användas som en iterativ cykel och ska genom användandet ständigt antingen nå eller 
komma närmare en förbättring. Det är användbart för alla typer av processer och genom 
dess ramverk hjälper den och uppmuntrar användaren att finna lösningar till problemet. 
(Moen & Clifford, 2009) 
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Som Moen och Clifford (2009) menar att PDSA går att tillämpa på alla processer och bör 
därför anses som ett lätthanterligt verktyg i processen att utveckla och förbättra 
indikatorerna, då dess fyra steg enligt figur 6 nedan är enkla och lättapplicerade. 

 

Figur 6. Exempel på visualisering av PDSA-cykeln och dess fyra steg. (Moen & Clifford, 2009) 

I det första steget, Planera, sker identifiering och en analys av problemet med hjälp av 
exempelvis brainstorming och flödesscheman för att kunna nå en lösning. I det andra steget, 
Utföra, implementeras lösningen i verksamheten för att sedan i det tredje steget, Studera, 
samla in data och utvärdera för att kunna kontrollera att lösningen gav den önskade 
effekten. I det sista steget, Handla, avgör användaren om den ska agera eller vidta den 
önskade förändringen och lösningen på problemet. Det kan ske genom att instifta nya 
riktlinjer eller revidera de befintliga, anställa ny personal eller utbilda den befintliga. Enligt 
Redick (1999) är det sista som bör göras att säkerställa att förändringen kommer att ha en 
fortsatt effekt. Löstes inte problemet går användaren återigen till det första steget och 
upprepar cykeln tills en förbättring nås (Redick, 1999). 

 

3.3.3 HUR INDIKATORERNA SKA ANVÄNDAS 

”Everything should be as simple as possible, but not simpler” - Albert Einstein  

Idag bedriver inte bara företag ett aktivt hållbarhetsarbete för att bli bättre. Enligt 
Gunnarsson (2006) är en av anledningarna till att företag vill bedriva en hållbar produktion 
att kommunicera ut sin position på marknaden samt att profilera sig som ett hållbart 
företag. Företag måste hitta sin position på marknaden för att vinna marknadsdelar. Genom 
att utföra kontinuerliga mätningar ökar möjligheterna till fortsatt utveckling inom området 
hållbar utveckling. (Gunnarsson, 2006) 

Indikatorer har en stor applicerbarhet. De fångar upp en stor mängd information från olika 
källor för att sedan formas till något som är lättare att förstå, jämföra och manipulera. Enligt 
Krajnc och Glavic (2009) ska företag använda indikatorer för att sätta upp mål och övervaka 
framgångarna samt konsekvenserna av utvecklingsarbetet. Det är lättare att tolka 
indikatorerna om det finns mål för dem. Målen hjälper beslutstagare visuellt att fatta beslut 
om hur det framtida arbetet ska se ut för att uppnå ställda krav. Det är användbart för 
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företaget att besluta om den primära rollen med indikatorn, vad den ska fylla för funktion. 
(Krajnc & Glavic, 2009) 

En indikator kan vara till för att koppla ihop trender och tillstånd med företagets ambition 
och mål samt att den kan användas för att reflektera över ett systems status. Indikatorer kan 
ge varningssignaler och förutspå framtida förhållanden samt utvecklingstrender. (Krajnc & 
Glavic, 2009) 

Som nämnts tidigare ska indikatorerna vara lätta att använda och lätta att applicera. Därför 
kan det vara lämpligt att hålla nere antalet indikatorer och få alla så hanterbara och 
förståeliga som möjligt. Indikatorerna kan användas ensamma eller flera inom samma tema, 
vilket är bra för att visa länken mellan frågeställningarna och funderingarna samt för att 
analysera anledningen bakom vissa trender. (Krajnc & Glavic, 2009) 

 

3.4 BEFINTLIGA KLASSIFICERINGSSYSTEM 

Idag strävar flera organisationer efter att sätta ihop en mängd indikatorer för att identifiera 
sina framsteg i strävan mot hållbar utveckling. Detta arbete görs trots att det redan finns ett 
antal färdiga klassificeringssystem, där några är: GRI Reporting Framework, BRE 25 
Environmental Assessment Method (BREEAM), Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED), Miljöbyggnad, Green Building, Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) 
samt ISO 14001. 

Ett standardiserat klassificeringssystem kan underlätta för beställarna eller användarna att 
definiera deras krav på hållbart byggande. Dock finns det vissa brister i 
klassificeringssystemen då de oftast saknar detaljer eller komponenter för att vara 
kompletta. Samtidigt väger det över att ha ett effektivt system som samlar olika aktörer i 
branschen. (Åkerstedt, 2009) 

Enligt Åkerstedt (2009) bygger de flesta klassificeringssystem i praktiken på enkelhet och en 
minimering av kostnader, samtidigt som den teoretiska delen framför att relevans och rätt 
bedömningsmetodik är viktigast. Därför krävs det en balansgång mellan ett enkelt system, 
som tillgodoser användarna på ett så tillfredställande sätt att det är relevant i 
sammanhanget, och att användarna utnyttjar rätt teknik (Åkerstedt, 2009). 

Klassificeringssystemen som behandlas nedan är utvalda för att de framstår som de mest 
använda systemen, behandlar svenska krav, fungerar som ett hjälpmedel för organisationen 
och är internationellt tillämpbara. De utvalda systemen är: GRI, BREEAM, LEED samt 
Miljöbyggnad. 
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3.4.1 GRI REPORTING FRAMEWORK 

Global Reporting Initiative, GRI, är en nätverksbaserad organisation som tillhandahåller en 
hållbarhetsredovisningsram med samma namn som organisationen. Mellan 1997 till mitten 
av 2002 var GRI ett projekt av CERES26 och UNEP27 men under 2002 skapades den oberoende 
och icke vinstdrivande organisation som finns idag. Hållbarhetsredovisningsverktyget är nu 
inne på sin tredje version vilken publicerades 2006 (GRI, 2011). 

Enligt GRI (2011) är verktyget tänkt att kunna nyttjas av alla företag, myndigheter och 
organisationer helt oberoende av dess storlek, bransch eller geografisk hemvist. För att 
kunna sträcka sig över ett så stort område som möjligt innefattar verktyget både generellt 
och branschspecifikt innehåll. Verktyget ska fungera som ett ramverk för hur företaget ska 
redovisa sin påverkan inom de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna (GRI, 
2009-2) och organisationens vision är att hållbarhetsredovisning ska vara likvärt med 
finansiell rapportering (GRI, 2011). 

Hållbarhetsredovisningsverktyget har tagits fram genom en samförståndsprocess vilket skett 
i dialog mellan företag, investerare, anställda, frivilligorganisationer, redovisningsbranschen 
och den akademiska världen med flera (GRI, 2009-2).  

Verktyget består av ett antal indikatorer (för 
exempel, se figur 7) som beroende på område 
samlats i ett indikatorprotokoll.  

Områdena inom GRI är: Mänskliga rättigheter, 
Miljöpåverkan, Arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor, Produktansvar, Ekonomisk 
påverkan samt Organisationens roll i samhället. Verktyget används för att påvisa 
organisationens engagemang inom ovanstående områden, jämföra resultatet över tid och 
visa hur företaget förhåller sig till lagar, normer, standarder och frivilliga initiativ samt att 
ständigt försöka påvisa en förbättring (GRI, 2011). 

Indikatorprotokollen består av definitioner för varje indikator samt vägledning, dels för att 
säkerställa att indikatorerna tolkas rätt, dels hur data samlas in och sammanställs och dels 
hur resultatet redovisas. De branschspecifika tilläggen som nämndes tidigare fungerar som 
kompletterande branschspecifika indikatorer (GRI, 2009-2). 

                                                      

26
 Coalition for Environmentally Responsible Economies  

27
 United Nations Environment Programme 

Figur 7. Exempel från indikator ur klassificeringsverktyget 
GRI. (GRI, 2009-2) 
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Figur 8. Tillämpningsnivåerna ett företag kan välja att redovisa utifrån samt vad som krävs i redovisningen för att uppnå de 
olika betygskriterierna, C, C+, B, B+, A, A+. (GRI, 2009-1) 

GRI (2009-1) har tre olika betygsnivåer (figur 8) ett företag kan uppnå, där ”A” utgör bästa 
betyg och ”C” lägsta. Beroende på om redovisningen bestyrks av en utomstående part kan 
ett plus läggas till för varje nivå, exempelvis A+. En högre betygsnivå kräver att fler områden 
och indikatorer redovisas och ställer ett högre krav på företaget i dess arbete för att gå ifrån 
en negativ trend (GRI, 2009-1). 

 

Figur 9. Exempel hur berörda indikatorer redovisas i en hållbarhetsrapport. (TITAN, 2009) 

Redovisningen av GRI kan ske genom en hållbarhetsrapport där varje berört område, 
beroende på vilken tillämpningsnivå som valts, beskrivs och redovisas. I slutet av rapporten 
finns en referenslista (figur 9) för att ge en överblick om vilka indikatorer som behandlats 
och  var de redovisas i rapporten. (TITAN, 2009) 

 

Uppnår företaget indikatormålen och klarar en granskning får de 
använda sig av GRI:s märke där även den aktuella tillämpningsnivån 
redogörs (figur 10) (GRI, 2009-1). 

  

 

 

Figur 10. GRI:s ikon att 
kontroll skett som även 
visar på uppnådd 
betygsnivå. (GRI, 2009-
1) 
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3.4.2 BRE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD 

BREEAM, är ursprungligen en brittisk klassificeringsstandard (BRE Global, 2009) som 
skapades 1990 av den oberoende tredjepartsorganisationen BRE Global (BRE Global, 2011). 
Trots att klassificeringsverktyget först var utformat för Storbritannien och de tidigare 
versionerna endast omfattade kontorslokaler samt bostäder, så har fler och fler 
organisationer och företag i andra länder visat ett intresse för att nyttja verktyget i deras 
land eller region (BRE Global, 2010). Det har resulterat i att BREEAM idag är 
världsomspännande och täcker flera olika byggnadstyper, bland annat kontor, detaljhandel, 
utbildning, fängelse, domstol samt hälso- och sjukvård (BRE Global, 2009).  

Idag är BREEAM indelat i tio områden som mäter både byggnadsprojektet och dess 
användare inom områdena energi, organisation, hälsa och välbefinnande, transport, vatten, 
material, avfall, markanvändning, föroreningar samt ekologi (BRE Global, 2009). 

BREEAM går att utveckla och anpassa mot ett specifikt lands förutsättningar, regler och krav 
för att få ett mer exakt resultat (BRE Global, 2010). Dessutom har specifika versioner 
utvecklats för Europa och Gulf-området (BRE Global, 2009), men oavsett version är syftet 
fortfarande att företaget ska arbeta utöver dess lands lokala regler. Dock bedöms alla 
byggnader under BREEAM Europa då de jämförs med en nationell baslinje. Det innebär att 
en byggnad som i Sverige får utmärkelsen Excellent kan skilja sig från en byggnad med 
samma utmärkelse i Rumänien (BRE Global, 2010). 

Tabell 2. Några av klassificeringsverktygets BREEAMs områden och dess indikatorer samt viktningskoefficienter. (BRE 
Global, 2009) 

Bedömningskriterier Viktningskoefficient 

Energi 26.5% 

Grad av CO2 utsläpp  

Material  8.5% 

Robusthet (Slagskydd/Hållbarhet/Designat för lång livslängd)  

Avfall 5 % 

Lagring av återvinningsbart avfall  

Hälsa & Välbefinnande 17.0% 

Dagsljus (tillhandahållande och kontroll) 
 

Akustisk prestanda 

Transport 11.5% 

Närhet till bekvämligheter 
 

Tillgänglighet/tillgång till lokaltrafik 
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Klassificeringssystemet fungerar så att poäng delas ut inom de tidigare nämnda områdena 
baserat på dess prestation. Varje område vägs därefter med hjälp av en miljöanpassad 
korrigeringskoefficient, enligt tabell 2, för att ge en mer rättvis fördelning av poängen och 
lyfta fram svårare områden. Poängen läggs sedan samman för en slutgiltig värdering som 
betygssätts på en skala: Enastående, Utmärkt, Mycket bra, Bra och Godkänd, där 
”Enastående” utgör högsta betyg och ”Godkänd” lägsta (BRE Global, 2010). 

 

3.4.3 LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN 

LEED är ett Amerikanskt miljöklassificeringssystem framtaget av USGBC 28 . LEED är 
tillämpbart för alla byggnadstyper och täcker hela byggnadens livscykel och har som syfte att 
förbättra prestandan i form av bland annat energibesparingar, effektivare 
vattenförbrukning, minskning av CO2-utsläpp samt förbättrad inomhuskvalité. (USGBC, i.d) 

Bedömningen sker med hjälp av ett poängsystem 
där byggprojektet kan samla poäng inom 
kategorierna hållbara platser, vatteneffektivitet, 
energi och atmosfär, material och resurser och 
inomhusmiljö samt bonuskategorierna innovation 
inom design och regional prioritering (figur 11).  
(USGBC, i.d) 

Antalet poäng som byggprojektet tjänar bestämmer 
nivån på den slutliga klassningen enligt följande 
skala, där ”Platina” utgör högsta betyg och 
”Certified” lägsta av totalt 100 poäng (USGBC, i.d). 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      

28
 Begreppsförklaring - U.S. Green Building Council 

Figur 11. Områden inom LEED. Maximalt antal 
poäng för varje område samt kriterier för att 
uppnå de olika betygsnivåerna. (USGBC, i.d) 
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3.4.4 MILJÖBYGGNAD 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassificeringssystem framtaget av Bygga-bo-dialogens29 27 
företag i samarbete med forskare. Utvecklingen finansierades av Bygga-bo-dialogen och dess 
företag, FORMAS-BIC30 samt Energimyndigheten (SGBC, 2011) och sedan den 1 januari 2011 
hanterar den ideella föreningen, Sweden Green Building Council klassificeringsverktyget 
(SGBC, 2010). 

Miljöbyggnad är anpassat för svenska förhållanden och är tänkt att fungera som ett enkelt 
och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader inom energi, inneklimat och material utan att 
ge avkall på kvalitén (SGBC, 2011). Verktyget är utformat så att det kan tillämpas på både 
nya och befintliga byggnader, oavsett storlek. Dessutom erbjuder det ett fjärde område, 
särskilda miljökrav, för byggnader med ett eget vatten- och avloppssystem (SGBC, 2010). 

Ett annat syfte med Miljöbyggnad är marknadsföring, där användaren i ett tidigt skede 
preliminärt kan miljöklassa byggnaden i marknadsföringssyfte. Dock krävs det att byggnaden 
verifieras senast två år efter inflyttning för att få en slutlig klassning. (SGBC, 2010) 

Tabell 3. Exempel på indikator och dess klassningskrav från Miljöbyggnad. (SGBC, 2010) 

 
Byggnad Område Klass Aspekter Klass Indikatorer Klass 

Silver Energi SILVER Energianvändning GULD Köpt energi GULD 

Energibehov BRONS Värmeförlusttal BRONS 

Solvärmetal GULD 

Energislag GULD Andelar av olika 
energislag 

GULD 

  

 

                                                      

29
 Begreppsförklaring - Bygga-bo-dialogen 

30
 FORMAS – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, BIC – Byggsektorns 

innovationscentrum 

Tabell 4. Summeringstabell för Miljöbyggnad för att få fram aspekternas och byggnadens slutliga klassning (Byggnaden i 
exemplet får klassningen ”Silver”). De gråa fälten fylls i av användaren. (SGBC, 2010) 

Område Aspekt Indikator Klassnings 
som kan 
uppnås 

Klassad Brons Silver Guld 

Innemiljö Luftkvalitet Radonhalt GULD Sämre 
än 
BRONS 

Projektera 
för 101-
200 

Projektera 
för 51-100 

Projektera 
för <= 50 
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Figur 12. Miljöbyggnads 
sigill för en certifierad 
byggnad. (SGBC, 2010) 

Klassningen sker via indikatorer, se exempel i tabell 3, inom respektive område.  Varje 
indikators individuella klassning aggregeras till ett samlat betyg för aspekten, som i sin tur 
aggregeras till ett samlat betyg för området vilket slutligen ger byggnaden en klassning 
(tabell 4). Varje byggnad klassas utifrån betygsskalan: Guld, Silver, Brons, Klassad, där ”Guld” 
utgör högsta betyg och ”Klassad” lägsta. Betyget ”Brons” utgör grundkravet enligt aktuella 
bestämmelser medans betyget ”Klassad” innebär att grundkraven, exempelvis BBR:s31 
nybyggnadskrav, inte är uppfyllda men att byggnaden fortfarande genomgått en klassning. 
För att underlätta arbetet finns det manualer för ny/projekterad och befintlig byggnad där 
varje indikator beskrivs med syfte, kriterier, utförandeinstruktion och verifiering. (SGBC, 
2010) 

När byggnaden har en godkänd slutbesiktning, varit i bruk i minst ett år 
efter slutbesiktningen samt att värden på köpt energi för minst ett år 
finns kan den verifieras och få sin slutliga klassning och tillåtelsen att 
använda Miljöbyggnads sigill (figur 12). (SGBC, 2010) 

 

                                                      

31
 Begreppsförklaring - BBR 
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4 RESULTAT 

I avsnittet presenteras resultatet av examensarbetet. De framtagna indikatorerna redogörs med ett kort syfte, data som krävs för beräkning 
samt en kort beräkningsinstruktion. 

De framtagna indikatorerna har identifierats inom tolv olika områden: utsläpp, vattenförbrukning, avfall, energi, material, logistik, ekologi, 
närhet, mångfald, inomhusmiljö, samhälle och effektivitet. Totalt har 27 indikatorer identifierats, vilka bygger på de intervjuer som gjorts under 
arbetets gång samt litteraturstudien. I resultatet nedan återfinns samtliga indikatorer med ett kort syfte, vilken indata som krävs för att 
beräkna de, hur beräkningen utförs och i vilken enhet indikatorerna anges i. I resultatanalysen32 finns en utförligare förklaring av indikatorerna 
och det tänkta användningssättet. 

Tabell 3. Framtagna miljöindikatorer med dess syfte, krävande indata samt beräkningsmetod och enhet. 

M
ilj

ö
 

Område: Utsläpp 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Projektets totala CO2-
utsläpp 

Minska det totala CO2-utsläppet 
per byggd area i ett projekt 

Total byggd area 
CO2-Utsläpp från projektets alla delar 
Ex: transport, material 

                 

         
 

    

  
 

Område: Vattenförbrukning 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Vattenanvändning 

 

Minska den totala 
vattenförbrukningen per byggd 
area i ett projekt 

Total byggd area 
Total vattenförbrukning 

                       

         
 

   

  
 

                                                      

32
 Avsnitt 5.3 - Resultatanalys 
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M
ilj

ö
 

Område: Avfall 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Avfallskvot Minska det totala avfallet per 
byggd area i ett projekt 

Total byggd area 
Total mängd avfall 
 

                    

         
 

    

  
 

Sorterat avfall 

 

Öka sorteringsgraden i ett projekt 

 

Antalet fraktioner 
Total mängd avfall 

 

                        

                        
 

 

  

  
 

 

Tabell 4. Framtagna miljöekonomiska indikatorer med dess syfte, krävande indata samt beräkningsmetod och enhet. 

M
ilj

ö
/E

ko
n

o
m

i 

Område: Energi 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Projektets totala 
energianvändning 

Inte överskrida den projekterade 
energianvändningen 

Total energianvändning 
Projekterad energianvändning 

                              

           
                      

 
   

   
 

Energianvändning per 
byggd area 

Minska energianvändningen per 
byggd area i ett projekt 

Total energianvändning 
Total byggd area 

                              

         
 

   

  
 

Specifik 
energianvändning 

Minska energianvändningen för 
varje produktionsmoment i 
tidplanen 

Produktionsmoment från tidplan 
Energianvändning per 
produktionsmoment 
Total energianvändning 

                    
                        

                            
   

Energikälla Öka andelen förnyelsebara 
energikällor 

Total energianvändning 
Typ av energikälla 
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M

ilj
ö

/E
ko

n
o

m
i 

Område: Material 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Projektets totala 
materialåtgång 

Minska projektets materialspill Inköpt mängd material 
Projekterad materialåtgång 

               

                          
     

   

  
 

Klimatpåverkan per inköp Basera varje inköp på en LCC-
beräkning 

Energikostnader, investeringskostnader 
samt underhållskostnader 

                

Område: Logistik 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Antal transporter Minska antalet delleveranser Antal beställningar 
Antal leveranser 

                        

                     
 

   

  
 

Masstransporter33 Öka antalet masstransporter Antal masstransporter 
Antal expresstransporter 
Totalt antal transporter 

                    

                             
 

  

Leveransprecision 

 

Öka antalet leveranser som 
kommer inom utsatt tid 

 

Leveransens utsatta tid 
Verklig ankomsttid 

 

                           

                       
 

 

   

   
 

 

 

                                                      

33
 Begreppsförklaring - masstransporter 
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Tabell 5. Framtagna miljösociala indikatorer med dess syfte, krävande indata samt beräkningsmetod och enhet. 

M
ilj

ö
/S

o
ci

al
 

Område: Ekologi 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Grönytor Förbättra boendekvalitén i 
området och bibehålla en god 
befolkningstäthet 

Projekterad byggd area 
Projekterad grönarea 

             

           
 

  

  
 

Område: Närhet 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

God tillgång till service34 Minska avståndet mellan 
bostadsområdet och service 

Avstånd i km till service Avståndsmätning (km)    

God tillgång till 
kollektivtrafik35 

Minska avståndet mellan 
bostadsområdet och 
kollektivtrafik 

Avstånd i km till kollektivtrafik Avståndsmätning (km) 

 

   

 

 

                                                      

34
 Vad som anses vara god tillgång till service beror på aspekter som kommunens storlek och densitet. (Boverket och Naturvårdsverket, 2000) 

35
 God tillgång till kollektivtrafik är exempelvis 400 m gångavstånd till buss. (Huddinge kommun, 2008) 
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M

ilj
ö

/S
o

ci
al

 Område: Inomhusmiljö 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Ventilation Byggnaden bör ha så bra 
ventilation som möjligt 

Flödesberäkningar i rum36                              

                           
 

  

Dagsljus 

 

God tillgång till dagsljus Totala glasarean och totala golvarean i 
ett specifikt rum 

                

             
 

      37 

 

 

Tabell 6. Framtagna sociala indikatorer med dess syfte, krävande indata samt beräkningsmetod och enhet. 

So
ci

al
 

Område: Mångfald 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Jämställdhet Verka för en mer fördelad 
arbetsplats 

Fördelningen av män och kvinnor för 
varje yrkesgrupp 

Kartläggning av 
fördelningen 

  

Integration 

 

Öka integrationen genom en 
smart fördelning av hyres- och 
bostadsrätter 

Totala antalet hyresrätter 
Totala antalet bostadsrätter 

                               

                                 
 

  

  
 

  

                                                      

36
 För indata och utförande se Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad s.46-47 (SGBC, 2010) 

37
 Bör vara minst 10 procent, Boverkets byggregler, BBR 18 – Avsnitt 6:322 Dagsljus, s.58 (Boverket, 2011) 
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  Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

So
ci

al
  Etiskt uppförande 

 

Underentreprenörer i ett projekt 
ska uppfylla Peabs 
uppförandekod 

Underentreprenörernas etiska riktlinjer                         

                           
 

  

Trivsam arbetsplats Öka trivselfaktorn hos de 
anställda i ett projekt 

Enkätundersökning Kontinuerliga 
enkätundersökningar 

 

 

Tabell 7. Framtagna socialekonomiska indikatorer med dess syfte, krävande indata samt beräkningsmetod och enhet. 

So
ci

al
/E

ko
n

o
m

i Område: Samhälle 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Studiebesök 

 

Ökad öppenhet mot samhället 

 

Antal studiebesök                       

        
 

   

Lokal arbetskraft Integrera lokal outnyttjad 
arbetskraft i projektet 

Områdesanalys 
Statistik från arbetsförmedlingen 
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Tabell 8. Framtagna ekonomiska indikatorer med dess syfte, krävande indata samt beräkningsmetod och enhet. 

Ek
o

n
o

m
i 

Område: Effektivitet 

 Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Effektivitet Öka effektiviteten på projektet Projekterad tidsåtgång 
Totalt arbetade timmar 

                           

                          
 

  

Förbättringsåtgärder 

 

Avsätta en del av 
projektbudgeten för 
förbättringsåtgärder 

Budgeterad andel till 
förbättringsåtgärder 
Använd projektbudget för 
förbättringsåtgärder 

                          

                     
 

  

Felanmälningar under 
garantitid 

Minska antalet felanmälningar 
under garantitid 

Antal felanmälningar Antal felanmälningar (st)    
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5 ANALYS 

Analysen baseras på litteraturstudien och insamlad data. Det analytiska arbetet bygger på 
processen som presenteras nedan.  

5.1 NULÄGESANALYS 

Peabs nya vision ”Nordens samhällsbyggare” medför idag nya områden för företaget att ta 
sig an. För att visionen ska nås krävs det att företaget, i enlighet med teorin för en hållbar 
samhällsbyggare, kontinuerligt kartlägger samt granskar organisationen och dess arbetssätt. 
Då företaget profileras som en hållbar samhällsbyggare måste företagets mål och syfte också 
ligga i linje med vad samhället önskar och alltid eftersträva det bästa för båda parterna. 

Idag samlas statistik in i endast några av Peabs projekt. Vanligast är att statistik samlas in 
inom området avfall men i vissa fall även inom logistik, dock tillhandahåller projektets 
avfallsentreprenör Peab med avfallsstatistik vilket innebär att Peab inte alltid utför arbetet. 
Däremot finns det flera områden som är relativt enkla för Peab att börja mäta då samtliga 
data som krävs redan finns tillgängliga, exempelvis för elförbrukning.  

Utifrån intervjuerna har väsentliga faktorer identifierats som har negativ inverkan på 
områden som företaget måste förbättra för att kunna förenkla ett hållbarhetsarbete. Några 
av faktorerna är: utbildning, tidsbrist, erfarenhetsåterföring, hårt styrd projektekonomi samt 
bristande mål och riktlinjer. 

Ett indikatorarbete tillsammans med långsiktiga mål ger Peab en möjlighet att se 
förhållningen till visionen och i vilken riktning utvecklingen går. Målen måste vara tydliga och 
sättas med en förbestämd tidsram för att enkelt kunna identifiera indikatorns gränser. Det är 
en faktor som idag påverkar Peabs arbete då det av intervjuerna framgick att många mål 
som sätts idag är orealistiska med ett för kort tidsspann. En del av de aktuella målen borde 
dessutom finnas med som rutiner inom organisationen. Bättre utbildningsmöjligheter är 
något att eftersträva i organisationen. Brister i utbildningen samt en pressad tidshorisont 
kan ligga till grund för att felaktiga beslut tas. Indikatorarbetet kan inte påskyndas utan 
kräver tid, vilket kräver god planering och ständiga nulägesanalyser.  Utifrån en mindre 
benchmarking och intervjuer framgår det att Peab har kommit efter i hållbarhetsarbetet 
jämfört med dess konkurrenter vilket sätter ytterligare press på Peab att förbättra sig. 

För att vara en hållbar samhällsbyggare krävs det att byggföretagen även är med och 
påverkar hur området utformas, då Peab bör besitta den största kunskapen inom området. 
Det har framgått som ett önskemål från beställare att byggföretagen ska vara med och 
påverkar planeringsprocessen. Dock ser byggföretagen svårigheter att påverka beställaren 
då den inte alltid anses agera öppet. Det framgick även av fokusgruppen att kommuner och 
politiker fortfarande till stor del avgör hur områden planeras, vilket ytterligare försvårar 
möjligheten att påverka.  
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5.2 RESULTATANALYS 

I avsnittet redogörs en analys för varje indikator baserad på slutsatser dragna från teori och 
intervjuer. Då en indikator oftast behandlar mer än en dimension redogörs också vilka 
dimensioner som indikatorn omfattar.  

Huvudsyftet med arbetet är att minska den negativa miljöpåverkan och skapa 
förutsättningar för en hållbarare samhällsbyggare med avseende på de tre dimensionerna 
miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Därför är indikatorerna också en del i att mäta 
graden av hållbart byggande för att se var företaget ligger idag och vad de har för 
möjligheter i framtiden. Peabs definition38 av vad som anses vara en hållbar samhällsbyggare 
har varit utgångspunkten i arbetet och i valet av indikatorerna. Målet från början var att 
identifiera möjliga indikatorer som Peab kan använda för att bli hållbara samhällsbyggare. 
Befintliga klassificeringssystem39, Peabs definition40 och litteraturen gav en bild av vilka 
områden som är bra att mäta och vad som faktiskt går att mäta. För ett företag som ligger i 
planeringsstadiet måste data för indikatorerna och informationsinsamlingen vara så 
lättillgängliga att mätningarna faktiskt utförs. De interna intervjuer som gjorts har stärkt 
bilden av vad Peab vill mäta och vad företaget anser är viktigt att mäta. Peabs definition har 
varit utgångspunkten för vad som bör beaktas inom sociala, ekonomiska och miljömässiga 
områden.   

Varje dimension representeras av ett visst antal indikatorer och varje indikator tillhör ett 
specifikt område41 . Syftet med att bryta ner dimensionerna har varit att identifiera 
indikatorernas systemgränser och hitta mer hanterbara mätområden. Områdena som valts i 
denna rapport är: utsläpp, vattenförbrukning, avfall, energi, material, logistik, ekologi, 
närhet, mångfald, inomhusmiljö, samhälle, effektivitet. Samtliga områden identifierades i 
syfte att tillfredsställa de behov som finns för att uppnå målet som Nordens 
samhällsbyggare. Det framkom även tidigt att många av de identifierade indikatorerna 
överlappar två eller flera av dimensionerna vilket också var anledningen till att 
dimensionerna bröts upp till mindre områden med tydligare systemgränser.  

Analysstrategin nedan presenteras i genomförandeavsnittet42 och fungerar som ett stöd för 
analysarbetet. 

Val av analysstrategi:  

 Vad finns det för förhållande mellan den framtagna definitionen och den 
vetenskapliga forskningen inom området hållbar samhällsbyggare? 

                                                      

38
 Bilaga 1 – Peabs definition 

39
 Avsnitt 3.4 – Befintliga klassificeringssystem 

40
 Bilaga 1 – Peabs definition 

41
 Avsnitt 4 - Resultat 

42
 Avsnitt 2.3 - Genomförande  
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 Vad är begränsningarna för att bli en hållbar samhällsbyggare? Ligger 
begränsningarna i tekniken eller i människans beteende? 

 Vad är det som avgör om det går att uppnå prestationerna och de tänkta 
mätningarna? 

Genom att studera förhållandet mellan den framtagna definitionen43 och vetenskapliga 
arbeten inom hållbar samhällsbyggnad skapades en bild av vad som är realistiskt och möjligt 
att mäta. Peabs definition är ett levande dokument vilket kräver omstruktureringar i och 
med företagets och samhällets utveckling. Det kommer alltid att finnas begränsningar för 
hur indikatorerna kommer användas, då är det mest intressant att med hjälp av litteraturen 
och insamlad data försöka skapa sig en bild av vad som påverkar prestationerna med 
indikatorarbetet. 

De framtagna indikatorerna ska ständigt förbättras och utvecklas. Det är därför viktigt att 
företag tidigt bestämmer under vilken tidsperiod som indikatorerna ska mätas för att det ska 
finnas tydliga riktlinjer att utgå ifrån. Sannolikheten att mätningarna faktiskt utförs ökar om 
det finns en begränsad tidsperiod. Indikatorerna i föregående avsnitt44 ska också utvärderas 
och följas upp. På så sätt kommer indikatorarbetet att vara en pågående arbetsprocess. 
Företaget ska använda indikatorer för att sätta upp mål och övervaka framtida 
konsekvenser. Indikatorerna kräver att det finns tillgänglig teknik för att kunna utföra 
mätningarna och att den teknik som används är tillförlitlig. Men för att mäta indikatorerna 
krävs det att personerna som ska utföra mätningarna har kunskap om vad som ska mätas 
och hur de ska utföras.  

I Tabellerna nedan följer en analys av varje indikator för sig inom sina specifika områden. 
Indikatorns namn och begränsning presenteras längst till vänster i tabellen, därefter 
presenteras en bedömningsanalys med motivering av valet och relevansen i förhållande till 
de tänkta dimensionerna miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Indikatorns 
dimensioner presenteras längst till höger i tabellen där en starkare färgstyrka symboliserar 
dess primära dimension, samt en svagare färgstyrka som symboliserar att indikatorn 
överlappar andra dimensioner. 

  

 

 

 

 

 

                                                      

43
 Bilaga 1 – Peabs definition 

44
 Avsnitt 4 – Resultat 
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5.2.1 MILJÖINDIKATORER 

Tabell 9. Analys av miljöindikatorer.  

Indikator Analys  M
ilj

ö
 

 E
ko

n
o

m
i 

 S
o

ci
al

 

Projektets totala 
CO2-utsläpp 

    

  
 

Indikatorn är till för att minska det totala CO2-utsläppet i ett 
projekt. Indikatorn är en nyckelindikator då övriga indikatorer 
inom detta område hjälper till att ta fram och minska projektets 
CO2-utsläpp. Liknande indikatorer förekommer i de befintliga 
klassificeringssystemen. Idag finns det ett behov av att minska 
slöseriet av onödiga resurser, därför är indikatorn tänkt att i 
början mäta projektets större utsläppskällor, så som material, 
transporter samt energi, för att visa på vilka områden som måste 
förbättras. Genom att mäta projektets totala CO2-utsläpp 
kommer företaget kunna se vilka faktorer som är mest kritiska 
och var förbättringar bör göras.  

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
samtliga transporter, materialinköp och totala energianvändning.   

   

Vattenanvändning 

   

  
 

Indikatorn är till för att minska den totala vattenanvändningen 
per byggd area. Vattenanvändningen utgör inte den största delen 
av resursanvändningen vid ett byggprojekt men däremot är 
vattenanvändningen en väsentlig del att kartlägga för att 
företaget ska verka för en hållbar utveckling inom dimensionen 
miljö. Liknande indikatorer förekommer i befintliga 
klassificeringssystem. Användningen delas upp på total byggd 
area för att förenkla en framtida jämförelse mellan projekten. 

För att mäta indikatorn krävs projektets totala vattenförbrukning 
och den totalt byggda arean. 
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Avfallskvot 

    

  
 

Indikatorn är till för att minska det totala avfallet per byggd area. 
Avfall är ett av de områden företaget idag mäter och bör ha en 
strävan att ständigt minska. Det är enkelt att mäta och ger 
resultat snabbt. Liknande indikatorer förekommer i befintliga 
klassificeringssystem. Minskat avfall är ett resultat av bland annat 
minskat materialspill. Det totala avfallet ses i förhållande till total 
byggd area för att förenkla en framtida jämförelse mellan 
projekten. 

För att mäta indikatorn krävs fullständig avfallsstatistik från 
projektets avfallsentreprenör samt den totalt byggda arean. 

   

Sorterat avfall 

  

  
 

Indikatorn är till för att öka sorteringsgraden i projektet. Då 
behandlingskostnaden för avfallscontainrar med bristande 
sortering är kostsamt bör företaget ständigt sträva efter att 
förbättra sorteringsgraden. Indikatorn visar även vilka fraktioner 
som innehåller den största mängden avfall och därigenom kan 
företaget identifiera förbättringsåtgärder. 

För att mäta indikatorn krävs fullständig avfallsstatistik från 
avfallsentreprenören samt antalet fraktioner. Där ingår vilka 
typer av avfalls som tagits emot samt dess enskilda vikt. 

   

 

5.2.2 MILJÖEKONOMISKA INDIKATORER 

Tabell 10. Analys av miljöekonomiska indikatorer. 

Indikator Analys  M
ilj

ö
 

 E
ko

n
o

m
i 

 S
o

ci
al

 
Projektets totala 
energianvändning 

   

   
 

Indikatorn är till för att minska projektets totala 
energianvändning samt att inte överskrida den projekterade. 
Indikatorn ska ses som en nyckelindikator för nedanstående 
energiindikatorer. Anledningen är att det finns svårigheter att se 
var i produktionen den största förbrukningen sker. Därför är det 
viktigt att mäta hur företaget förhåller sig till den projekterade 
energianvändningen för att skapa sig en bild av vad en viss 
projekttyp förbrukar. 

Idag mäter befintliga klassificeringssystem energianvändningen i 
projekt och enligt teorin finns det stora besparingsmöjligheter 
inom området. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger den 
projekterade energianvändningen samt energianvändningen vid 
projektslut. 
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Energianvändning 
per byggd area 

   

  
 

Indikatorn är till för att minska energianvändningen per byggd 
area. Genom att mäta energianvändningen per byggd area 
kommer denna indikator istället ge ett jämförelsetal för 
framtida projekt. Indikatorn kommer i framtiden utgöra ett 
riktmärke för inom vilken gräns ett projekt bör ligga.  

För att mäta indikatorn krävs den slutgiltiga energianvändningen 
och den totalt byggda arean.  

   

Specifik 
energianvändning 

  

Indikatorn är till för att minska produktionsmomentens 
energianvändning. 

Då en av svårigheterna är att identifiera var i produktionen 
elanvändningen är som störst är ett annat angreppssätt att 
istället kartlägga produktionsmomentens, utifrån tidplanen, 
energianvändning och se till var den största 
besparingspotentialen finns. 

Det ger även en möjlighet att jämföra mellan projekten då 
byggmomenten i tidplanen oftast liknar varandra. Dock tar inte 
indikatorn hänsyn till projektets storlek. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
energianvändningen under varje utfört moment enligt 
tidplanen. 

   

Energikälla 

  

Indikatorn är till för att öka andelen förnyelsebara energikällor 
som används. För att minska projektets totala CO2-utsläpp krävs 
det att rätt energikällor väljs, dock bör företaget idag endast se 
till vilka energikällor som faktiskt används för att skapa ett 
framtida beslutsunderlag.  

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
energianvändningen samt vilka typer av energikällor som 
producerar den energi som förbrukas. 

   

Projektets totala 
materialåtgång 

    
   

  
 

Indikatorn är till för att minska projektets materialspill. Idag står 
byggbranschen i världen för 40 procent av 
materialförbrukningen och det har framgått att Peab i ett 
projekt oftast beställer in mycket mer material än vad som är 
det beräknade behovet. En risk blir därför att materialet inte 
hanteras omsorgsfullt, då ett överskott finns. Genom att se till 
hur mycket som förbrukas i jämförelse med vad som köps in kan 
företaget i framtiden sänka det projekterade värdet. Det är ett 
steg i att bli resurssnålare vid byggprojektet.  

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger den 
totala mängden inköpt material samt den projekterade 
materialåtgången. 
Det innebär att företaget måste mäta varje inköp i projektet och 
beräkna medelvärdet från alla inköpen för att få fram projektets 
totala materialåtgång.  
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Klimatpåverkan per 
inköp 

  

Indikatorn är till för att varje inköp ska baseras på en LCC-
beräkning45. Genom en LCC-beräkning redovisas inköpens totala 
klimatpåverkan vilket förenklar beslutsprocessen för att välja 
bästa alternativ. Dessutom fungerar även indikatorn som en 
pådrivare till nyckelindikatorn Projektets totala CO2-utsläpp46 då 
varje inköps CO2-påverkan kartläggs. Indikatorn är i dagsläget 
tänkt att hjälpa företaget att komma igång med LCC-beräkningar 
för större inköp. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
projektets totala inköp samt inköp grundade med en LCC-
beräkning.  

   

Antal transporter 

   

  
 

Indikatorn är till för att minska antalet delleveranser i ett 
projekt. Transporternas totala miljöpåverkan i ett projekt 
kommer att minska, genom att Peab aktivt arbetar för att 
minska antalet delleveranser per beställning. Det kommer i sin 
tur även leda till lägre leveranskostnader. Det krävs att företaget 
planerar leveranserna i god tid och försöker samleverera så 
mycket som möjligt, genom en öppen kommunikation mellan 
alla underentreprenörer. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger totala 
antalet gjorda beställningar samt totala antalet leveranser. 

   

Masstransporter 

  

Indikatorn är till för att öka antalet masstransporter och minska 
antalet expresstransporter. En stor kostnad för projekten är 
leveranskostnaden där expresstransporter står för den största 
delen. Indikatorn är lätt att mäta och åtgärder kommer att ge 
ett snabbt resultat. Fler masstransporter minskar även 
projektets totala CO2-utsläpp. Indikatorn kräver att företaget 
planerar sina leveranser vilket även bidrar till en ökad 
effektivitet. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger totala 
antalet leveranser och antalet express- samt masstransporter. 

   

Leveransprecision 

   

   
 

Indikatorn är till för att öka antalet leveranser som kommer 
inom utsatt tid. För att företaget ska kunna ha en hög 
effektivitet krävs det att alla leveranser följer tidplanen.  

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
leveransernas planerade ankomsttid och deras verkliga 
ankomsttid. 

   

 

                                                      

45
 Avsnitt 3.3.2 – Life cycle cost 

46
 Avsnitt 5.3.1 - Miljöindikatorer 
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5.2.3 MILJÖSOCIALA INDIKATORER 

Tabell 11. Analys av miljösociala indikatorer. 

Indikator Analys  M
ilj

ö
 

 E
ko

n
o

m
i 

 S
o

ci
al

 

Grönytor 

  

  
 

Indikatorn är till för att förbättra boendekvalitén i området och 
behålla en god befolkningstäthet. För att människor ska kunna bo, 
leva och vistas i en hälsosam miljö krävs det att närhet till 
grönområden prioriteras.   

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger den 
byggda arean, grönområdets area samt den förväntade 
befolkningsmängden. 

   

God tillgång till 
service 

   

Indikatorn är till för att öka möjligheterna till god service. Genom 
att planera bostadsområden så att det finns tillgång till närbutiker 
och andra verksamheter ökar chanserna för att fler människor vill 
bo och vistas i området.  Indikatorn är tänkt att komma in i ett 
tidigt planeringsskede för att kunna vara med och påverka 
samhällets effektivitet.   

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
avståndet från bostadsområdet till närmaste service. 

   

God tillgång till 
kollektivtrafik 

   

Indikatorn är till för att öka möjligheterna till nyttjandet av 
kollektivtrafik. Genom att planera ett bostadsområde så att fler 
människor enkelt kan förflytta sig med hjälp av kollektivtrafik, 
förbättras luftkvalitén i området och den allmänna 
transportintensiteten minskar. Indikatorn ska användas som 
riktmärke i framtida projekt för att prioritera markområden som 
har bra kommunikationsmöjligheter. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
avståndet från byggprojektet till närmaste kollektivtrafiklinje. 
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Ventilation 

  

Indikatorn är till för att byggnader ska utformas med så god 
ventilation som möjligt. För att miljön ska vara hälsosam att 
vistas i krävs det en god luftkvalité. Befintliga 
klassificeringsverktyg mäter idag luftkvalitén i byggnader, vilket 
också är en betydande indikator för att uppnå god inomhusmiljö. 
Indikatorn är idag lätt för företaget att mäta om det följer 
befintliga riktmärken47 för vad som anses vara god ventilation. 
Genom att mäta luftkvaliteten i en byggnad kommer företaget 
öka chanserna för människorna som vistas i byggnaden att få en 
god och hälsosam miljö. Indikatorn ska användas som en riktlinje 
för inomhusmiljö i framtida projekt. 

För att mäta indikatorn krävs det att flödesberäkningar48 utförs 
vid projektering och efter färdigställande. 

   

Tillgång till dagsljus 

  

Indikatorn är till för att öka tillgången till dagsljus i byggnader. 
Befintliga klassificeringsverktyg mäter idag dagsljus i byggnader, 
vilket också är en betydande indikator för att uppnå god 
inomhusmiljö. Indikatorn är idag lätt för företaget att mäta om 
det följer de befintliga riktmärken49 som finns för att bedöma 
tillgången till dagsljus. Genom att mäta tillgången till dagsljus i en 
byggnad kommer företaget öka chanserna för människorna som 
vistas i byggnaden att få en god och hälsosam miljö. Indikatorn 
ska användas som en riktlinje i framtida projekt. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger den 
totala glasarean och den totala golvarean i ett specifikt rum50. 

   

 
  

                                                      

47
 Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad s.34-35 (SGBC, 2010). 

48
 Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad s.34-35 (SGBC, 2010). 

49
 Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad s.46-47 (SGBC, 2010). 

50
 Boverkets byggregler, BBR 18 – Avsnitt 6:322 Dagsljus, s.58 (Boverket, 2011). 
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5.3.4 SOCIALA INDIKATORER 

Tabell 12. Analys av sociala indikatorer. 

Indikator Analys  M
ilj

ö
 

 E
ko

n
o

m
i 

 S
o

ci
al

 

Jämställdhet 

  

 

Indikatorn är till för att skapa en mer jämnt fördelad arbetsplats 
med avseende på andelen kvinnor och män. Ett sätt att nå ökad 
mångfald på arbetsplatsen är att sträva efter en mer jämlik 
könsfördelning. Mångfald är en socialt viktig aspekt för att se till 
hela samhället. I första hand är indikatorn tänkt att användas 
som ett mätetal för att kartlägga könsfördelningen inom 
projektet. Genom att veta förhållandet mellan antalet män och 
kvinnor är chanserna större att kunna påverka utfallet i framtida 
projekt. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
könsfördelningen för varje yrkeskategori inom projektet.   

   

Integration 

  

  
 

Indikatorn är till för att öka integrationen genom en smart 
fördelning av bostads- och hyresrätter.  

Genom att erbjuda kunder båda alternativen ökar chanserna för 
integration i området samt att fler människor kan bo där. Genom 
att planera de egenutvecklade bostadsprojekten ur ett 
livscykelperspektiv kommer fler människor kunna bo och leva 
inom samma område. Indikatorn är tänkt att användas som ett 
riktmärke för framtida projekt, där företaget skapar 
byggmöjligheter för både bostads- och hyresrätter.  

För att kunna mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
antalet hyresrätter och antalet bostadsrätter i projektet. 

   

Etiskt uppförande 

  

Indikatorn är till för att säkerställa att samtliga 
underentreprenörer ska granskas utifrån Peabs uppförandekod51. 
Genom att granska sina underentreprenörer kommer företaget 
inte bara se till sitt eget etiska uppförande utan också till hur 
andra företag förhåller sig till det. På så sätt ökar chanserna att 
samtliga samarbetspartner förhåller sig på liknande sätt gällande 
mänskliga rättigheter. Indikatorn är tänkt att användas i början av 
ett projekt. 

För att kunna mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
sina underentreprenörer som uppfyller det uppsatta kraven. 

   

  

                                                      

51
 Begreppsförklaring – Peabs uppförandekod 



 

46 

 

Trivsam 
arbetsplats 

Indikatorn är till för att öka trivselfaktorn hos de anställda. 
Genom att ta till vara på vad medarbetarna anser om deras 
arbetsplats ökar möjligheterna för att fler människor blir nöjda. 
Indikatorn ska skapa förutsättningar för mångfald på 
arbetsplatsen så att fler människor får sina behov uppfyllda. 
Indikatorn är tänkt att fungera som ett stöd under projektets 
gång. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget utför 
enkätundersökningar. 

   

 

5.3.5 SOCIALEKONOMISKA INDIKATORER 

Tabell 13. Analys av Socialekonomiska indikatorer. 

Indikator Analys M
ilj

ö
 

Ek
o

n
o

m
i 
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al
 

Studiebesök 

   

Indikatorn är till för att skapa öppenhet mot hela samhället. 
Genom att bjuda in andra aktörer till projektet ökar 
öppenheten. Öppenhet inom företaget har visat sig vara en 
positiv konsekvens för att kunna integrera fler människor med 
olika bakgrunder. I befintliga klassificeringssystem framgår det 
att det är en förutsättning att företag är öppna med vad de gör 
för att stärka den sociala hållbarheten. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
antalet studiebesök under projektets gång. 

   

Lokal arbetskraft 

  

Indikatorn är till för att integrera outnyttjad arbetskraft i 
projektet. Genom att engagera sig i samhällets utveckling 
skapas arbetsmöjligheter för de personer som bor och verkar i 
närheten av byggprojektet samt att det minskar den lokala 
arbetslösheten. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget gör en 
områdesanalys för att kartlägga anställningsmöjligheter. 
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5.3.6 EKONOMIINDIKATORER 

Tabell 14. Analys av ekonomiindikatorer. 

Indikator Analys  M
ilj

ö
 

 E
ko

n
o

m
i 

 S
o

ci
al

 

Effektivitet 

  

 

 

Indikatorn är till för att bidra till en ökad effektivitet. Den 
undersöker hur väl den projekterade arbetstiden förhåller sig 
till den slutgiltiga och om det påverkar projektets tidsåtgång. 
Indikatorn ska fungera som ett stöd för att ständigt effektivisera 
arbetsmomenten samt minska slöseri med tid och resurser 
under projektets gång. Detta är ett lämpligt mätetal för att få 
en större överblick över arbetet i hela projektet. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger den 
projekterade tidsåtgången och totalt arbetade timmar under 
projektet. 

   

Förbättringsåtgärder 

  

Indikatorn är till för att främja utvecklingen mot ett hållbart 
samhällsbyggande. För att anställda ska kunna sträva efter att 
göra ett projekt och deras arbetsuppgift hållbar krävs det att 
företaget skapar möjlighet för den typ av verksamhet. Genom 
att avsätta en del av projektbudgeten för specifika 
förbättringsåtgärder ökar chanserna för ett bättre 
hållbarhetsarbete. Det är upp till företaget att sätta upp ett 
rimligt budgetmål för att kunna se förhållandet mellan 
budgeterat mål och effekterna från framtida 
förbättringsåtgärder.  

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger 
projektbudgeten, andelen av budgeten som gått till 
förbättringsåtgärder samt hur stor del av den totala budgeten 
som använts. 

   

Felanmälningar 
under garantitid 

   

Indikatorn är till för att minska antalet felanmälningar under 
garantitiden och ska bidra till ett förebyggande arbete i 
framtida projekt. Företaget måste även arbeta förebyggande 
för att förbättra framtida projekt. Det skapar inte bara värde för 
företaget utan även för kunder och deras kunder.  Indikatorn är 
också ett enkelt mätetal för att kartlägga de primära riskerna 
för framtida projekt. Tidsperspektivet för denna indikator bör 
vara relativt långt. 

För att mäta indikatorn krävs det att företaget kartlägger totala 
antalet inkomna felanmälningar. 
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6 UTVÄRDERING 

För att se hur väl de framtagna indikatorerna kan användas i ett verkligt byggprojekt 
utfördes en kortare utvärdering vid Peabs projekt Sofiedal i södra Skövde.  

Sofiedal är ett egenutvecklat bostadsprojekt som ligger i Hentorp i södra Skövde. Projektet 
består av två sjuvåningshus med totalt 56 bostadsrätter och inflyttningen kommer att ske 
under hösten 2011 (Peab, 2011). Projektet har blivit uppmärksammat både av interna och 
externa aktörer då de haft ett effektivt planeringssystem som baserats på lean52. Det är den 
leanbaserade arbetsprocessen som gör att Sofiedal skiljer sig från andra bostadsprojekt. En 
stor del av arbetsprocessen har gått ut på att se över byggarbetsplatsen och optimera 
utrymmet. För att platsoptimera en byggarbetsplats krävs det att de material som levereras 
till byggarbetsplatsen så snabbt som möjligt används i det tänkta byggmomentet, ett 
arbetssätt även kallat ”Just in time”53. Arbetssättet hjälper till att minska projektets 
materialspill samt öka effektiviteten på arbetsplatsen. Metoden kräver en noggrann 
planering för att lyckas men ger även snabbt ett positivt resultat.  

Ett vanligt förekommande fenomen vid byggprojekt är att den totala inköpta mängden ofta 
överstiger den projekterade. För att minimera materialspillet på byggarbetsplatsen och 
optimera utrymmet är det lämpligt att varje inköp som projektet gör ska ligga så nära det 
projekterade inköpsvärdet som möjligt. Det hjälper företaget att spara pengar och samtidigt 
minska onödigt spill eftersom gränsen för vad som tillåts att slängas sänks. Det är främst de 
mest frekventa inköpen under ett byggprojekt som antas ge den största mängden spill, 
några av inköpen är isolering, gips samt trä- och stålreglar. 

Enligt statistik ifrån Sofiedal visar det sig att materialhanteringen är en betydande faktor för 
hur väl den tänkta planeringen ska fungera. Därför bör leveranser av material göras så nära 
dess användningsmoment som möjligt.  

Indikatorn i tabell 15 är hämtad ur resultatdelen54 och bygger på argumentet om minskat 
materialspill. 

Tabell 15. Indikatorn ”Projektets totala materialåtgång”. 

 

                                                      

52
 Begreppsförklaring - Lean 

53
 Begreppsförklaring – Just in time 

54
 Avsnitt 4 - Resultat 

Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Projektets totala 
materialåtgång 

Minska materialspill Inköpt mängd material 
Projekterad materialåtgång 
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I tabell 16 redovisas tre inköp som gjorts vid Sofiedal där data för varje inköp finns 
tillgängliga. Varje inköp har sedan beräknats i indikatorn från tabell 15 för att ge ett 
förhållningsvärde. 

Tabell 16. Exempel på hur insamlad data används i indikatorn ”Projektets totala materialåtgång” för att få fram ett värde 
som sedan kan användas för jämförelse. 

Inköp  Värde 

Gips                     

                               
   

1,04 

Träreglar 45*45                    

                              
   

1,44 

Träreglar 
45*145 

                   

                              
   

1,52 

 

Värdena i tabell 16 visar hur varje inköpt mängd förhåller sig till den projekterade mängden. 
För den aktuella indikatorn innebär ett värde på 1,00 att den inköpta mängden förhåller sig 
identiskt till den projekterade. Indikatorns syfte är att minska projektets totala materialspill, 
vilket innebär att målvärdet ska vara precis eller mindre än 1,00. Värdet över 1,00 innebär 
att företaget måste förbättra materialhanteringen och se över inköpen alternativt hur 
materialåtgången projekteras.  

Under de första projekten finns det en risk att det projekterade värdet är missvisande då det 
finns en osäkerhet om hur mycket material som bör gå åt, därför kan det vara svårt att få en 
rättvis siffra. Företaget måste bestämma vilka gränsvärden som ska finnas och det bör vara 
grunden för vad projekten ska eftersträva. 

I samtliga tre fall visar indikatorn ”Projektets totala materialåtgång” att den inköpta 
mängden har varit större än den projekterade mängden. Dock måste företaget beräkna 
medelvärdet av alla beaktade inköp för att få ut projektets totala materialåtgång.  
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Indikatorn i tabell 17 är hämtad ur resultatdelen55 och bygger på argumentet om minskad 
energianvändning. 

Tabell 17. Indikatorn ”Specifik energianvändning” 

 

Indikatorns syfte är att minska energianvändningen för varje produktionsmoment i 
tidplanen. För att minska den totala energianvändningen är det lämpligt att studera 
projektmomentens energianvändning, för att se var den största användningen finns och var 
det är lämpligt att genomföra åtgärder.  

Merparten av Sofiedals projektmoment och dess ordningsföljd i figur 13 förekommer i de 
flesta byggprojekt.  

  

Figur 13. Urklipp från tidplan vid Sofiedal. Bilden visar de olika momenten i projektet, dess ordningsföljd och hur länge varje 
moment ska vara. 

Då många av projektmomenten i figuren ovan överlappar varandra kan det medföra en 
svårighet att kartlägga varje enskilt projektmoments energianvändning. Det kan därför 
underlätta att dela in tidplanen i ”kritiska delar” där varje del motsvaras av ett antal 
projektmoment som pågår under samma tidsperiod. Genom att kartlägga användningen 
bitvis kan företaget lättare se var problemet finns och hur det bör angripas. 

Energianvändningen ges av leverantören vanligtvis månadsvis men bör gå att få uppdelad 
veckovis för att öka indikatorns noggrannhet. Sofiedal saknade användbara data för att 
beräkna indikatorn när utvärderingen gjordes, men tidplanen visar att det är möjligt att dela 
upp användningen i produktionsmoment.  

                                                      

55
 Avsnitt 4 - Resultat 

Indikator Syfte Indata Beräkning Enhet 

Specifik 
energianvändning 

Minska energianvändningen 
för varje produktionsmoment 
i tidplanen 

Produktionsmoment från 
tidplan 
Energianvändning per 
produktionsmoment 
Total energianvändning 
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7 DISKUSSION 

I detta avsnitt följer en diskussion av examensarbetets forskningsfrågor samt dess resultat.  

7.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR 

Nedan följer en diskussion kring hur väl examensarbetets forskningsfrågor har kunnat 
besvaras under arbetets gång.  

7.1.1 F1: VAD ÄR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGARE? 

Uttrycket hållbar samhällsbyggare är egentligen en branschanpassning av uttrycket hållbar 
utveckling som enligt Brundtlandrapporten (1987) definieras som ”förmågan att göra 
utvecklingen hållbar”. För att byggföretag enklare ska kunna titulera och identifiera sig som 
hållbara har uttrycket hållbar samhällsbyggare tagits fram, då inga andra företag än dem i 
samhällsbyggnadssektorn kan titulera sig som hållbara samhällsbyggare.  

Eftersom den bakomliggande definitionen för uttrycket är så pass bred och möjliggör för 
flera olika tolkningar har den svenska regeringen, genom ett av deras miljömål ”God 
bebyggd miljö” (Naturvårdsverket, 2010), satt upp ett ramverk för hur företagen bör förhålla 
sig. Ett byggföretag som förhåller sig till Brundtlandrapportens definition och strävar efter 
liknande mål som Sveriges regering bör ses som en hållbar samhällsbyggare i Sverige. Dock 
täcker inte miljömålet den organisatoriska biten för företaget. 

En hållbar samhällsbyggare måste visa en vilja på en ständig förbättring och initiativtagande, 
vilket ständigt bör vara mål inom dess organisation. Väl formulerade mål är ett verktyg som 
hjälper en hållbar samhällsbyggare till utveckling och ger den ett enklare arbete att se hur 
utvecklingen går. 

 

7.1.2 F2: VAD ÄR EN INDIKATOR? 

Enligt litteraturstudien ska en indikator ge information om utvecklingen och förändringen av 
det analyserade området. Indikatorn bygger på mätdata men ska ge användaren och 
mottagaren ett bredare informationsinnehåll. Indikatorerna i resultatdelen ska fungera som 
ett analysverktyg för företaget. De är formulerade på ett tydligt sätt med relativt stor 
öppenhet för att de ska rymma så mycket information som möjligt. Ett indikatorarbete är ett 
utmärkt sätt att granska organisationen och dess projekt för att se hur företaget förhåller 
sig. De framtagna indikatorerna ger data som är värdefulla när företaget formulerar nya mål 
inom hållbart samhällsbyggande och kan på sikt hjälpa företaget att ligga på en rimlig nivå 
för att öka hållbarhetsarbetet. Det kommer bli enklare för företaget att se eventuella 
trender samt vad som påverkar dess riktning i och med att företaget ständigt utvärderas 
med hjälp av de framtagna indikatorerna.  

Indikatorerna kräver dock en kontinuerlig informationsinsamling för att kunna ge ett brett 
analysperspektiv. De framtagna indikatorerna är högst väsentliga för att sträva mot ett 



 

52 

 

hållbarare samhällsbyggande men indikatorerna måste ständigt utvecklas för att kunna ge 
tillförlitliga resultat.  

 

7.1.3 F3: HUR IDENTIFIERAS EN INDIKATOR? 

Indikatorarbetet går först ut på att implementera lättförståeliga indikatorer som är 
tillämpbara på många nivåer i organisationen. Ett företag som vill förbättra sig inom ett 
område behöver kunna se hur utvecklingen går och var det befinner sig idag. En lämplig 
indikator identifieras då utifrån tillämpningsområdet. Indikatorerna i resultatavsnittet är till 
för att bland annat minska onödiga resurser och se över den totala energianvändningen. Då 
kan det vara lämpligt att kartlägga nuläget för att sedan avgöra hur bra företaget förhåller 
sig till det uppsatta målvärdet inom tillämpningsområdet. En indikator är knuten till ett mål, 
ett förväntat eller önskat värde på det specifika mätområdet. 

Det kan ibland vara svårt för företaget att se inom vilka områden som mätningarna bör 
utföras. Då kan det vara lämpligt att försöka identifiera vilka system som är tänkta att 
förbättras. På så sätt är det också lättare att identifiera indikatorer inom dessa 
systemgränser.  

Något som också är lämpligt är att uttrycka indikatorn relativt objektspecifikt, så den passar 
in i sammanhanget och inte blir för övergripande. Då finns det en risk att indikatorn inte ger 
ett svar på problemet, vilket medför att det blir svårt för företaget att se var problemet 
ligger och vad som ska förbättras. Indikatorerna måste i största mån anpassas så att det 
finns möjlighet för företaget att spåra problemområdet för att sedan sätta upp en 
åtgärdsplan. 

Att utforma en indikator för att påvisa en förbättring där företaget först ser resultatet efter 
fem år, men en förbättring kanske visar sig först efter tio år, kan inte ha ett tidsspann på fem 
år.  

 

7.1.4 F4: HUR SKA DE IDENTIFIERADE INDIKATORERNA ANVÄNDAS? 

En indikator är något som fångar upp en stor mängd information och bör därför formas till 
något som är enkelt att förstå och jämföra. En indikator ska kunna användas för att koppla 
ihop företagets mål och ambition med trender samt tillstånd och därigenom kunna ge 
varningssignaler vid negativa trender. Företaget bör alltså använda indikatorer för att se dess 
framgångar och konsekvenser av utvecklingsarbetet. Indikatorerna ska hjälpa företaget att 
förbättra och sätta upp nya framtida mål utifrån vad företaget presterar. 

En indikator kan användas ensam eller tillsammans med flera inom samma område, där 
korrelationen i det senare alternativet hjälper till att visa vad som är avgörande för att nå det 
överliggande målet. Då en indikator i sig eller dess mätomfång oftast är aktuellt inom en 
tidsperiod bör företaget ständigt utvärdera och revidera indikatorerna för att ligga i fas med 
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dagens och framtidens samhälle. Ett enkelt verktyg att använda i arbetet är PDSA-cykeln där 
varje ny cykel börjar vid ett nytt projekt. 

Ett positivt resultat från väl formulerade indikatorer hjälper även till att stärka företagets 
profil i marknadsföringssyfte.   

För att göra indikatorernas resultat lättförståeligt är det enligt teorin rekommenderat att 
visualisera resultatet på ett enkelt sätt (figur 14). Det gör att indikatorerna blir mer 
begripliga och verkliga. Vid en presentation är visualisering även ett mer slagkraftigt sätt att 
presentera en indikator än endast med dess värde. 

 

Figur 14. Exempel på hur en indikator kan visualiseras med hjälp av en skala.  

De framtagna indikatorerna ska hjälpa företaget att nå de uppsatta målen och minimera 
exempelvis materialspill. Eftersom problemet inte alltid är ett högt materialspill, utan kan 
bero på att målet är felaktigt satt och omöjligt att uppnå passar en skala in som 
visualiseringsmetod. Den gör att användaren enkelt kan se trenden och visar både positiva 
och negativa resultat. 

 7.2 METODREFLEKTION 

En deduktiv ansats valdes för examensarbetet. Då ämnet är så pass nytt inom branschen 
krävs det att den befintliga kunskapen tas tillvara och därför bör indikatorerna bygga på 
befintlig teori. Att använda en induktiv ansats hade resulterat i ett mer tidskrävande arbete 
för att bygga upp indikatorerna först och sedan verifiera och utvärdera dessa, då 
examensarbetet är tidsbegränsat är det en orsak varför den metoden valdes bort. Dessutom 
hade indikatorerna inte haft samma möjlighet till förankring i intervjuer och vad företaget 
kan samt vill mäta och förbättra, då intervjuerna endast hade varit till för att verifiera 
relevansen. Genom en induktiv ansats hade indikatorerna endast kunnat styrkas av 
befintliga klassificeringssystem, men genom en deduktiv ansats kan de befintliga systemen 
tas i beaktning redan från början, vilket gjorde att arbetet kunde komma igång snabbare, för 
att sedan använda de befintliga systemen för att vidareutveckla egna indikatorer. 

Indikatorerna i resultatet skapades genom att samla all befintlig teori från litteraturstudien, 
befintliga klassificeringsverktyg, resultaten från intervjuerna, Peabs definition samt egna 
tankar och idéer om vad som bör mätas. Därefter grupperades liknande indikatorer för att 
kunna se samband och utveckla nya indikatorer. Indikatorerna genomgick därefter ett antal 
utvecklingsfaser där liknande processer genomfördes och slutligen resulterade i att endast 
ca en sjättedel av de initiala indikatorerna återstod i det färdiga resultatet. En induktiv ansats 
hade gjort att viktig information hade uteslutits i processen och därför påverkat det 
slutgiltliga resultatet negativt.   

Målvärde 
Maxvärde 

Gränsvärdet 
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En tidig tanke var att examensarbetet både skulle använda intervjuer, vid ett tidigt skede, 
samt enkäter, vid en slutgiltlig verklighetsverifiering av indikatorerna. Dock ersattes 
enkätundersökningen med en fokusgrupp som istället fick styrka indikatorerna med hjälp av 
ett relationsdiagram. Under arbetets gång gavs antydningar till att medarbetarna 
förmodligen skulle välja att inte delta i en enkätundersökning på grund av tidsbrist 
alternativt att det lätt glöms bort. Därigenom framstod fokusgruppen som en bättre metod. 

Till en början valdes endast litteratur publicerad efter år 2000 för att få en så aktuell 
bakgrund och teoridel som möjligt till arbetet. Dock visade det sig att en del viktig teori 
uteslöts på grund av denna avgränsning eftersom området fortfarande saknar relevant 
litteratur som publicerats efter år 2000. Därför har även äldre, men fortfarande aktuell, 
litteratur använts i viss mån.  

 

7.3 ALLMÄN DISKUSSION 

I detta avsnitt förs en diskussion angående examensarbetets slutsatser, de problem som kan 
uppstå vid implementeringen av resultatet samt de problem som uppstått under själva 
genomförandet av studien. 

Detta examensarbete har förtydligat reflektionerna att det inte finns ett rätt sätt för 
företaget att mäta sina byggprocesser ur ett hållbarhetsperspektiv utan att det finns flera. 
Många gånger krävs en sammansättning av olika verktyg för att uppnå önskat resultat. 
Studien har också visat vikten av att hitta mer projektspecifika indikatorer som är anpassade 
för verksamheten och projekttypen de ska appliceras på. Idag utför Peab inga kontinuerliga 
mätningar gällande hållbarhet, vilket också medför att indikatorerna som tagits fram måste 
testas och utvärderas inom organisationen innan de implementeras. 

Syftet med studien har varit att ta fram indikatorer för fortsatt arbete i företagets 
kommande samhällsbyggnadsprojekt56. Därför är också indikatorerna framtagna utifrån 
syftet och tänkta att endast passa i Peabs kommande projekt, men det är inget som 
utesluter att de är tillämpbara på andra byggprojekt. Det eftersom företaget i framtiden vill 
kunna jämföra varje projekts indikatorresultat emot varandra.  

Avgränsningarna i studien gjorde att ett flertal viktiga indikatorer valdes bort. Den främsta 
orsaken var att dessa riktades mot organisationen och hur den bör förhålla sig, alltså på 
koncernnivå. Den regionala avgränsningen gör att alla indikatorer inte är lika användbara 
beroende på projektets geografiska plats. Då ett projekt i norra Sverige antagligen inte har 
samma elanvändning som ett likvärt projekt i södra Sverige ger det därför ett felaktigt värde 
då de ska jämföras mot varandra.  

                                                      

56
 Avsnitt 1.4 – Beskrivning av samhällsbyggnadsprojekt 
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Vid genomförandet av denna studie samlades hundratals indikatorer från befintliga 
klassificeringssystem och teori, tillsammans med önskemål från intervjuer och egna 
observationer. Det gav en bra överblick om vad som idag är aktuellt och fullt möjligt för ett 
företag att mäta. Dessutom framgick det i litteraturstudien och intervjuerna att det inte 
alltid är kompletta klassningssystem i sig som får mest fokus, utan att det oftast är en 
samling av ett flertal, kanske inte alltid så fulländade, lösningar som i slutändan får störst 
genomslagskraft. Det styrker även validiteten hos de framtagna indikatorerna, då 
examensarbetets fokus har varit på att ta fram indikatorer baserade på en kombination av 
befintliga klassificeringsverktyg, egna reflektioner utifrån övrig teori samt intervjuer. 
Eftersom Peab dessutom vill och ska använda flera av de befintliga klassificeringssystemen, 
hjälper ett hållbarhetsarbete grundat på de framtagna indikatorerna företagets framtida 
arbete med klassificeringssystem.   

De framtagna indikatorerna bygger på att företaget har uppsatta mål gällande 
hållbarhetsarbetet. När examensarbetet startade fanns inga tydliga mål för hur företaget ska 
förhålla sig till den framtagna definitionen gällande hållbart samhällsbyggande, vilket 
betyder att innan indikatorerna kan användas fullt ut måste företaget klargöra vad som ska 
prioriteras i första hand och vilka mätetal som ska få störst betydelse i kommande 
samhällsbyggnadsprojekt. Därför kommer indikatorerna innebära stora omställningar 
gällande det dagliga byggarbetet och indikatorerna kommer att kräva alla medarbetares 
delaktighet för att de ska bli så tillförlitliga som möjligt.  

Implementeringen av företagets nya strategi i verksamhetens divisioner kräver att den 
konkretiseras och blir mer lättförstådd för att hållbarhetsarbetet ska bli praktiskt tillämpbart. 
För att indikatorarbetet ska få genomslag krävs det att företaget sätter upp tydliga riktlinjer 
gällande hållbart byggande, exempelvis inom områdena resurshantering, markområden och 
ekonomi samt hur riktlinjerna ska uppnås. 

Önskan är att genom ökad mätning av bland annat energianvändning och transport få en 
större överblick och bidra till en minskad negativ miljöpåverkan samt ett bättre ekonomiskt 
och socialt ansvarstagande. 

Enligt litteraturen, tidigare studier och de gjorda intervjuerna framgår det att indikatorerna 
oftast är aktuella i nutid och en viss tid framöver. Som tidigare nämnts bör de framtagna 
indikatorerna ständigt revideras och förbättras. Det går inte att förlita sig på att dagens 
mätetal är tillräckliga i framtida projekt. En indikator är levande och får inte stagnera utan 
ska alltid utvecklas och förbättras. 

Eftersom Peab saknar erfarenhet av indikatorarbete har det inneburit en svårighet att se hur 
företaget har förhållit och ska förhålla sig till hållbarhetsarbete. Det kommer antagligen 
innebära en svårighet att till en början enkelt se vilka indikatorer som ska utvecklas och hur. 
Därför måste företaget kartlägga sina nuvarande värden för att lägga indikatorarbetet på en 
rimlig nivå. Detta är något som kan ta tid men som också ger en stor genomslagseffekt när 
det väl gjorts. 

Ett annat problem är att kunskapen inom området inte är så bred inom företaget. Därför har 
det varit av högsta vikt att ta fram ett resultat som alla förstår och kan reflektera över. 
Förstår inte alla syftet med indikatorerna minskar chansen att de kommer att användas. Det 
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krävs även att företaget ökar informationstätheten, alltså mätintervallet och hur mycket 
indata som samlas in, för att de framtagna indikatorerna ska fungera väl. En hög 
informationstäthet ger ett mer tillförlitligt resultat för vidare analys. 

Under examensarbetets gång framgick det att många vid företaget känner en brist på tid 
samt möjlighet och kunskap för att genomföra datainsamling som indikatorarbetet kräver. 
Det är inte rimligt att utforma indikatorer för att påvisa förbättring där tidsgränsen är för 
kort eftersom vissa hållbarhetsmål tar längre tid och kräver mer för att uppnås än andra. 

De framtagna indikatorerna bygger på, precis som nämndes ovan, teorin om enkla, 
lättförstådda och informationstäta indikatorer som inte är allt för tidskrävande eller leder till 
misstolkningar. Då indikatorerna ska syfta till att ge en bred analysbild av den tänkta 
situationen lämpar det sig bättre med tydliga och informationstäta indikatorer som inte 
utesluter något. Indikatorerna ska fungera som ett utvärderingsverktyg vid varje byggprojekt 
och bör analyseras och utvärderas vid projektslut. Det kräver att företaget ständigt 
utvärderar sig och sina projekt och uppdaterar indikatorerna för att förhålla sig till dagens 
teknik och samhällets utveckling. 

Enligt teorin och vad som visade sig under examensarbetes gång är det bättre med få 
indikatorer, dock är det många områden som måste beaktas. Därför valdes endast de 
indikatorer som ansågs vara mest kritiska och dessa är de första som företaget måste 
förhålla sig till för att bli en hållbar samhällsbyggare. Valen verifierades med hjälp av en 
fokusgrupp som utförde relationsdiagram över valda områden. 

Enligt litteraturstudien framkom det att företaget inte bör utforma helt egna indikatorer 
utifrån egna principer och tolkningar av hållbar utveckling. Detta är ytterligare en orsak till 
varför resultatet i denna rapport bygger på kvalitativa intervjuunderlag och befintliga 
klassificeringssystem. Företaget saknar en väl fungerande erfarenhetsåterföring av tidigare 
byggprojekt. För att indikatorerna i studien ska få en bra effekt i kommande byggprojekt 
krävs det att företaget lagrar informationen kontinuerligt, för att sedan analysera och 
utvärdera till framtida projekt. Det måste finnas jämförelsetal inom företaget för att 
indikatorerna ska tillföra företaget något.  

Som nämnts ovan bör indikatorerna vara relativt lättbegripliga och lättöverskådliga så att 
alla medarbetare får samma hållbarhetstänk och strävar åt samma håll. Som exempel kräver 
energiindikatorerna att alla gemensamt strävar efter att minska projektets totala 
energianvändning för att ett positivt resultat ska nås. Efter ett tag kan det vara aktuellt att 
istället utforma indikatorer som ser till varje litet delmoment som måste uppnås för 
huvudmålet. Varje indikator i studien har olika enheter beroende på vad de ska svara på. 
Energiindikatorerna (med enhet kWh/m2) fokuserar på att sänka den projekterade 
energianvändningen för byggprojektet. Dessa presenteras som en kvot mellan användningen 
och den byggda arean, för att lättare kunna jämföras med snarlika projekt i framtiden. Här 
hade ett procenttal inte gett indikatorn samma slagkraft då det inte ger användaren 
information om vilken nivå som är rimlig att nå. 

Studien har precis som tidigare studier visat att flera indikatorer integrerar både 
ekonomiska, miljömässiga och sociala områden. Även om huvudsyftet är att övervaka en 
dimension, leder ofta indikatorn till att samtliga dimensioner beaktas på ett eller annat sätt. 
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Ett exempel är indikatorer för transporter, där syftet är att minska antalet transporter för att 
hålla nere kostnader. Det leder i sin tur också till ett minskat co2-utsläpp samt ett effektivare 
flöde på byggarbetsplatsen. Vilket i sin tur leder till bättre planering som vidare leder till 
ökad trivsel hos medarbetarna då utföranderutinerna blir tydligare. På så sätt berör 
indikatorn alla de tre dimensionerna.  

Genom utvärderingen som gjordes vid Peabs projekt Sofiedal kunde de framtagna 
indikatorerna stärkas och valideras. Det visade sig att data som krävs för utförandet faktiskt 
går att få tag på, det är endast sättet de lagras på som orsakar problem. Problemet att få tag 
i lagrad information samt tidsbrist för utvärderingens genomförande var de största 
orsakerna till att alla indikatorerna inte kunde testas. Däremot skapades en bild av vad som 
är möjligt att mäta och att de framtagna indikatorerna är relevanta. Ett exempel var 
indikatorn för projektmomentens energianvändning. Indikatorn blir fullt möjlig att mäta så 
länge företaget kräver av leverantören att få ett tätare utskick av energianvändningen och 
kostnaden.  

 

7.4 REKOMMENDATIONER 

När examensarbetet överlämnas kommer planeringsstadiet i PDSA-cykeln vara utfört och 
nästa steg är att testa indikatorerna i det planerade samhällsbyggnadsprojektet. När 
projektet väl är slutfört bör varje indikator följas upp och om problem uppstått under 
projektets gång ska lösningar identifieras och indikatorerna revideras tills nästa projekt. 
Därför är det viktigt att efter varje utfört projekt utvärdera hur datainsamlingen för 
indikatorarbetet fortskred och var hinder uppstod. Då detta är första gången arbetet utförs 
kräver det säkerligen ett antal cykler innan det blir fullständigt och komplett. 
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BILAGA 1 – PEABS DEFINITION 

PEAB/HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE – DEFINITION/2010-10 19  

DEFINITION AV VÅRT HÅLLBARA SAMHÄLLSBYGGANDE  

Allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt 
ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska 
och sociala aspekter.  

VARFÖR ÄR HÅLLBARHET VIKTIGT FÖR PEAB?  

Vi ska vara en föregångare och bidra till ett hållbart samhälle. Då skapar vi värden inte bara 
för våra kunder och deras kunder utan även för samhället i stort, för våra medarbetare och 
för våra ägare. Detta i sin tur öppnar vägen till nya marknader och affärsmöjligheter för våra 
kunder och oss.  

AVGÖRANDE PUNKTER  

MILJÖN  

• Vi arbetar för att öka andelen förnybara råvaror och bli resurssnålare i alla delar av vår 
verksamhet.  

• Vi prioriterar markområden nära kommunikationer och service för att effektivisera 
samhället och användningen av infrastrukturen.  

• Vi minimerar vår påverkan på ekosystem samt tar hänsyn till naturvärden vid användning 
och utveckling av markområden.  

SOCIALT  

• Vi bygger så att människor kan leva, arbeta och bo i en trygg och hälsosam miljö.  

• Vi arbetar för att alla människor ska få samma värde, rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter.  

• Vi engagerar oss i samhällets utveckling. 

EKONOMISKT  

• Vi strävar efter att göra varje projekts ekonomi över hela livscykeln tydlig för våra kunder 
och alla som medverkar i projektet.  

• Vi arbetar för att bli effektivare. 
• Vi lägger stor vikt vid riskbedömning och planering i tidiga skeden för att maximera 
möjligheterna att bygga effektivt och resurssnålt.



 

 

BILAGA 2 – INTERVJU 1 

Kristina Gabrielii jobbar som miljöchef för hela Peab koncernen. Kristinas uppgift idag är att 
tillsammans med övriga medarbetare på koncernmiljö implementera företagets nya 
visionsarbete. 

Idag står Peab inför en stor utmaningar gällande hållbart samhällsbyggande. Kristinas arbete 
handlar om att implementera det nya visionsarbetet ”Peab som nordens samhällsbyggare”, 
med fokus på hållbart samhällsbyggande. I detta ingår att driva utvecklingen framåt, styra 
upp riktlinjer och tydliggöra målbilden inom framförallt energi- och miljöområdet. Men 
också att bidra med sociala och ekonomiska aspekter gällande hållbarhetsarbetet. De 
områden som är i fokus är minska energianvändningen, fasa ut farliga ämnen, göra smarta 
och bra produktval utifrån ekonomi, miljö och funktion samt att minska den totala 
resursanvändningen. En av Peabs styrkor ligger i en plan organisationsstruktur där ledningen 
jobbar nära produktionen gällande utvecklingsprojekt men de kan dock bli bättre för att 
komma ikapp sina konkurrenter hävdar Kristina.  

Hållbarhet i byggsektorn för 20 år sedan förknippas oftast endast med den tekniska 
utvecklingen. Idag innebär hållbar utveckling något helt annat. Snarare att väga samman 
helheten av ett företags produktion för att få ett slutligt bra resultat ut olika synvinklar säger 
Kristina. Det gäller att hitta en lämplig kombination av vad som är hållbart på kort sikt och 
vad som är hållbart på lång sikt. Detta eftersom Peab och många andra företag i samma 
bransch jobbar med kortsiktig ekonomisk styrning.  Men för Peab är det också viktigt att det 
är långsiktigt hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Som miljöchef anser Kristina att hon har som uppdrag från koncernen att stärka Peab som 
hållbara samhällsbyggare. Det innebär att få divisionerna/organisationerna engagerade i 
gällande frågor, kompetensstärka medarbetarna med hjälpmedel som underlättar för att ta 
sig an hållbarhetsfrågorna och genomföra en strategisk planering för fortsatt arbete. Det är 
inte helt klart vad Peab ska klara av för att bli en hållbar samhällsbyggare. Vem du än frågar 
på Peab så ska alla vara eniga om vad som är ett långsiktigt tänkande, ansvarstagande och 
hållbart byggande i framtiden. Peab kanske inte kommer vara det företag som har flest 
spetsprojekt men basnivån i byggandet ska vara bäst hävdar Kristina.   

Peab som företag är rätt affärsmässiga tycker Kristina men när det kommer till delar av 
miljöarbetet ligger Peab en bit efter. Kristinas arbete som miljöchef handlar om att se till att 
Peab kommer ikapp och förbi gällande miljöarbetet. När det gäller den sociala biten ligger 
Peab före många i samma bransch. En anledning till det dåliga miljöarbetet är otydliga och 
orealistiska mål. Idag sätter Peab upp tvååriga mål i affärsplanen vilket inte är tillräckligt när 
företaget tittar på hållbarhet. Målen behöver vara på längre sikt eftersom att det är svårt 
inom företaget att se förändring på bara två år. Företaget har ett långsiktigt mer 
övergripande mål, och framöver kommer Peab ha en längre målsättning. 

Koncernen har som mål att bli ledande inom hållbart samhällsbyggande till 2014 och utifrån 
detta mål ska samtliga divisioner ute i landet jobba med sina mål. Många av de mål som 
finns idag gällande avfall och byggvarubedömning skulle inte vara mål utan snarare ses som 
rutiner Tanken är att varje division ska driva fram pilotprojekt i samband med den nya 
affärsplanen. Då är det viktigt med tydliga framtidsmål. 



 

 

Peab gör väldigt sällan någon form av livscykelanalys, möjligen vid några 
produktvalsbedömningar och i samband med efterfrågan hos kund hävdar Kristina. Men i 
och med det nya hållbarhetsarbetet så ser Kristina livscykelanalys som ett måste för Peab. 
Livscykelanalyser ska ske och synliggöras internt men också visas utanför företaget. För att 
skapa långsiktigt hållbara ekonomiska lösningar är livscykelanalyskostnader ett bra verktyg 
och detta genomförs mer och mer inom företaget, framförallt på energisidan. 

Idag har Peab en väldigt enkel form av hållbarhetsredovisning, denna sker i samband med 
årsredovisningen. Men det finns inga direkta mätetal på hur arbetet har gått under året utan 
snarare en skriftlig redogörelse i ord. I framtiden med start 2012 ska Peab redovisa sitt 
arbete i form av mätetal för att kunna visa upp tydliga resultat. Idag jobbar Peab tillsammans 
med ett företag som heter Respekt. De har ett uppdrag att hjälpa Peab att ta fram nyckeltal 
enligt GRI (Global Reporting Initiative) vilket enligt Kristina passar Peab väldigt bra. Inom 
närmsta framtid kommer Respekt att rapportera förslag till Peab om vilka nyckeltal och 
indikatorer som de kan arbeta med. Företaget kommer börja arbeta på en basnivå för att 
sedan successivt förbättra rapporteringen enligt bland annat GRI. Nästa år ska PEAB ha en 
mycket mer utförlig hållbarhetsredovisning. 

Kristina tror att det är lämpligt att jobba med ett externt företag som ser verksamheten 
utifrån och därmed kan trycka på visa nyckeltal/Indikatorer som inte annars hade 
synliggjorts. Genom ett indikatorarbete kan Peab mäta sin egen kapacitet och prestanda. 
Dessa indikatorer kommer också utgöra grunden för interna målsättningar i framtiden. 

Peab miljöutbildar samtliga anställda men det krävs en ordentlig uppgradering av interna 
utbildningsplaner. Kristina menar på att det är svårt att integrera socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbart byggande till en utbildning. Bara miljöarbetet är så pass stort att det 
kräver rätt mycket resurser och tid. Peab jobbar därför med att dels integrera miljöfrågorna i 
allmänna utbildningar inom företaget, men också med speciella utbildningar, kan vara till 
exempel miljölagstiftningar. Det Peab saknar idag är konkretare utbildningar för 
helhetsbegreppet hållbarhet, något som faktiskt knyter ihop visionen med målen och 
aktiviteterna. Idag finns det något som kallas befattningsförberedande utbildningar och i 
dessa kommer Peab successivt arbeta in hållbart samhällsbyggande för en integrerad del i 
utbildningen. 

Det som hade varit intressant i dagens läge är att kartlägga utbildningsstatus. ”Okej nu har vi 
gått igenom alla ledningsgrupper, Vad händer sedan? Vad händer ute på divisionerna?” 
säger Kristina. Det kanske kommer handla mer om ett ”stöttearbete” från ledningsgruppen 
ut i divisionerna och regionerna. Det handlar mer om att alla medarbetare ska ges möjlighet 
att diskutera utifrån den framtagna definitionen på vad företaget menar med hållbart 
samhällsbyggande, än att genomföra rena utbildningar. Det är mycket lättare att diskutera 
hållbarhet än miljö. 

Peab har en central utbildningsenhet som rapporterar in vilka som genomfört exempelvis 
miljöutbildning och vilken position de har. Där är det upp till varje division att hålla koll på 
vilka som genomfört utbildningen. Idag mäts det på antal personer som genomfört 
utbildningen menar Kristina. Men det finns inget bra verktyg som visar på effekten, att den 
verkligen fungerar och att alla förstår vikten av den.  



 

 

En del i hållbarhetsarbetet är att jobba med klassningssystem för byggande och så 
småningom också infrastrukturprojekt. Idag har Peab beslutat att alla egen-regionsprojekt 
ska miljöklassas. I Sverige kommer bostäder klassas enligt det svenska systemet 
miljöbyggnad57 och kommersiella fastigheter enligt BREEAM58. I framtiden så ska samtliga 
utbildas inom detta. Medarbetarna är positiva till klassningen och känner att det ger 
lämpliga mätetal för verksamheten. Kristina menar på att det som först och främst ska mätas 
idag är, Hur många pågående byggprojekt som skall klassas? Hur många färdiga byggprojekt 
är klassade? Och därefter kommer, Inom vilken nivå är byggprojekten klassade?  

Det kommer vara upp till divisionerna att rapportera in att det har ett potentiellt 
byggprojekt som de vill klassa och rapportera in när klassningen är klar. Peab måste börja i 
den väldigt enkla delen, antalet klassificeringar är något som Kristina skulle vilja ha med i 
affärsplanen. Efter en sådan rapportering kommer det bli enklare att identifiera vilken nivå 
som är möjlig att ligga på och därefter också hitta mer specifika mål för varje enskild division.  
Peab måste börja med enkla mätetal för att sedan utveckla nyckeltalen och indikatorerna. 

Det mest tydliga mål som Peab har idag är det ekonomiska nyckeltalet. Där pratar Peab om 
en viss omsättning fram till 2014. Något som Peabs divisioner inte riktigt lyckats med är 
tydliga miljömål. Miljömålen måste förtydliga utifrån miljöpåverkan, det måste gå att visa på 
att Peab minskar den negativa miljöpåverkan. Varje division måste konkretisera målen, kolla 
upp den befintliga affärsplanen och bena ut de mål som ska följas upp under året. Som Peab 
har valt att varje division bestämmer själva i vilken takt företaget genomför kvalitets- och 
miljöcertifieringen. Vilket gör att idag är vissa enheter certifierade och andra inte. Kristina vill 
driva mot att hela koncernen ska vara certifierade och på så vis också mer enhetligt 
tänkande.  

De ekonomiska målen för Peab följs upp kvartalsvis och cirka en gång om året för övriga. 
Peab har haft en ganska tvetydig målframtagning tills nu vad de gäller andra mål än de 
ekonomiska. Detta gör också att det varit svårt att följa upp miljöarbetet tidigare. 
Hållbarhetsarbetet kommer successivt att förbättras. Peab har inte fram till idag haft någon 
uttalad uppföljning på det hållbarhetsarbetet som utförts. Den framtagna affärsplanen 
rymmer inte riktigt allt och där borde det definitivt finnas med någonting som har med 
uppföljningsarbete att göra. Det finns inget direkt samlat verktyg för att mäta hållbarhet på 
Peab idag. Det finns många olika hjälpmedel som de ska använda i sitt fortsatta arbete. Det 
finns många sätt att mäta, nu gäller det bara att plocka det bästa. Många metoder och 
verktyg är övergripande så att de passar många olika typer av verksamheter säger Kristina. 
Det gäller för företaget att hitta en kombination som passar dem. Men tanken är att 
använda de verktyg som finns ute på marknaden idag och konkretisera företagets arbete 
genom befintliga metoder. Utifrån vad Peab sätter för mål så väljer vi verktyg säger Kristina. 

Det är nödvändigt att mäta de processer som sker i byggbranschen. För att skapa 
konkurrensfördelar och få bättre hållbarhetsprestanda. Peab kommer inom kort lämna 
hållbara sidoanbud, dock bedömer Kristina att när målsättningen är nåd att vara ledande, då 
behöver inte företaget prata om hållbara sidoanbud längre, då är allt företaget gör på den 
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nivån. Nu skulle en alternativ indikator visa på hur många hållbara sidoanbud Peab faktiskt 
gör. Det är viktigt att visa på att företaget väljer och kan föreslå ett hållbart alternativ.  

Kristina anser att det är nödvändigt att jobba med indikatorer inom Peab. Eftersom 
byggprojekt ofta är väldigt breda projekt så innefattar det många avtal och då är indikatorer 
ett bra mätetal eftersom det är så pass brett och greppbart. Idag har Peab ingen uppföljning 
på totala energianvändningen, där skulle indikatorer vara ett bra mätetal för att få en samlad 
bild. Kristina skulle vilja se att dessa indikatorer följs upp vid kvartalsmötena. Redovisa 
indikatorarbetet varje kvartal, lika viktigt som övrig ekonomi. Samtidigt som alla enheter 
samlas och går igenom kvartalsekonomin följer företaget också upp resultaten av 
indikatorerna. Det finns även ett önskemål från Kristinas sida att indikatorerna ska följas upp 
i varje enskild byggprojekt. Då kanske det är lämpligare med färre indikatorer. En väg till att 
lyckas med detta arbete är någon form av ekonomiskt incitament. Kan handla om 
koncernens bonussystem, varje enhet får sin bonus utbetald efter att de visat upp resultat 
av vad de lovat att prestera. Dock är bonussystemet väldigt heligt inom företaget, därför 
måste det kanske finnas ett annat incitament. 

Eftersom det inte har funnits något direkt aktivt hållbarhetsarbete inom Peab finns det inte 
några direkta mätetal. Det mest konkreta enligt Kristina är det ekonomiska resultatet, 
omsättning, volym och vinst. På projektnivå finns det något som heter 
produktivitetsstatistik, vilket innebär att varje arbetad timme skrivs ner och följs upp. Det är 
en form av mått på hur bra projektet gått. Det förs en viss statistik på avfallssidan i Peab 
men inte så utförlig som företaget skulle behöva, samma gäller bränsleförbrukning från 
interna bilar (transporter). Det hör tiden till för Peab att skaffa miljöbilar. Varje projekt på 
bostadssidan gör egna energiberäkningar för varje färdigt projekt som koncernen tar del av. 
Detta för att sammanställa för hela Peab koncern och se var vi ligger idag. 

På bygg och anläggningssidan ska Peab på något sätt mäta antalet projekt med miljöprofil 
och den projekterade energianvändningen i våra bostadsprojekt, där Peab styr sin egen 
produktion, det ska ligga på 25-30% under normens krav. När det gäller transportsidan vill 
Kristina att expresstransporterna ska minska och då mäta på antalet masstransporter per 
projekt. Inom Peab industri måste det göras någon form av livscykelanalys vid tillverkningen 
av industridelar, mäta den totala resursförbrukningen och den totala användningen av 
skadliga ämnen samt livscykelkostnaden anser Kristina. 

Olika verksamheter inom Peab har olika lätt att göra vissa beräkningar. Det bör finnas 
indikatorer som täcker olika delar inom Peab beroende på typ av verksamhet.  Olika många 
indikatorer beroende på var de ska användas menar Kristina. För att detta ska fungera så 
krävs det också utbildning, vilket i sig är en indikator och då a inte bara utbildning inom miljö 
utan inom alla dimensionerna. Kan vara utbildning inom sparsam körning och utbildning 
inom hushållning med energi. ”Självklart ska vi veta energianvändningen i våra byggprojekt” 
säger Kristina. 



 

 

BILAGA 3 – INTERVJU 2 

Martinsons träbroar är en del av hela Martinsons koncern, företaget ligger beläget i de 
norrländska södra skogarna De till verkar högkvalitativa trävaror, moderna limprodukter och 
den nya generationens industriella byggande, som enligt dem själva spelar en viktig roll för 
framtidens hållbara samhälle. Simon jobbar som konstruktör och kvalitetssamordnare vid 
Martinsons träbroar och Jens jobbar som säljare.  

På Martinsons träbroar finns det olika rutiner för kontroll. I samband med miljö och 
kvalitetscertifieringarna jobbar företaget med det som kallas internrevision och 
externrevision. Ledningen engagerar sig i hållbarhetsfrågor via något som kallas ”ledningens 
genomgång”, där tar ledningen upp dagsfärska frågor gällande miljö- och kvalitetsarbetet. 
Simon och Jens anser att det är inte bara är upp till ledningen att engagera sig i frågorna 
utan också medarbetarnas ansvar. En del av ett pågående miljö- och kvalitetsarbete är att 
delegera ut ansvar i hela organisationen. Detta styrker engagemanget inom företaget och 
delaktighet hos alla medarbetare. 

Martinsons ambitioner med ett hållbarhetsarbete är att sätta upp tydliga mål för 
verksamheten, marknadsföra sitt företag, bli kostnadseffektiva och minska slöseri med 
resurser. Genom att sortera sitt avfall gör företaget inte bara en tjänst för miljön, de sänker 
även företagets kostnader hävdar Simon. Med avfallssystem blir det effektivare för företag 
att sortera sitt avfall. 

Martinsons miljömål är: Hushålla med naturresurser, källsortera avfall, förebygga minska 
utsläpp, öka marknadsandelen för träbroar. Dessa är framtagna för verksamhetsåret 2011-
2012. Miljömålen ska också gå hand i hand med det ekonomiska huvudmålet, vilket är: Öka 
lönsamheten så att den möter ägarnas krav. Det krävs att dessa två integreras på ett bra sätt 
så att alla parter blir nöjda. 

Som läget är idag jobbar Martinsons träbroar med miljömålen som nämndes ovan. En 
strategisk riktning är att välja rätt aktörer (samarbetspartner), tanken är att Martinsons i sitt 
framtida hållbarhetsarbete ska jobba med hållbara skogsbruksföretag. I framtiden ska 
skogsbruksföretagen som Martinsons samarbetar med vara Forest Stewardship Council - 
märkta59. Trävarorna som Martinsons erbjuder ska i framtiden vara FSC-märkta. De ska helt 
enkelt erbjuda FSC-märkta produkter. Det är Martinsons uppgift att välja leverantörer som 
levererar FSC-märkta produkter. Det är upp till Martinsons att välja rätt sorts leverantörer.   

Målet för företaget är att tillfredsställa ägarnas krav och därför är det oundvikligt att inte 
beakta den ekonomiska dimensionen. Positiva ekonomiska resultat krävs för att ett företag 
ska existera. Men lönsamhet handlar också om att leverera ”rätt” sorts produkt, att 
produkten håller vad som lovas. Martinsons skulle kunna leverera broar väldigt snabbt och 
till en stor mängd för att driva in så mycket pengar som möjligt men då är risken stor att 
kvaliteten försämras efter en inte allt för lång tid. Därför är det viktigt att tänka långsiktigt 
och tillverka produkter med lång hållbarhet. Simon menar att det även kan finnas en viss 
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lönsamhet på medarbetarnivå, då det är du som medarbetare som ska stå för produkterna 
är det viktigt att de håller måttet. 

För att lyfta fram hållbarhetsfrågorna inom Martinsons utförs informationsmöten en gång i 
månaden eller varannan månad. I dagsläget handlar mycket av frågorna om den pågående 
kvalitetscertifieringen. Informationsmötena är till för att öka förståelsen hos medarbetarna, 
Martinsons har jobbat med fem S60och haft ett bra samarbete med de personerna som 
jobbar ute i produktionen hävdar Simon. På varje informationsmöte sitter alla med från hela 
företaget vilket ökar chanserna för större delaktighet.  

Martinsons anser att det är viktigt som företag att ha ett livscykelperspektiv på det som 
produceras. Om livscykelperspektiv innebär ”från vaggan till graven” så är 
livscykelperspektivet gällande brotillverkning då förfrågan kommer in tills att det är dags att 
riva bron. Idag gör inte Martinsons någon Life Cycle Cost61 över material- och energiflöden. 
Det finns ett tydligt intresse gällande detta för att kunna redovisa åt kunder, som kommuner 
och trafikverket. Genom att utföra livscykelanalys och LCC inom företaget ökar chanserna för 
att framtida kunder väljer oss istället för våra konkurrenter.  

I dagsläget gör Martinson ingen hållbarhetsredovisning. De har dokumenterat 
miljöbelastningar i sin produktion men inte någon direkt hållbarhetsrapport. Det finns en 
intern handbok för hur de ska jobba med hållbarhetsfrågor, där framgår det bland annat hur 
olika material påverkar miljön negativt och så vidare. 

När det gäller utbildning har Martinson inte direkt någon regelrätt utbildning gällande 
hållbarhetsfrågor. De ska så klart uppfylla vissa krav gällande certifieringarna men då är det 
upp till företaget att hitta vägar för att bli det. Det krävs inte alltid någon regelrätt utbildning 
utan genom att dagligen jobba informellt med dessa frågor är också ett sätt att utbilda. Men 
utbildning är viktigt och krävs för att följa upp kunskapsnivå. Dock finns ingen formell 
utbildning, möjligen det system som följer upp avvikelsehantering men det fungerar dåligt. 
Eftersom det inte finns någon uttalad utbildningsplan finns det heller ingen uppföljning. 
Många gånger krävs det oftast en utbildning men uppföljningen sker inte förrän 
giltighetstiden på utbildningen har gått ut.  

Martinsons har vissa uppföljningskrav enligt trafikverkets normer som företaget måste följa. 
Där ingår översyn varje år och huvudinspektion vart sjätte år för att se att produkten mår 
bra. I översynen ingår exempelvis en analys som visar om skador uppstått, kan handla om 
fuktprov, konstruktion etc. Eftersom Martinsons inte förvaltar broarna så anser de att vid en 
överlämning läggs en stor del av ansvaret på förvaltaren. Men det finns ett intresse hos 
Martinsons att se över produkterna och tillhandhålla med hjälp om problem uppstått. Varje 
produkt företaget gör är vår reklam, därför ligger det i ett egenintresse att bry sig om 
broarna. 

Martinsons leverantörer ska helst vara ISO14001 certifierade eftersom de själva är det. Det 
finns inget direkt krav idag på att alla ska vara det men just nu kartlägger företaget vid 
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upphandlingarna vilka certifieringar leverantörerna har och vilka de ska jobba med. 
Kartläggningen sker på miljö- och kvalitetsnivå. De som levererar ståldelar till företaget har 
ingen form av kvalitetsarbete men företaget har ett bra samarbete och det gör det väldigt 
kostnadseffektivt. Vissa av Martinson leverantörer är relativt små företag som inte riktigt har 
samma kapacitet och utrymme för att bedriva något större hållbarhetsarbete, men eftersom 
de har ett gott samarbete med dessa leverantörer och köper in varor till ett bra pris finns det 
ingen anledning att välja en leverantör som är dubbelt så dyr. Om Martinsons samarbetar 
med ett litet företag som inte har något direkt kvalitetsarbete men ligger nära kommer det 
vara kostnadseffektivt för båda parterna. Då är det kanske mängden som köps in som ska 
avgöra vilka krav företaget kan ställa på dem.  

Ett tydligt mål på Martinsons är att broarna ska hålla i 40-80 år. En betongbro har en 
livslängd på 40, 80 och 120 år. Ska Martinson tillverka broar med en teknisk livslängd på 
120år kommer den bli väldigt dyr. En extrem lång livslängd behöver inte alltid vara det 
optimala. Det som är hållbart idag behöver inte vara hållbart om 40 år, därför anser 
Martinsons att det är bättre att tillverka produkter som har en hållbar livslängd idag för att 
sedan bygga om broarna för nästa samhällsutveckling. Det är både smartare och praktiskt 
för företagen och samhället i stort att tillverka en bro som håller i 40-80 år för att sedan 
utveckla produkten utefter hur området ser ut då. Martinsons broar går alltid att 
energiåtervinna och förflyttas till nya platser, det är en form av återvinning. 

I samband med FSC-märkningen ska Martinsons mäta hur mycket kubik trä de har förbrukat. 
De ska även sänka sin elanvändning genom en så kallad energikartläggning. Med hjälp av en 
kemihandbok ska Martinsons minska kemikalieanvändningen. Till denna kartläggning 
används en mjukvara som heter ”chainsoft” där alla kemikaliers säkerhetsdatablad finns 
med. Behöver företaget ha tre tätningsmassor eller klarar de sig med och så vidare. Vissa av 
målen är mer prioriterade än andra, vilket också betyder att om vissa mål inte uppfylls enligt 
plan åtgärdas dem efter vad som är mest lidande för företaget. Som det är idag så är det 
ledningsgruppen som ansvarar för att sätta upp målen och förtydliga dem i verksamheten.  
Medarbetarna själva är relativt dåliga på att komma med förslag. Det finns inte heller inte 
något bra system för att ta tillvara på deras åsikter. 

Martinsons anser att träbroar i sig är ett bättre alternativ av broar jämfört med stål och 
betong ur ett samhällsperspektiv. När Martinsons har konkurrerat ut de andra valen och gett 
samhället ett billigare och miljömässigt bättre alternativ så får de mer pengar att lägga på 
annat. Ett sätt att värna om miljön är att bruka skog och göra produkter av den. Om skogen i 
sig bara står och ruttnar så binder skogen inget mer koldioxid. Men avverkas skogen finns 
det utrymme för återbildning av ny skog samtidigt som cirka hälften av skogen lagras i en bro 
som står i 80år. Under de åren har det vuxit upp ny skog och då binds det upp ytterligare 
koldioxid.  

Martinsons träbroar AB använder inga indikatorer eller nyckeltal för att mäta de målen som 
sätts upp. Men ett av deras långsiktiga ekonomiska mål är att ta fram indikatorer och 
nyckeltal under verksamhetsåret 2010-2011. Martinsons mäter vissa saker i sin produktion 
idag men de har inga mål inom vilket intervall företaget ska ligga. Den energikartläggning 
som Martinsons gör är mer en nulägesanalys och hur de ska arbeta för att ta fram konkreta 
mål på vad de kan göra för att sänka den för verksamhetsåret 2010-2011. Men företaget 
anser att det är viktigt att mäta produkter och processer inom företaget.  



 

 

Även om det i många fall är priset som är den avgörande faktorn i slutändan är det bra att 
kunna prata för sitt företag och motivera varför processerna och produkterna ser ut som de 
gör. I en valsituation kanske kunderna väljer oss även om vi är lite dyrare än konkurrenterna 
om vi har bra motiveringar varför. Att mäta hållbarhet innebär att vara kostnadseffektiva 
och använda mindre resurser.  Bättre att som säljare sälja en bra produkt istället för att sälja 
för säljandet skull.  Det sämsta för Martinsons är då de levererar en produkt som inte 
uppfyller kraven.  

FSC-märkningen och kvalitetscertifieringen är ett pågående arbete inom Martinsons. Tanken 
med dessa certifieringar är att öka kunskapen inom företaget och ständigt förbättra 
verksamheten. Martinsons saknar informationsmöten om hur produktionen går och var de 
står i förhållande till krav, kunder, försäljning etc. Det finns ingen kartlagd historik över 
trender och analyser av verksamheten. Detta är något som Martinson vill och strävar efter 
att upprätthålla. Om de finns några trender och analyser så ligger det på koncernnivå, detta 
kan hänvisas till hemsidan och de dokumenterade resultaten som finns där. De mätetal som 
finns idag är mer inofficiella och rapporteras på månadsmötena säger Simon. 

Martinsons träbroar är inte bara en föregångare inom brobranschen utan även internt. 
Produktionen ligger vägg i vägg med den administrativa delen, detta underlättar väldigt 
mycket vid kommunikation. Är det någonting som skall ändras eller tas upp sker det i princip 
i samma ögonblick. När det gäller företaget i stort hävdar båda att de alltid kan bli bättre. På 
hemsidan presenteras mest våra produkter och inte så mycket information om hur vårat 
arbetssätt är och vad som styr vår produktion. 

Informationsmötena som hålls varannan månad vid Martinsons går ut på att följa upp och 
utvärdera resultaten, men mest ur ett ekonomiskt perspektiv. De är Martinsons VD 
tillsammans med övriga i ledningsgruppen som hanterar frågorna som kommer upp på dessa 
möten. Han är den som har ett större ansvar gentemot koncernledningen att redovisa 
resultat och frågor som dyker upp. 

En del i ett hållbarhetsarbete är viljan att bli bättre och effektivare som företag, det tycker 
både Simon och Jens att Martinsons har lyckats med. Men en nyckel till framgång är att vi 
använder trä och att det finns precis bredvid oss. 

 



 

 

BILAGA 4 – INTERVJU 3 

Älvstranden Utveckling är ett kommunalägt genomförande bolag, de har funnits sen 1992 
och har vuxit fram som förvaltare från de kvarlämnade byggnaderna från den tid då detta 
var en hamn i Göteborg. Idag agerar de som samhällsplanerare och utvecklar det gamla 
hamnområdet Älvstranden i Göteborg. Staffan Bolminger är miljöchef och har hand om 
utvecklingsfrågor.  

Som företag har Älvstranden Utveckling som ambition att ligga i framkant vad som gäller 
hållbart samhällsbyggande. Både Staffan och Erika pratar om det är viktigt med en öppenhet 
mot samhället i stort, det är viktigt att de förmedlar åt sina intressenter och åt allmänheten 
vad de gör och hur deras arbete fortskrider. Älvstranden utveckling informerar intresserade 
det publicerade materialet via hemsidan säger Staffan.  

För Älvstranden Utveckling är hållbarhet att kunna tillfredsställa dagens behov utan att 
behöva äventyra för kommande generationers behov. Då företaget är kommunalt och har 
blivit tilldelat ett stort och attraktivt område i Göteborg storstadsregionen har de en stor 
möjlighet att påverka utvecklingen hävdar Staffan. Både Erika och Staffan antyder att med 
en stor påverkan kommer också ett stort ansvar.  

En del i deras arbete är att utveckla byggnader som kan stå länge, Älvstranden Utveckling 
satsar på att utveckla byggnader med en robust och klimatsmart stomme. Det är grunden i 
ett hållbart byggande, ekonomin anses enbart vara ett verktyg för att kunna uppnå de 
uppsatta hållbarhetsmålen. Det gäller snarare att hitta rätt alternativ än att gå på det 
billigaste priset. Ombyggnaden utav något befintligt är inte direkt någon engångskostnad 
säger Staffan snarare ett alternativ för att få bort dyra driftkostnader i slutändan. 

För ett företag är det viktigt att kunna visa på en förändring och att ständigt sträva efter en 
förbättring. Därför väljer Älvstranden Utveckling att arbeta med indikatorer för att påvisa 
detta. Indikatorerna ger en samlad bild över nuläget och var arbetet är på väg, men 
samtidigt är det viktigt att förstå mätetalet, indikatorn, och dess mål. Lika viktigt som det är 
att mäta måste företagen förstå vad det är de mäter för något. Att säga att någon enhet ska 
minska 20 procent inte hjälper om ingen förstår sammanhanget och vad minskningen 
faktiskt kommer betyda, det måste vara relevant i sammanhanget. Själva anser Älvstranden 
Utveckling att mål och indikatorer är viktigt att jobba med. 

De anser att det är bättre att ha få indikatorer per område som kan visa på en förbättring än 
ett flertal indikatorer som inte är relevanta. Det handlar om att hitta en mix av påtagliga och 
relevanta mätetal. De har även speciella indikatorer för att visa ledningen hur arbetet 
fortlöper. Detta för att på ett enkelt sätt visa på att företaget strävar mot rätt håll.  

Ett hållbart samhällsbyggande handlar lika mycket om att hitta rätt alternativ som att hitta 
en bra strategisk riktning. En strategisk riktning kan handla om att byggprojekten ska 
minimera sin elanvändning istället för att använda sig utav fjärrvärme. Allt har att göra med 
projektets storlek, geografiska område och projekttyp därefter väljs också en strategisk 
riktning.  



 

 

Älvstranden Utveckling får sina krav i huvudsak från deras ägare, Göteborgs kommun. Där de 
i den årliga budgeten redovisar för vad som ska gälla det kommande året. Detta är något 
som företaget måste ta ställning till varje gång kommunen har nya krav. Dessutom ger 
områdets översiktsplan mer specifika regler och krav för vad som gäller varje projekt. Kraven 
som Älvstranden Utveckling har på sig för de vidare ner till deras entreprenörer. När ett nytt 
område ska bebyggas så bjuder de in entreprenörer för att berätta deras tankar om vad som 
ska hända med området och vad som behöver adderas för att staden ska bli hel. De ser 
gärna att företagen själva kommer med egna initiativ. Av de anbuden de får in väljer de inte 
alltid det billigaste utan kopplar ihop företagens mål och krav med beslutet. Då är det lite 
upp till varje enskilt företag att presentera ett så grönt alternativ som möjligt för att 
företaget ska välja dem. Tidigare ansågs inte företagets byggprojekt vara högt prioriterade 
bland byggföretagen, men allt eftersom området vuxit i snabbare takt har även intresset att 
få bygga där växt. Älvstranden Utveckling har nu en stark roll och det är upp till varje enskilt 
byggföretag att visa vad de går för. 

När det väl är bestämt vilka som ska vara med i byggprojektet sätter de tillsamman upp en 
kommunikationsplan med samtliga företag. Detta underlättar vid beslutsfattande och det är 
något som alla skrivit under på. Deras projekt sträcker sig ofta över en lång tid och då är det 
viktigt att företaget de anlitar är kapabelt att slutföra arbetet samt har kapacitet för att göra 
det inom tidsramen, dock har de stora bolagen idag allt för standardiserade arbetsmetoder 
vilket gör de mindre flexibla och samarbetsvilliga. Dock poängterar Staffan att en viss 
standardisering krävs ju större företaget blir, men det är fortfarande lika viktigt att kunna 
våga utveckla och testa på nya utmaningar. 

Om ett av företagets mål i byggprojektet inte skulle uppfyllas väljer de att i varje enskilt fall 
skapa en handlingsplan för hur det ska åtgärdas. På så sätt kommer det stora åtgärdsarbetet 
först efter att olyckan har skett. Vilket för en utomstående kan ses som en förlust, men 
enligt Staffan är detta en lärdom som sedan förmedlas inom företaget.  Älvstranden 
Utveckling anser själva att de är ett företag som ska föregå med gott exempel, därför måste 
de vara säkra på att de kraven de ställer på andra även uppfylls av dem själva. Älvstranden 
Utveckling gör hela tiden testprojekt för att se hur bra det i dagsläget går att bygga och vilka 
krav de kan ställa på nästa projekt. De strävar även efter att nyttja all möjlig teknik som 
utvecklas av företagen som nu har kontor i de uppförda husen för att kunna implantera den i 
kommande projekt.  

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5 – INTERVJU 4 

Sandra arbetar idag som logistikansvarig på Peabs projekt Hotell Post mitt i centrala 
Göteborg. Hennes uppgift är att planera logistiken så att alla transporter till och från 
arbetsplatsen fungerar. Hon har även rest runt till flera utav Peabs arbetsplatser runt om i 
landet och föreläst om hennes arbete med logistik.  

För Sandra är hållbarhet viktigt och är något företag bör beakta ur ett långt perspektiv. 
Företaget ska arbeta hållbart i hela processen och skapa långsiktiga lösningar för både 
samhälle och miljö så att det företaget bygger ska kunna bestå längre. Hon är även väl 
medveten om att hållbarhet inte bara omfattar hennes arbetsområde utan även sträcker sig 
över flera områden. Själv försöker hon alltid jobba utifrån vad som anses vara hållbart men 
fokuserar främst på hennes arbetsuppgifter, ex. minimera onödig leveranstid för 
transporter.  

Sandra berättar att Peabs hållbarhetskoncept är så pass nytt och att företaget vid två 
tillfällen, i höstas och julas, informerat de anställa om konceptet och vad det innebär för 
företaget. Vid dessa tillfällen var alla medarbetare i projektet med. Men hon tycker helt klart 
att Peabs profil som ett hållbart företag är bra och det är något som företaget kommer att 
tjäna på. Grundtanken visar ändå på att företaget tänker långsiktigt, utanför ramarna och 
visar att företaget vill hjälpa samhället.  

En lönsam verksamhet är något som hela tiden förbättras och utvecklas. Själv bidrar hon 
genom att t.ex. samordna truckar och krantider så att allt som behövs för att ta emot en 
leverans finns exakt när leveransen kommer. Eftersom det är ett sådant intensivt trafikläge 
dagtid utnyttjar hon även kvällarna för att få materialet levererat. Hon menar då att hon 
hinner få in allt material på rätt plats i bygget tills personalen börjar arbete på morgonen.  

Hon berättar att projektet har inga direkta mål att förhålla sig till, förutom åtagandet 
gentemot beställaren. Däremot har hon satt upp egna mål inom projektet, så som att minska 
svinn, förebygga stölder och hålla en hög leveranssäkerhet. Dessa mål tog hon fram genom 
att identifiera inom vilka områden hon kunde se att en förbättring behövdes. Hon berättar 
att de inte har så många krav förutom deras femåriga garantitid som de måste ha. Men ett 
krav som faktiskt är unikt för projektet är trafikkontorets, som handlar om att bygget inte 
ska störa trafiken runt om arbetsplatsen. Varje dag passerar flera tusentals bilar, ungefär en 
spårvagn var 30e sekund och en ständig ström utav folk till och från Centralstationen. Kravet 
återspelas i deras egna krav till leverantörerna, vilket är en tvåsidig bilaga med krav som 
måste uppfyllas och är en förutsättning för att få leverera. Detta eftersom minsta lilla 
störning lätt kan skapa kaos i person- och lokaltrafiken. Därför använder de sig utav en 
trafikvakt som, när det behövs, går ut och stoppar personbilstrafiken. Detta krävs eftersom 
det inte finns någon yta som en lastbil kan vänta på eller lasta av material för lagring berättar 
Sandra. 

Det är också ett utav projektets fokus, att inte ha några lagerplatser. Dessa bara upp en stor 
yta, vilket inte finns för detta projekt. Lagerplatser kräver även att företaget måste leta fram 
rätt material då det ska användas vilket kan vara tidskrävande, samt att mycket material lätt 
kan försvinna inom dess områden. 



 

 

Logistiken på Hotell Post fungerar väldigt bra. I och med de byggmässigt sett hårda 
leveranskraven har de inte längre problem med försenade leveranser, istället kommer 
leveranserna ofta för tidigt. Till en början fick de ta en del kritik för systemet men Sandra 
berättar att allt eftersom blev fler och fler positivt inställda och uppskattar istället att ha en 
fast leveranstid. Leverantörerna vet att allt som behövs för att lasta av finns när de kommer 
fram, vilket gör att det går snabbt och att de snabbare kan åka vidare. Skulle leveransen inte 
komma inom utsatt tid får de vända om och boka in en ny leverans, vilket endast ger en 
högre kostnad för leverantörerna. 

Hon poängterar att en leverantör hade varit det mest optimala men det finns nog ingen 
möjlighet att någon kan leverera alla varor som krävs. Dessutom har projektet idag endast 
haft en försenad leverans som påverkade bygget märkbart. 

När det händer att en leverantör missköter sig gäller det att ha en bra kommunikation och 
informera var och varför de ska förbättra sig. Hon anser att deras logistiklösning hade kunnat 
tillämpas med gott resultat på andra projekt, även om projektet inte hade befunnit sig i ett 
lika utsatt område som Hotell Post. Samtidigt menar hon att några säkerligen anser tvärt 
emot och endast ser en högre kostnad, men det är enligt Sandra väldigt kortsiktigt.   

Den begränsade ytan utgör en av svårigheterna med leveranserna, eftersom om en leverans 
är för tidig finns det ingen uppställningsplats de kan vänta på eller placera materialet på om 
det skulle vara så att något inne på bygget förhindrar att det placeras där. Något som då 
utgör ett problem är att underentreprenörerna beställer för mycket material och då de vid 
varje beställning har enhetsfrakt väljer de att hellre fylla hela pallen än att beställa två 
gånger. Då kostar det istället, för bygget (Peab), att ge plats åt materialet samt att någon 
måste flytta på det för att göra plats åt annat. Eftersom det aktuella projektet dessutom 
nästan enbart har underentreprenörer är det är svårare att få de att tänka i samma banor, 
vilket gör strävan mot hållbarhet mycket svårare.  Alla som kommer till byggarbetsplatsen 
ska gå på ett arbetsplats-intro och de är väldigt noga med att se till att de har rätt 
utbildningar för att utföra arbetsuppgifterna. För det hållbarhetsarbete som finns och 
verkligen går att få ut är det som är förankrat i projektplanen. Men när hon kan ger hon tips 
på effektivare lösningar som bör underlätta. Dessutom ser hon till att underentreprenörerna 
har de verktyg som de behöver. Behöver en underentreprenör en vagn för att flytta rör så 
ska den finnas där och får han inte den av sin arbetsledare så ska han komma till henne.  

Sandra berättar att det finns tv-skärmar i varje byggbod, där visas information så som 
dagens leveranser, statistik över bygget, säkerhetstips och födelsedagar till medarbetarna. 
Responsen på skärmarna var till en början negativ, men när nya bodar sattes upp utan 
skärmar tog det inte så lång tid innan önskemålen om att sätta upp skärmar kom in. 
Projektets byggledning är relativt ung och de tar gärna tillvara på idéer och bra lösningar, 
frågar när det behövs och provar gärna något nytt. De ser gärna att medarbetarna kommer 
med förbättringsförslag och Sandra anser att även de är delaktiga i arbetet att upprätthålla 
målen. 

Sandra beskriver att ett hinder för miljöarbetet i projektet är att brukaren och beställaren 
inte är samma. Kan de hitta en lösning som först efter fyra år visar ett positivt resultat men 
har en högre engångskostnad är det inte intressant för beställaren, eftersom den kanske 
väljer att sälja vidare huset inom tidsperioden. Oavsett om brukaren hade velat tillämpa 



 

 

lösningen för att få sänkta kostnader i framtiden. Det är helt klart ett kortsiktigt tänk 
eftersom nästa köpare har högre målsättning och kanske väljer att bygga om. 

Hon ger som ett exempel deras samarbete med IKEA där de alltid ska använda sig utav 
bättre lösningar om de kan visa en lönsamhet först efter 7 till 8 år. Här har de i alla fall valt 
att använda fjärrvärme för att värma upp byggnaden och kopplade in sig i systemet så fort 
det var möjligt, istället för endast el. Det fanns dock inget mål eller krav från beställaren att 
det skulle ske utan det var helt på eget initiativ. 

Vad som idag är fullt möjligt att följa upp och mäta är sopsorteringen och leveranserna. 
Deras underentreprenör, SITA, är helt ansvariga för avfallet och har ständigt en person på 
plats som byter ut och ser till att alla kärl, idag 190st, är rätt märkta. Sandra kan inte se en 
extra kostnad i att ha en person med avfall som arbetsuppgift, då det ändå hade krävts den 
tiden för att se till så det sköts eller om Peab själva skulle göra det. Det är bättre att ha en 
person som är helt engagerad och tillägnad arbetsuppgiften. Dessutom blir det ett problem 
att komma fram i ett så pass trångt bygge om inte avfallet sköts och kommer ut från 
arbetsplatsen. Hotell Posts fokus ligger på att ha en sluten cirkel, lika mycket som kommer in 
måste ut. 

Leveranserna följs upp genom att de noterar när leveransen kommer, åker, vad som lastades 
av och hur mycket. Hon kan sedan se en historik och få fram vilka leverantörer som lever 
upp till kraven. Inga av dessa uppföljningar är något som regelbundet visas upp internt eller 
externt utan hålls inom projektet.  

Det är viktigt att mäta och följa upp och det krävs ett genuint intresse från personen som gör 
det, men Sandra har svårt att se hur företaget ska göra något konkret av all data och kunna 
följa upp det. Hon säger att hon kan hålla en korridor städad för att öka flödet i byggnaden, 
men får samtidigt ytterligare en kostnad för att hålla rent. Därför har hon svårt att se hur 
företaget, på ett bra sätt, kan följa upp ett indikatorarbete i ett projekt. 

På Peabs webbplats Planket finns det en avdelning för Miljö & Logistik, men enligt Sandra 
finns det ingen information om logistik. Hon tror att det beror på att det är så pass nytt att 
det inte finns någon som riktigt arbetar med det inom Peab. Men inom miljö finns det en 
arbetsgrupp där alla som har en position liknande hennes egen regelbundet samlas och 
växlar tankar och idéer. Sandra saknar ett system gällande erfarenhetsåterföring och antar 
att andra projekt som använt sig av liknande byggsystem och Prefab-lösningar måste stött på 
samma problem med vissa moment som de har gjort. Därför antecknar Sandra hur de utfört 
olika moment, men hon saknar en plats att publicera det på.  



 

 

BILAGA 6 – INTERVJU 5 

Susanne Lundberg arbetar åt Peab som entreprenadingenjör på projektet Kuggen. Chalmers 
fastigheter vill genom byggnaden skapa en kreativ miljö med nya mötesplatser för studenter, 
lärare, forskare och näringsliv. Byggnaden är också tänkt att visa på hur utvecklandet av 
byggmaterial och hushålla med energi. Kuggen är beläget på Lindholmen i Göteborg. 

För Susanne är hållbarhet en byggnad eller ett projekt som står under en lång tid, utan 
garantiärenden eller några felanmälningar. Företaget fokuserar på vad företaget gör och 
försöker göra det bättre och bättre. Susanne ser Peabs nya vision, nordens samhällsbyggare, 
som ett otroligt högt mål. Men hon tror att de lär komma en bra bit på vägen och när 
företaget väl lägger fokus på något förbättras det alltid. Däremot är hon intresserad av hur 
alla beslut och information som finns ska komma ut till projekten. 

Peab har tidigare byggt mycket åt Chalmersfastigheter och Susanne anser att projektet är ett 
prestigebygge, vilket ger en god bild åt Peab och därför ansträngde företaget sig för att få 
projektet. 
Susanne berättar att allt började med ett stort infomöte som Chalmersfastigheter hade 
anordnat, i augusti 2008, för att bjuda in byggföretagen. Dessa fick då i sin tur lämna in ett 
anbud och kallades därefter till presentationer, under dessa fick företaget beskriva deras 
tolkning av projektet och vilket arbetssätt de tänkte använda. Även personliga intervjuer 
gjordes med de anställda på respektive företag, något som enligt Susanne är mycket 
ovanligt. Hon berättar att Peab hade som förslag att bl.a. ändra stommen varpå tid skulle 
sparas vilket i sin tur minskar den totala kostnaden.  

Något som Susanne tycker varit väldigt bra är att de har använt sig utav fullskalemodeller av 
rum för att dels prova material på plats och för att visualisera det färdiga resultatet för 
kunden. Chalmersfastigheter hade dessutom ställt höga krav inom de olika områdena, bl.a. 
miljö, kvalité och organisation, för projektet där varje anbud kunde samla poäng för att få ett 
slutgiltigt betyg.  

Susanne berättar att Chalmersfastigheter fick full insyn i Peabs ekonomi och det fanns en 
dator på projektet de kunde använda sig utav för att nå Peabs internwebb och system. Detta 
anser hon gjorde så att det fanns en stor transparens mellan de två aktörerna. Men hon 
menar att det finns både positiva och negativa sidor med ett samverkansprojekt som detta. 
Nu är beställaren med mer och alla beslut tas gemensamt med en öppen diskussion. Hon 
säger att om en de tar en risk så tas den tillsammans. Susanne berättar att 
Chalmersfastigheter har varit med vid en del upphandlingar och själva utsett 
underentreprenörer. Chalmersfastigheter har inga misstankar om något då de öppet kan 
granska Peab och trots att datorn idag är borta. Men hon tycker att samarbetet gör att 
projektet tar längre tid. Då beställaren har så pass höga krav inom alla områden och att 
projektet är storleksmässigt litet är det inte rimligt att bemanna arbetsplatsen så som 
Chalmersfastigheter vill. Jämfört med andra projekt anser hon att det nu med samarbetet är 
fler möten vilket är tidsödande för projektets storlek. Istället önskar hon att företaget i 
framtida projekt väljer att fokusera på andra delar i arbetet, t.ex. att företaget i början tar 
ett beslut om hur resurserna ska fördelas. 



 

 

Projektet Kuggen ska miljöklassas till Guld, vilket är den högsta nivån. Susanne berättar att 
när projektet drog igång 2006 hade de Green Building som standard att nå upp till, men att 
det idag varken är en bragd eller svårt att nå upp till. För enligt Susanne vill företaget inte 
klassa en byggnad om företaget inte är bäst. Hon menar att det inte heller idag finns något 
komplett klassificeringssystem.  

Hon anser att om företaget ska kunna bli bra på miljö måste det bli användarvänligt. Hon 
menar på att de flesta projekt har en liten resurstillgång och därför finns det ingen möjlighet 
till att anställa en person endast för miljö och kvalité. Susanne tycker att företaget även 
borde göra kompabilitetstest mellan produkterna i ett tidigt skede, för att sedan inte 
upptäcka att två produkter inte fungerar ihop. Men marknaden hänger inte med och få 
produkter är BASTA-godkända62. Men hon säger att det finns ett krav att produkter ska vara 
BASTA-godkända, men vet inte hur det följs upp. Istället berättar hon att det har kommit ut 
olämpliga produkter från leverantörer då dessa ej varnat för att de inte är miljöriktiga.  

Projektets leverantörer väljs ut beroende på pris och hur tidigare samarbeten fungerat. 
Företaget väljer inte att granska något inom områdena för miljö och kvalité enligt Susanne. 
Här är ekonomin det enda företaget bryr sig om. 

När det gäller kunskap och utbildning anser hon att de saknar kunskap inom grundläggande 
punkter. För projektet har det inte funnits några specifika utbildningar för hantverkarna utan 
all fokus har legat på samarbetet. Däremot eftersträvar hon själv ett utbildningsprogram för 
platschefer, inköpare m.fl. För erfarenhetsåterföringen så använder hon sig utav Peab-
metoden på Planket, men hon anser att informationen där inte är tillräcklig. Hon saknar 
instruktioner, information och resursfördelning vid ex. fuktproblem och menar att ingen ser 
över vad som orsakat problemen när det väl har hänt. Hon ser erfarenhetsåterföringen som 
ett stort problem och menar att företaget lägger flera miljoner på garantiärenden. Hon 
känner att det finns behov utav en coach, någon som hon kan fråga då det enligt henne är så 
pass svårt att hitta informationen idag. Det finns för många platser att leta informationen 
berättar Susanne och funderar på och hur kan företaget ens säkerställa att någon kollar. 

Däremot anser hon att medarbetarna är kreativa och kommer med nya förslag och något 
som är positivt är att beställaren också är öppen för nya förslag. På det sättet kan företaget 
påverka beslutstagandet men ofta är det dock redan försent. Hon menar att mycket beror på 
platschefen och huruvida den får med sig organisationen. Men däremot finns det inget bra 
forum att berätta om de nya förslagen. Själv har hon upptäckt en del produkter som 
innehåller miljöfarliga ämnen, men hon berättar att det inte finns några andra alternativ att 
välja på och därför blir företaget istället endast medveten om problemet.  

Uppstår det ett problem på arbetsplatsen finns det många som har bra kunskap och kan 
hjälpa till, vilket gör att de flesta problem rätas ut under vägen och det finns ingen plan för 
hur de ska gå till väga enligt Susanne. Att fler personer hjälper till ser hon som något positivt 
och jämför med större projekt där det bara finns en person, dock med det som 
arbetsuppgift.
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BILAGA 7 – INTERVJU 6 

Göran Westerfors jobbar idag som miljösamordnare och utbildningsansvarig för 
miljöinnehållet på Peab-akademin, han har tidigare arbetat som miljöchef. Han har sin 
bakgrund som arbetare på maskinsidan. 

Göran ser ett indikatorarbete som något positivt och hans egen uppfattning är att en 
indikator är något som kan påvisa en förbättring. I hans arbete är mycket av fokusen satt på 
energi, avfall och farliga ämnen och han anser att det finns potential att mäta inom dessa 
områden. Samtidigt ger han en annan synvinkel och berättar att om det ska fungera inom 
företaget så krävs det en viss handpåläggning, att någon utför mätningarna, sammanställer 
och analyserar, och det finns inga klara direktiv om vem som ska utföra arbetet. Dessutom 
saknar företaget underlag för att kunna relatera de mätningar företaget kan göra till något 
och måste nu först samla på sig data. Och för att bättre kunna motivera till att arbeta 
hållbart anser han att företaget bör visualisera mätningarna så att alla kan lätt förstå dess 
inverkan. Han anser att de inte kommit så långt i den frågan ännu. 

Hållbarhet och hållbar utveckling är något som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv. 
Det ska vara genomtänkt hela vägen och att företaget ska använda sig utav sunda material 
och smarta energilösningar. Om möjligheten finns ska företaget även försöka påverka 
lokaliseringen och hur ex. ett bostadsområde planeras. Kan företaget ge ett mer 
miljöanpassat alternativ vid ett anbud så bör företaget göra det. 

Han anser dessutom att alla är delaktiga i ett hållbart arbete och för att det ska vara 
långsiktigt måste företaget även tänka om när det gäller inköp, så att företaget inte enbart 
ser till det för stunden billigaste materialet utan att det ska vara fritt från skadliga ämnen 
och hålla en rimlig livstid när det gäller slitage och daglig användning. Kunden ska inte 
behöva byta ut material inom fem år för att företaget valde ett billigt material. 

Samtidigt är han medveten om och berättar att grundtanken fortfarande är att det som görs 
ska generera en vinst och att allt som görs ska kopplas till affärsverksamheten. Företaget ska 
tjäna pengar på verksamheten, de ska inte bedriva något miljöarbete som en ideell 
verksamhet utan vi måste koppla det till vår affärsplan. 

Men han vill även poängtera att företaget ska stå för de byggnader som byggs och att Peab 
som idag ska bli nordens samhällsbyggare håller, utöver att anta den nya visionen, även på 
att etablera sig på den norska och finska marknaden, vilket givetvis är ett steg i att kunna bli 
nordens samhällsbyggare. Göran berättar att implementeringen av miljöarbetet samt 
samordningen av dess hjälpmedel och arbetssätt i Norge har gått lättare än i Finland då 
Norges riktlinjer och en lagstiftning är mer lik Sveriges. Dock har de inte arbetat lika mycket 
med att implementera det i Finland så som i Norge. Dessutom berättar han att den norska 
delen av företaget redan har valt ett klassificeringssystem, BREEAM, de helt ska inrikta sig 
emot medan i Sverige har de valt att arbeta utifrån två system, BREEAM och Miljöbyggnad. I 
Finland däremot har de ännu inte valt vilket system de ska arbeta utifrån. Nyttan de kan dra 
av att vara nordens samhällsbyggare är att stärka varumärket, skapa ett förtroende hos 
kunderna och på det sättet göra mer lönsamma affärer. Men han tror nog att de har en bit 
kvar att jobba på.  



 

 

Han anser att Peab i dagsläget har väldigt dåligt med koncernmål, speciellt miljöinriktade, 
och han känner att de gånger en beställare, vid anbud, är intresserad av att granska 
företagets miljömål så finns det egentligen inga bra att visa upp. Företaget har tidigare haft 
några få miljömål men han berättar att de nu har fallit undan och kanske beror det på att all 
fokus har lagts på att implementera den nya visionen. 

Han berättar att dessa mål handlade främst om avfall och återvinning och nivån sattes 
utifrån de gränser och krav som ställdes av den svenska lagstiftningen och direktiven från 
EU. Men Göran vill även påpeka att de försöker inom vissa regioner hålla en högre nivå an 
vad som krävs och alltid projektera med en god marginal. Det är inte bara inom avfall 
företaget projekterar med god marginal. Om ett krav är att byggnaden ska högst förbruka 70 
kWh/m2/år projekterar de istället för 60-65 kWh/m2/år. Men det som i slutändan är 
avgörande för att nå målet är rätt inställning hos medarbetarna. 

Göran berättar att i några av Peabs projekt är så kallade partneringprojekt, där de 
tillsammans med underentreprenörerna och kunderna gemensamt skriver ett måldokument. 
För att alla ska lära känna varandra och bygga ett bättre team anordnar de gemensamma 
aktiviteter. För Göran är det en självklarhet att alla ska vara med och dra åt samma håll, 
dessutom kan alla dela på vinsten av det förbättringarna sparar. 

Deras och beställarens krav ställs redan i projektplanen till underentreprenörerna och blir på 
det sättet till projektets ledningssystem, vilket företaget arbetar utifrån. 

Ett av Peabs krav är att underentreprenörerna ska upprätta egna miljöplaner, kan de inte det 
så har PEAB tagit fram en färdig kryssmall som stöd. Det även händer att beställarens krav 
missas att föras över till underentreprenörerna vilket i värsta fall vid en revision kan leda till 
att maskiner och material måste bytas ut. Men har kraven förts över och 
underentreprenören själv är ansvarig för en miss vid en revision hjälper PEAB istället till för 
att förbättra. Alla problem som uppstår under projektets gång löses på plats och hur det 
sköts varieras från fall till fall. Men blir det till ett ständigt återkommande problem berättar 
Göran att de med största sannolikhet slutar att använda underentreprenören. Idag använder 
företaget ett inköpsregister, INKA, där uppgifter om vad för tjänster som senast köpts av en 
underentreprenör lagras. 

På Peab division Väst, men även för hela Peab, har de tidigare haft en förslagsverksamhet 
där de anställdas goda idéer har belönats, men Göran beskriver det som den nu delvis har 
glömts bort och påpekar återigen att någon måste administrera systemet. Han anser att 
byggbranschen har mycket gamla invanda mönster och tror att det kan vara en orsak till så 
lite energi har lagts ner för att skapa bra rutiner för erfarenhetsåterföring, och ta tillvara på 
det som faktiskt går att förbättra. 

Göran anser dock att om en erfarenhetsdatabas skulle kunna slå igenom och vara användbar 
inom PEAB måste goda exempel från alla delar av verksamheten, i olika delar av landet, 
samlas in. Idag finns det redan en databas med goda tekniska lösningar och handledning om 
ex. hur ett visst fönster monteras, däremot att den inte har slagit igenom på det sättet som 
företaget hoppades på.  

Däremot har PEAB division Väst nu anordnat en tävling för att engagera medarbetarna i 
miljöfrågor och hållbart samhällsbyggande. Där kan företaget bland annat vara med och 



 

 

tävla om ”Årets eldsjäl”, ”Årets innovativa lösning” eller ”Årets samhällsbyggnadsprojekt”. 
Det är något som Göran gärna ser att de andra divisionerna skulle fånga upp. 

Vissa speciella projekt visas upp på företagets webbplats, men det finns inget systematiskt 
sätt att visa upp lyckade och slutförda projekt för medarbetarna. Utan det sker från fall till 
fall och gärna om det är ett prestigeprojekt. Internt rapporterar respektive chef ifrån det 
positiva från sin verksamhet under ledningsmötena, men den informationen kommer oftast 
inte så långt. Dock diskuterar företaget inte lika öppet om det som gått snett eller inte hållit. 

Avfall och transporter är något Göran arbetar med och han berättar att en stor kostnad är 
just transportarbetet. För varor som beställs till byggarbetsplatsen så ingår, i de flesta av 
fallen, transporten av den köpta varan till byggarbetsplatsen och ofta har företaget en fast 
enhetsfrakt. Han berättar att logistikavdelningen i dagsläget jobbar med att se över hur vida 
företaget ska separera varan från transporten eller inte. 

Schaktmassor är också en stor del av byggsektorns totala transportarbete, något som det 
även ligger väldigt mycket pengar i enligt Göran. Han ser gärna att företaget ska försöka hitta 
närlösningar istället för att köra bort det till en större avfallsstation längre bort och att 
företaget genom detta kan spara mycket. För avfallet på projektet är det inte själva 
containrarna som kostar utan det är behandlingskostnaden som är dyr då avfallet inte 
sorteras redan på arbetsplatsen om företaget blandar avfallet, därför är det viktigt att alltid 
ha en hög sorteringsgrad. 

Peab tidigare hade 1500 avfallsleverantörer men har nu minskat dessa till endast två, då 
företaget såg att det fanns en enorm besparingspotential. Peab utbildar sin personal i 
sparsam körning och mäter drivmedelsförbrukningen för arbetsbilar inom företaget. 
  



 

 

 
  



 

 

 


