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Sammanfattning 

Byggsektorn står för en stor del av det totala avfallet i Sverige och står 
därmed inför stora miljöutmaningar. Däribland finns NCC Construction 
Sverige (nedan kallat NCC), Sveriges tredje största byggföretag med cirka 
10 000 anställda. På varje bygg- eller anläggningsarbetsplats på NCC 
upprättas en miljöplan där olika krav omhändertas: lagkrav, lokala 
föreskrifter, beställarkrav samt interna krav. 

Studien genomfördes i samband med författarens praktik på NCC i 
Göteborg, avdelning Anläggning, med syftet att synliggöra yrkesarbetare, 
arbetsledare och platschefers syn på miljöarbetet på företaget - idag och 
historiskt. Totalt genomfördes 8 anonyma personintervjuer; två 
platschefer, två arbetsledare och fyra yrkesarbetare intervjuades under 
hösten 2014.  

Studien visade att ekonomiska incitament är viktiga för att miljöarbetet ska 
kännas berättigat för dem som utför det - framför allt för skeptikerna. 
Pappersbördan är hög och vissa anser att miljöarbetet enbart är en 
pappersprodukt utan egentlig mening.  Beställarens krav är ett viktigt 
incitament som ofta gör att tid och pengar avsätts till miljöarbetet i 
projektet. Kunskapen och engagemanget bland produktionens 
medarbetare är idag relativt låg och en höjning på detta område är 
nödvändigt. Det kan också konstateras att fokus förskjutits i byggbranschen 
- från gårdagens produktivitet till dagens kvalité. Detta har ännu inte 
implementerats hos alla vilket gör att acceptans och förståelse för det 
omfattande miljöarbetet inte alltid finns.  
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Abstract 

The construction sector accounts for a large proportion of the total waste in 
Sweden and is facing significant environmental challenges. In this sector is 
NCC Construction Sweden (NCC), Sweden's third largest construction 
company with around 10,000 employees. In each project at NCC is an 
environmental strategy set up by the management team, in which 
requirements from four different sources is found: Swedish law, local 
regulations, client’s requirements and NCC’s internal requirements. 

The study was conducted in conjunction with the author's internship at NCC 
in Gothenburg, department Anläggning, with the purpose to forward the 
skilled workers, foremen and site managers' views on environmental 
challenge and work of the company - today and historically. A total of 8 
anonymous persons were interviewed; two site managers, two supervisors 
and four skilled workers during the autumn of 2014. 

The study showed that financial incitements are of big importance to make 
the work feel justified for those who perform it - especially for skeptics. The 
paper burden is high and some believe that the environmental work is 
merely a paper product without any real sense. Client's requirements is also 
an important incitement that often means time and money devoted to 
environmental work in the project. Knowledge and dedication among 
production workers is relatively low today, and has to increase - promptly. 
It may also be noted that the focus has shifted in the construction industry 
- from yesterday's productivity for today's quality. This has not yet been 
implemented among all, which has led to that the acceptance and 
understanding of the environmental work doesn’t always exist. 
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1 INTRODUKTION 

Här ges en introduktion till studien och dess bakgrund, vilka som kan ha nytta 
av att läsa rapporten, författarens referensram samt avgränsningar och 
rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen kallas ofta den 40-procentiga sektorn eftersom den bidrar 
med 40 procent av Europas avfall och 40 procent av de farliga ämnena i allt 
avfall kommer från byggavfallet (Naturvårdsverket 2014a). NCC 
Construction Sverige (fortsättningsvis kallat NCC) är Sveriges tredje största 
byggföretag och omsatte år 2013 cirka 31 miljarder kronor med hjälp av 
drygt 10 000 anställda (Sveriges byggindustrier 2014).  

På varje bygg- eller anläggningsarbetsplats på NCC upprättas en miljöplan 
av platschef (och ibland även tillsammans med arbetsledare). Där finns fyra 
olika riktlinjer att följa, vilka sedan sätter prägel på det fortsatta arbetet. 
Miljöplanen omhändertar även eventuella miljörisker som har identifierats 
i risk- och möjlighetsanalysen.  (Winqvist 2014): 

 Lagkrav 

 Lokala föreskrifter 

 Beställarkrav 

 Interna krav  

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn (Gluch et al 2011) är en 
enkätstudie med syftet att belysa byggbranschens syn på miljöutmaning 
och resultatet av genomfört miljöarbete. Den har utförts vid tre tillfällen: 



Miljöarbetet enligt platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare 

8 

2002, 2006 och 2011. Miljöbarometern är en omfattande totalstudie och 
varje gång den genomförs jämförs den med tidigare resultat.  

Miljöbarometerns enkät riktas till företagens miljöansvariga. Därför menar 
Gluch et al. (2011) att det finns en risk att de miljöansvariga, på grund av 
det särskilda miljöintresset, inte är helt representativa för företagets 
värderingar i miljöfrågan. De nämner vidare att det finns en risk att företag 
med högt miljöengagemang också i större utsträckning svarar på enkäten. 
En annan risk är att respondenten också kan svara som den borde, istället 
för ärligt, för att framställa sig själv och företaget i bättre dager.  

1.2 Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående, Miljöbarometerns resultat och analys uppkommer en 
ny frågeställning kring synen på miljöarbetet, nu på andra områden inom 
företaget än vid miljöansvariges skrivbord. 

Forskningsfråga: 

Hur ser de som arbetar i produktionen på miljöutmaningen och hur 
fungerar det i praktiken att tillgodose miljökrav från fyra olika håll på 
samma gång? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för platschefers, 
arbetsledares och yrkesarbetares syn på miljöarbetet på bygg- och 
anläggningsarbetsplatser i Sverige.  

Studiens mål är att: 

 Redovisa platschefers, arbetsledares och yrkesarbetares syn på sin 

förmåga och möjlighet att följa de olika miljökraven,  

 Synliggöra hur platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare anser att 

miljöarbetet utvecklas på NCC:s byggarbetsplatser,  

 Undersöka om platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare anser att 

de olika miljökraven står i konflikt eller är likriktade. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien har utförs i Göteborg med omnejd, i affärsområdet Anläggning, och 
kan därför inte garanteras vara representativ för hela företaget. Dock ger 
den en insikt i hur tongångarna kan låta på en arbetsplats.  

Eftersom Miljöbarometern (Gluch et al 2011) är en grundsten i denna 
undersökning och som resultaten i denna studie jämförs med, avgränsas 
studien till den tidsperiod man jämför med i Miljöbarometern, dvs. från 
1994 och framåt. Fokus ligger dock på den senare delen av denna 
tidsperiod.   

Det är lätt att blanda ihop miljöarbete med arbetsmiljöarbete. I denna 
studie tittar man endast på synen på miljöarbetet och inte på 
arbetsmiljöarbetet. NCC:s miljöregler för leverantörer och 
underentreprenörer har inte undersökts i denna studie. Eftersom studien 
rör ett svenskt entreprenadföretag begränsas litteraturstudien till litteratur 
om svenska förhållanden.  

1.5 Författarens referensram 

Författaren har studerat tre år av fem på Civilingenjör Arkitektur på Luleå 
tekniska universitet. I utbildningen berörs miljöutmaningen som en del i 
många bygg- och arkitekturkurser. I kurser som Byggmaterial, 
Byggprojektledning och Hållbart byggande är miljöarbetet ett högt 
prioriterat ämne som ges stor plats.   

Denna studie görs i samband med sju månaders praktik under sommar och 
höst 2014 på NCC i Göteborg. Väl på plats på ett anläggningsarbete i 
stadsdelen Bellevue väcktes på arbetsplatsen tankar och frågeställningar 
kring eventuella skillnader i synen på miljöutmaningen mellan företagets 
produktion och administration. 

1.6 Problemägare och intressenter 

Problemägare är NCC Construction avdelning Anläggning. Intressenter är 
alla som kan vara informativt intresserade av studien och resultaten, 
primärt NCC och sekundärt andra byggföretag med liknande situation, men 
även universitet och högskolor som forskar och undervisar inom 
exempelvis miljö, arbetsmiljö eller byggteknik. 
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1.7 Rapportens upplägg 

I första kapitlet ges en introduktion till problemet med bakgrund till och 
syfte och mål med studien. I nästa kapitel beskrivs metodvalen, dvs. hur 
studien genomförts med litteraturstudie, datainsamling och hur resultaten 
analyserats. Tredje kapitlet består av litteratur, dvs.  det som tidigare 
skrivits i ämnet och som är relevant för studien. I kapitel fyra presenteras 
studiens resultat som sedan diskuteras och dras slutsatser kring i kapitel 
fem. I det sista kapitlet finns en referenslista som sorteras i 
bokstavsordning efter efternamn. Slutligen kommer transkriberade 
intervjuer i sin helhet som bilaga. 
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2 METOD 

Här presenteras vilken inriktning studien har, vilken litteratur som studerats 
samt hur datainsamlingen, dvs. intervjuerna, gått till. Därutöver diskuteras 
studiens kvalitet och hur den säkerställs. 

2.1 Forskningsdesign  

Studien kategoriseras som en fallstudie eftersom förhållandena inom en 
specifik avdelning på NCC undersökts. Då studien grundar sig på så kallade 
”mjuka parametrar” med syftet att tolka och förstå människors upplevelser 
innebär studien kvalitativt inriktad forskning (Patel & Davidsson 2003). 
Rapporten är delvis skriven på författarens praktikarbetsplats där 
huvudsakligt ansvarsområde varit mängdreglering. Detta har gett en god 
insyn i det dagliga produktionsarbetet och stämningar på 
byggarbetsplatsen. 

2.2 Litteraturstudie 

Eftersom man i denna fallstudie tittar på ett svenskt företag idag och i ett 
kortare historiskt perspektiv har det bara varit relevant med litteratur om 
svenska förhållanden. Sökningar har skett digitalt via Google Scholar som 
tillhandahåller vetenskapliga publikationer och tidsskrifter. Sökord som 
använts är ”miljöbarometern bygg”, ”bygg miljö”, ”miljöbalken”, 
”beställarens miljökrav anläggning”, ”environmental work construction 
sector”, ”environmental work skilled workers” med mera. Viss teori om 
företagets strategier och mål kommer från NCC:s intranät Starnet och från 
WSP Environmental som äger företaget Natlikan, som tillhandahåller 
lagstiftningssamlingen Miljöbokhyllan och NCC:s laglistor (Winqvist 2014). 
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2.3 Datainsamling 

Vid insamling av data i fallstudier finns två vanliga alternativ: enkät eller 
intervju (Eriksson et al 2011). Enkäter är enligt Eriksson visserligen 
billigare men en sämre teknik om man vill avläsa stämningar och tolkningar 
eftersom man då inte får träffa respondenterna personligen. Intervjuer har 
fördelen att man kan förtydliga oklarheter om det är något respondenten 
inte förstår, jämfört med en enkät som skickas ut utan en personlig kontakt 
(Patel & Davidsson 2003). Det finns förstås mellanformer, där man t.ex. 
finns med på plats och utgör ett stöd då respondenten fyller i en enkät, eller 
gör en telefonintervju (Patel & Davidsson 2003).  

Ytterligare ett alternativ för datainsamling i denna studie är observation. 
Observation kräver dock stor kunskap och erfarenhet i ämnet för att kunna 
uppmärksamma tendenser och beteenden. Det är också resurskrävande 
men har fördelen, förutsatt att analysen har hög kvalitet, att man får väldigt 
starka resultat (Eriksson et al 2011). Eftersom målet med denna studie var 
att tolka stämningar och tongångar och tiden var begränsad valdes 
personintervjuer.  

Målet var att genomföra totalt cirka tio besöksintervjuer, fördelat på två 
olika byggarbetsplatser inom NCC:s avdelning Anläggning i Göteborg med 
omnejd. Respondenterna valdes ut slumpvis med enda kravet att de arbetar 
för NCC, och hade tid att avvara för en intervju. Dessutom eftersträvades en 
spridning mellan de tre yrkeskategorierna platschefer, arbetsledare och 
yrkesarbetare. Intervjuerna genomfördes enskilt, spelades in och samtalen 
transkriberades i efterhand. För att ingen skulle känna sig tvingad att svara 
”som man borde” har de besökta arbetsplatserna och respondenterna 
anonymiserats i denna studie.  

Intervjun bestod av delvis standardiserade intervjufrågor, det vill säga 
samma huvudfrågor ställdes till alla respondenter med ett öppet utrymme 
för följdfrågor beroende på svaret. Intervjuerna fick sammantaget en låg 
grad av strukturering då mestadels öppna frågor användes. Vissa frågor 
kunde endast besvaras med ja eller nej och var därmed helt strukturerade 
och kompletterades med följdfråga beroende på svaret. De flesta frågorna 
var dock formulerade så att svarsutrymmet lämnades helt fritt och fick 
därmed en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson 2003).  
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Respondenterna informerades om syftet med intervjustudien och att deras 
åsikter skulle redovisas anonymt. I syfte att öka motivationen poängterades 
att personen i fråga hade en möjlighet att bidra till förändring i en positiv 
riktning.  

Intervjufrågor 

Utifrån studiens tre mål ställdes 11 huvudfrågor samt ett antal allmänna 
frågor i inledning och avslut om respondentens bakgrund och person. 
Frågorna betraktas som öppna frågeområden med utrymme för utveckling 
och följdfrågor, vilket är vanligt vid kvalitativa intervjuer (Patel & 
Davidsson 2003). Se bilaga 1 för intervjufrågor och respondenternas svar.  

2.4 Analys och utvärdering 

Resultaten sammanställs för att tolkas och jämföras med informationen i 
teorikapitlet. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Denna studie har en kvalitativ inriktning vilket gör att validitet och 
reliabilitet måste värderas på ett annorlunda sätt, jämfört med studier med 
kvantitativa inriktningar. Begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativa 
studier är så tätt sammanflätade att man sällan använder termen 
reliabilitet. Därför används hädanefter termerna ”resultatkvalitet” och 
”validitet” istället. (Patel och Davidsson, 2003).  

Resultatkvalitet 

Innebördsrikedom, struktur och teoritillskott utgör grunden för 
resultatkvalitet. Innebördsrikedom är studiens syfte att tolka något så att 
nya innebörder uppstår, struktur innebär att rapporten ska vara 
överskådlig och så lite komplex som möjligt. Teoritillskott står för hur väl 
man lyckats anknyta studien till tidigare teori och kunskaper, samt om det 
finns någon teori över huvud taget. (Olsson och Sörensen, 2007) 
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Validitet 

Validitet innebär att det finns en överenstämmelse mellan verklighet och 
tolkning. Tolkningen, i sin tur, ska vara förankrad i ett empiriskt underlag. 
(Olsson och Sörensen, 2007) 

Olsson och Sörensen (2007) menar sammanfattningsvis att vid en kvalitativ 
tillämpning kan händelser endast förstå om de ses i sitt sammanhang. Dessa 
sammanhang är inte konstruerade, de är naturliga och därför kan ingenting 
vara givet på förhand. Respondenten ska förklara och ge sitt perspektiv på 
sina handlingar och forskarens uppgift är att betrakta upplevelser som 
helheter.  

Resultatkvalitet och validitet i denna studie 

En tydlig intervjuguide med standardiserade frågor har för studien tagits 
fram vilket bidragit till att respondenternas svar på ett bättre sätt kan 
jämföras. Det bidrar dessutom till att studien skulle kunna få samma 
resultat från en annan forskare med samma metod.   

En svaghet kan vara att transkripten från intervjuerna har anonymiserats, 
dvs. talspråket har redigerats bort för att minska igenkänningsrisken. Detta 
skulle kunna innebära att respondenternas betoningar och/eller viktiga 
poänger förminskats eller förstärkts. För att motverka denna typ av 
missförstånd hade man kunnat låta respondenterna läsa transkriptionerna 
av sina intervjuer. Detta har dock inte gjorts på grund av tidsbrist.  

När det kommer till referenser till tidigare teori och kunskaper har endast 
en relevant studie hittats, som resultatet kan jämföras med. Detta kan 
tyckas lite men eftersom denna fallstudie avser synliggöra tongångar och 
åsikter om dagsläget och i ett kortare historiskt perspektiv, och att jämföra 
dem med vad andra yrkeskategorier anser i liknande frågor, kan det räcka 
med en sådan studie i teoriavsnittet. Resultatet jämförs också med ett antal 
kunskapsdokument i litteraturavsnittet. Detta ger ytterligare referenser, 
om än inte en tidigare teori. 
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3 LITTERATUR 

En nulägesrapport samt ett historiskt perspektiv från totalundersökningen 
Miljöbarometern 2011 i kombination med lagkrav, lokala föreskrifter, 
beställarkrav och interna krav ger en översiktlig bild av vad miljöutmaningen 
inom byggsektorn handlar om idag.  

3.1 Nuläget enligt byggföretagens miljöansvariga 

I Miljöbarometern 2011 (Gluch et al 2011), som tidigare nämnts i 
inledningen, svarade svenska byggföretags miljöansvariga på en enkät om 
miljöutmaningen och resultatet summerades och jämfördes med tidigare 
år. Inga studier har hittats angående produktionsarbetarnas syn på 
miljöutmaningen vilket ytterligare aktualiserar denna undersökning.    

I den senaste Miljöbarometern (Gluch et al 2011) konstateras bland annat 
att fler miljöansvariga ingår i företagsledningar, att största delen av 
företagen arbetar i enlighet med miljöledningssystem och att företagens 
miljöarbete av teknisk karaktär har blivit mer intensivt och varierat. Vidare 
framgår det att man upplever större påtryckningar och förväntningar 
jämfört med tidigare, främst från beställare, vilket ökar miljöengagemanget 
inom företagen. Man ser också en attitydförändring i och med att fler 
samarbeten inletts med forskning- och utvecklingsavdelningar, 
miljöinstitutioner och miljöexperter. 

Författarna till Miljöbarometern konstaterar att de områden som det 
mellan 2006 och 2011 vidtagits mest omfattande åtgärder är återvinning 
och avfallshantering, produktion, inköp/upphandling och projektering. 
Minst åtgärder har vidtagits kring områdena finansiering, forskning och 
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utveckling, redovisning och personalpolitik. De största intressegrupperna 
som anges påverka företagets miljöarbete är chefer, kund/beställare, 
brukare/slutkund och anställda. Minst påverkan har finansiella analytiker, 
fackföreningar, banker och försäkringsbolag.  

När det kommer till hinder för ett aktivt miljöarbete nämns exempelvis en 
ökad administrativ börda vilket lett till ökad byråkratisering och många 
företag anger också ekonomiska och personella resurser och kunskapsbrist 
som hindrande aspekter. De största externa hindren för företagens 
miljöarbete är avsaknad av konkurrensfördelar och efterfrågan på gröna 
produkter.  

Slutligen nämner Gluch att sektorn verkar inta en mer positiv attityd till 
miljöarbetet och det är denna framtidstro som blir Sveriges starkaste 
tillgång för att även fortsättningsvis vara ett föregångsland inom 
miljöområdet.  

3.2 Lagkrav 

Sverige lyder under EU-rätten vilket innebär att man förutom landets egen 
miljörätt måste leva upp även till EU:s miljörätt. Därutöver är Sverige också 
anslutet till cirka 40 internationella miljökonventioner som också ska 
tillfredställas i lagen. Sveriges miljörätt, EU-direktiv och miljökonventioner 
införlivas i miljöbalken. (Miljödepartementet 2013).  

Miljöbalken är Sveriges centrala nationella lagstiftning på miljöområdet och 
trädde i kraft 1 januari 1999. Då ersatte den 16 lagar som därmed 
upphävdes för att samla all miljölagstiftning på ett ställe. Dess syfte är att 
främja en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationer 
ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken är en ramlag vilket 
innebär att de flesta bestämmelserna inte är exakta. Mer exakta direktiv 
finns istället i ett stort antal förordningar och föreskrifter, med stöd av 
miljöbalken. Dessa ges ut av berörda myndigheter såsom Naturvårdsverket 
och Kemikalieinspektionen (Holmberg 2013).   

Miljöbalken har fem grundstenar som lyfter fram det av särskilda 
betydelser men dock inte syftar till att ge en komplett bild av miljöbalken 
(Miljödepartementet 2012):  
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1. Människans hälsa och miljön ska skyddas mot störningar 

2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 

3. Den biologiska mångfalden ska bevaras 

4. En god hushållning av mark och vatten ska tryggas 

5. Återanvändning och återvinning ska främjas 

Naturvårdsverket har gett ut ett antal handböcker om det regelverk som 
gäller inom olika specifika områden såsom deponering av avfall, farligt 
avfall, mottagningskriterier för avfall till deponi och återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten. Dessa handböcker är inte bindande men innehåller 
Naturvårdsverkets tolkning av de föreskrifter som är sprungna ur 
miljöbalken (Naturvårdsverket 2014b).  

3.3 Lokala föreskrifter 

Den aktuella kommunen författar med stöd av lagen egna lokala föreskrifter 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I fallet Göteborgs Stad finns fyra 
lokala föreskrifter på NCC:s onlinetjänst Miljöbokhyllan (2014) som man 
anpassar sitt arbete efter: 

 Vatten och avlopp (ABVA) 

 Renhållningsordning 

 Hälsoskyddsföreskrifter 

 Ordningsföreskrifter 

ABVA innehåller föreskrifter om inkoppling av vatten och avlopp till den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen och användning av den 
allmänna dricksvattenanläggningen och avloppsanläggningen (Göteborgs 
Stad Kretslopp 2009).  

Renhållningsordningen är en samling föreskrifter för avfallshanteringen 
och avfallsplanen i Göteborg. Den tar upp ansvarsfördelning för 
avfallshantering, regler kring hushållsavfall och ”annat avfall än 
hushållsavfall” och dispens från föreskrifter för avfallshantering. Vidare 
innehåller den definitioner av termer och begrepp och 
sorteringsföreskrifter (Göteborgs Stad Kretslopp 2011).   

Hälsoskyddsföreskrifterna berör miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
och tar bland annat upp regler kring avlopps- och toalettanordningar, 
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tomgångskörning, upplag för miljöfarliga ämnen och regler för 
värmepumpsanläggningar (Miljönämnden 2009).  

Ordningsföreskrifterna är ett komplement till ordningslagen och fastslår 
hur den allmänna ordningen och säkerheten ska upprätthållas i Göteborgs 
kommun. Här finns föreskrifter om aktiviteter som kan innebära 
olägenheter för allmänheten, exempelvis tippning och schakt av 
jordmassor, lastning och forsling av gods och varor, snöskottning och 
utplacering av containers på allmän plats (Göteborgs kommun 2014).   

3.4 Beställarkrav 

Det är framför allt beställaren som utformar miljökraven till bygg- och 
anläggningsprojekten, i enlighet med lagstiftning men också beställarens 
egna ambitioner och mål. Det är i huvudsak beställaren som avgör i vilken 
grad miljöaspekter ska beaktas och därmed avgör beställaren i vilken 
utsträckning projektet miljöanpassas. Att beställaren anlitar konsulter med 
bred miljökompetens redan i projekteringsskedet blir avgörande för att 
projektet miljöanpassas i mesta möjliga mån (Bäckström & Östman 2007).  

Beställarens miljökrav konkretiseras succesivt ju mer projektet 
specificeras. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följer med utredning 
om beställarens olika alternativ till genomförande. När man bestämt sig för 
ett alternativ och gör en plan, konkretiseras MKB och den ligger sedan till 
grund för kraven som entreprenören måste möta. MKB beskriver ofta 
områdets känslighet under både byggnation och drift. Beställarens 
miljökrav kan inkludera projektering, produktion och förvaltning, 
beroende på entreprenadformen. Den anger inte bara 
huvudentreprenörens förutsättningar utan också leverantörers och 
underentreprenörers (Bäckström & Östman 2007).  

Erlandsson et al menar att beställarkraven kan delas in i tre olika delar; 
resursbehovskrav (behov av energi, material och mark), egenskapskrav 
(anläggningens egenskaper) och påverkanskrav (anläggningens 
miljöpåverkan i form av emissioner och resursförbrukning). 
Resursbehovskraven är ibland mätbara och kan utgöra en indikator på 
projektets miljöpåverkan. Egenskapskraven är ofta lättast att följa upp och 
påverkanskraven är mer långsiktiga och beskriver bäst 
miljökonsekvenserna ur ett livscykelperspektiv (Erlandsson et al 2003).  
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3.5 Interna krav 

Hållbarhetsmål - Miljö 

NCC:s egna miljömål fokuserar på fyra områden och delas in i långsiktiga 
respektive kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen är mer konkreta och gäller 
till slutet av 2015 (Lindbäck 2014). Se tabell nedan. 

Tabell 1: NCC:s kortsiktiga miljömål (Lindbäck 2014): 

Klimat och energi – NCC minskar sina utsläpp av 
koldioxid med 20 000 ton (jfr 2013) 

– NCC har bättre energiprestanda, 
vid överlämnandet av 
egenutvecklade projekt, än de 
nationella kraven 
 

Kemikalier och hållbara materialval – NCC har minst 400 bostäder i 
produktion med deklarerat innehåll 
som uppfyller de kriterier som 
fastställts av Svanen 
 

Resurseffektivisering, återvinning 
och avfallsminimering 

– Den totala mängden avfall från 
NCC:s byggarbetsplatser ska minska i 
förhållande till omsättningen – 
nivåerna sätts i respektive land 

– Minst ett projekt per land har inget 
avfall som går till deponi 

– NCC:s totala asfaltsproduktion 
utgörs till minst 16 % av återvunnen 
asfaltsgranulat 
 

Miljöcertifieringssystem för 
byggnader och anläggningar 

– NCC ökar andelen miljöcertifierade 
projekt till externa kunder med 10 
%, jfr med 2013, och behåller den 
ledande positionen med högst andel 
internt utvecklade miljöcertifierade 
projekt på de marknader där 
certifieringar erbjuds (ej i Tyskland, 
Ryssland och Baltikum) 
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Grönt byggande 

Alla projekt över 50 miljoner kronor inom NCC ska uppfylla kraven för 
Grönt byggande. Då utförs byggarbetsplatsernas etablering och produktion 
med hänsyn till klimat och miljö genom att exempelvis använda miljömärkt 
el, energisnåla byggbodar, belysning endast vid behov, energieffektiva 
maskiner och transporter och miljöanpassad hantering av restprodukter 
(Wijk 2013).  

Energi 

På avdelningen Teknik och hållbar utveckling finns expertkompetens som 
har tagit fram rutiner för energiberäkning- och uppföljning. Man arbetar för 
tydligare energikrav från beställare och en bättre dialog med beställare om 
energifrågan. Detta gör man av två anledningar: dels innebär det en 
konkurrensfördel men även en affärsrisk om man hamnar för högt i 
energiberäkningen (Wijk et al 2014).  

Produktval och varuinformation 

I arbetet med val av material och varor som byggs in används databaserna 
BASTA och Byggvarubedömningen. Med inbyggda produkter menas 
produkter som blir kvar i eller runt konstruktionen (Winqvist 2014). Varor 
som i Byggvarubedömningen är märkta med ”rekommenderas” eller 
”accepteras” klarar BASTA-kraven och därmed NCC:s krav (Bejersten 
2014).   

3.6 Miljöplan produktion 

Miljöplan produktion är en checklista där lagkrav, lokala föreskrifter, 
beställarkrav och interna krav beaktas under produktionsskedet. Där finns 
en förteckning som visar vilken typ av krav som avses och ett stort antal 
frågor rörande olika miljöaspekter. Platschef och arbetsledare besvarar 
tillsammans frågorna och fyller i och utför åtgärder och ansvarsfördelning. 
Se bild 1. Miljöplanen är tillgänglig och informerad till alla i projektet och är 
ett levande dokument som gås igenom och revideras fyra gånger per år i 
samband med projektrapportering. Miljöplanen uppdateras och revideras 
också vid förändringar i projektet samt eventuellt vid miljöronder 
(Winqvist 2014). 
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Figur 1: Inledningen av Miljöplan produktion och exempel på svar. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Här flätas intervjustudiens resultat och analys samman, uppdelade efter 
studiens forskningsfrågor, som ligger till grund för undersökningen. I kursiv 
text skrivs huvudfrågan som ställts vid intervjutillfället och den följs av 
resultat och analys kring respondenternas svar. Som bilaga, längst bak i 
rapporten, återfinns transkriberingen av intervjuerna i sin helhet. 

4.1 Om respondenterna 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

 

Respondenterna är slumpmässigt utvalda och har relativt stor spridning i 
erfarenhet. Ingen av respondenterna har jobbat mellan 10 och 20 år, vilket 
kan bero på att det finns färre medarbetare på NCC med denna erfarenhet. 
Under finanskrisen i början av 90-talet fick många nyanställda lämna NCC 
vilket kan bidra till detta glapp i NCC:s arbetsstyrka. 
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Vilken är din befattning på denna arbetsplats? 

 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Vad respondenterna anser om sin egen miljömedvetenhet är intressant 
eftersom den personliga inställningen kan ha betydelse för synen på NCC:s 
miljöarbete.  

En platschef säger att hen inte prioriterar miljön, att valen man gör som 
eventuellt gynnar miljön snarare är en ekonomisk fråga. Miljö och ekonomi 
går ofta hand i hand. Den andra platschefen anser sig vara mer 
miljömedveten än medel.  

Även bland arbetsledarna varierar svaren, en tycker att miljön är mycket 
viktig, men mer på jobbet än privat och en annan anser sig vara 
medelmåttligt miljömedveten.  

Bland yrkesarbetarna svarar man att de inte alls är särskilt miljömedvetna 
men att de måste vara det på arbetstid. Samtliga yrkesarbetare anser sig 
alltså ha låg miljömedvetenhet.  

4.2 Förmåga/möjlighet att följa de olika miljökraven 

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 
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De intervjuade platscheferna räknar upp arbetsmoment som att följa 
beställarens krav, hålla ordning och reda på arbetsplatsen, hantera 
miljöfarligt avfall och kontrollera maskinernas bränsle och besiktningar. En 
platschef påpekar att mycket även är en ekonomisk fråga: om man t.ex. 
blandar avfall blir det dyrare att lämna det ifrån sig. Samma platschef tycker 
dock att det blir väl mycket pappersarbete och menar att även om man har 
kontroll på miljöarbetet ute i produktionen är det svårt att hänga med i det 
efterföljande och mycket omfattande pappersarbetet. Slutligen uttrycks en 
stark omtanke för yrkesarbetarnas bästa, dvs. man tummar aldrig på 
arbetsmiljön om platschefen får bestämma.  

Platschefernas tankar om det omfattande pappersarbetet stämmer väl 
överens med litteraturen där Gluch et al (2011) skriver att ett av de främsta 
hindren för miljöarbetet är en ökad administrativ börda.   

En arbetsledare framhåller hantering av dagvatten, främst pumpning, som 
den tyngsta delen och påpekar att det inte finns några hjälpmedel med rätt 
kapacitet. Detta härleds till förorenade massor vilket också gör att vattnet 
blir förorenade och måste omhändertas på särskilt sätt. Även den andra 
arbetsledaren pekar på kontroll av uppschaktat material som en stor bit i 
miljöarbetet. Därutöver nämns maskinernas oljor samt att maskinerna och 
oljorna är godkända av kommunen.  

Bland yrkesarbetarna, som alla kategoriseras som markarbetare, känner 
man inte särskilt stort ansvar för miljöfrågorna. Man har delegerats att hålla 
reda på massor och att dirigera lastbilschaufförerna till rätt mottagare. På 
följdfrågan om hur man vet om en massa är förorenad svarar en person att 
man kan se eller dofta sig till det och kontakta arbetsledningen om man är 
osäker. Flera av yrkesarbetarna framhåller att man gör detta arbete för syns 
skull och att det skulle gå snabbare och vara enklare om man t.ex. fyllde över 
ett läckage med grus. En annan sak som lyfts fram är att maskiner med rätt 
oljor används.  

Yrkesarbetarnas brist på ansvarskänsla och engagemang kring 
miljöfrågorna bekräftas av Gluch et al i Miljöbarometern (2011) där ett av 
de största hindren för miljöarbetet är kunskapsbrist, vilket brist på 
ansvarskänsla och engagemang kan härledas till.  

Frågan är formulerad för att undersöka hur man ser på sin roll i 
miljöarbetet och det är tydligt att platschefer har den största 
medvetenheten och även intresset kring miljöfrågor. Arbetsledarna jobbar 
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mycket med miljöfrågor (framför allt genom dagligt pappersarbete) men 
ser inte alltid värdet och syftet med det. Därmed tycker de att miljöarbetet 
tar tid från ordinarie produktion. Yrkesarbetarna litar på sina arbetsledare 
och vet att de kan fråga dem om de är osäkra.  

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, 
kunskap)? 

Här ger de två platscheferna olika svar. Den ena platschefen säger att 
kunskaperna kan brista och att ekonomin är svår. Vidare att man lägger 
mycket tid på miljön, tid som inte alltid är med i kalkylen, men miljön går 
före ekonomin. Den andra platschefen påstår att kunskaperna finns och om 
det finns en lucka kan informationen nås via dator eller telefon – en positiv 
sak med ett stort företag då det alltid finns någon att fråga.  

Ekonomiska och personella resurser samt kunskapsbrist uppges, som 
tidigare nämnt, i Miljöbarometern (Gluch et al, 2011) vara ett av de största 
hindren i miljöarbetet vilket alltså stämmer överens med den första 
platschefens syn på sina förutsättningar att följa miljökraven.  

Även arbetsledarna ger olika svar. Den ena arbetsledaren anser att 
förutsättningar att följa miljökraven inte alls finns i vissa fall. Då 
förutsättningar finns anser arbetsledaren att det ofta blir motsägelsefullt 
och dubbelarbete på grund av att reglerna ständigt ändras. Hen saknar en 
helhetssyn. Den andra arbetsledaren anser istället att förutsättningarna är 
mycket goda och att kontrollsystemet gör att man inte kan fuska även om 
man skulle vilja. Hen påpekar också att alla hjälps åt med miljöarbetet på 
bygget, men att det är platschefens ansvar. Det gör att man måste jobba hårt 
för att undvika att ”sätta sin platschef i klistret”. Även denna arbetsledare 
framhåller att man har stor nytta av att jobba i ett stort företag och att t.ex. 
NCC Teknik hjälper till när det kommer nya miljöregler. Slutligen påpekar 
dock arbetsledaren att pappersarbetet tar mycket tid och innebär ett 
stressmoment i perioder.  

Detta bekräftas i litteraturavsnittet, där Gluch et al i Miljöbarometern 
(2011) skriver om att en ökad administrativ börda lett till ökad 
byråkratisering. 

Även bland yrkesarbetarna är svaren skilda. Två personer tycker 
förutsättningarna är bra och att arbetsledarna delegerar arbetet på ett bra 
sätt. En tredje anser att det tar tid från annat arbete och att jobbet tar längre 
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tid om man ska följa miljöreglerna. Då måste byggtider förlängas och 
priserna på jobben öka om kalkylen ska hålla. Återigen kan man jämföra 
svaret med Miljöbarometern som visar att ett av de främsta externa hindren 
är avsaknad av konkurrensfördelar och efterfrågan på gröna produkter. 
NCC:s egna miljökrav är ett stort hinder i produktionen eftersom man 
varken har tid eller pengar avsatta för dem i det redan pressade anbudet.  

Den fjärde yrkesarbetaren pekar också på tidsaspekten och att man ser 
mellan fingrarna angående miljöarbetet om tiden rinner ut. Hen brukar 
fråga arbetsledningen om man får betalt för miljöarbetet och vid ett jakande 
svar ökar det motivationen att utföra det miljörelaterade arbetet. Samma 
person tror att kunskapen ibland kan vara bristfällig och att man sällan får 
ytterligare information om vilken typ av mark man arbetar med, om den är 
förorenad eller extra skyddad på grund av ett viktigt naturområde. En 
yrkesarbetare som jobbat länge på NCC nämner att man förr hade 
byggstartmöte med representanter från yrkesarbetarna, något som inte 
längre förekommer. Då kunde man diskutera knäckfrågor i miljöarbetet för 
den aktuella arbetsplatsen och få mer information.  

Tiden är en viktig faktor för att miljöarbetet utförs på rätt sätt. Även 
arbetsledarnas signaler speglar av sig på yrkesarbetarna. Med andra ord: 
om arbetsledarna är tidspressade ökar risken att yrkesarbetarna tummar 
på miljöarbetet. NCC har många hjälpmedel, precis som tidigare nämnt. 
Däremot innebär inte det att alla automatiskt använder sig av dessa 
resurser, det är inte ens säkert att alla vet om all hjälp som finns att tillgå. 
Det framgår också tydligt att om inte material och verktyg finns för att 
praktiskt utföra det krävda miljöarbetet sjunker både moralen, viljan och 
förmågan att jobba med miljöutmaningen.  

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller förslag 
på praktiska lösningar)? Hur skulle du föredra att få miljökraven 
formulerade? 

Den ena platschefen säger att både gränsvärden och förslag på praktiska 
lösningar förekommer, att det varierar mellan olika projekt. När 
kontrollanter kommer och granskar siffror och värden är det svårare att 
efterleva, framför allt i början på ett nytt projekt. Den andra platschefen 
anser att kraven enbart består av siffror och gränsvärden, såsom 
beställarens krav och kommunens krav på maskiner, deras oljor och 
utsläpp. Denna skillnad i svar kan bero på det som den första platschefen 
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säger - att miljökravens formuleringar varierar mellan olika projekt. En 
platschef påpekar att projektörerna inte alltid är miljöexperter och att 
miljöfrågor därför kan hamna mellan stolarna.  

Detta rimmar väl med litteraturavsnittet 3.5 Beställarkrav som visar att det 
är helt avgörande för nivån på projektets miljöarbete att man har konsulter 
med miljöexpertis redan i projekteringsskedet. Om kraven finns i förfrågan 
måste det även finnas med i anbudet från NCC, vilket i sin tur kräver 
miljöexpertis även på NCC.  

Arbetsledarna har olika syn på denna fråga. Den ena arbetsledaren anser 
att man enbart får kraven formulerade som siffror och gränsvärden och att 
de i vissa fall är omöjliga att efterfölja. Den andra arbetsledaren målar upp 
en bild av att det finns mallar att följa med förslag på tillvägagångssätt, men 
att svårigheten är att hitta alla miljöfarliga moment. Även här påpekas att 
det är rörigt och svårt i början av projektet men att det brukar klarna allt 
eftersom projektet fortskrider.  

En arbetsledare tycker det skulle vara bra om en oberoende person var 
ansvarig för allt miljöarbete i ett projekt, men inser också att redan idag 
finns hjälp att få centralt på NCC. Hen påpekar också att det lätt uppstår 
konflikter kring miljön men att det fungerar bra där hen arbetar just nu. Den 
andra arbetsledaren efterfrågar mer vägledning och att den fanns med 
redan vid upphandlingen, med anledning av att miljöarbetet i grunden är en 
kostnadsfråga. Arbetsledaren påpekar också att det ofta är trånga ytor att 
arbeta på och att miljöarbetet kräver ännu mer ytor (”och när de ytorna inte 
finns så fuskar man”).  

I frågan om vägledning i miljöarbetet redan vid upphandlingen kan man 
återigen gå tillbaka till avsnitt 3.5 Beställarkrav där Bäckström och Östman 
menar att beställaren avgör nivån på projektets miljöarbete genom att 
ställa krav redan i förfrågan. 

Yrkesarbetarna anser sig vara mer styrda och uppger att de blir tillsagda 
vilka praktiska lösningar som ska tillämpas. Pappersarbetet sköter 
arbetsledningen. En yrkesarbetare påpekar att man ibland blir delegerade 
att upprätthålla ett gränsvärde och att det är roligt och intressant att ”tänka 
själv”. Ytterligare en yrkesarbetare har bara uppmanats att vara 
uppmärksam när något inte stämmer i färg eller doft.  
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Ett av de områden som det vidtagits minst åtgärder och genomförts minst 
förändringar är inom personalpolitiken och ett av de största hindren i 
miljöarbetet är kunskapsbrist. Detta enligt litteraturavsnittets 3.1 
Miljöbarometern 2011. Det stämmer väl överens med yrkesarbetarnas syn 
på miljöarbetet.  

Det verkar finnas en stor skillnad i synsätt mellan projektmedarbetarna 
som intervjuats, främst finns skillnader bland platschefer och arbetsledare. 
På det ena projektet finns en stor tilltro till systemet och den specialisthjälp 
som finns att tillgå centralt på NCC medan man på det andra projektet 
känner en viss uppgivenhet kring miljöarbetet. Man anser att miljöfrågorna 
varken är väl beredda i ett tidigt stadie, eller förankrad i verkligheten. Detta 
kan bero på hur välskött det aktuella projektet är och vilka tidigare 
personliga erfarenheter man har.  

Om uppmaningen att vara uppmärksam på färg och lukt är den enda 
delegeringen som gjorts kring miljöfrågorna är det tydligt att man på den 
arbetsplatsen endast ser på miljöarbetet som ett pappersarbete och ett 
måste.  

4.3 Miljöarbetets utveckling på byggarbetsplatserna 

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

En platschef anser att det skett stora förändringar till det positiva, att man 
tänker annorlunda idag och då framförallt kring förorenade massor som det 
idag är i stort sett omöjligt att fuska med. Kostnaderna är mycket större men 
det anser hen vara en riktig prioritering. Den andra platschefen har en bild 
av att det förr var mindre pappersarbete, innan datorn kom. Då var miljön 
oviktig, nu är den på allas läppar. Hen anser att produktionen har hamnat i 
andra hand och att miljö och arbetsmiljö kommer först (eftersom 
pappersarbetet tar så mycket tid).  

Även arbetsledarna pekar på att tänket kring miljöarbetet är helt 
annorlunda, från att man över huvud taget inte vetat om att det fanns ett 
problem till att det idag tar en stor del av arbetstiden. Förr var effektivitet i 
produktionen viktigast, idag kommer miljön och arbetsmiljön före i 
prioriteringslistan.  

Yrkesarbetarnas svar varierar något, vilket kan härledas till att deras tid i 
branschen och på NCC varierar. De tre som arbetat mindre än tio år anser 
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inte att miljöarbetet har förändrats under deras tid på NCC medan 
yrkesarbetaren som jobbat i ungefär 25 år ser skillnad. Hen anser att 
miljöarbetet ökat och att det inte var högt prioriterat förr (”nu är det ju 
nästan överdrivet”).  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag? 

Här är svaren också varierade, troligen på grund av projektens variation i 
omfattning och vem som beställt det. En platschef berättar att hen får besök 
av en miljökontrollant som följer upp och ifrågasätter. En annan får besök 
internt från NCC och miljörevisioner. Hen berättar att vid en miljörevision 
kontrolleras dokumentation och produktion. Platschefen berättar att 
platsledningen blir kallade till dessa kontroller och kan förbereda sig och se 
till att alla papper är i ordning.  

Även en arbetsledare nämner miljörevisioner och att uppföljningen är 
konstruktiv. Den andra arbetsledaren har en mer pessimistisk syn på när 
kommunen kommer och gör kontroller som då bara tittar på att pappren är 
i ordning. Här uttrycks också att särskilt ”miljöfolk” hjälper till med 
pappersarbetet och representerar arbetsplatsen vid revisionstillfällena. 
Arbetsledaren uttrycker en känsla av att hen skulle kunna säga något dumt 
om hen blev tillfrågad och ska bara se till att dokumentationen är i ordning 
(”miljön är en pappersprodukt”).  

Även bland yrkesarbetarna yttrycks denna känsla av att man inte vill eller 
vågar prata med kontrollanter eftersom ”det är så mycket miljöregler så 
öppnar man käften kanske det blir fel”. Detta är förstås mycket 
anmärkningsvärt. En yrkesarbetare uttrycker att de ansvarar för 
produktionen som redan är hårt pressad både ekonomiskt och tidsmässigt. 
Därmed finns varken engagemang eller möjligheter att uträtta ett gott 
miljöarbete. En yrkesarbetare märker inte av någon uppföljning alls på sin 
arbetsplats.  

Anställda är en av intressentgrupperna med störst inflytande i miljöarbetet. 
Samtidigt är kunskapsbrist ett av de största hindren enligt 
litteraturkapitlets avsnitt om Miljöbarometern 2011. Kunskapen är enligt 
arbetsledare och yrkesarbetare låg men om den ökade skulle en stor och för 
miljöarbetet viktig grupp kunna göra stora insatser.   

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 
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En platschef uttrycker att man inte skulle få något gehör om man vill minska 
miljöarbetet. Nu har man för mycket att göra med miljöarbetet så han skulle 
heller inte föreslå några utvidgningar. Den andra platschefen svarar att hela 
företaget genomsyras av en hög ambition kring miljöarbetet och att hen 
därmed har inflytande.  

De intervjuade arbetsledarna är överens om att de har inflytande men är 
tveksamma till om, hur och när de utnyttjar det. De uttrycker också att 
reglerna är hårda och tar mycket tid, det finns inte mycket utrymme för 
förändringar.  

Platschefer och arbetsledare uppger alltså att man har inflytande över 
miljöarbetet men det finns inga exempel på hur inflytandet används. Det 
man framför allt vill är att miljöarbetet ska ta mindre tid. Där finns ingen 
förhoppning om gehör för detta och då är frågan vilket inflytande man 
egentligen har.  Detta stämmer väl överens med litteraturen, enligt 
Miljöarbetet är ekonomiska och administrativa resurser ett av de största 
hindren för miljöarbetet.  

Bland yrkesarbetarna är det en som inte vet vad man har för inflytande, en 
vet att man inte har något, att reglerna kring miljön inte är 
förhandlingsbara. Två yrkesarbetare anser att dialogen är bra med 
projektets arbetsledning och att man alltid kan säga vad man tycker. Detta 
kan dock inte likställas med inflytande, dvs. möjligheten att medverka till 
förändring.  

4.4 Konflikterande eller samspelande miljökrav 

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? 

Platscheferna lyfter fram två saker: dels när beställaren vill bygga något 
som inte är möjligt på grund av för höga miljökrav. Då finns sällan förståelse 
för att det kostar mer att bygga och man tycker det blir för dyrt. Detta 
bekräftar litteraturkapitlet om beställarkrav som beskriver att beställaren 
är den främsta utformaren av miljökrav och avgör nivån på projektets 
miljöarbete.  

En annan motsägelse är att miljökraven på NCC:s projekt är höga men t.ex. 
dagvatten som kommer in till området kan ha mycket sämre värden än det 
vatten som projektet ska rena på grund av sin verksamhet.  
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En arbetsledare påpekar att det finns motsägelser i vissa materialregler, att 
gamla saker i marken måste bort och hanteras varsamt men nya material 
som läggs ner kan vara miljöfarliga. Därutöver har arbetsledaren en tanke 
om masshanteringen: om massorna är ”lätt förorenade” får man 
återanvända dem på plats men de får inte flyttas på. Något som 
arbetsledaren tycker är motsägelsefullt. I litteraturavsnittet om NCC:s 
interna krav finns att läsa att företagets miljöpolicy säger att material 
godkänt av Basta eller Byggvarubedömningen i mesta möjliga mån ska 
användas vid inbyggnad.  

Bland yrkesarbetarna är svaren knappa. Man ser inte så mycket 
motsägelser vilket kan bero på att man inte har något ansvar för 
miljöfrågorna. Yrkesarbetarna jobbar på med det de får delegerat uppifrån 
och saknar en helhetssyn. Däremot uppger flera yrkesarbetare att maskiner 
och lastbilar har en del motsägelsefulla miljökrav, men det är inget som 
drabbar yrkesarbetarna i sitt arbete. En yrkesarbetare är inne på samma 
spår som arbetsledarna: att miljöfarliga material och föremål får ligga i 
marken i decennier men så fort det friläggs måste det åtgärdas.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Platscheferna uttrycker att de har tillräckligt med tid men att det hade varit 
svårt att hinna med miljöarbetet utan hjälp. Uppdateringar släpar lätt efter. 
Dock anser de att miljöarbetet är trimmat ute men att pappersarbetet ligger 
efter. En platschef anser dock att det inte alltid finns pengar, det beror på 
kalkylatorn som gjort anbudet. Detta bekräftas av Miljöbarometern som 
visar att ett av miljöarbetets största hinder är en ökad administrativ börda 
och knappa ekonomiska resurser. 

Arbetsledarna svarar olika i denna fråga. En anser sig inte behöva 
prioritera, möjligen om man har en liten mängd massor kvar kan det 
blandas upp i något annat för att spara tid och pengar. En annan uttrycker 
att hen aldrig prioriterar bort något man måste göra, men utför inte 
spontana provtagningar och liknande eftersom tiden inte räcker till. Även 
detta bekräftas i litteraturkapitlet: ekonomiska och personella resurser är 
ett stort hinder för miljöarbetet.  

Bland yrkesarbetarna nämns också mindre mängder massor som kan 
blandas upp i ett lass med annat, att det finns små undantag men att man i 
regel hinner med miljöarbetet. Även här nämns det att man alltid 
undersöker och följer rutinerna kring det som känns farligt, dvs. det som 
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främst handlar om arbetsmiljö. En yrkesarbetare uttrycker dock en mer 
negativ syn på prioriteringsfrågan och anser att man kan tumma på det 
mesta om inte tiden finns.  

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1 och 10 där 
1 är minst och 10 är mest? 

 

4.5 Avslutning 

Vill du lägga till något? 

En platschef belyser att det ofta kan vara problem med kontrollen av 
miljöarbetet på små arbetsplatser där det bara finns en eller ett par 
yrkesarbetare. På stora jobb hjälps många åt men på mindre jobb kan det 
lätt trilla mellan stolarna. Återigen ser vi ett hinder på grund av personella 
resurser, vilket bekräftas av Miljöbarometern (Gluch et al 2011).   

En yrkesarbetare framför en tanke om att alla tjänstemän som arbetar på 
NCC ska börja men en praktik i produktionen. En annan påpekar 
motstridigheter i kommunernas miljökrav. En viss maskin får inte köra i 
Göteborg men kan gå i kranskommunerna. Vad blir skillnaden då? Samma 
person framför också önskemål om att yrkesarbetarna ska få gå en kurs om 
miljöarbetet. Ytterligare en yrkesarbetare påpekar att man inte alls pratade 
om miljöutmaningen på byggprogrammet vilket rimmar med 
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Miljöbarometern 2011’s resultat om att kunskapsbrist är ett av de största 
hindren för miljöarbetet.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Här presenteras hur målen uppnåtts i form av fem framträdande huvudteman 
som påverkar miljöarbetet i produktionen. Dessa presenteras nedan. Slutligen 
finns en sammanfattning av svaret på hur forskningsfrågan uppnåtts samt en 
återkoppling och jämförelse med Miljöbarometern (Gluch et al 2011). 

5.1 Effekten/nyttan av ekonomiska incitament  

Om det finns en ekonomisk fördel verkar de flesta tycka att miljöarbetet är 
berättigat. Många tycker att miljöarbetet är berättigat ändå men för att få 
med den sista gruppen som anser att miljöarbetet är ett nödvändigt ont som 
bara tar tid och pengar är det ekonomiska incitamentet viktigt.  

Det går förstås inte att snabbt och enkelt ändra en persons värderingar men 
om tid och pengar finns avsatta för arbetet, som i de allra flesta fall blir mer 
omfattande med en miljöaspekt än annars, uppstår en arbetsro och man 
slipper stressmomentet. Här kommer vikten av beställarens miljökrav in, 
som nämnts i både litteratur- och resultatkapitlen.  

Platschefernas tanke om att miljön får lov att kosta stämmer inte alltid med 
inställningen bland arbetsledare och yrkesarbetare. Det visar sig tydligt i 
denna undersökning att även om platschefen anser att miljöarbetet får 
kosta ser inte arbetsledare och yrkesarbetare vinsten med ett aktivt 
miljöarbete, utan ser snarare miljöarbetet som ett stressmoment. 
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5.2 Pappersbördan 

Från litteraturkapitlet: 

När det kommer till hinder för ett aktivt miljöarbete nämns exempelvis en 
ökad administrativ börda vilket lett till ökad byråkratisering och många 
företag anger också ekonomiska och personella resurser och kunskapsbrist 
som hindrande aspekter. De största externa hindren för företagens 
miljöarbete är avsaknad av konkurrensfördelar och efterfrågan på gröna 
produkter.  

Det finns bland studiens respondenter en bild av miljöarbetet som en 
pappersprodukt. Förankringen och insikten om att miljön är det viktiga, och 
inte pappersarbetet i sig, finns inte hos alla. Det finns en allmän syn och 
medvetenhet bland yrkesarbetare och arbetsledare om att alla miljöregler 
är så krångliga att man inte vågar lägga sig i, svara på eller själv ställa frågor 
vid en revision. 

Det finns en risk att pappersarbetet tar överhanden och att NCC:s 
produktionsarbetare tycker hela miljöarbetet är tidskrävande och ett 
irritationsmoment. Följden av kan bli att man inte utför viktiga moment i 
miljöarbetet. Under den senaste tioårsperioden verkar 
miljömedvetenheten ha exploderat inom byggföretagens styrande skikt. De 
olika direktiven och arbetsmetoderna har fullkomligt sprutat ut men hur 
samordnade och effektiva är de? Självklart är hjälpmedel nödvändiga som 
handledning och en garant att inget viktigt moment förbises, men en 
optimering och gallring av NCC:s miljödokument vore på sin plats. En 
genomgång av miljöarbetet som pågår på en byggarbetsplats, med fokus på 
effektiviseringar och att lätta pappersbördan för produktionen, skulle vara 
ett uppskattat initiativ av många.  

En respondent nämner en tanke om att alla större byggen med en egen 
tjänstemannastab skulle kunna ha en person som ansvarar för 
dokumentation och uppföljning av miljöarbetet. Detta skulle lätta 
arbetsbördan från de redan tungt belastade arbetsledarna och om bara en 
person har helhetsansvaret för miljöarbetet kanske det kan bli en bättre 
samordning och tydligare helhetsbild. I större projekt och i trafikverkets 
projekt finns dock idag en KMA (kvalitets- miljö och arbetsmiljöansvarig 
samordnare) utsedd för samordning och hantering av dokumentation.  
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5.3 Vikten av beställarens krav  

Redan i projekteringsstadiet är det för miljöarbetet av stor vikt att 
miljöexperter är inblandade för att rätt tid, pengar och metoder ska 
tillsättas projektets miljöarbete. Om beställaren har tydliga miljökrav med 
i förfrågan ges utrymme för att leva upp till de kraven i anbudet genom att 
sätta av pengar för detta arbete. Lever man inte upp till miljökraven i 
anbudet får man helt enkelt inte jobbet. 

5.4 Yrkesarbetarnas situation 

Tre huvudområden som bör utvecklas träder fram i denna undersökning: 
kunskap, engagemang och arbetsledarnas delegering. 

Det är mycket oroande att det både bland arbetsledare och yrkesarbetare 
ofta finns en negativ syn på miljöarbetet. Det finns en överhängande risk att 
man i det dagliga arbetet i produktionen tummar på miljöarbetet eftersom 
intresset är så lågt, särskilt om man känner tidspress. Eftersom 
platscheferna uttrycker en så tydlig omtanke om sin personal kan man dra 
slutsatsen att miljöfrågor som också är tydligt kopplade till arbetsmiljö får 
högre prioritet än övriga. 

Att en yrkesarbetare som jobbat i fem år på NCC endast svarar att hen blivit 
tillsagd att vara uppmärksam på annorlunda färg och lukt är 
anmärkningsvärt. Miljöarbetet innebar mycket mer än så. Det är också 
anmärkningsvärt att samtliga tillfrågade som jobbat mindre än 10 år inte 
ser några skillnader i miljöarbetet. Som en yrkesarbetare påpekar pratade 
man inte alls om miljöutmaningen på byggprogrammet för 10-15 år sedan. 
Denna samlade bild pekar på att NCC måste ta hela ansvaret för 
yrkesarbetarnas kunskaper i miljöarbetet. Vilka kurser i miljöarbetet finns 
för yrkesarbetarna? Varför slutade man med byggstartmöten där i alla fall 
en representant för yrkesarbetarna satt med? 

Alla nyanställda får idag gå en interaktiv kurs som heter “Miljöbredd” och 
omfattar NCC:s miljöarbete och vilken påverkan byggbranschen har på 
miljön.  
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5.5 Förändrat fokus i produktionen 

Förr hade produktiviteten högsta prioritet i byggbranschen. Man gjorde 
stora insatser för att effektivisera arbetet. Idag ligger ett stort fokus på 
arbetsmiljö, kvalité och dokumentation. Anses miljöarbetet vara en 
konkurrerande faktor? Hur kan man balansera produktivitet och 
miljöarbete? Även här krävs kunskap och kommunikation. Har alla förstått 
att denna förflyttning i fokus skett? Denna studie visar att yrkesarbetare 
och till viss del arbetsledare inte har hängt med i förskjutningen i fokus från 
produktivitet till kvalité och miljö. Många har uppfattningen att 
miljöarbetet är så komplicerat och omfattande att bara de med specifik 
miljöinriktning kan hantera dessa frågor. Kunskaperna saknas och det finns 
en bred, allmän syn om att det är bäst att vara tyst så inget blir fel eftersom 
dryga böter står på spel. 

5.6 Summering och återkoppling till forskningsfrågan  

Från inledningsavsnittet: 

”Forskningsfråga:  

Hur ser de som arbetar i produktionen på miljöutmaningen och hur fungerar 
det i praktiken att tillgodose miljökrav från fyra olika håll på samma gång?” 

Sammanfattningsvis är den generella synen på miljöutmaningen att det är 
helt nödvändigt (för vissa nödvändigt ont), den kräver mycket tid och 
pengar vilket flertalet – men inte alla – tycker är rimligt och rätt prioritering. 
Platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare i produktionen anser sig ha 
begränsade kunskaper i ämnet vilket kan leda till att miljöarbetet inte 
genomförs på rätt sätt. 

Att kraven kommer från flera olika håll är inget stort problem för 
respondenterna i denna studie. Man vet att det finns lagkrav, lokala krav, 
interna krav och beställarkrav men inte alltid vilket krav som hör samman 
med vilken intressent. Däremot har de fyra olika kraven olika acceptans i 
produktionen. De två kraven som för respondenterna är naturligast att följa 
är lagkrav samt beställarens krav. Lagkrav eftersom den har en 
extraordinär tyngd och kan leda till rättsliga åtgärder om de inte följs och 
beställarkrav eftersom de i regel generar avsatt tid och pengar till 
miljöarbetet i projektet. Mer svårmotiverat är NCC:s interna krav eftersom 



Diskussion och slutsatser 

 39 

de innebär extra arbete utan tid eller pengar avsatt för det samt lokala krav 
eftersom de varierar mellan olika kommuner – något som provocerar en 
del.  





Referenser 

 41 

6 REFERENSER 

Bejersten, C. (2014). Produktval och varuinformation. Hämtat från 
http://starnet.ncc.se/templates/ContentPage.aspx?id=7252&epslanguage
=sv&role=1 2 juli 2014. 

Bäckström, A. & Östman, M. (2007). Anläggningsprojekt och miljökrav. 
Göteborg, Sverige: Chalmers tekniska högskola. Examensarbete 2007:29. 

Eriksson, L-T. et al (2011). Att utreda forska och rapportera. 9. Uppl., 
Malmö, Sverige: Liber AB. ISBN 978-91-47-09683-1. 

Erlandsson, M. et al (2003). Miljöanpassade byggnader: Användarhandbok 
för funktionskrav och klassificering. Stockholm, Sverige: IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB. IVL Rapport B1506. 

Göteborgs kommun (2014). Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun. 
Hämtat från http://natlikan-production-
38587323.s3.amazonaws.com/public/themis/se/lfmb/goteborg/sv/ordni
ngsforeskrifter.pdf 2 juli 2014. 

Göteborgs Stad Kretslopp (2009).  ABVA 2009. Hämtat från 
http://natlikan-production-
38587323.s3.amazonaws.com/public/themis/se/lfmb/goteborg/se_lfmb_
goteborg_abva_sv.pdf 2 juli 2014. 

Göteborgs Stad Kretslopp (2011).  Föreskrifter för avfallshantering i 
Göteborg.  Hämtat från http://natlikan-production-
38587323.s3.amazonaws.com/public/themis/se/lfmb/goteborg/se_lfmb_
goteborg_renhallningsordning_sv.pdf 2 juli 2014. 



Miljöarbetet enligt platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare 

42 

Holmberg, M. (2013). Miljöbalken. Hämtat från 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Stod-i-
miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/ 1 juli 2014. 

Miljönämnden (2009). Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd för Göteborgs kommun. Göteborgs Stad. Hämtat från 
http://natlikan-production-
38587323.s3.amazonaws.com/public/themis/se/lfmb/goteborg/se_lfmb_
goteborg_halsoskyddsforeskrifter_sv.pdf 2 juli 2014. 

Lindbäck, C. (2014). NCC:s hållbarhetsmål – MILJÖ. Hämtat från intern 
dokumentation på NCC:s intranät Starnet, 13 juni 2014. 

Gluch, P. et al (2011). Miljöbarometern 2011. Göteborg, Sverige: Centrum 
för management I byggsektorn, Chalmers. ISSN 1652-9162. 

Miljödepartementet (2012). Balkens fem grundstenar. Hämtat från 
http://www.regeringen.se/sb/d/15934/a/187195 1 juli 2014. 

Miljödepartementet (2013). Miljölagstiftning. Hämtat från 
http://www.regeringen.se/sb/d/10301 1 juli 2014.  

Naturvårdsverket (2014a). Bygg- och rivningsavfall. Hämtat från 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-
program/Bygg--och-rivningsavfall/ 13 juni 2014. 

Naturvårdsverket (2014b). Handböcker till miljöbalken. Hämtat från 
http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/mappen-listor/Handbocker-till-
miljobalken/ 1 juli 2014.  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen. 3. Uppl., Nacka, 
Sverige: Liber AB. ISBN 978-91-47-08408-1 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. 3. Uppl., 
Lund, Sverige: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02288-3. 

  

http://starnet.ncc.se/templates/ContentPage.aspx?id=109516&epslanintern


Referenser 

 43 

Sveriges Byggindustrier (2013). 30 största byggföretagen efter omsättning 
i Sverige. Hämtat från 
https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/Marknad/30_sto
rsta_byggforetagen_i_sverige_2013.pdf 

Wijk, S. (2013). Grönt byggande. Hämtat från 
http://starnet.ncc.se/templates/ContentPage.aspx?id=78195&epslanguag
e=sv&role=1 2 juli 2014. 

Wijk, S. et al (2014). Energikrav & NCC:s energiprocess. Hämtat från 
http://starnet.ncc.se/Pages/53227/Presentation_Energikrav%20NCCs%2
0energiprocess.pdf 2 juli 2014.  

Winqvist, E. Kvalité-, miljö- och arbetsmiljösamordnare vid NCC Göteborg, 
2014-06-23 (personintervju) och 2014-07-02 (mailkorrespondens).   





Bilagor 

 

 i 

BILAGOR 

Bilaga 1 – transkriberade intervjuer 

Platschef 1 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

Sedan NCC föddes. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Platschef. 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Ganska, över medel.  

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 

Att man lever efter vad som fodrats i entreprenaden, från beställaren, för det första. Sen 
försöker man ha ordning och reda på arbetsplatsen, sortera så gott det går. Det är avfall 
som finns på olika ställen, både ute och inne, att slänga på olika ställen. Det är den 
målsättningen vi har. Kravet är att vi även ska hantera miljöfarliga produkter på rätt sätt. 
Det ska finnas en förteckning över det och det som inte används ska bort från 
arbetsplatsen.  

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

Kunskap kanske kan på vissa områden borde ha mer. Ekonomin kan vara svår om man 
ska tänka pengar. Men det gör man ju inte, miljön får ju kosta. Här har vi 
miljökontrollanter som kommer och kollar oss och det kan jag tycka går till överdrift lite. 
Vi får lägga mer tid inom organisationen och det är inte alltid med i kalkylen. Men miljön 
går ju före ekonomin i det fallet.  
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Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)? 

Både och, men i detta projekt har beställaren en miljökontrollant som tittar på hur det 
ser ut på arbetsplatsen och siffror och värden. Men vi har hittills levt upp till detta. Det 
var lite jobbigt i början men vi fick ordning på det.  

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Projektörerna är inte alltid experter på det området, det kan lätt bli saker som hamnar 
mellan stolarna. Man har olika kunskapsnivåer.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Det har förändrats väldigt mycket till det positiva. Det är ett helt annat tänk idag. Framför 
allt när det gäller att transportera bort förorenade massor. Där måste varje lass noteras 
vart det kör, vem som kör och var det tippas. Förr, eller det är inte så många år sedan, 
fanns ingen koll över huvud taget. Det kördes till närmaste tipp. Det är en kollossal 
skillnad. Det kostar mycket pengar för kommun och stat men det är inte mer än rätt. 
Miljön får ju kosta om man ska leva upp det man lovat.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

Den följs upp av en miljökontrollant, en konsult från beställaren. Hon är duktig och 
ifrågasätter saker. Hon har tagit initiativ att gå igenom vad som varit bra och dåligt i 
miljöhänseende och det tycker jag är bra. Vi hade lite olika åsikter i början om hur vi 
skulle rena vattnet. Man får inte släppa ut nåt men ska ta bort alla föroreningar. Men 
kommer det ett ösregn kommer det massor av smutsigt vatten som går ner i ån. Från 
asfalt, oljespill och allt som kommer från en väg. Men om en slang går på en maskin, 
det blir inte så mycket, men då måste vi ha åtgärder för detta. Man kan ha olika åsikter 
men någon måste ju börja. Grävmaskinerna måste ha en särskild olja som är godkänd, 
annars får de inte köra. Så vi har stenkoll.  

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 

Hela företaget är genomsyrat av att miljöarbetet ska vara perfekt så jag känner att jag 
har inflytande.  

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 

Ja det kan de vara. Man kan tycka att det inte är någon röd tråd i det hela. Vi ska vara 
noga på arbetsplatsen men det som ligger utanför och väller in är mycket värre än vi 
kan ställa till. Det gör att det är dubbla budskap.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Nej, egentligen inte. Det är uppstyrt. Pengar finns inte alltid, det beror på prissättningen 
i anbudet. Den som har räknat anbudet, kalkylatorn, vilket tänk han har.  
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Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

Jag sätter 9 på det. Miljöarbetet är viktigt och ska vi få en bra framtid så är vi tvungna 
att tänka på det. Vi är ett litet land men någon måste gå i bräschen.  

Vill du lägga till något? 

Nej. 

Platschef 2 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

30 år ungefär.  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Platschef. 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Det är nog inte något jag direkt prioriterar. Men om jag köper en bil som drar lite bensin 
handlar det mer om kostnaden för mig än miljön. Däremot är man orolig mycket för 
miljön ibland.  

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 

Om maskinerna går på rätt bränsle. Alla maskiner vi har. Allt vi har i containrar. 
Sprayflaskor och batterier. Armeringsjärn. Mycket ekonomiskt, blandar man allt blir det 
dyrare. Men man blir ju hjärntvättad från NCC, de är ute och kollar. Det är en jättestor 
del i jobbet. Man ser det tyvärr som ett extrajobb som läggs på en. Det är mycket pärmar 
och papper. Men även ute måste man engagera sig för att hitta sånt som funkar. Sen 
är man ju orolig för gubbarna, det är ju mycket farligt avfall. Men då ringer jag in till NCC 
Teknik och så får man hjälp. Något sånt skulle jag aldrig dra in för pengarnas skull. Även 
om gubbarna känner så. Det är jag noga med.  

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

Kunskapen får jag säga finns. Har jag inte kunskapen kan jag slå upp på datorn eller 
ringa in. Det är ju bra med ett stort företag, det finns alltid någon man kan fråga. Men 
det är klart det är en kostnad, men den får man ju ta. Det har jag inga problem med. Tar 
man med för mycket i anbudet får man inte jobbet. Men så dyrt är det inte, att hålla koll 
på maskinerna med alla avloppsreningar, containrar med blandat material. Det är dyrare 
att slänga allt i ett. Det hänger mycket ihop med ordning och reda, men ofta har vi på 
markjobben så lite utrymme så vi måste hålla ordning. Men där sparar man ju pengar! 
På ordning och reda. Pappersbiten tycker jag tar tid. När det kommer en revision, då 
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sitter vi en halvdag och kollar. Men sen kan man ha koll ute men man är orolig att man 
inte fyllt i rätt. Jag får hjälp med kvalité och miljö. Annars hade jag aldrig hunnit med. 
Man ska ha möte med beställarna, och hänga med i produktionen. Det blir tyvärr väldigt 
mycket pappersarbete med miljön. Det är jag dålig på. Ofta inser man i sista sekund att 
man har gjort rätt på utsidan men inte fyllt i allt. På nåt sätt har man det i bakhuvudet 
hur det ska vara.  

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)? 

I beställningen står ofta miljökraven som gränsvärden. På maskiner står det också hur 
mycket de får släppa ut. Men här är nog mest gjutkraven och maskinerna får inte vara 
gamla 70-talsgrejer. Men det mesta sitter i bakhuvudet, det är inte så mycket direktiv.  

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Jag får säga att det funkar bra, det har blivit en rutin på det där.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Förr var det inte alls detta med maskiner. Det var ju innan datorn kom, mindre 
pappersarbete. Miljön var inte så viktig, nu pratar man bara om miljön. Det har ju ändrats 
väldigt. Maskinerna spottar ut mycket mer. Miljö och arbetsmiljö är viktigast nu, 
produktionen är inte så viktig längre. Förr kom alltid produktionen först.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

Det kommer en från NCC ibland. Sen är det miljörevision ibland, då går de igenom alla 
papper och är ute och tittar. Det är för att kolla vår certifiering. Men då vet vi innan att 
han kommer så då hade vi suttit mycket och förberett. Då såg det mesta bra ut. Här är 
allt förorenat. Det material vi tar bort kör vi och krossar och kör tillbaka.  

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 

Jag tycker jag har inflytande. Men man kan ju inte klaga på att något saknas, det är 
alltid för mycket att göra. Men skulle jag vilja dra in något får man inget gehör. Man 
vågar ju inte säga något om miljön längre. Det kan vara lite bökigt ibland, lite onödigt 
mycket. 

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 

Det måste ju kunna vara när man ska bygga något som inte går för att det är så höga 
miljökrav från beställaren. Kan inte komma på något exempel. Men ibland har 
beställaren höga krav men vi ska fortfarande vara billiga.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

På ett stort jobb hade jag inte hunnit med utan hjälp med arbetsmiljön och miljön. Allt 
ska ju uppdateras också, det kan prioriteras bort. Just nu har vi koll men vi vet inte hur 
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det ser ut på utsidan. Däremot kan det vara bra ute, att de gör som man ska men vi 
hänger inte med i pappersarbetet.  

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

Nu är jag ju dålig på detta, det är ju bara att man följer. Skyddsutrustning är skitviktigt. 
Men när det gäller att maskinerna ska ha rätt bränsle och så blir det en femma.  

Vill du lägga till något? 

Om du vänder på det, detta är ju ett stort projekt. Men vi har en massa små projekt på 
50 000 eller 100 000 kr. Där kan det vara halvkatastrof med pappersarbete. Man skickar 
iväg två yrkesarbetare och ser knappt arbetsplatsen. Små jobb anser jag vara ett 
jätteproblem. Men på stora jobb är det många som samarbetar. Det blir svårt att ta på 
allvar när det är så mycket extrajobb med att fylla i pappren. In i pärmar. Vi tar miljön på 
allvar men pappersarbetet är det jobbiga. Papper är ju rätt tråkigt. 

Arbetsledare 1 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

2,5 år på NCC, i branschen i runt 20 år.  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Arbetsledare. 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

På en skala 1-10 ligger jag på 4 (där 10 är mest).  

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 

Den stora och jobbigaste delen vi har är hur vi ska hantera vatten, pumpning. Det är en 
tung del. Det finns inga hjälpmedel som har den kapaciteten som ska ta hand om det 
vatten som vi pumpar ut. Man har containrar som man ska pumpa i som har en kapacitet 
på 600 liter per timma och vid tillfällen kan man ha pumpar som ger 3500 liter per minut. 
Det blir många containrar på rad. Sen är det oljor i maskiner. Maskiner och lastbilar ska 
vara miljögodkända.  

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

De är ganska dåliga. Mycket dåliga. Många gånger finns inte förutsättningarna. Man 
ställer ett krav men det finns ingen möjlighet att kunna utföra det på det sättet. Det går 
inte. Oljan är bra. Någonstans får man ju dock lägga ribban. Ibland kan det bli för 
mycket. Som när vi hade en maskin som skulle byta ut oljan med ett års mellanrum. Då 
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var den godkänd och ett år senare var den inte godkänd. Då ska han byta olja och vad 
tjänar miljön på det? Man måste räkna in hela cirkeln.  

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)? 

Hur vi ska genomföra dem får vi men det är tekniskt omöjligt. Man får krav men inga 
tips på hur det ska genomföras. För det är omöjligt.  

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Det hade varit jättebra med tips och vägledning. Då ska det finnas med redan vid 
upphandlingen. För det är också en kostnadsfråga. Det får man väl inte säga men det 
är det ju. Det kunde läggas in redan från början, ”såhär ska vi utföra det”. Och den 
platsen det ska utföras på den ligger där. För vi har ju inga ytor att jobba på, inga ytor 
att göra en infiltration t.ex. på. Och när de ytorna inte finns fuskar man. Man gör det inte 
alls. 

Men om man ska dra det till sin spets, det är ju lite skevt. I Göteborg finns krav på att 
maskiner får vara åtta år gammal med vissa oljor. Men den maskinen skrotas inte, den 
tar vägen någonstans. Maskinerna har lika lång livslängd idag som för 20 år sedan då 
det inte fanns några krav. Man flyttar på problemet bara. Maskinerna säljs till 
kranskommunerna och går där istället, för Göteborg har högre krav. Samma med 
lastbilar.  

De kommer ju och kollar åldern. De kollar i pärmarna. Jag har personligen aldrig varit 
med om det men jag vet att det har hänt.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Man är mycket, mycket mer medveten. När jag började i branschen och skulle byta olja 
i en maskin så grävde man en grop och tömde ut oljan rätt ner i backen. Det gör man 
ju inte idag. Man häller ju inte ut en liter idag. Om man får ett slangbrott ska man ju 
egentligen gräva bort det materialet men det gör man ju inte. Det finns idag en allmän 
medvetenhet som inte fanns förr.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

Vi får inte hjälp med själva utförandet men vi får ner det på papper så det ser bra ut. 
Det är en pappersprodukt. Men det är bättre nu. En sprayburk tas om hand på rätt sätt, 
det gjorde den inte för fem år sedan. Allt har blivit mycket mer miljömedvetet.  

Det finns pärmar med alla maskiner och lastbilar. Och då kommer kommunen och kollar. 
Här har det nog hänt två – tre gånger. Jag blir aldrig inblandad i detta, det tar miljöfolket. 
Om jag drar i det blir det bara tokigt. Miljön är en pappersprodukt. Jag tar kopior på 
förteckningar över oljor osv. och stoppar in det i en pärm. 

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 



Bilagor 

 

 vii 

Egentligen är det ganska stort men jag vet inte om jag utnyttjar det. Jag är ingen 
miljömänniska, jag är en produktionsmänniska. För mig är miljön ett hinder, tyvärr är det 
så. Men det har ju blivit bättre. Vi tar hand om kablar osv. Men det är intressant att man 
ska vara så noga men så gräver man ner slipers med arsenik i. Gubbarna går där och 
luktar fan och har huvudvärk. Var är vi på väg då? Det känns som att vi silar mygg och 
sväljer elefanter ibland.  

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 

Ja det är dem. Gamla grejer ska bort men man får gräva ner nya saker med skit i. Det 
kan också vara masshanteringen. Vissa massor som är lätt förorenade får användas på 
platsen där vi är men vi får inte flytta på dem.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Det snurrar ju på. Man tacklar inte problemet förens någon ställer kravet. Om någon 
säger att vi måste ta prover, om inte jag måste så gör jag det. Självklart gör jag det om 
det luktar konstigt eller så. Men provtagningar och sånt prioriterar jag bort. Asfalt och 
sånt är noga. 

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

Tre.  

Vill du lägga till något? 

Nej.  

Arbetsledare 2 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

Lite på 90-talet och senaste vändan i tre år.  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Arbetsledare. 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Mycket. Allt handlar om miljön, alla pärmar med papper och dokumentation. Allt vi kör 
härifrån måste vi veta vad det är. Det går inte att fuska med det, det är nästa omöjligt. 
Varje gram vi kör bort ska vi ha papper på. Men jag tycker miljön är viktigt, men mer på 
jobbet än privat.  

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 
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Vilka oljor maskinerna har, att vi har godkända maskiner. Och att materialet som 
schaktas upp kontrolleras. Det är de två stora bitarna.  

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

De är väldigt goda. Vi har mycket på datorn och det får hög prioritet. Det går inte att 
fuska även om man skulle vilja. Det finns genvägar att ta men det är nästan omöjligt. Vi 
har krav från oss från alla håll. Det kan bli en stress, med miljörevisioner och så. Men 
vi hjälps åt, platschefen klarar inte miljöbiten själv. Men gör vi fel åker platschefen på 
det. Man får då lägga ner mycket möda och energi så att man inte sätter någon annan 
i klistret. NCC Teknik hjälper till mycket, när det kommer nya regler. Då skickar de ut 
papper och de vet vad som gäller. Det är enkelt att ringa dem och be dem komma och 
ta prover.  

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)? 

Vi har mallar att gå efter, med tillvägagångssätt. Men det gäller att hitta allt. Man ska ta 
reda på vad det är för skit vi har. Då kommer konsulter och ger oss ett svar. Beroende 
på vad det sedan är vet vi vad vi ska göra med det. Vi har ju hållit på ett tag så nu har 
man fått lite rutin. I början var det rörigare. 

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Det enklaste hade varit om en oberoende som skötte allt och hade en översiktlig koll. 
Men vi har ju hjälp från NCC centralt. Det är inte tungt nu, men det gäller att sortera in 
det rätt så att man får betalt för jobbet. Miljögrejor kan lätt bli en käbbelfråga.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Man kan inte tippa någonting någonstans för den man tippar hos måste ha papper på 
att det är ok. Det är inte som förr. Jag har varit i byggbranschen i nästan 30 år, det är 
som natt och dag. Förr la man ett medel under asfalten som var så giftigt att man inte 
fick ha det framme ens, för att det inte skulle växa upp gräs. Och i asfaltspaddor hade 
vi diesel istället för vatten ut på 150-gradig asfalt som man gick och luktade på. 
Jättevanligt att folk som använt tvåkomponentsprodukter som inte tål dofter och som 
inte har något närminne. Jag tror de unga är mer noga med återvinning och att inte 
skräpa ner. Förr kunde man ställa en bil i skogen och skita i den sen.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

Vi har återkommande miljö- och arbetsmiljörevisioner. Vi hade väl en del anmärkningar 
men i det stora hela var det rätt okej. Uppföljningen är konstruktiv, jag tycker det är bra. 
Han är ju här för att kolla, tittar på tillstånd. Det är bra att man får tänka till och får nya 
kunskaper.  

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 
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Det är bra får man allt säga. Vi jobbar rätt tight ute i produktionen. I den tyngre industrin 
finns regler för hur det ska vara. Det är tuffa regler, inget snack.  

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 

Ja det kan de vara. Svårt med exempel. Men ibland är det skitnoga och kan gå till 
överdrift.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Jag behöver inte prioritera. Det är möjligen om det är lite kvar av något så blandar man 
upp det i ett annat lass istället för att ta hit en egen bil för 2000 kr. Så kan man nog 
prioritera ibland, fel.  

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

10 om man ser till miljön. Min egen åsikt är ganska hög. Tror beställarna tycker det är 
viktigare än vi.  

Vill du lägga till något? 

Ofta kan vi mer än beställaren och det kan bli lite känsligt när det blir dyrare. Det finns 
vissa oljor som egentligen ska vara godkända men som inte får plats på listan, det 
kanske är en uppdateringsfråga.  

Yrkesarbetare 1 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

Tre år. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Markarbetare. 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Inte alls mycket. Bara under arbetstid. Då tänker jag på miljön så mycket jag kan. 
Försöker inte spilla när jag tankar och såna saker. Så att det ska se bra ut när folk går 
förbi.  

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 

Jag har inga särskilda miljökrav. Mer lastbilar och maskiner. Jag får hålla reda på 
massorna och dirigera lastbilschaufförerna var de ska köra med det. Det vet jag genom 
doft och då ringer jag platschef eller arbetsledare så får de ta ut någon som tar prover.  
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Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

Bra. 

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)? 

Jag ska vara uppmärksam på när något inte stämmer. Färg och doft.  

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Vet inte.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Inget under min tid eftersom jag varit här så kort tid.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

Ingen uppföljning.  

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 

Jag vet faktiskt inte. Det är ganska bra som det är.  

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 

Inte för oss. Nej det tycker jag inte. Däremot för maskiner och lastbilar.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Nej. Man hinner oftast. En liten mängd skiter man i men är det mer så måste det 
saneras. Och det kostar ju tid och pengar.  

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

Jag säger 5, så är jag snäll. Det är inget jag brinner för.   

Vill du lägga till något? 

Nej. 

Yrkesarbetare 2 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

I fem år ungefär. 



Bilagor 
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Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Markarbetare. 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Inte speciellt.  

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 

Det är läckage och sanering. Men det känns som att man bara gör det för syns skull. 
Man skulle lika väl kunna fylla över det med grus så vore det klart sen. Men det ska vara 
vissa mått och djup vid ett läckage. Vattnet ska tas om hand och pumpas i 
sedimenttankar. Det tar mycket tid. I början hade vi nog ögonen lite mer på oss. Allt är 
en charad, för syns skull.  

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

Tid får man ta av något annat som blir lidande. Allt tar längre tid om man ska följa 
miljökraven. Då får de öka byggtiderna och á-priserna.  

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)? 

Det kommer från miljökontrollanten och neråt. Vi får ju aldrig något på papper. Om en 
grop ska saneras får jag ett gränsvärde och sedan får vi lösa det.  

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Det är kul att tänka själv ibland så det är bra att vi bara får gränsvärden.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Inget, det är stadigt.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

Det kommer ibland kontrollanter och inventerar containrar osv. Mina chefer kollar inget. 
Det är lite ”ser inget, hör inget”. Ju längre ner man kommer i kedjan, desto mindre bryr 
sig folk om miljön. Vi producerar, det tar tid från annat. Det är en börda och skapar 
stress. Det finns inte tillräckligt med tid, framför allt inte TK-jobb. Där är det redan hård 
tidspress. 

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 

Ingenting. Det är det jag har minst att säga till om, ”så ska det vara, punkt”. Man kan 
alltid föreslå saker men det beror på vilket humör folk är på och hur mottagliga de är. 
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Vissa kör i sina hjulspår och är inte så öppna för förändring. Men jag vill inte ha så stort 
inflytande på miljöbiten.  

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 

Ett exempel är maskiner och deras olja. Bara för att man är med på en lista är man 
godkänd. Man får betala för att vara med på den listan. Miljöarbetet är en enda stor 
charad. Det är en miljardindustri. Egentligen tror jag det är ett nytt sätt att tjäna pengar. 
Det är överdrivet allting.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Det känns som att det går att tumma på det mesta. Och det gör man när tiden inte finns.  

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

Man kanske inte ska spilla diesel i en vattenledning men det handlar ju mer om hälsa. 
Men nej, som sagt, jag tycker det är överdrivet.  

Vill du lägga till något? 

Ja KMA, det är väl en hitte-på-titel? Jag vet inte ens vad de gör, bara att vi måste betala 
deras löner. Vi har en väldigt stor organisation och väldigt många titlar. Jag har ingen 
aning om vad alla gör. Jag tycker alla tjänster, framför allt arbetsledare borde vara i 
produktionen först. Det finns folk som aldrig sett en skyffel. Alla borde börja som gubbe. 
Det ska vara ett krav egentligen.   

Yrkesarbetare 3 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

26-27 år.  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Markarbetare.  

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Medveten är en sak, att leva därefter är en annan. Man slarvar väl lite men jag är ju 
medveten. Men mycket är ju överdrivet. Självklart värnar man om miljön men det får ju 
ha gränser.  

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 
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Buller och damm. Där kan man använda den utrustning som finns. Mask, hörselskydd 
osv. Men det är ju inte alltid vi har koll på allt som ska göras. 

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

Det beror väl på hur petig man ska vara. Om tiden rinner ut får man titta mellan fingrarna. 
Men det beror på vad man gör. Men oftast får vi betalt för det så då spelar det ingen 
roll. Det brukar man fråga, får vi betalt för detta? Kunskapen kan vara lite undermålig. 
Som lukt på asfalt, det är inte säkert att det bara har med det att göra. Ett natura-2000 
område också, där det ska pumpas vatten. Det tar ju tid, det kan hända att man skickar 
över slangen i något annat ibland. Och containrar med skräp, den blir full med en gång 
och vi hinner inte med. Om jag ska lära upp någon får jag ju vidarebefordra det jag kan 
men jag kan ju inte allt. Förr var det med en yrkesarbetare med på byggstartmöten. Då 
fick man en annan insikt i arbetet och det blev inte så ”pang på”. Då var jag med där 
ibland och representerade yrkesarbetarna. Ska vi jobba bättre med miljön måste vi få 
bättre direktiv från ledningen då. Men de gör ju bara om de blir kontrollerade. Men när 
det kommer en kontrollant eller en miljöperson pratar inte vi med dem, det är lätt att det 
blir fel. Det är så mycket miljöregler så öppnar man käften kanske det blir fel. Det får 
någon annan hålla reda på.  

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)? 

Jag blir tillsagd hur jag ska göra.  

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Nej det är bra som det är. Eftersom jag inte har kunskapen själv.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Det har blivit mer och mer, inte så noga förr i tiden. Nu är det ju nästan överdrivet.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

[Se ovan] 

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 

Det vet jag inte. Har jag en åsikt så talar jag om den. Och då händer det att man lyssnar. 
Det finns förslagspoäng och man kan få en peng för ett bra förslag, men just för miljö 
vet jag inte om man gör det… Det slarvas ju mycket. Titta på de som lägger sten, det 
dammar som fan. De ska ha vatten där. Men det är ju ren lathet, det är bara att dra en 
slang men det är bökigt. Det gäller oss själva med. Man är lite slarvig. Om man är ung 
går det an och tror att man ska leva hela livet.  

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 
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Lite överdrivet är det ibland. Asfalt ska ju köras bort.  Den har legat där länge men så 
fort man tar bort den är den farlig och ska bort. Stubbar, betongfästen har legat där 
länge. Men bara för att man frilägger det är det farligt och ska bort. Förr vände vi på 
stubben och tryckte ner den i leran. Just de där grejerna är överdrivna. Det kostar ju 
pengar att köra dem. Någon gång skulle man spara asfalt och mala ner och göra 
parkeringar, men från början skulle den egentligen bort.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Man gör ju inget som är livsfarligt. Men jag brukar hinna med.  

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

Miljön är viktig, givetvis. Jag prioriterar miljön. Så det blir högt, 8-9.  

Vill du lägga till något? 

Göteborg har en miljözon inom staden men en bit utanför får man hålla på hur som 
helst. En viss maskin får man inte köra här inne, men i skogen där borta får man stå. 
Det är kostnader för dem, de får köpa nytt och uppgradera. Det vore inte fel att gå en 
kurs om miljöarbetet för oss yrkesarbetare. Vad vi kan göra. Bara någon dag. 

Yrkesarbetare 4 

Hur länge har du jobbat på NCC? 

Nio år. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden på din nuvarande 
arbetsplats? 

Markarbetare. 

Hur miljömedveten anser du dig vara överlag? 

Sådär kanske, jo men lite grand. Lagom. 

Vilka miljökrav måste du ta hänsyn till i ditt arbete? 

Det är väl bara maskiner. Bensin och sånt som vi får och ska använda.  

Hur är dina förutsättningar att följa miljökraven (tid, ekonomi, kunskap)? 

Jag tycker inte jag lägger så mycket tid på miljöarbetet. Vi får ju ut det vi ska göra av 
arbetsledningen, och det tycker jag fungerar.  

Hur är miljökraven formulerade (siffror och gränsvärden eller praktiska lösningar)?  
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Vi får bara ut att detta ska användas, inga siffror eller så har jag aldrig sett.  

Hur skulle du föredra att få miljökraven formulerade? 

Det är inte så mycket vi använder, bensin till kapar och sånt. Massor sköter 
lastbilschaufförer och arbetsledningen.  

Hur har miljöarbetet förändrats under din tid på NCC? 

Jag märker ingen särskild skillnad. Det är mer att vi ska använda vissa bensiner, förut 
har vi blandat lite själva men nu får vi utlevererat det vi ska ha. Det är så mycket att 
tänka på ändå så det är skönt med lite service.  

Hur följs miljöarbetet upp på din arbetsplats idag?  

Det är lite revisioner ibland och då gäller det att vi har rätt grejor på rätt plats. 
Arbetsledningen har koll på vad som ska finnas.  

Vad har du för inflytande på miljöarbetet? 

Jag kan alltid säga till om jag har åsikter. Vi har jättebra dialog och kan snacka.  

Upplever du någonsin att miljökraven är motstridiga? Exempel? 

Nej det är rimligt, det är väl bra om man försöker. Skönt om man slipper andas in fel 
saker och så. För oss är det inte så farligt, det är värre att vara ute i trafiken med alla 
avgaser och så.  

Om du måste prioritera, vilka miljökrav följer du då? 

Jo men jag tycker vi hinner med rätt bra. Det finns alltid undantag naturligtvis.  

Hur viktigt tycker du miljöarbetet är på en skala mellan 1-10 där 1 är minst och 10 är 
mest? 

Jag tycker det är viktigt, 10 egentligen. Man måste värna om miljön även om man inte 
är så duktig själv.  

Vill du lägga till något? 

Vi pratade inget alls om detta i skolan. Men det var ju ett tag sen man gick ut. Jag vet 
inte alls hur de har det idag. 

 


