
 

Drivkrafter för hållbart byggande 

 
– byggherrars syn på framtidssäkra lösningar 

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Byggteknik med arkitektur 

Examensarbete: 

Alice Hedlund 

Maja Nyström 



  

 

 Copyright Alice Hedlund, Maja Nyström 

 

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Lunds universitet 

Box 882 

251 08 Helsingborg 

 

LTH School of Engineering 

Lund University 

Box 882 

SE-251 08 Helsingborg 

Sweden 

 

Tryckt i Sverige 

Media-Tryck  

Biblioteksdirektionen 

Lunds universitet 

Lund 2020 



  

Sammanfattning 
Titel:                     Drivkrafter för hållbart byggande -  

byggherrars syn på framtidssäkra lösningar 
 
Författare:                Alice Hedlund, Maja Nyström 
 
Handledare:             Stefan Olander 
 
Examinator:             Urban Persson 
 
Frågeställningar:         Vilka framtida trender är mest relevanta för byggherrar? 
                          Vad skulle byggherrar kunna tjäna på att agera mer framtidsinriktat ur ett: 
                              - Ekonomiskt perspektiv? 
                             - Ekologiskt perspektiv? 
                             - Socialt perspektiv? 
                         Hur kan lösningar som inte bara möter dagens behov utan även framtidens  
                          utmaningar motiveras för byggherrar? 
 
Syfte:                    Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som motiverar byggherrar att 

välja mer hållbara och framtidssäkra lösningar. Genom att identifiera de 

trender som byggherrarna känner är mest relevanta samt ta reda på vad de 

skulle kunna tjäna genom att agera mer hållbart ur de 

olika hållbarhetsperspektiven kan man hitta de drivkrafter som finns för att 

bygga mer hållbart. Dessa insikter kan sedan genom en jämförelse med 

WSP:s koncept Future Ready kartlägga vad som krävs av konsulter för att 

kunna sälja in mer hållbara lösningar.  
 
Metod:                     De metoder som använts för att hitta svar på dessa frågor är en kvalitativ  

intervjustudie, en litteraturstudie samt en fallstudie. Fallstudien gjordes på 

WSP:s koncept Future Ready, som fokuserar på att ta fram framtidssäkra råd 

och lösningar. Syftet med konceptet är att hitta genomförbara lösningar på 

vad som verkar helt omöjliga problem - lösningar som både 

tillgodoser framtidens utmaningar och samtidigt möter dagens  
krav. Konceptet bygger på den kunskap WSP har samlat kring de förväntade  

framtida utmaningar omvärlden står inför. Det är utifrån dessa förväntade  
trender som WSP sedan utformar sina råd och lösningar.  

 
Den kvalitativa intervjustudien i kombination med fallstudien utgör  

rapportens resultat och ligger till grund för den analys som slutligen ger  

underlag för de slutsatser som dras. 
 

Slutsats:                 Resultatet av intervjustudien visar att byggherrar generellt sett är öppna för  

  mer innovativa och hållbara förslag så länge dessa stöds av fakta och siffror,  

  samt att den konsult som presenterar förslaget är tydlig med vilka fördelar  

  och risker som lösningen innebär. De slutsatser som kan dras utifrån  

resultatet samt av analysen är att det krävs välgrundade teorier, transparens 

samt intresse för den specifika byggherrens problem för att lättare sälja in 

såkallade merlösningar. När det gäller framtida trender som är mest relevanta 
för byggherrarna dras slutsatsen att dessa ligger inom områdena 

samhällsförändringar och klimatförändringar. För frågan om vilken vinning 

byggherrar skulle kunna få genom att agera mer framtidsinriktat ur de olika 

hållbarhetsperspektiven, dras slutsatsen att samtliga tre aspekter kan ge mer 

lönsamma resultat förutsatt att man planerar ordentligt. För de allra flesta fall 

är det dock det ekonomiska perspektivet som agerar ramverk för den vinning 

som kan göras i de övriga perspektiven. 
 
Nyckelord:                 Hållbar utveckling, hållbart byggande, Future Ready, byggherrars drivkrafter  

 



  

Abstract 
Title:  Motivations for sustainable construction -  

developers view on future proof solutions  
 
Authors:          Alice Hedlund, Maja Nyström 
 
Supervisor:         Stefan Olander 
 
Examiner:         Urban Persson 
 
Problem statements:     Which future trends are most relevant for (construction)developers? 
             What would developers gain by acting more future-oriented from an/a:  
                   - Economic perspective? 
                   - Ecological perspective? 
                  - Social perspective? 
              How should solutions that not only meet current needs but also future 

challenges be presented to developers? 
 
Purpose:                 The purpose of this study is to find out what motivates developers to choose 

More sustainable solutions. By identifying trends that are most relevant for 

developers and find out what developers could gain by acting more future-

oriented from the three perspectives of sustainability this study aims to find 
out what drives developers to build more sustainably. These insights can by 
comparison with the Future Ready concept help plot what is required by 

consultants to be able to motivate more sustainable solutions. 

 
Method:         The methods used to find solutions to the problem statements are a 

qualitative interview study, a literature study and a case study.The case study 

was made on WSP:s concept Future Ready, which focuses on providing 
future-proof advice and solutions. The purpose of the concept is to 

find doable solutions to what appears to be unsolvable problems, solutions 

that both considers the challenges of the future as well as tend to the ones of 

today. The concept is built on the knowledge that WSP has gathered on the 

predicted future challenges our world is facing. It is on these pinpointed 

future trends that WSP then base their advice and provided solutions. 
 

The qualitative interview study combined with the case study is what makes 

up the result, which is base for the analysis which in turn is what the final 

conclusions are based on. 
 
Conclusion:                 The result from the interview study shows that developers generally are open 

for more innovative and sustainable suggestions as long as these are 
supported by facts and numbers. It is also important that the consultant that 

presents the solution is clear on what the solution will mean in terms of 

benefits and risks. Conclusions that can be made from the result and analysis 

are that it takes legitimate theories, transparency and interest for the specific 

developers issues to simplify the process of providing solutions that includes 

more than what was asked for.When it comes to future trends that are most 

relevant for developers this study concludes that these lay in the fields of 

community changes and climate changes. For the question on what 

developers can gain by acting more future-oriented from the three 

perspectives of sustainability the conclusion is that all three perspectives can 

give profit as long as there is proper planning. In most cases though, the 
economic perspective is the one that works as a framework for the profit that 

can be made out of the other perspectives.    
 
Keywords:         Sustainable development, sustainable construction, Future Ready, 

  developers motivations



  

Förord 

 
Detta examensarbete avslutar vår högskoleingenjörsutbildning inom Byggteknik med 

arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet motsvarar 22,5 högskolepoäng och har 

genomförts för institutionen Bygg- och miljöteknologi. 
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tacka vår examinator Urban Persson samt alla de företag och personer som har tagit sig tid 

att ställa upp på intervju och därmed bidragit till en stor del av vårt arbete. 
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1 Inledning 

I följande kapitel kommer den bakgrund som ligger till grund för arbetet att introduceras. 

Utöver detta kommer även arbetets syfte, mål, frågeställning och avgränsningar att 

presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Den byggda miljön står idag för användandet av hälften av allt material som tas upp ur 

jorden och kollar man ur ett livscykelperspektiv står den även för hälften av användandet av 

primärenergin i Europa(Svenska institutet för standarder, u.å). Med denna information på 

hand är det inte svårt att inse att arbetet för en hållbar utveckling och ett hållbart byggande 

är viktigt. 

Begreppet Hållbar utveckling samt innebörden av det etablerades för över 30 år sedan - den 

mest kända definitionen är den som Brundtlandkommissionen tog fram (FN-förbundet, 

2016); 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Baserat på begreppet och dess definition kom sedan begreppet hållbart byggande - “Freilich 

och Jagren (2002 se Axelsson & Malmqvist 2011) definierar detta som ett byggande där 

resurseffektiviteten står i fokus och på så sätt skapar förutsättningar för tillväxt i form av 

bostäder, lokaler och infrastruktur. Byggföretagen ska genom detta bidra till en hållbar 

utveckling”(Freilich & Jagren 2002, se Axelsson & Malmqvist 2011). 

Samtidigt som man tar krafttag för att minska utsläpp i och med globala, nationella och 

lokala planer och agendor växer hela tiden befolkningsmängden. Något som innebär att 

man kommer att behöva bygga nya bostäder och offentliga lokaler samt mer infrastruktur. 

Det är alltså viktigare än någonsin att de mål, planer och agendor som tas fram kan 

implementeras och användas av de som bygger (Byggföretagen, u.å).  

Som byggherre har man en väldigt viktig roll för att se till att den utveckling som sker är i 

fas med det som klassas som hållbart. Det handlar dels om att ta val som gynnar de 

förutsättningar som finns idag men även att planera för de förutsättningar som kommer 

framöver. Det är inte hållbart att bygga och riva i den takt som sker i dagens samhälle. 

Svensk byggtjänst (2019) beskriver byggherrens roll, för en hållbar utveckling inom 

samhällsbyggande, som en nyckelroll. Byggherrens roll handlar om mer än bara byggande, 

det är denne som har det yttersta ansvaret när det gäller kravuppfyllnad från både brukare, 

ägare och samhället. Utifrån de intressentkrav som finns skapar byggherren förutsättningar 

för både byggprocessen, den långsiktiga förvaltningen och användandet av det som byggs. 

Det är byggherren som har ansvar för att välja ut vilka aktörer som ska medverka och för att 

ta fram villkor för byggprocessen så att det som byggs blir funktionellt, hållbart, 

omtänksamt gestaltat samt blir klart i rätt tid, till rätt kostnad och på rätt plats.  
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Företaget WSP beskriver att det i rollen som konsult och rådgivare finns stora möjligheter 

och även ett att ansvar att vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Som konsult finns 

det möjligheter att påverka den hållbara utvecklingen genom att säkerställa att de lösningar 

som projekteras är hållbart genom hela kedjan, från planering till rivning och 

återanvändning. För att säkerställa att WSP själva tar detta ansvar har de skapat ett globalt 

koncept som kallas Future Ready. Konceptet är ett hållbarhet- och innovationsprogram som 

syftar till att erbjuda råd till kunder gällande hållbara lösningar som både uppfyller dagens 

utmaningar och möter morgondagens behov. Konceptet bygger på förväntade utmaningar 

och trender inom områdena: klimatförändringar, samhällsutveckling, teknik och resurser 

(WSP, 2020). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som motiverar byggherrar att välja mer hållbara 

och framtidssäkra lösningar. Genom att identifiera de trender som byggherrarna känner är 

mest relevanta samt ta reda på vad de skulle kunna tjäna genom att bygga mer hållbart ur de 

olika hållbarhetsperspektiven kan man hitta de drivkrafter som finns för att bygga mer 

hållbart. Dessa insikter kan sedan genom en jämförelse med WSP:s koncept Future Ready 

kartlägga vad som krävs av konsulter för att kunna sälja in mer hållbara lösningar.  

1.3 Frågeställning 

1. Vilka framtida trender är mest relevanta för byggherrar? 

2. Vad skulle byggherrar kunna tjäna på att agera mer framtidsinriktat ur ett: 

i. Ekonomiskt perspektiv? 

ii. Miljömässigt perspektiv? 

iii. Socialt perspektiv? 

3. Hur kan lösningar som inte bara möter dagens behov utan även framtidens 

utmaningar motiveras för byggherrar med hjälp av WSP:s koncept Future Ready? 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie har begränsats till att gälla för Sverige och för de förutsättningar som finns 

här. Utöver detta är studien även fokuserad på hållbart byggande och framtidssäkra 

lösningar avseende nyproduktion. 
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2 Metod 

I följande kapitel kommer den metodik som använts för arbetet att redovisas. De metoderna 

som har använts har valts med hänsyn till rapportens syfte och frågeställningar. 

2.1 Val av forskningsmetod 

Hansson (2004) hävdar att det generellt sett finns två attityder bland de som förespråkar 

användandet av en kvalitativ metod. Dels den där man ser metoden som en nödlösning som 

kommer av att man inte kan lösa problemet med en kvantitativ metod, och dels den där man 

ser att metoden faktiskt kan bidra med värdefulla kvaliteter. Hansson förklarar sedan varför 

den första attityden är starkt missvisande - detta för att den bygger på tron om att det finns 

metoder som är rent kvantitativa. Han menar att värdet av den kvantitativa metoden är hur 

den tillsammans med den kvalitativa kan ge mer omfattande och komplex analys. 

 

I denna rapport har en kvalitativ metod tillämpats i form av en intervjustudie där totalt åtta 

företag har intervjuats. Intervjuerna har varit uppbyggda som djupintervjuer - det vill säga 

intervjuer där ordningen på frågorna och även hur de formulerats har anpassats med hänsyn 

till den som intervjuats (Intervjuundersökning, u.å). I rapporten valde vi att bygga upp 

studien på detta vis för att hitta de dolda samband och mönster som lättare kan uppfattas då 

man har intervjuer på detta sätt - till skillnad från exempelvis en enkätstudie. En annan 

anledning var för att vi ville kunna skapa förståelse för det vi frågar om vilket är ett av de 

nyckelelement som krävs för en lyckad kvalitativ studie (Sjöberg & Wästerfors 2008). 

2.2 Intervjustudie och urvalsprocess 

Det finns en rad olika typer av tillvägagångssätt för en forskningsintervju. De som lämpar 

sig bäst gällande en kvantitativ intervjustudie är samtalsintervju, ostrukturerad intervju, 

öppen intervju eller djupintervju. Dessa typer av intervjuer skapar dialog och konversation 

och det går inte riktigt att förutspå i vilken riktning intervjun kommer gå. I kvalitativa 

intervjuer ligger ansvaret mer på hur forskaren formulerar frågorna och sedan bemöter 

svaren än om hur och vad personerna väljer att delge för information. Vid val av frågor 

baseras kvalitativa intervjufrågor på verkliga händelser, såsom deltagande i observationer 

och vardagsmiljöer. Frågorna bör alltså ha grund i det man kan delta i, se eller 

höra (Sjöberg & Wästerfors, 2008). 

 

Idealt sett ska ett urval ge en korrekt och representabel bild av den större helheten. Ett urval 

som görs genom att välja ut en del av en population för att utifrån resultatet dra slutsatser 

kring hela populationen kallas för ett representativt urval. De vanliga 

forskningspopulationer som brukar studeras är oftast ytterst sällan av homogen karaktär, 

utan istället av heterogen karaktär där de kännetecknas av en stor variation. 

Populationsheterogenitet kan bli ett hinder i forskning vid representativt urval där desto mer 

olikartad forskningspopulationen är desto svårare det är att skapa ett urval som ger en 

representabel bild av hela populationen (Ruane, 2006). 

 

Intervjuerna i denna studie är uppdelade i två delar, där den ena delen består av frågor 

framtagna till byggherrar och den andra delen består av frågor till medarbetare på WSP 

angående deras arbete kring Future Ready. För att få en bred representabel bild för vår 

studie har företag med olika bredd och fokusområden valts, både kommunala och privata 

byggherrar. Detta för att se om det skiljer sig mellan krav och drivkrafter hos de olika 

aktörerna.  
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Vid urval av personer att intervjua hos byggherrarna har vi i största mån försökt hitta 

respondenter med bred kunskap inom företagets hållbarhetsperspektiv och affärsutveckling. 

I vissa fall har personer med kunskap inom båda områdena intervjuats och i andra fall har 

ett flertal personer inom samma företag men från olika fokusområden deltagit under samma 

intervju. Vid intervju gällande WSPs koncept Future Ready har WSP själva tillhandahållit 

en person som haft insikt i konceptet. Personerna som har valts ut till denna studie har olika 

bakgrund, erfarenhet och roller inom branschen, detta för att skapa en bred och 

representabel bild.  

 

Presentation av respondenter 
I tabell 1 följer en kortare presentation över de företag och personer som intervjuats utifrån 

hur respondenterna själva har beskrivit sin roll och deras verksamhetsområde. De frågor 

som ställdes till respondenterna finns att hitta i bilaga 1.  

 

Tabell 1, presentation av respondenter 

Företag Roll Verksamhetsområde 

Ikano Bostad Hållbarhetssamordnare- vilket innebär 

ett ansvar för att samordna företagets 

hållbarhetsarbete. I rollen ingår bland 

annat arbete med att ta fram strategier, 

fånga upp initiativ och se till att det 

finns en helhetsplan. 

Bygger mestadels bostäder, de 

äger dock även kontor och har 

gjort vårdboenden på 

detaljplan D. 

Magnolia Chef för verksamhetsutveckling och 

hållbarhet och ytterst ansvarig för HR 

på företaget. Rollen innebär bland 

annat ansvar för inre effektivitet och 

processer, personen i fråga sitter även i 

ledningsgruppen. 

Samhällsbyggare, mestadels 

hyresrätter till egen förvaltning 

men också sådant som man 

säljer till långsiktiga 

investerare och institutioner. 

Utvecklar och bygger 

samhällsfastigheter bl.a. vård, 

skolor, har ett ben för hotell 

och ett ben för bostadsrätter, 

småhusmarknaden och 

äganderätter. 

Helsingborgs 

Stad 

Projektchef på fastighetsförvaltningen 

med ansvar för projektavdelningen där 

man har ett antal interna och externa 

projektledare.  

Fastighetsförvaltningen tar in i 

stort sett alla nybyggnad-, 

ombyggnad, tillbyggnad-, och 

renoveringsprojekt av större 

kaliber. 

Fastighetsförvaltningen 

förvaltar Helsingborgs stads 

fastigheter, skolor, förskolor, 

idrottshallar, LSS-boenden, 

vårdboenden, en del kontor 

och liknande fastigheter.  
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Lunds 

Kommuns 

Fastigheter 

Byggprojektledare, där tyngdpunkten 

för det arbete rollen innefattar ligger 

mellan detaljplansskedet och till dess 

att förfrågningsunderlag har skickats ut 

till entreprenör, de följer dock med 

hela vägen och följer upp fram tills 

garantibesiktning har genomförts. 

Man bygger mest bostäder, i 

enstaka fall kan de även 

ansvara för uppförande av eget 

kontor. 

Midroc (Tre personer med olika roller har 

intervjuats vid två olika tillfällen) 

Affärschef för Midrocs 

Helsingborgskontor, affärschef för den 

kommerisella sidan och 

hållbarhetschef. Rollen affärschef 

innefattar bland annat att hitta nya 

projekt och göra affärer. Som 

hållbarhetschef på Midroc har man 

som ansvar att stötta deras olika bolag 

med hållbarhetsfrågor. 

Midroc bygger mestadels 

bostäder men även kontor, 

skolor, vårdboenden, hotell, 

kongress och lager. 

MKB 

Fastighets 

AB 

Projektledare på avdelningen för 

nyproduktion. 

Tillhandahåller 

hyreslägenheter i första hand, 

har dock en del lokaler och 

kontor men där byggnaderna 

även innehåller lägenheter. 

Trafikverket (Tre personer medverkade vid 

intervjun)  

Projektledare, landskapsarkitekt samt 

projektingenjör. Rollerna innefattar 

bland annat att agera stöd för arkitektur 

och gestaltningsfrågor och hjälpa 

projektledare med miljö- och 

hållbarhetsfrågor. 

Infrastruktur, järnväg, väg 

samt gång- och cykelvägar och 

sådant som tillhör 

väganläggning som 

exempelvis rastplatser, 

stationer och liknande. 

Trafikverket planerar, bygger 

och förvaltar all statlig järn- 

och väginfrastruktur. 

WSP Affärschef för 

byggprojekteringsavdelningen. Rollen 

innebär ett ansvar för allt från visioner 

och strategier för hur WSP 

byggprojektering ska jobba till 

operativt arbete. Personen i fråga är 

även affärsområdets representant för 

Future Ready. 

WSP är ett analys- och 

teknikkonsultföretag inom 

områdena 

Transport/Infrastruktur, 

Miljö/Energi och hållbar 

samhällsutveckling. 

  

Denna intervju syftar däremot 

endast på WSP:s arbete 

gällande Future Ready.  
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2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie gjordes för att få en bättre helhetsbild kring det ämne vi skriver om. 

Studien gjordes med syfte att få ett underlag för vilka teorier vi tyckte kändes relevanta för 

arbetet och sedan för att de valda teorierna skulle beskrivas i, enligt oss, en rimlig 

omfattning. I huvudsak insamlades den data som använts för studien via sökmotorn Google 

Scholar, utöver detta har även vissa myndigheters webbsidor använts, samt viss tryckt 

litteratur. För den del av teorin som handlar om hållbar utveckling är källorna som använts i 

många fall av det äldre slaget, detta är dock ett medvetet val då vi fortfarande tycker att 

denna fakta är relevant idag.  

 

För den del av teorikapitlet som handlar om WSP:s koncept Future Ready har information 

tillhandahållits från WSP. Dels i form av informationsblad, sammanfattande beskrivningar 

och även i form av en introduktion till programmet som hölls av chefen för hållbarhet och 

innovation för WSP i Sverige. Förstahandskällor har använts i allra största mån men i vissa 

fall har även sekundärkällor använts. Den information som tillhandahållits av WSP är ett 

exempel på en sekundärkälla som använts i rapporten. 

 

2.4 Fallstudie 

Nationalencyklopedin beskriver en fallstudie som en detaljerad undersökning av ett 

specifikt fenomen som används för att ge bredd, fördjupa och utveckla teorier i ett större 

forskningssammanhang (Fallstudie, u.å). I denna rapport görs en fallstudie av konceptet 

Future Ready - som är en produkt av hållbarhetsarbete som gjorts på WSP. All fakta som 

presenteras under kapitel fyra kommer från material som WSP bidragit med. Beskrivning 

av de förväntade utmaningarna och trenderna från WSP:s analys är tagen från en intern 

matris som beskriver dessa i detalj och arbetsmetoden kring Future Ready kommer från en 

intern broschyr. 

 

Den information som tillhandahållits är anpassad för svenska förhållanden och utifrån hur 

arbetet med konceptet ser ut i Sverige. Studien utgör grund för den jämförelse som görs i 

rapportens analys och bidrar också till de slutsatser som dras. Konceptets arbetssätt och 

trender jämförs med byggherrarnas önskan om bemötande från konsult samt deras framtida 

utmaningar. 

2.5 Trovärdighet 

I boken Uppdrag: forskning har Sjöberg och Wästerfors (2008) tagit med ett citat från 

Seale et al (2004:407, se Sjöberg och Wästerfors, 2008) som lyder; “Generally speaking, 

quality refers to the transparency of the whole research process…” Detta stämmer bra 

överens med den strategi som strävats efter i denna studie, det vill säga transparens kring 

den egna erfarenheten av området. I rapporten har de källor som använts värderats med 

omsorg för att ge en bred och intressant analys som känns trovärdig.  

 

När det gäller den kvalitativa forskningsmetoden som vi har valt att använda oss av finns 

delade åsikter kring hur trovärdigheten på denna ska bedömas. Enligt Sjöberg och 

Wästerfors (2004) kan frågan om kvalitet i forskning diskuteras från två sidor, en där man 

utgår från de kriterier som ska uppfyllas för att forskningen ska klassas som en av god 

kvalitet och en annan där man lägger en större vikt på själva utförandet. Traditionellt sett 

utgår man från begreppen validitet samt reliabilitet när man ska bedöma en 

forskningskvalitet - det finns dock mer moderna alternativ.  
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Begrepp som credibility, transferability, dependability, confirmability samt authenticity har 

introducerats som alternativ som bättre överensstämmer med den kvalitetsprövning som 

man vill göra på en kvalitativ studie. Dessa mer nymodiga begrepp har dock inte fått någon 

större genomslagskraft och har inte vunnit acceptans bland kvalitativa forskare. När vi har 

gjort bedömningen har vi därför utgått från de tidigare och traditionella begreppen; validitet 

och reliabilitet - som definieras: 

 

Reliabilitet: pålitlighet hos uppmätta värden i ett experiment, vilket bekräftas genom att 

detta kan upprepas med likartat resultat(Reliabilitet, u.å). 

Validitet: den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta 

(Validitet, u.å). 

 

Enligt Sjöberg och Wästerfors (2008) finns dock en bred ordboksdefinition av validitet som 

lättare kan tillämpas för kvalitativt arbete som lyder; “egenskapen att vara solid, rimlig och 

välgrundad” (Whittemore, Chase & Mandle 2001:527, se Sjöberg och Wästerfors 2008). 

 

Vi gör utifrån detta bedömningen att validiteten för de intervjuer som hållits är hög - detta 

baserat på de olika personernas roller och erfarenhet. Alla de intervjuade innehar en roll 

som innebär stort ansvar och inflytande över olika beslut. I och med det ostrukturerade 

upplägget på intervjuerna fick de som intervjuades möjlighet att ta den tid de behövde för 

att svara på frågorna, de hade även möjlighet att fråga om förtydliganden för att bättre 

kunna ge ett bra svar. Frågorna som ställdes under intervjun skickades ut i god tid innan 

intervjun för att ge möjlighet till eventuella förberedelse - även detta för att försäkra oss om 

att de svar som vi fick var väl genomtänkta.  

 

Reliabiliteten bedömer vi själva även den som hög då vi till exempel kan känna igen vissa 

mönster när det gäller intervjuer med personer som jobbar på olika företag men som 

innehar samma typ av roll. Något som dock behöver tas in i beräkningen är de intervjuer 

där flera personer intervjuats samtidigt och den inverkan de kan ha på varandra. En annan 

aspekt av det hela är den påverkan som eventuell företagspolitik kan ha, det vill säga att 

personen som ställt upp för intervju har en agenda av att agera representant för sitt företag 

och därför vill dölja mindre fördelaktiga områden. 

 
På grund av de rådande omständigheterna med Covid19 var vi tvungna att genomföra 

samtliga intervjuer digitalt. I och med detta har vi inte haft möjlighet att utnyttja de fördelar 

som kommer av ett personligt möte. Vi tror att möten i verkligheten hade lett till mer 

avslappnade intervjuer där det hade funnit utrymme för att läsa av kroppsspråk och 

diskutera utan tekniska störningsmoment. 

 
Något som vi tror hade gjort studien mer intressant är ytterligare en intervju med en 

medarbetare från WSP som hade haft mer insikt i hur konceptets tillämpats i ett specifikt 

projekt. Då Future Ready inte är tillräckligt etablerat i nuläget och på grund av 

omständigheterna med Covid19 var dessa personer svåra att få tag på. 
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3 Teori 

I följande kapitel presenteras forskning inom, för rapporten, relevant område för att lägga 

grund och bidra med information som kommer att underlätta förståelsen för resultat, 

diskussion och sammanfattning. Kapitlet är indelat i underrubrikerna; hållbar utveckling 

och hållbart byggande där respektive underrubrik även har ytterligare underrubriker. 

3.1 Hållbar utveckling 

En Hållbar utveckling beskrivs som “En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” - detta blev en 

etablerad beskrivning efter att rapporten Our common future kom ut 1987. Rapporten togs 

fram av Världskommissionen för miljö och utveckling, även kallad 

Brundtlandkommissionen med Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland i 

spetsen. I rapporten kom man fram till att utveckling och tillväxt måste ske med hänsyn till 

vad vår miljö faktiskt kan klara av(FN-förbundet, 2016). 

 

“Sustainable development is not a destination, but a dynamic process of adaptation, 

learning and action. It is about recognizing, understanding and acting on interconnections – 

above all those between the economy, society and the natural environment…” (United 

Nations, 2012,s.6). 

Begreppet utvecklades så småningom till att omfatta tre dimensioner; den sociala-, 

ekonomiska- och ekologiska dimensionen i samband med det FN-möte (earth summit) som 

hölls 1992 i Rio de Janeiro (Jordbruksverket, 2012). Det blir tydligt att begreppet innefattar 

de tre dimensionerna då man går till botten med de olika förklaringar som finns till både 

dagens och dåtidens miljöproblem. Den påverkan som människans konsumentvanor har 

samt de rådande klasskillnader som finns i kombination med bristfälliga institutioner, visar 

på att problemen är såväl ekonomiska och sociala som ekologiska (Jagers, 2005). 

 

För att en hållbar utveckling ska uppnås, menar man att det är det speciellt viktigt att man 

definierar betydelsen för den ekonomiska och sociala dimensionen i alla länder. Dessa 

definitioner kan skilja sig men måste dela den generella idén och uppfattningen för en 

hållbar utveckling och hur en sådan åstadkoms (Brundtlandkommissionen, 1987). Den 

ekologiska dimensionen väger lika tungt men är mer väldefinierad och kräver därför inte 

samma ansträngning. 

 

Enligt Robinson (2004) utgör den ekologiska dimensionen ramen som den ekonomiska 

tillväxten (utvecklingen) måste hålla sig inom för att nå målet som anses vara den socialt 

hållbara utvecklingen - det vill säga att alla människor ska kunna få sina grundläggande 

behov tillgodosedda utan att ekosystemens yttre gränser överskrids. Hur en hållbar 

utveckling ska åstadkommas beror alltså på hur man värderar vad som ska bevaras och vad 

som ska utvecklas - och hur mycket som behöver bevaras för att man ska kunna utveckla. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

3.1.1 Triple Bottom Line 
Med Brundtlandrapporten och begreppet Hållbar utveckling som en av grundstenarna kom 

så småningom Triple bottom line-modellen som utvecklades av Elkington. I modellen 

bygger Elkington vidare på teorin om tre centrala delar av hållbarhet; den sociala, 

ekologiska och ekonomiska dimensionen (Hindle, 2009). Hindle (2009) beskriver att 

Elkington argumenterar för att företag borde planera inte bara för den ekonomiska 

dimensionen - som utgör den traditionella mätstocken för vinst och förlust, utan även för 

den sociala- och ekologiska dimensionen. Syftet med modellen är att mäta ett företags 

prestation utifrån de tre dimensionerna över tid och på så vis ta hänsyn till alla de delar som 

bidrar till kostnader för ett företag.  

 

I modellen väger de tre dimensionerna lika tungt och ska alla tas hänsyn till vid 

beslutsfattande. Vad de olika dimensionerna innebär, hur de ska tolkas eller hur 

relationerna mellan dem ser ut - om de kantas av konflikter eller om de samverkar beskrivs 

dock inte med modellen. Dimensionerna beskrivs oftast med ett Venndiagram där de tre 

dimensionerna överlappar varandra, se bild 1, (KTH, 2020a). 

 

 
Bild 1. Egen illustration. 

 

3.1.2 Hållbar utveckling inom de olika dimensionerna 
Social hållbarhet är den del av hållbar utveckling som har visat sig vara svårast att tolka och 

bryta ner i mer lätthanterade mål och åtgärder. Det man oftast vill täcka in med begreppet är 

den allmänna folkhälsan och hur man på ett hållbart sätt ska gynna denna. 

Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver begreppet som “ett jämställt och jämlikt samhälle 

där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader” 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). De går även in på vad som krävs för att uppnå social 

hållbarhet i ett samhälle och menar att detta är en odelad uppfattning om vad begreppet 

innebär.  

 

I Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling menar dem att en social hållbar 

stadsutveckling bör “kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till olika gruppers behov, 

att förutsättningar för människors möten förbättras och att jämställdhet mellan kvinnor och 

män främjas” (2010). 
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Fredriksson (2012) resonerar att en av de anledningar som försvårar arbetet mot en mer 

hållbar utveckling är begreppets otydlighet - något som gör det uddlöst. Hon menar att den 

sociala dimensionen har getts allt för liten fokus, vilket i sin tur även påverkat de andra 

dimensionerna negativt. För att komma framåt måste de tre dimensionerna samverka och de 

målkonflikter som finns mellan dem måste hanteras. 

 

Gustavsson och Elander (2013) menar att en av de utmaningar som finns med den socialt 

hållbara utvecklingen är att den är svår att mäta. De uttrycker det som att det för den sociala 

utvecklingen inte finns någon motsvarighet - någon “socialdioxid” som de kallar det, som 

för den ekologiska utvecklingens koldioxidutsläpp.  

 

Olika metoder och system har tagits fram för att försöka uppmäta den sociala hållbarheten 

och dessa fungerar för det mesta bra för att mäta utefter de indikatorer och mål som tagits 

fram men fungerar sämre för de aspekter som inte inkluderats. Ett exempel är de 17 

hållbarhetsmålen som tagits fram, som har samlingsnamnet Agenda 2030 (KTH, 2020).  

 

Dempsey, Bramley, Power och Brown (2009) har tagit fram både fysiska och icke-fysiska 

faktorer som de menar spelar roll för en socialt hållbar utveckling, exempel på dessa är; 

 

Icke-fysiska faktorer: 

 Utbildning och träning 

 Social rättvisa; inter- och 

intragenerationell 

 Medverkan och lokal demokrati 

 Hälsa, livskvalitet och välmående 

 Socialt inkluderande 

 Socialt kapital 

 Trygghet 

  

Fysiska faktorer: 

 Urbanitet 

 Anständiga boenden 

 Lokala miljöer  

 Tillgänglighet (ex. till jobb, 

grönområde, butiker, etc.) 

 Hållbar urban design 

 Promenadvänliga område 

 

 

 

I rapporten menar dem att för att nå en socialt hållbar utveckling måste man ta hänsyn till 

både de fysiska och icke-fysiska faktorerna för att uppnå ett välmående hos 

befolkningen(Dempsey, et al. 2009). 

 

Även den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling har en obestämd definition, detta 

är en konsekvens av att man har använt olika hållbarhetsmodeller som utgångspunkt (KTH, 

2018). Enligt Lorek och Spangenberg (2013) kan en ekonomisk utveckling klassas som 

hållbar om den både tillgodoser det mänskliga behovet och accepterar de begränsningar 

som framkommer, då man vill behålla klimatet i ett sådant skick att även framtida 

generationer ska kunna tillgodose de behov som finns framöver. 

 

I och med informationssökande kring ekonomisk hållbar utveckling uppkommer även 

begreppet “grön ekonomi” - vilket är; 

 

 “...en ekonomi där ramarna är utformade på ett sådant sätt att ekosystemens kapacitet att 

leverera varor och tjänster inte äventyras (Grenholm & Grenholm, 2014, s.43). 
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Konceptet var ett av tre teman på Rio-konferensen 2012, benämnd 20+, och motivet för 

ämnet var att ge insikt om att arbetet för en hållbar utveckling alltid kommer att genomföras 

i motvind om man inte kan få ekonomin att producera hållbarhet (Grenholm & Grenholm, 

2014). 

Förenta Nationernas miljöprogram, eller UNEP som det förkortas efter United Nations 

Environment Programme beskriver en inkluderande grön ekonomi som en ekonomi som 

förbättrar människors välmående och skapar social jämställdhet samtidigt som den 

reducerar de risker och brister som finns för miljön. Denna gröna modell för ekonomi ska 

fungera som ett alternativ för den rådande - som bidrar till utbredda hot både för miljö och 

människors hälsa, belyser ojämlikheter, uppmuntrar till slösande och genererar resursbrist. 

Under 2008 lanserade FN programmet GEI som står för the Green Economy Initiative som 

ett försök att bidra med forskning och hjälp som är anpassad för specifika länder, syftet är 

att motivera beslutsmakare att stötta miljöinvesteringar (UNEP, u.å). 

Lorek och Spangenberg (2013) menar att situationen kan liknas med en ond cirkel där 

kortsiktiga lösningar som hanterar dagens problem i det långa loppet kommer att leda till 

ännu större problem. De menar även att “the green economy concept” fortfarande fokuserar 

på alltför små insatser. I och med detta misslyckas man då med att motivera de radikala 

åtgärder som egentligen skulle behövas. 

 

En ekologisk hållbar utveckling beskrivs som en utveckling där den påverkan som vi 

människor har på naturen ligger inom ramarna för vad vår jord kan klara av 

(Brundtlandkommissionen, 1987).  

 

Enligt Robinson (2004) finns det stora motsättningar mellan den ekologiska- och den 

ekonomiska dimensionen för hållbar utveckling då en ekologisk hållbar utveckling bör 

innebära en begränsning av ekonomisk tillväxt och en ekonomisk utveckling innebär 

tillväxt - som saknar begränsning. 

 

Det finns ett grundantagande som säger att människor är rationella varelser som vill göra 

det mesta med sin egen nytta, vilket i princip kan tolkas som att människor är “upplysta 

egoister” (Jagers, 2005, s.7). Antagandet blir speciellt viktigt då man tar i beaktning att det 

är människan som brukar och förbrukar jordens alla resurser. Konsekvensen av det hela blir 

att individen tänker på sig själv och på sin egen påverkan på naturen - som i sig kanske inte 

är speciellt stor, men tillsammans med de andra individerna som resonerar likadant blir 

effekten en ohållbar utveckling (Jagers, 2005).  

 

De båda författarna Ehrlich och Holdren var tidiga med sitt fastställande av behovet för en 

beteendeförändring och tog i och med detta fram en formel; I=P*A*T. Formeln utgår från 

att den påverkan som en befolkning har på jordens resurser beror- och är en produkt av dess 

befolkning, välstånd och teknologi. I formeln står I:et för impact (påverkan), P:et står för 

population (befolkning), A:et står för affluence (välstånd) och T:et står för technology 

(teknologi) och innefattar den skada som en specifik teknologi har medfört (Lorek & 

Spangenberg, 2013). 

 

I Brundtlandkommissionens rapport framgår att ett av de största problemen, och något som 

agerar bromskloss för en hållbar utveckling är fattigdom då denna betraktas som en stor 

anledning till miljöförstöring (1987).  
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3.2 Hållbart byggande 

Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka 10–30 procent av Sveriges miljöpåverkan 

gällande produktion och bidrar dessutom till negativ miljöpåverkan via utsläpp i övriga 

länder genom import av byggprodukter. Enligt Boverkets senaste utvärdering från 2017 

tyder trenden på en ökning av utsläpp av växthusgaser inom branschen, en ökning som 

främst beror på import av byggprodukter då de nationella utsläppen från produktion under 

samma tidsperiod har minskat med cirka två procent (Boverket, 2020b). 

  

Totalt sett stod bygg- och fastighetsbranschen år 2017 för cirka 19 procent av de inhemska 

utsläppen av växthusgaser i Sverige, vilket var en minskning från 20 procent jämfört med 

året innan. Däremot har användningen av energi inom branschen ökat med nio procent 

mellan tidsperioden 2008–2017, trots att den genomsnittliga energiförbrukningen per 

kvadratmeter byggnad har minskat. Detta beror på att äldre byggnader står för en betydligt 

större energiförbrukning än de nyproducerade som regleras av Boverkets byggregler 

(Boverket, 2020a). 

 

3.2.1 Visioner och mål 
Under denna rubrik presenteras några av de mål och visioner som rör hållbart byggande. 

  
Agenda 2030 
I september 2015 samlades höga representanter, tillsammans med Sveriges stats- och 

regeringschefer i de Förenta Nationernas högkvarter i New York i samband med 

organisationens 70-årsjubileum. Under sammanträdet togs nya mål för hållbar utveckling 

fram som fick samlingsnamnet Agenda 2030, men kallas även för FN:s hållbarhetsmål eller 

SDG som står för Sustainable Developement Goals (Regeringskansliet, 2018). Agenda 

2030 är en handlingsplan som innefattar 17 globala mål och syftar bland annat på en ökad 

jämställdhet, säkerställa skydd för att bevara vår planet, utrota fattigdom och hunger samt 

förverkliga mänskliga rättigheter för alla, se bild 2. De globala målen fokuserar på de ovan 

beskrivna enheterna av hållbar utveckling; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska  

(Regeringskansliet, u.å). 

  

Handlingsplanen har stort fokus på hur städer och bebyggelse kan bidra till en hållbar 

utveckling. När det kommer till hållbart byggande innefattar några av målen att minska 

städernas negativa miljöpåverkan, ägna uppmärksamhet åt avfallshantering och luftkvalitet 

i städerna, rusta upp slumområdena, bygga hållbart ekonomiskt överkomliga, tillgängliga 

och säkra bostäder, samt förbättra säkerheten i trafiken där behovet uppmärksammas hos 

människor i utsatta grupper/situationer (Regeringskansliet, 2018).  
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Bild 2 (Illustration: Trollbäck & New Division/UNDP). 

I Sverige har riksdagen förutom de globala målen 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen 

fungerar som en vägledning för hela samhällets aktörer gällande 

miljöarbetet (Naturvårdsverket, 2020). Det mest centrala miljömålet gällande hållbart 

byggande heter ”God bebyggd miljö”. Enligt Naturvårdsverkets senaste uppdatering av 

målen som utfördes 2019 ses utvecklingen mot ett mer hållbart byggande som den största 

utmaningen av de 16 målen. En positiv trend ses dock hos kommuner och städer som 

investerar i bilfria transporter som gång, cykel och kollektivtrafik. Även byggbranschen gör 

fler initiativ och prioriteringar kring hanteringen av miljöpåverkan av byggnader genom ett 

livscykelperspektiv (Naturvårdsverket, 2019b). 

Färdplan 2045 

Färdplan 2045 är en vision där olika aktörer enats om att värdekedjan i bygg- och 

anläggningssektorn år 2045 ska vara klimatneutral och konkurrenskraftig, i linje med 

Sveriges egna mål och världens behov (Byggföretagen, 2018).  

De mål och delmål som ska nås fram till 2045 är:  

  

“• 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.  

• 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).  

• 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015). 

• 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.  

• 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt 

klimatmål.” (Byggföretagen, 2018 s. 5). 

  

För att dessa mål och delmål ska kunna nås krävs att ett livscykelperspektiv utförs gällande 

samtliga steg i byggnadsprocessen, från planering till användning. Detta kräver ett bestämt 

ledarskap och ett stort ansvar från alla aktörer i bygg- och anläggningssektorn. Aktörerna 

som står bakom klimatomställning har även enats om 26 uppmaningar till andra aktörer i 

branschen, myndigheter och politiker för att klimatmålen ska kunna nås (Byggföretagen, 

2018). 

  

Färdplanen innehåller trender och nulägesbeskrivningar som går in på bland annat att 

samtliga intressenter inom byggbranschen bör samverka för att kunna nå klimatneutralitet. 

Med hjälp av effektiv resursanvändning, materialåtervinning och ökad återanvändning har 

bygg och anläggningssektorn stor potential till att minimera avfall och få ett mer cirkulärt 

flöde (Byggföretagen, 2018). 



 

 

 

14 

  

En annan trend är digitaliseringen som kommer att innebära en stor förändring för 

samhället, med nya tjänster, arbetssätt och bidra till en mer effektiv och hållbar bransch.  

Den teknik vi har idag har potential att halvera klimatpåverkan från bygg- och 

anläggningssektorn, men det kommer att krävas kommersiella innovationer och nya 

teknikskiften för att kunna nå netto noll. För att detta ska uppnås kommer det även krävas 

nya politiska riktlinjer, lagar, kundkrav och nya affärsideér (Byggföretagen, 2018). 

 

LFM30 

LFM30 som står för Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i 

Malmö 2030, är ett lokalt samverkansinitiativ som syftar till att uppnå en klimatneutral 

bygg- och anläggningssektor i Malmö. Förutom det övergripande målet som kommer av 

Agenda 2030 - att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara 

klimatneutral 2030, fokuserar den lokala färdplanen på följande sex övergripande områden 

(LFM30, 2019); 

 

 Affärsmodeller 

 Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet 

 Design, process och klimatkalkyl 

 Klimatneutrala byggmaterial 

 Förvaltning, drift och underhåll 

 Klimatneutral byggarbetsplats och transporter 

 

LFM30 (2019)menar att det till stor del handlar om att minimera kortsiktighet, 

energianvändning, risker, användning av fossila bränslen, transporter, linjära processer och 

spill. Det man istället vill lägga fokus på är en ökning av cirkularitet, gröna affärsmodeller 

och finansiering, förnybara material och resurser, innovationer, resursoptimering, fossilfria 

resurser, uppföljning och samarbete. 

  

Initiativet är Sveriges första lokala färdplan och har idag mer än 350 aktörer som delar 

uppfattningen om att Malmö stad ska bli en förebild inom klimatneutralt byggande 

(LFM30, 2019). 

3.2.2 Lagar 
Detta område syftar till att beskriva de lagar och riktlinjer som ställs på byggaktörer och hur 

de måste förhålla sig till dessa. 

 
Plan- och bygglagen: 

Plan- och bygglagen, PBL bygger på bestämmelser om byggande och om planläggning av 

vatten och mark. Lagen syftar till att ge kommande generationer och människorna som 

lever i dagens samhälle en hållbart långsiktig och god livsmiljö samt att bidra till en 

samhällsutveckling där goda sociala och jämlika levnadsförhållanden prioriteras (Plan- och 

bygglag [PBL], SFS 2010:900). 
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I plan och bygglagen framgår det bland annat krav på byggprodukter, byggnadsverk, tomt 

och allmänna platser. Krav på byggnadsverkets utformning innefattar följande enligt Plan- 

och bygglag (2010:900)  

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser: 

  

“1 §   En byggnad ska 

       1. vara lämplig för sitt ändamål, 

       2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

       3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

2 §   Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd  

av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 

        1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 

        2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, 

den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas 

genom ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om 

ändringen. 

  

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller 

användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid 

avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.” (PBL, SFS 2010:900). 

  

BBR – Boverkets byggregler 

BBR bygger på regler gällande de tekniska egenskaperna ur PBL. De krav som exkluderas 

är bärförmåga, beständighet, stadga och bredbandsanslutning. Regler som berör dessa 

kategorier finns istället att hitta i Boverkets konstruktionsregler, EKS (europeiska 

konstruktionsstandarder). Det är i PBL, PBF (plan- och byggförordning), EKS och BBR 

som det går att hitta de minimikrav som ställs på dagens byggnationer. BBR innehåller 

även regler om utformningskrav, krav på tomt och tekniska egenskapskrav från PBF och 

PBL (Boverket, 2018b). 

  

Några av de preciserade reglerna gällande tekniska krav i BBR enligt Boverket (2018b) 

innefattar brandskydd, buller, energihushållning, tillgänglighet, säkerhet vid användning, 

skydd för hälsa/miljö/hygien samt hushållning med avfall och vatten. 

  

Vid ändring av befintlig byggnad eller nybyggnation gäller BBR och innehåller även regler 

för obebyggda tomter som ska bebyggas på samt för rivnings- och markarbeten. I BBR 

finns både allmänna råd och föreskrifter (Boverket, 2018b). 

 

Klimatdeklaration för byggnader 

Från och med den första januari 2022 kommer en ny lag och förordning träda i kraft 

gällande klimatdeklaration för byggnader. Den nya lagen syftar till att bidra till en minskad 

klimatpåverkan vid byggproduktion genom att synliggöra och lyfta fram den negativa 

påverkan via en deklaration. Rent praktiskt innebär lagen att byggherrar kommer behöva 

upprätta en klimatdeklaration och lämna in denna till Boverket. Kravet för den nya lagen 

gäller vid nybyggnation.  
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Undantag från kravet ges byggnader avsedda att brukas i maximalt två år, byggnader som 

enligt PBL inte behöver bygglov, industrier, verkstäder, skogsbruk (eller liknande) eller 

byggnaders vars bruttoarea inte överstiger 50 kvadratmeter. Undantag ges även för 

privatpersoner som uppför en byggnad som inte avser näringsverksamhet.  

Innan slutbesked kan ges av byggnadsnämnden måste byggherre påvisa att en 

klimatdeklaration har skickats in, alternativt kunna visa att något av ovanstående undantag 

kan tillämpas (Regeringskansliet, 2020). 

 

3.2.3 Socialt hållbart byggande 
Boverket (2018a) beskriver det socialt hållbara byggandet som ett där man bland annat tar 

hänsyn till hur pass tillgängliga och användbara byggnaderna är för personer med 

funktionsnedsättningar. En annan aspekt av det är att se till att de som vistas i eller i 

närheten av byggnaden inte utsätts för skadliga luftföroreningar, buller, kemiska ämnen, 

radonhalter eller annat som kan vara skadligt för hälsan. Det som byggs ska bidra till 

trevnad och trygghet och ge en bra hälsosam livsmiljö. 

 

Hill och Bowen (2010) liknar de tre dimensionerna av hållbart byggande som pelare för en 

byggnad. Följande processorienterade principer tas upp under den del som representerar de 

sociala aspekterna, om sådant byggherrar måste tillgodose när de planerar och agerar för att 

bidra till ett socialt hållbart byggande; 

 

 Förbättring av människors livskvalitet, inklusive fattigdomsbekämpning. 

 Ge utrymme för självbestämmande och kulturella olikheter när man planerar för ny 

bebyggelse.  

 Skydda och främja människors hälsa genom en hälsosam och trygg arbetsmiljö. 

 Implementera upplärning och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning.  

 Sträva efter rättvis fördelning av de sociala kostnaderna som kommer av byggandet. 

 Sträva efter rättvis fördelning av de sociala fördelarna som kommer av byggandet. 

 Sträva efter en intergenerationell rättvisa. 

 

CSR - Corporate Social Responsibility eller som man på svenska benämner det; socialt 

ansvarstagande definieras av EU-kommissionen som ett frivilligt ansvarstagande av företag 

där de integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet utöver det som lagen 

kräver. Riktlinjerna som finns för, som den svenska regeringen kallar det; hållbart 

företagande, uppmuntras av över 40 regeringar världen över (Utrikesdepartementet, u.å). 

 

Enligt Dempsey, Bramley, Power och Brown (2009) måste den sociala aspekten av 

hållbarhet ses som en variabel som ändras beroende på tid och rum: “social sustainability 

has to be considered as a dynamic concept, which will change over time (from year to 

year/decade to decade) in a place“ (Dempsey et al. 2009).  

 

Ett exempel där man inte tagit hänsyn till att den social aspekten är beroende av tid och rum 

är Miljonprogrammet - den bostads- och byggnadspolitik som bedrevs i Sverige mellan 

1965-1974. Det var under denna tid som regeringen bestämde sig för att under en 

tioårsperiod bygga en miljon nya bostäder för att tillgodose det bostadsbehov som fanns. 

För att nå detta mål var man tvungen att bygga snabbt, bra, billigt och mycket. Resultatet av 

detta blev i slutändan hus med bland annat tekniska brister och monotona karaktärer, något 

som har bidragit till svag attraktivitet och gett upphov till sociala problem samt hög 

omflyttning.  
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Den höga omflyttningen orsakade ökat slitage och sammantaget gjorde bristerna boendena 

oattraktiva - och endast de som inte hade några andra valmöjligheter var tvungna att flytta 

till dessa områden (Carlén och Cars, 1990). 

 

Enligt Palander (se von Sydow, 2013) kan de problem som forskarna förknippar med 

boendesegregation sammanfattas i bland annat social exkludering, utsatthet, begränsade 

möjligheter och grannskapseffekter. Lösningen på detta blev en strategi som bygger på 

argument om social blandning som innefattar bland annat blandade upplåtelseformer. 

 

Ett exempel där det tydligt framgår att det inte räcker med att ta hänsyn till endast en av 

dimensionerna, där de faktiskt kan gå emot varandra, är då man kollar på 

boendesegregation samt den strategi som benämns “social blandning” som tagits fram som 

en lösning på problemet. Det uppkommer konflikter gällande de olika målen som rör social 

blandning och nyproducerade bostäder, detta då man måste prioritera olika, speciellt när 

man även ska ta hänsyn till det som efterfrågas av marknaden. Det blir ännu mer 

problematiskt när det visar sig att människor prioriterar en trygg miljö och goda 

kommunikationsmöjligheter högre än ett socialt blandat område (Palander 2006, se von 

Sydow, 2013). 

 

3.2.4 Ekonomiskt hållbart byggande 
Enligt Boverket (2018a) handlar ekonomiskt hållbart byggande om att dels ta vara på de 

resurser som finns såsom mark, energi, vatten och råvaror men även att hålla nere 

kostnaderna. En strävan ska finnas om en cirkulär ekonomi, det vill säga en ekonomi där 

man hushåller med tillgångar och planerar för återanvändning/återvinning.  

 

Enligt Naturvårdsverket (2019a) handlar en cirkulär ekonomi om att ta vara på de resurser 

som finns och se till att dessa kan behållas i samma kretslopp istället för att kasseras. 

Istället för att förbruka nya tillgångar och bidra med eventuellt utsläpp och avfall av 

restprodukter kan man återanvända eller återvinna för att få den produkt som man behöver. 

Genom att planera för demontering, återanvändning och återvinning planerar man även för 

en mer hållbar ekonomi då de gamla tillgångarna fortfarande behåller ett värde.  

 

I slutet av 2015 presenterade Europakommissionen ett paket om cirkulär ekonomi. Paketet 

var i form av en handlingsplan där man tagit fram de åtgärder som planeras utföras av 

kommissionen fram tills dess att de blev ersatta av deras efterträdare. Planen innefattar 

bland annat förslag om ändring för de direktiv som finns för avfall samt initiativ för att 

påverka en produkts livscykel. Syftet med planen är att belysa vikten av utveckling inom 

området (Naturvårdsverket, 2019a). 

Utöver det initiativ som kommer från konceptet för en grön ekonomi där man bland annat 

vill minska koldioxidutsläpp och bidra till social jämlikhet finns även konceptet för grönt 

byggande(EPA, 2016). Detta beskrivs av the Environmental Protection Agency (2016) som 

ett byggande där man använder processer som är mer miljövänliga och resurseffektiva 

under hela byggnadens livscykel. Grönt byggande är även känt som hållbart- eller högt 

presterande byggande (EPA, 2016). 
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3.2.5 Ekologiskt hållbart byggande 
Ekologisk hållbart byggande innebär bland annat att ta hänsyn till ekosystemtjänster i 

samband med byggnation, klimatanpassa byggnader och vid bedömningen av byggnaders 

miljöpåverkan använda ett livscykelperspektiv. Förnybara energikällor ska i första hand 

användas och naturresurser, mark, vatten och energi ska användas på ett resursbesparande 

och miljöanpassat sätt för att minska på sikt  

(Boverket, 2020a). 

  

Enligt Boverket (2020a) innefattar en stor del av den ekologiskt hållbara byggnationen 

avfallshantering. Med en god avfallshantering kan påverkan på hälsa och risker för miljö 

minska. Konsumenternas hantering av avfall ska vara enkel och resurserna i avfallet ska tas 

till vara på i så hög grad som möjligt. 

 

3.2.5.1 Livscykelanalys (LCA) 
För ta reda på och beräkna den miljöpåverkan en produkt har under dess livscykel används 

metoden livscykelanalys (LCA). Med livscykel menas från att en naturresurs utvinns till att 

produkten inte längre brukas och måste tas tillvara på. En LCA kan användas för att ta reda 

på vilket skede som har störst miljöpåverkan i en byggnads livscykel, vilket sedan kan vara 

till nytta under projektering och byggnation för att tidigt kunna påverka en mindre 

miljöpåverkan (Boverket, 2020c). 

  

 

Användning av LCA tidigt i projekteringen ger en större möjlighet att påverka 

miljöförbättringar genom jämförande av materialval och konstruktionslösningar. Frakt av 

byggprodukter och påverkan av miljön vid underhåll tas även med i beaktning. Nedan visas 

en illustration (bild 3) från Boverket på en byggnads livscykel, där cykeln börjar vid 

utvinning av råvaror och naturresurser. Resurserna omformas till byggprodukter som sätts 

ihop till en byggnad, denna brukas sedan under en lång period och måste underhållas och 

försörjas med energi. Slutligen rivs byggnaden och dess byggprodukter tas till vara på 

genom återvinningen eller återanvändning (Boverket, 2020c). 
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Bild 3, (Illustration: Infab AB/Boverket).  

  

Huvudsakligen kan en byggnads livscykel enligt den europeiska standarden delas in i tre 

faser:  

A. Byggskedet 

 1-3 Produktskedet 

 4-5 Byggproduktionsskedet 

B. Användningsskedet 

C.  Slutskedet 

Enligt Boverket (2020c) ingår följande i varje fas: 

 A1-3, produktion av de resurser och produkter som kommer användas vid 

byggnationen. Innefattar allt från utvinning av råmaterial till frakt och tillverkning 

av materialet.  

 A4-5, byggprodukters transport och frakt till arbetsplatsen och slutförandet av 

byggnaden. 

 B, brukandet av byggnaden, underhåll samt reparation och drift. Här ingår även den 

energi- och vattenmängd som används vid drift. 

 C, rivning samt transport av material och delar till återvinning, återanvändning 

alternativt deponering. 

En LCA syftar alltså på att göra en helhetsbedömning av en produkts miljöpåverkan. Det 

som ingår i resultatet är olika kategorier, till exempel klimatpåverkan, övergödning, 

försurning och stratosfärisk ozonnedbrytning. Oftast väljer man en kategori att inrikta sig 

på. En byggnads miljöpåverkan finns idag ofta med som underlag vid byggnadens 

miljöcertifiering. Miljöbyggnad, LEED och BREEAM-SE är exempel på 

certifieringssystem som samtliga ställer någon form av krav på en LCA-beräkning, jämte 

andra indikatorer (Boverket, 2020c). 
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3.2.5.2 Miljöcertifieringssystem 
Under denna rubrik beskrivs miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED och 

BREEAM-SE. Vilka olika områden som finns för bedömning samt vilka betygsnivåer som 

är beskrivs under respektive miljöcertifiering. 

 

Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad används som ett miljöcertifieringssystem för byggnader. Inom områdena 

material, inomhusmiljö och energi bedöms en byggnad i upp till 16 indikatorer, där 

miljöegenskaperna hos byggnaden avgör om den får betyget brons, silver eller guld. 

Preliminär certifiering ges efter kontroll av att projektering uppfyller de betygskriterier som 

krävs, för sökt betyg för varje enskild indikator, har utförts. I processen av en certifiering 

granskas och utvärderas handlingar och beräkningar av specialister. Därefter gäller 

certifikatets giltighetstid så länge miljöprestandan hos byggnaden upprätthålls, vilket 

redovisas och redogörs till SGBC med ny rapportering vart femte år (SGBC, 2020). 

Enligt SGBC (2020) är de typer av byggnader som kan certifieras flerbostadshus, småhus, 

kontor, idrottshall, hotell, skola, restaurang, handelslokal, vårdlokal och byggnader som har 

blandad verksamhet.  

De olika projekttyperna inom Miljöbyggnad redogörs av SGBC som; ny byggnad, befintlig 

byggnad, ombyggnad, tillbyggnad, kombinationer av ovan beskrivna samt tredimensionell 

fastighet (2020). 

Verifiering innebär däremot kontroll av färdigställd byggnad. Där kontrolleras ifall 

byggnaden motsvarar det sökta betyget för varje enskild indikator från den preliminära 

certifieringen och den ska genomföras maximalt tre år efter att byggnaden driftsatts. Utöver 

underlag från den preliminära certifieringen behöver oftast verifieringen kompletteras med 

uppgifter om hur den färdiga byggnaden stämmer överens med projekteringen och med 

kombination av verifikat på glas- och fönsteregenskaper, mät- och provningskontroll och 

kontroll av komplett dokumentation (SGBC, 2020). 

Betygsnivåer 

De olika indikatorerna bedöms enligt SGBC (2020) utifrån tre olika nivåer; Guld, silver och 

brons: 

 Brons 

Vid nyproduktion motsvarar nivån för brons BBR, byggpraxis eller tydning av Sveriges 

miljökvalitetsmål. I en befintlig byggnad är det däremot Folkhälsomyndighetens, 

Arbetsmiljöverkets och Miljöbalkens egenkontroll för byggnadsförvaltningen som 

motsvarar nivån för brons. 

 Silver 

För att nå nivå silver krävs en högre ambitionsnivå och prestanda än brons.  

 Guld 

Nivån för Guld motsvarar ett målinriktat och drivande samarbete mellan entreprenörer, 

projektörer och byggherrar och/eller den bästa funktionen med vinstinriktad och tillgänglig 

teknik. Det ska vara möjligt att nå nivå Guld, men det krävs en ansträngning att nå dit.  

  

Oavsett projekt gäller kravet att samtliga indikatorer minst måste uppnå nivå Brons för att 

få certifiering (SGBC, 2020). 
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De områden och indikatorer som bedöms i miljöbyggnad framgår ur SGBC (2020) som 

följande:   

 

Energi 

1 Värmeeffektbehov 

2 Solvärmelast  

3  Energianvändning  

4 Andel förnybar energi 

 

 

 

Inomhusmiljö 

5 Ljud 

6 Radon 

7 Ventilation 

8 Fuktsäkerhet 

9 Termiskt klimat vinter 

10 Termiskt klimat sommar 

11 Dagsljus 

12 Legionella 

 

Material 

13 Loggbok med byggvaror 

14 Utfasning av farliga ämnen 

15 Stommen och grundens klimatpåverkan 

16 Sanering av farliga ämnen 

 

Svanen 

En Svanenmärkt byggnad värderas ur ett livscykelperspektiv, har en god innemiljö, låga 

emissioner och uppfyller höga krav på miljö och hälsa gällande byggprodukter, kemiska 

produkter och material. Dessutom har en Svanenmärkt byggnad låg energianvändning och 

en kvalitetssäkrad byggprocess (Svanen, 2016).  

De byggnader som kan Svanenmärkas är byggnader med undervisning som syfte, det vill 

säga förskolor och skolor och även flerbostadshus, småhus och tillbyggnader till 

existerande byggnader. Tillbyggnader måste även dem höra till kategorierna förskola, skola 

eller bostad. Andra byggnader som i vissa fall kan Svanenmärkas är serviceboenden och 

fritids-/feriehus förutsatt att dessa uppfyller vissa regler  

(Svanen, 2016).   

För att uppnå märkningen Svanen för byggnader krävs det enligt svanen (2016) att alla 

obligatoriska krav uppfylls, minsta möjliga poäng som nämns nedan uppfylls och nordisk 

miljömärkning har kontrollerats på plats (Svanen, 2016).  
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De obligatoriska kraven Svanen (2016) lyfter som måste uppfyllas innefattar: 

 Allmänna krav 

 Resurseffektivitet (energi, klimat och avfallshantering)  

 Innemiljö 

 Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material 

 Kvalitetsstyrning av byggprocess 

 Kvalitets- och lagkrav 

 Instruktioner för boende och förvaltare 

 Poängkrav 

Förutom de obligatoriska kraven som måste uppfyllas måste byggnaden erhålla poäng inom 

följande kategorier; flerbostadshus, småhus och förskolor/skolor (Svanen, 2016).  

De olika områdena inom Svanen poängen bygger på är (2016): 

P1 Energitillskott från lokal energikälla eller energiåtervinning 

P2 Individuell mätning av tappvarmvatten 

P3 Beräkningar VVC-förluster och byggnaders klimatavtryck 

P4 Vitvaror av bästa energiklass 

P5 Energieffektiva sanitetsarmaturer 

P6 Cement och betong med minskad energi- och klimatbelastning 

P7 Träkonstruktion 

P8 Ljudmiljö (gäller enbart småhus och flerbostadshus) 

P9 Miljömärkta byggprodukter och byggvaror 

P10 Medvetna produktval 

P11 Lister i trä från certifierat skogsbruk 

P12 Återvunnet eller återanvänt material i byggprodukter 

P13 Materialåtervinning av byggavfall 

P14 Gröna grepp 

 

Svanenmärkningen är giltig till dess att kriterierna inte längre är uppfyllda eller slutar att 

gälla. Licensen förlängs automatiskt i de fall då kriterierna justeras eller förlängs. I de fall 

kriterierna slutar gälla meddelas licensinnehavaren vilka kriterier som ska gälla efter sista 

giltighetsdatum, då erbjuds även licenshavaren möjlighet att förnya sin licens (Svanen, 

2016).  

LEED 

Miljöcertifieringssystemet LEED som står för Leadership in Energy and Environmental 

Design, lanserades år 1998 av U.S Green Building Council och är ett globalt 

certifieringssystem (SGBC, u.å). Systemet har som syfte att hitta, genomföra och mäta 

miljövänlig design, konstruktion samt drift och underhåll. Systemets strävan ligger i att 

bygga bättre byggnader med platser som komplimenterar naturen runt om och förbättrar 

våra samhällen (SGBC, u.å).  
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LEED är indelat och anpassat efter olika typer av projekt, det finns system som passar för 

kollektivtrafikanläggningar såväl som hyresgästanpassningar. Systemet har även olika 

anpassningar som kan tillämpas både på nyproduktion, renoveringsobjekt samt på projekt i 

drift. Certifieringen grundas på hur många poäng som intjänats utifrån de kriterier som 

finns inom varje målområde. Mest poäng kan tjänas in inom området minskning av 

klimatförändringar, genom energieffektivisering, köpt energi, kommunikation och även 

underhåll av köldmedier. De mål som formulerats och prioriteras vid poängsättning är 

(SGBC, u.å): 

 

 Att minska globala klimatförändringar 

 Att förbättra individens hälsa och välbefinnande 

 Att skydda och återställa vattenresurser 

 Att skydda förbättra och återställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

 Att främja hållbara och regenerativa materialresurser 

 Att etablera en hållbar ekonomi 

 Att öka gemensam livskvalitet 

 

Det finns fyra nivåer för certifiering för LEED-systemet och dessa är; certified, silver, gold 

och platinum (SGBC, u.å). 

 

BREEAM-SE 

BREEAM-SE är den svenska versionen av det världsledande miljöcertifieringssystemet 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). Systemet grundades av det brittiska 

BRE som står för Building Research Establishment, som är ett fysikcentrum med uppdrag 

att förbättra den byggda miljön genom forskning och kunskapsgenerering (SGBC, 2013).   

 

Systemet erbjuder en certifiering enligt de svenska standarder och regler som finns och som 

fortfarande går att använda vid jämförelser internationellt. Resultatet av det som certifierats 

med BREEAM-SE blir en fastighet som på ett positivt sätt bidrar till miljön och en mer 

lönsam investering(SGBC, 2013). 

“Kraven i BREEAM-SE är skärpta jämfört med svenska byggregler och lagar och 

motsvarar god eller bästa praxis vad gäller miljömässigt hållbar utformning och investering 

(SGBC, 2013, s.9). 

Systemet kan användas vid bland annat nyproduktion, större ombyggnad av befintlig 

byggnad och inredning av befintlig byggnad där en bedömning av miljöprestanda görs 

inom ett antal områden. Exempel på områden som ligger till grund för poängsättning är 

avfallshantering, vattenhushållning, energiprestanda samt hälsa och innemiljö (SGBC, 

2013). Bedömning görs också utifrån ledning och styrning, kommunikationsmöjligheter, de 

byggnadsmaterial som används samt de utsläpp som byggnaden orsakar. Varje område har 

som syfte att minska miljöpåverkan. De poäng som tjänas in inom de olika områdena läggs 

ihop och anger vilken betygsnivå som uppnåtts. De betygsnivåer som finns är (SGBC, 

2013); 

 Unclassified 

 Pass 

 Good 

 Very good 

 Excellent 

 Outstanding 
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4 Future Ready 

I detta kapitel introduceras konceptet och arbetssättet Future Ready som är en produkt av 

WSP:s hållbarhetsarbete. Bakgrund för konceptet och hur det implementeras i nuläget 

presenteras och trender som WSP har tagit fram för de förhållanden som råder i Sverige 

beskrivs. All information och fakta som presenteras i detta kapitel har tillhandahållits av 

WSP och utgör fallstudien i denna rapport. 

4.1 Bakgrund och arbetssätt 

Future Ready är WSP:s koncept och arbetssätt som fokuserar på att ta fram framtidssäkra 

råd och lösningar. Syftet med konceptet är att hitta genomförbara lösningar på vad som 

verkar vara helt omöjliga problem, lösningar som både tillgodoser framtidens utmaningar 

och samtidigt möter dagens krav.  

Många av de byggnader som uppförs idag ska stå under en lång tid och kunna brukas i 

många årtionden framåt. Därför behövs det säkerställas att de byggnader som utvecklas 

idag även är anpassade för de omvärldsförändringar som kommer ske under hela 

byggnadens livslängd.  

Konceptet bygger på den kunskap WSP har samlat kring de förväntade framtida utmaningar 

omvärlden står inför. Det är utifrån dessa förväntade trender som WSP sedan utformar sina 

råd och lösningar.  

Förenklat kan processen för arbetssättet beskrivas i tre steg:  

1. Identifiering av mål och omvärldsfaktorer 

2. Utveckling av hållbara lösningar  

3. Framtidssäkrad leverans 

Identifiering av mål och omvärldsfaktorer  

Utgångspunkten och prioriteringarna för WSP är kundens behov och mål. Arbetet med 

Future Ready säkerställer att WSP tillsammans med kunden gör analyser, diskuterar och tar 

till hänsyn de framtida utmaningar som kommer att påverka kundens projekt under hela 

byggnadens livslängd, istället för enbart dagens kortsiktiga behov. En hållbar lösning som 

tar hänsyn till morgondagens utmaningar ger vinning för både ekonomi, miljö och 

människor.  

Utveckling av hållbara lösningar  

Förslag till lösningar utformas efter de behov och krav kunden står inför i dagsläget och de 

behov som analysen om framtida utmaningar visar att projektet kan förväntas.  

Framtidssäkrad leverans 
Sista steget blir för WSP att leverera den produkt och lösning som tagits fram tillsammans i 

diskussion med kunden. En lösning som både klarar kundens nuvarande krav, framtidens 

utmaningar men också hjälper kunden att nå egna mål.  

Exempel där Future Ready har tillämpats  
Ett exempel på hur WSP har använt sig av Future Ready är i ett projekt i Uddevalla där 

kunden beställde ett översvämningsskydd.  

Kundens ursprungliga mål var dels att bygga ett skydd mot översvämningen som skulle 

vara två meter högre än det befintliga och dels att öka människors integration med hamnen 

och vattnet då Uddevallas strandpromenad lockar många turister. De framtidsanalyser som 

togs hänsyn till i detta projekt var mer regn på grund av klimatförändringar och förhöjda 

havsnivåer.  
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I samråd med Uddevalla kommun genomförde WSP sedan en analys för att kunna fram en 

lösning. Analysen innehöll bland annat lösningar för havsvattendränage, 

översvämningsskydd, erosionsskydd och åtgärder gällande förorenade åstränder. Kundens 

önskemål att öka tillgängligheten till vattnet kombinerades sedan i analysen med övriga 

åtgärder.  

WSP levererade och designade ett skydd mot översvämningarna som även används som en 

strandpromenad. Detta skyddar staden mot problemen med översvämningar, förebygger 

inför framtidens höjda havsnivåer och gav samtidigt en attraktiv havsnära strandpromenad. 

4.2 Trender 

Då konceptet för Future Ready bygger på framtidssäkra lösningar har man i och med 

arbetet med detta plockat fram ett antal trender som WSP tror kommer att bli mer aktuella 

framöver. Med trender menas de utmaningar eller förändringar som de tror kommer ge en 

större påverkan framöver och därför behöver tas hänsyn till. De trender som ges störst 

fokus ligger inom följande områden och redovisas i bild 4; 

  

 Klimatförändringar 
 Teknikutveckling 
 Samhällsförändringar 
 Förändrad resursanvändning 

 

  

Bild 4 

 

Klimatförändringar 
Klimatförändringar innefattar alla de trender som man förutspår när det gäller framtida 

väderförhållanden. Man förväntar sig att klimatet kommer att bli varmare och torrare i 

perioder för att sedan drabbas av mer extrema regnfall. Generellt sett räknar man med att de 

väderförhållanden som råder kommer att vara mer extrema.  
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De största och mest relevanta utmaningar som är framtagna för de förhållanden som råder i 

Sverige och förväntas komma framöver har sammanfattats i följande trender och 

undertrender; 

 Varmare 
 Att det blir varmare på jorden är ingen nyhet, trots de åtgärder som tas i och med avtal och 

gemensamma mål räknar man fortfarande med en att medeltemperaturen kommer att öka. 

Detta kommer att ge bland annat värmeböljor och vattenbrist som följd. Avsaknaden av 

nederbörd och den torka som kommer av värmen kommer i sin tur leda till ökad risk för 

skogsbränder. En annan effekt av den förändring som kommer är överhettade byggnader då 

de byggnader som byggs i nuläget inte är anpassade för ett varmare klimat. 

 Blötare 
En annan effekt av den stigande medeltemperaturen är att inlandsisarna smälter och att en 

större volym vatten avdunstar från sjöar och hav - detta kommer i sin tur att leda till större 

nederbörd. När nederbörd väl kommer ner på den torra marken blir följden översvämningar 

och i längden även större risk för jordskred. 

 Extremare väder 
 Till följd av de klimatförändringar som förväntas ske blir risken för mer extremt väder 

större, detta kan röra sig om till exempel åska, värmeböljor eller stormar. Med större risk 

för åska blir risken också större för skogsbränder. 

 

Teknikutveckling 

Teknikutveckling har länge varit ett område där man har behövt räkna med stora 

förändringar och framöver tror man bland annat att automation och artificiell intelligens 

kommer att spela stor roll för utvecklingen. De trender som tagits fram för Sverige är: 

 Elektrifiering   
Elektrifiering av fordon såsom bilar, bussar, lastbilar och arbetsmaskiner blir allt vanligare, 

men det är svårt att uppskatta hur snabbt övergången till laddningsbara fordon kommer ske. 

Den största produktionskostnaden för elfordon är idag tillverkningen av batteriet. 

Batterierna blir däremot bättre och kapaciteten per volymenhet ökar vilket reducerar priset 

på fordonet som på grund av detta blir mer konkurrenskraftigt.  

 

Fordon inom industrin blir också allt mer elektrifierade och autonoma vilket effektiviserar 

och optimerar industribranschen. El används även för att ventilera bort farliga avgaser och 

partiklar inom industrin, vilket resulterar i att en elektrifierad industri inte bara bidrar till 

mindre miljöpåverkan utan även är mer hälsosam och framförallt effektivare. 

 Digitalisering och automation 
Idag används och samlas en stor mängd data in från olika källor i samhället. GPS och 

sensorer i självkörande bilar är några exempel på hur data från samhället används i 

tekniken. Digitalt lagrad information kan samlas in, analyseras och sedan användas för att 

hitta mönster och kunna utveckla vårt samhälle. Sensorer i byggnader och broar kan 

användas för att övervaka och varna vid strukturella förändringar och förebygga problem. 

 

Virtual Reality (VR) och Artificiell Intelligens (AI) kommer spela stor roll för 

effektiviseringen inom många branscher i framtiden. Inom byggbranschen kan VR 

användas för att visualisera en färdig produkt i ett planerat byggprojekt och med hjälp av AI 

kommer företag kunna sänka arbetskostnader, öka produktiviteten och effektivisera många 

metoder.  

 Nya produktionsmetoder 
Komplicerade och specialanpassade produkter som tidigare begränsats av dyr tillverkning 

och logistik kan nu med hjälp av 3D-skrivare tillverkas på plats.  
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Detta gör att behovet av material och transport minskar. Möjligheten att kunna skriva ut 

3D-modeller från till exempel ett CAD-program ger en flexibilitet där kundens önskemål 

och behov blir lättare att uppnå.  

 Nya material 
Användandet av förnybar energi som ersätter fossila material blir vanligare. Träbyggnader 

blir allt mer förekommande och behovet av tekniker inom byggbranschen med mindre 

klimatbelastning och effektivare produktionstid är drivkrafter som är viktiga.  

 

Samhällsförändringar 

Området samhällsförändringar samlar de trender som kommer att ge stora skillnader för hur 

samhället ser ut. Det handlar bland annat om en ökad urbanisering och de krav som i och 

med detta kommer att ställas på infrastruktur, segregation och ensamhet samt ett ökat 

informationsflöde. För svenska förhållanden tror man att följande trender är mest relevanta: 

 Ändrad demografi 
Idag förväntas ett ökat tryck på många samhällsfunktioner i samhället, där bland en ökad 

segregation med en växande och åldrande befolkning. Migrationen ökar vilket bidrar starkt 

till Sveriges befolkningsökning, vilket år 2028 beräknas vara närmare 11 miljoner. Förutom 

detta ökar Sveriges medellivslängd, människor lever längre än tidigare och det blir en allt 

mer ojämn åldersfördelning i städer och förorter.  

 

Det ökade stillasittandet är också ett växande samhällsproblem. Till följd av 

teknikutvecklingen med datoranvändning, bilåkande och kontorsarbete har stillasittandet 

bland befolkningen ökat markant de senaste åren och förväntas även vara ett fortsatt 

framtida samhällsproblem. Långa stunder av stillasittande kan bidra till att öka risken för 

sjukdomar och även tidig död.  

 Urbanisering  
Urbanisering i Sverige fortsätter men följer inte samma tydliga spår som i många andra 

delar av Europa. Det sker en allt större suburbanisering där många väljer att flytta ut från de 

tätbefolkade städerna till orter nära stadskärnan med bra förbindelser för pendling. Detta 

ökade tryck har lett till att bostadsbyggande även har ökat, vilket har startat en diskussion 

om att utföra en förtätning av städerna istället för den utbredning som sker nu för att minska 

belastningen på förorterna.  

Andelen befolkning på landsbygden fortsätter däremot att minska, vilket i sin tur leder till 

sämre kollektiva förbindelser och vägunderhåll som bidrar till att många flyttar därifrån. 

 

Den växande befolkningsökningen tillsammans med urbaniseringen påverkar efterfrågan på 

bostäder i storstäderna. Det som byggs är även väldigt dyrt vilket gör det svårt för många i 

grupperna äldre, unga och nyanlända att ta sig in på bostadsmarknaden. 

 

Den ökade urbaniseringen och suburbaniseringen ställer höga krav på infrastrukturen. 

Utökningen av infrastrukturen hänger inte med i takt med urbaniseringen, vilket leder till 

att vägarna och kollektivtrafiken blir överbelastade. Det behövs effektivare system och fler 

linjer för att möta de utmaningar som infrastrukturen står inför.  

 

Byggande i attraktiva lägen och förtätning av städerna ger konsekvenser för oersättliga 

kulturmiljöer. Det saknas idag även kompetens för att tillgodose de bestämmelser som plan- 

och bygglagen har tagit fram gällande kulturmiljöer för att erhålla en hållbar 

samhällsutveckling. Detta leder till att kulturmiljöer utraderas eller förfaller i städer där de 

inte utnyttjas till följd av att befolkningen minskar i vissa förorter.  
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I och med att befolkningen idag lever längre behöver samhället förbereda sig och rustas för 

att göra platser tillgängliga både offentligt men även i hemmen för att inte äldrevården ska 

överbelastas. Vården har ett ökande tryck och desto äldre människor blir desto högre krav 

ställs på att kunna bibehålla högkvalitativ vård. 

 Segregation, ensamhet och otrygghet 
Integrationen går inte tillräckligt snabbt och arbetsmarknaden ändras vilket leder till att 

klyftorna i samhället ökar. Effekterna av detta kan ses i allt från boendestandard till 

utbildning, hälsa och brottsnivå. Det blir allt svårare för människor med icke gymnasial 

utbildning att få arbete, vilket har visats vara en bidragande faktor till kriminalitet.  

 

Det ökade informationsflödet gällande brottslighet gör att fler känner sig otrygga. Hot mot 

säkerheten förväntas i framtiden öka på grund av att vi blir allt mer uppkopplade, vilket 

hjälper grupper att hitta fler medlemmar. Fler och fler kvinnor känner sig otrygga att röra 

sig ute på kvällarna och väljer istället att stanna inne.  

 

De digitala relationerna ökar också, vilket leder till att fler stannar hemma. Detta gör att 

många känner sig ensamma då de naturliga mötena med människor inte längre sker i 

samma utsträckning och då den digitala kontakten är svår att ersätta med en verklig kontakt. 

 

Resursanvändning 
Med resursanvändning menas precis som det låter användandet av resurser – detta kan till 

exempel röra sig om energikällor och olika material. Den påverkan som vi människor har 

på användandet är i ständig förändring och framöver tror man bland annat att man kommer 

kunna förlita sig mer på grön energi. Detta på grund av bättre lagringsmöjligheter men även 

att system och byggnader kommer att bli smartare vilket kommer ge förutsättningar för 

användandet av infrastruktur och andra tillgångar. De trender som är speciellt framtagna för 

Sverige inom denna kategori är: 

 Hotade ekosystem 
Som det ser ut nu tror man att den biologiska mångfalden kommer att minska 1000–10 000 

gånger snabbare än under naturliga förhållanden. Många arter riskerar med andra ord att dö 

ut vilket kommer att orsaka obalans och hotar de ekosystem som finns. Konsekvenserna av 

detta kommer att visa sig både på samhället och på ekonomin och förväntas bli lika stora 

som från påverkan av klimatförändringarna. Även de invasiva arter som kommer av de 

kontakter och förbindelser, mellan platser som annars inte skulle ha kontakt med varandra, 

kan skapa problem för de ekosystem som finns men även för oss människor. 

 Cirkulär ekonomi 
Den cirkulära ekonomin kommer som en effekt av att man fått mer kunskap kring de 

negativa aspekterna med resursanvändning och ger fokus på mer hållbara alternativ. I och 

med detta uppkommer nya typer av affärsmodeller där man försöker visa på de fördelar 

som kommer av att hyra istället för att äga. Man har insett att för att åstadkomma en hållbar 

utveckling måste man ta vara på sådant som kanske annars skulle slängas och hitta nya 

användningsområden. Man måste planera redan i byggskedet för rivning och se till att så 

mycket som möjligt av det som byggs kan användas på nytt. Ett sätt att säkerställa att de 

tillgångar som använts behåller sitt värde och går att dekonstruera är att använda sig av ett 

EOL – det vill säga ”end of life”-tänk.  

 Energisystem i förändring 
Mycket har ändrats och mer förändring kommer när det gäller dagens energisystem – den 

förnyelsebara energin växer fram och för att hantera denna samt den energi som fler 

numera producerar hemma utvecklas smarta elnät.  
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För att se till att den energianvändning som sker idag blir mer effektiv måste man se till att 

både det som byggs idag men även det som redan är byggt håller den kvalitet som krävs. 

Den takt man renoverar i idag är generellt sett för låg och bidrar inte alltid till den halvering 

av energianvändningen som krävs för att nå det mål som tagits fram av Sveriges riksdag 

under 2018. Målet är att energianvändningen ska vara 50 % mer effektiv år 2030 då man 

jämför med energianvändningen 2005. Ett annat mål som togs fram under samma period av 

Sveriges riksdag är att år 2040 så ska all den energi som används vara från förnybar 

elproduktion. 

Som det ser ut nu har Sverige ett av världens bästa elsystem då man utgår från trygghet i 

försörjning, miljöpåverkan samt de konkurrenskraftiga priserna. Framöver tror man även att 

priset kommer att sjunka för förnybar energi – och detta i kombination med de bättre 

lagringsmöjligheterna som kommer gör denna typ av energi mer tillförlitlig. Som en effekt 

av minskade priser och bättre lagringsmöjligheter kommer intresset att öka för 

självförsörjning och att producera egen el i hemmet, exempelvis via solceller. Denna el kan 

i vissa fall även bli aktuell för försäljning, något som då kommer att kräva mer flexibla 

elnät och nya affärsmodeller. 

 Strävan efter klimatneutralitet 
I och med att allt fler blir medvetna om den rådande situationen som vårt klimat står inför 

och de förändringar som detta kommer att innebära strävar flera nu efter klimatneutralitet i 

projekt och företag vilket ställer större krav på leverantörerna. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras det resultat som erhållits från de intervjuer som hållits. Resultatet är 

indelat i olika områden, som utgår från de frågor som ställts under intervjuerna, se bilaga 1, 

samt utifrån de företag som medverkat, se tabell 1. 

5.1 Intervjuer med byggherrar 

Under denna rubrik presenteras svar från de intervjuer som hållits med olika byggherrar. 

 

Prioritering och drivkrafter 
Nedan finns de olika respondenternas svar på hur de menar att man prioriterar i ett projekt. 

De har även besvarat en fråga kring påverkan av kommunala- och globala mål. 

 

Ikano Bostad 

Ikano Bostad bygger för de många människorna, för dem är det en drivkraft att bygga 

lägenheter som folk har råd att bo i. De anser sig vara starka på social hållbart byggande 

och ger exempel på åtgärder som vidtagits inom denna aspekt, de har exempelvis 

akademier, fritidsgårdar och i vissa fall även läger för att hjälpa ungdomar i utsatta 

områden.  

 
När det kommer till påverkan av lokala och globala mål blir de såklart berörda men har en 

stark egenagenda vilket innebär att de inte prioriterar vissa frågor mer bara för att det finns 

ett mål formulerat kring det. De är anslutna till den lokala färdplanen i Malmö, LFM30 som 

bygger på färdplan 2045, och låter deras arbete präglas av denna. 

  

Magnolia 

På Magnolia tycker man att alla delar räknas och är viktiga att ta hänsyn till men att den 

ekonomiska är den allra viktigaste. I och med att de är en liten samhällsutvecklare måste 

alla projekt kunna stå på egna ben och budgeten måste gå ihop. I de fall det går ihop med 

ekonomin kan de investera mer på miljön och även på den sociala statusen i ett område, 

engagemang lokalt och trygg ljussättning. Alla deras projekt certifieras med minst 

Miljöbyggnad silver. Deras driv ligger i att skapa ett bolag och en produkt som är långvarig 

och kan ge avtryck i samhället. De lägger stor vikt vid att vara “en närande och inte en 

tärande part”. Utifrån de förutsättningar som de har vill de bygga så miljösmart som 

möjligt. 

  

För Magnolia spelar Agenda 2030 en relativt stor roll och det är något som man tar hänsyn 

till i varje projekt. De har ett antal av de 17 målen från Agenda 2030 som de har fokus på, 

och dessa har projektutvecklarna på företaget koll på och de tar hänsyn till dessa i 

projekten. De är en aktiv part i det nationella färdplansarbetet mot en klimatneutral bransch 

2045 och LFM30 som är den lokala färdplanen för Malmö.  

  

Helsingborgs stad 

På Helsingborgs stad tycker man att ekonomin är viktig och trots att de är en kommunal 

förvaltning som jobbar mycket med interna hyresgäster tror dem att deras arbete är ganska 

likt det för privata fastighetsägare. Det handlar om att hålla nere hyror - om de bygger dyrt 

är det hyresgästerna som får betala i slutändan. Även miljön är viktig för staden som har ett 

ambitiöst klimat- och energiprogram som beskriver vad de strävar efter i projekt och i 

allmänhet med dessa frågor.  
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De strävar efter att minska energiförbrukningen och avfall i sina projekt och använder sig 

av Sunda hus för att försäkra sig om att de produkter som används är bra miljöval. Sedan 

årsskiftet har det även börjat med att klimatdeklarera för samtliga nybyggnationer. Visionen 

som finns för Agenda 2030 är något som ska genomsyra hela deras verksamhet.  

  

LKF 
Hos LKF, Lunds kommuns fastigheter anser man att ekonomin är den aspekt som styr, men 

inom vissa gränser. Fokus ligger på, precis som för många av de andra aktörerna, att i 

slutändan åstadkomma en rimlig hyra. De har generellt sett en byggstandard som ligger i 

nivå med Miljöbyggnad silver med undantag för vissa projekt som kan ligga både över och 

under denna standard. I rollen som byggprojektledare lägger man större fokus på 

miljömässiga aspekter än de sociala, som man menar kommer sedan när folk flyttar in i den 

färdiga slutprodukten.  

  

Då LKF är en kommunal instans ansluter de till kommunens mål som de sedan benar ner 

och själva fyller i hur de planerar att uppnå. 

  

Midroc 
På Midroc tror man att receptet för ett lyckat projekt är att väga in samtliga tre aspekter av 

hållbart byggande. De menar att aspekterna hänger ihop, tänker man inte på miljön så 

tänker man inte ekonomiskt långsiktigt heller. Den ekonomiska dimensionen är en grund 

för affärsmässig verksamhet men alla tre måste vara med, man kollar på helheten och det 

långa loppet. Det handlar om att ha attraktiva fastigheter under lång tid och då måste man ta 

hänsyn till många perspektiv. För att det som byggs ska vara attraktivt längre kan det inte 

bara vara funktionellt utan man ska också vilja använda det som byggs. Man lägger stor 

kraft vid estetik och trivsel både invärtes och utvärtes. De tror att de prioriteringar som de 

har nu kommer att ändras över tid i takt med den förändring som kommer. 

  

De tror även att de särskiljer sig från vissa av sina konkurrenter då de inte “bygger för att 

sälja”, i många fall har de kvar det som byggs och förvaltar det själva vilket ger en helt 

annan möjlighet för långsiktiga investeringar.  

  

Midroc är initiativtagare till LFM30 i Malmö, vilket är ett brett samverkansinitiativ i 

Malmö där man vill möta klimatutmaningarna snabbare än det som är sagt på EU- och på 

nationell nivå. De har även ett projekt som heter Embassy of Sharing där man har integrerat 

Agenda 2030 i projektet. Sedan i höstas har de dessutom arbetat med att identifiera mål från 

Agenda 2030 som känns speciellt relevanta för dem för att kunna se vad de vill prioritera 

framöver. 

  

MKB 
MKB prioriterar tid och ekonomi i sina projekt, att få ihop budget, hålla tiden och ha god 

kvalitet är det som är viktigast. Enligt lag får de inte bygga nytt om de inte förhåller sig till 

affärsmässiga principer - vilket innebär att det inte får konkurrera utan privata aktörer med 

den verksamhet som de bedriver. De har alltså inte någon större budget eller bättre 

förutsättningar än någon annan.  

  

Den syn man har på miljömässiga och sociala aspekter kommer från ägardirektiv från 

Malmö stad. Historiskt sett är det framförallt de sociala hållbarhetsaspekterna som man har 

haft direktiv för men på senare tid finns mer för hur de ska jobba kring miljö och 

klimatmässigt.  
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För produktionsavdelningen handlar det framförallt om energieffektiva byggnader, de ska 

använda sig av sunda materialval och den biologiska mångfalden är viktig. Framöver ska de 

börja jobba mer med den klimatpåverkan som deras projekt har. 

  

Trafikverket 

På Trafikverket har man en lång planeringsfas innan man börjar bygga och det finns tydliga 

riktlinjer om hur denna ska gå till. Det kan röra sig om till exempel olika utredningar eller 

planer som är avgörande för markanvändningen. Det är viktigt sedan att sammanväga de 

olika delarna och då har ekonomin en stor roll i det hela men även den miljömässiga 

aspekten är viktig. Även sociala hållbarhetsaspekter vägs in - alla som kan påverkas har rätt 

att vara med och tycka till. När de jobbar med ett projekt planerar de också för underhåll då 

dem vet att man i längden kan minska kostnader genom att kolla på hela 

livscykelkostnaden.  

  

På Trafikverket har de ett dokument som heter Målbild 2030 som är ett måldokument 

baserat på Agenda 2030. Detta ska beaktas vid planering av nya projekt och man måste ha 

åtminstone ett projektmål som är kopplat till Målbild 2030 eller Agenda 2030. 

  

Samverkan mellan byggherre och konsult 

Under denna rubrik beskriver respondenterna hur man utvärderar när man anlitar ett 

konsultbolag och hur stort spelrum de konsulter som anlitas får. 

 
Ikano Bostad 

På Ikano Bostad handlar det mycket om trovärdighet när de ska bestämma sig för lämpliga 

konsulter inför ett projekt. Hur mycket av arbetet som lämnas till konsulterna beror på 

vilken typ av jobb det gäller. Exempelvis för arkitektjobb anlitar dem externt och då är det 

lite av en balansgång då de dels vill dra nytta av den lärdom som de har samlat på sig i och 

med de många byggnader som de har uppfört men dels också vill ge frihet åt den konsult 

som anlitats att göra ett bra jobb. En annan av de utmaningar som finns med 

konsultverksamhet menar de är att man ofta får mer än vad man frågar om men då också 

förväntas betala för det, för att förhindra detta måste de som kravställare vara tydliga med 

vad de vill ha. Det finns dock positiva aspekter med de merlösningar som ibland har 

uppkommit - och i dessa fall har de varit snabba med att nappa på dessa nytänkande 

lösningar.  Dessa innovativa lösningar är ofta sådana som man tillsammans kommit fram 

till genom ett integrerat arbete mellan dem på företaget och de konsulter som anlitats. 

 
Magnolia 
När Magnolia ska anlita konsulter till sina projekt går de många gånger efter tidigare 

erfarenheter mellan dem och konsulten, ganska stor vikt läggs på individen. Om en bra 

konsult går över till ett nytt bolag så kan man tänka sig att byta konsultbolag. Något som de 

också kollar på är innovativiteten - de uppskattar de konsultbolag som vågar komma med 

nytänkande lösningar. 

  

De konsulter som anlitas får tydliga direktiv för vilka minimikrav som finns och utöver det 

kollar man mycket på det specifika projektets förutsättningar när det gäller ekonomi och 

hur det ser ut i naturen runt i kring. Arbetet som ska göras utförs sedan tillsammans, man 

lämnar inte bara över projektet utan jobbar integrerat genom workshops, brainstorming, etc. 

för att hitta de strategier som funkar för det relevanta projektet. 
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Helsingborgs stad 

På Helsingborgs stad ser arbetet med att anlita konsulter något annorlunda ut då de lyder 

under LOU; Lagen om offentlig upphandling, vilket innebär en skillnad i förutsättningar. 

De måste vara mer tydliga med vad de söker efter hos en konsult och ange vilka kriterier 

som ligger till grund för den utvärdering av anbud som kommer att göras. I vissa fall har 

man arbetsprov för att säkerställa att de konsulter som anlitas har de kvaliteter som söks. I 

nuläget har de ramavtal med en hel del konsultbolag inom de olika bankområdena men då 

man ska söka nya är det en mix av erfarenhet och timpris som spelar stor roll. 

  

Då arbete lämnas över till en konsult är det ganska tydligt angivet hur de vill ha det, de 

använder sig av projekteringsanvisningar som innehåller riktlinjer om hur de vill ha sina 

hus utformade och vilka funktioner de vill ha. I anvisningarna står även angivet kring 

materialval utifrån Sunda hus och vilka kriterier som ska uppfyllas så att de får in schyssta 

materialval i husen. 

 
LKF 

LKF som är en kommunal instans har länge legat under det tröskelvärde som finns och som 

avgör om LOU ska gälla eller ej. Nu börjar de dock nå de värden som ligger över gränsen 

och har därför sakta börjat upprätta ramavtal med ett antal aktörer. Som det ser ut i nuläget 

och har sett ut tidigare har det dock fungerat som för privata aktörer, de har alltså från fall 

till fall kunnat bestämma sig för den konsult som känns bäst lämpad utan att ta hänsyn till 

ändrade kriterier för utvärdering. Då är det kvaliteten som man kollar på allra mest, hur 

pass hållbara konsulterna är/upplevs vara är inte lika viktigt. Detta beror på att de har en 

egen standard för deras hållbarhetsarbete.  

 
De konsulter som anlitas har en viss frihet men LKF har tagit fram grundförutsättningar 

som måste finnas. Ett exempel på en princip de har är att alla hus de bygger ska ha FTX-

system. De upplever ofta att kreativiteten hos konsulter inte är speciellt stor, det är isåfall 

arkitekter som sticker ut och kan komma med mer kreativa förslag. Dem är dock öppna för 

mer innovativa lösningar så länge dessa ligger inom budget. 

  

Midroc 
På Midroc lägger man stor vikt vid tidigare erfarenhet och personliga relationer när man 

anlitar konsulter. Det som är viktigast är hur konsulten passar in i en grupp där man vill ha 

ett bra samarbete. Midroc lägger ingen större vikt på hur pass innovativa konsulterna som 

ska anlitas är, detta då de känner att de har en stor kompetens inom bolaget. De har en 

specialistavdelning som mejslar fram hållbarhetsprogram och hållbarhetsplaner till varje 

projekt och behöver egentligen bara konsulter som kan genomföra deras idéer på bästa 

möjliga sätt. De är absolut öppna för nya lösningar men i de allra flesta fall känner dem att 

de själva har de mer innovativa och nytänkande lösningarna. 

  

MKB 
För att slippa ha en upphandling inför varje projekt använder sig MKB av 

ramavtalsupphandling. De har någonstans mellan 30-40 konsultavtal som alla handlas upp 

löpande med en avtalstid där det finns möjlighet till förlängning. Dessa avtal förnyas hela 

tiden i takt med att kraven som ställs på konsulterna också förnyas. Då konsulterna handlas 

upp går man mycket efter kompetens och pris men man väger även in miljö- och 

kvalitetsledningssystem.  
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Inför nybyggnadsprojekt skriver man ett byggnadsprogram inför projektet som definierar 

vilka ramar som finns från deras sida. Det är sedan upp till arkitekten att tolka detta och 

jobba vidare med olika typer av förslagshandlingar. Man har sedan en dialog där man 

tillsammans kommer fram till ett projekt som man tror på. I byggnadsprogrammet finns 

generella direktiv för projektet som man senare förfinar och benar ur. Hållbarhetsarbetet 

börjar redan när man tar fram byggnadsprogrammet men innehåller generellt sett inga 

uttalade kravnivåer eller målnivåer för exempelvis antal kilogram koldioxidutsläpp per 

kvadratmeter2 som får vara. Det finns definitivt utrymme för diskussion och förslag på nya 

lösningar, men om man kan gå vidare med dessa eller ej beror på det specifika projektets 

förutsättningar och vem som är projektledare. På MKB tycker man att man borde vara 

öppen för förslag som inte är typiska standardlösningar, i många fall kan de nya lösningar 

som tagits fram till och med bli billigare. 

  

Trafikverket 
Trafikverket är även de en myndighet som lyder under LOU. Processen för upphandling ser 

ut som följer; man tar fram ett förfrågningsunderlag och måste sedan specificera vilka 

kriterier som är viktiga, dessa skiljer sig från projekt till projekt. De måste redan från start 

bestämma sig för vilken nivå av hållbarhetsarbete som man vill nå, för att sedan ta fram 

kriterier utifrån detta som man kommer att grunda sin utvärdering av anbud på. Man väljer 

sedan de konsulter som får bäst poäng utifrån utvärderingskriterierna.  

  

Möjligheten att vara öppna för innovativ och kreativa lösningar minskar i och med de krav 

som ställs på grund av LOU. Detta kräver att de är mer innovativa och tydliga från start. 

Något som man arbetar med på Trafikverket är hur man ska formulera krav som inte 

begränsar konsulter på samma sätt som de kanske gör i nuläget. 

  

Framtida utmaningar 
Under denna rubrik förklarar respondenterna hur de ser på framtida utmaningar och trender. 

 

Ikano bostad 

Urbaniseringen är tydlig för Ikano bostad. För dem handlar det om att ställa om byggandet 

för att uppnå klimatneutralitet, vilket är en stor utmaning och det som kommer prägla deras 

arbete mest framåt. För de flesta inom branschen kommer det nog att gälla att ha både 

klimatneutral förvaltning och byggande. Sen finns det många utmaningar gällande 

ensamhet, psykisk ohälsa där de har ett stort ansvar som de kan ta. De har ett 

samarbetsprojekt med Ikea - Better living - där kollar man på de utmaningar som finns i 

samhället och hur man kan hantera dem. Exempelvis hur man använder mobilen och 

lägenheterna ser fortfarande ut som de gjorde för 100 år sedan. Då var det mycket 

kärnfamiljen i fokus och numera är det mycket singelhushåll, vilket är en stor förändring. 

 

Magnolia 
Fokus under 2020 kommer Magnolia att lägga på trygghet i projekten, då den växande 

våldsspiralen gör att tryggheten blir allt viktigare. Även klimatförändringarna blir viktigare, 

framåt ska till exempel höjda vattennivåer tas i beaktning för vattennära projekt. Till sin 

hjälp har Magnolia konsultbolag som hjälper till att räkna på och hitta smarta lösningar.  

 

Helsingborgs stad  

Helsingborgs stad planerar för de stigande havsnivåerna då Helsingborg är en kustnära stad, 

där ett exempel som ges är nybyggnadsprojekten nere i hamnområdet där marknivån höjts 

upp en och en halv meter för att planera inför framtidens utmaningar.  
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Staden försöker lära sig mer om att bygga så hållbart som möjligt och klimatdeklarationen 

är ett steg i att lära sig mer, där man kan ta reda på hur bra eller dåliga fastigheterna är ur ett 

klimatavtryck. Där är det viktigt att få in värden från olika byggnader om hur de ligger till 

och sedan utifrån dessa värden utvärdera om man kan göra något annorlunda för att få ett 

mindre klimatavtryck. 

  

Ur ett socialt perspektiv försöker de bygga trygga platser och jobbar mycket med bra 

belysning utvändigt för att skapa trygga miljöer och försöker minimera mörka vrår. Många 

skolor och förskolor som byggs måste även vara trygga miljöer, både på dags- och kvällstid 

där bland annat kameror sätts upp för att bidra till den trygga miljön.  

 
LKF 

LKF ser framför allt att det är den miljömässiga biten som behöver förbättras då de kommit 

långt med de tekniska lösningarna gällande energiförbrukningen. När det kommer till 

energiförbrukningen ligger de just nu på hälften av BBR-kravet. Nästa steg blir att titta på 

användningen av material då väldigt mycket koldioxidutsläpp sker under själva byggskedet. 

Vid byggskedet är det just nu lika mycket energi som går åt som när huset brukas.  

 

Midroc 
De framtida utmaningarna beror och verkar väldigt platsspecifikt och Midroc tar fram ett 

hållbarhetsprogram för varje projekt som de genomför. De försöker ta höjd och titta på 

vilka utmaningarna som finns i tidiga skeden och exempel på detta är ändrade 

väderförhållanden och höjda havsnivåer. De jobbar även mycket för att bli samhällsbyggare 

som ligger i framkant när det kommer till klimatfrågan och är ofta beredda på att lägga lite 

mer pengar på att det till exempel ska vara smarta materialval i kontoren som byggs. När 

det kommer till urbaniseringen ligger mycket av fokus på var man väljer att bygga, tillgång 

till kollektivtrafik och de planerar mycket inför hur framtida trafikflöden kommer att se ut. 

Detta är däremot ett samarbete som måste göras med staden. Det gäller att även 

kommunerna har uppdaterat sina klimatplaner annars krävs det att fastighetsägarna själva 

har kunskap inom området.  

  

Den tekniska biten är väldigt aktuell just nu och hur man kan få det att fungera med 

personlig integritet, vilket är en utmaning. Ett annat exempel som nämns att givare i sängar 

hos äldre människor som kan känna av när en person börjar vakna och kan då börja dimma 

upp med ljus i lägenheten och även att installera led-lister för att tända upp vägen till 

toalett, vilket förebygger olyckor och skador. Men det handlar om personlig integritet och 

hur mycket data man är beredd att dela med sig av, tekniken ska vara stöd utan att den ska 

behövas upplevas som ett hot. Det finns kameror idag som kan analysera ansiktsuttryck 

eller liknande som skickar iväg informationen som ettor och nollor istället för en bild, vilket 

till exempel används inom handeln idag. Tekniken finns där men frågan är hur denna ska 

hanteras utifrån GDPR och personlig integritet. 

  

Något som oftast glöms bort när det gäller temperaturökningar är tekniken, som till 

exempel reglering av ventilationssystem, värme och solinstrålning. Det är alltså inte enbart 

materialval utan även teknikval som måste kunna fungera om det blir en ökad 

temperaturstrålning. På sikt kommer man förmodligen att få arbeta med “nudging” då vi är 

väldigt vana idag med hög komfort i våra bostäder i Sverige; vi kanske behöver få bli mer 

vana med högre värme. Kraven som ställs är väldigt höga idag på komforten, vilket kanske 

måste sänkas något för att det även ska kunna gynna miljön.  
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Integrationsfrågan är även aktuell och i Malmö kommuniceras det mycket om samarbetet 

mellan länderna, som mellan Malmö i Sverige och angränsande städer i Danmark. 

 
MKB 

Klimatfrågan är mest relevant för MKB just nu. Där har de börjat titta på hur mycket 

koldioxidutsläpp som sker under själva byggproduktionen. De senaste åren har de arbetat 

med att fasa ut fossila bränsleslag ur den energi som används för att värma upp och elsätta 

deras hus, vilket nu är nere på noll. El gick lätt att byta men fjärrvärme var krångligare. 

Denna förändring har skett för de befintliga byggnaderna, när de nu är nere på nollutsläpp 

gällande uppvärmning av befintliga byggnader har de valt att lägga nästa fokus på just 

utsläpp från själva produktionen. Utmaningen dem står inför nu är att ta reda på hur många 

kilo koldioxid per kvadratmeter som det släpps ut vid byggnation.  

  

Det är även mycket fokus på de sociala aspekterna i deras nyproduktionsprojekt, 

exempelvis olika typer av grannsamverkan där de boende får sköta om gårdarna 

tillsammans. Mer avancerade mötesplatser som växthus och gemensamhetslokaler är också 

vanligt. 

  

Trafikverket  
Klimatförändringar har varit i fokus för Trafikverket ett tag, med översvämningar av vägar 

som ett exempel där man måste fundera över andra nivåer och även räkna på hur 

anläggningarna kommer klara av ändringar av nederbörden i framtiden. Alla projekt har en 

lång livstid vilket gör att det är viktigt att ha med sig hur man tror att samhällsutvecklingen 

kommer att bli med bland annat trafikutvecklingen. Inom Trafikverket finns ett område som 

heter forskning och innovation där de kollar på vilka vägnät som kommer behövas om 

automatiserade fordon blir mer aktuella; detta skulle ge helt andra förutsättningar med 

trafikflöden, godstransport, nattrafik. Ett automatiserat fordon beter sig annorlunda med 

olika kö-bildningsituationer i vägnätet.   

  

För- och nackdelar med hållbart byggande 
Under denna rubrik har respondenterna svarat på vilka för- och nackdelar de ser med att 

bygga mer hållbart ur de olika hållbarhetsperspektiven. 

 

Ikano bostad 
Ur ett ekonomiskt perspektiv försöker Ikano bostad att bygga stadsdelar där det finns en 

blandning av upplåtelseformer som ger effekt av att det är en blandning av människor som 

kan bo i området, vilket de tror är en fördel då det ger ett mer välmående område. Ett 

ekonomiskt perspektiv som gynnar både Ikano bostad själva men även för hyresgästerna då 

priserna kan hållas nere. Kopplar man ihop det med det miljömässiga perspektivet som det 

ser ut nu krävs det mycket innovation för att byggbranschen ska ta sig dit den behöver att 

vara. Innovation kostar pengar, men på sikt kommer det som byggs hållbart att vara 

kostnadsbesparande, vilket kommer göra att deras kunder kan bo billigare. Tittar man på de 

sociala perspektiven ser de en stor fördel om man exempelvis kollar på den akademien som 

Ikano bostad har där de anställer ungdomar som trädgårdsarbetare och fastighetsskötare. 

Har man ett område med stor arbetslöshet hos ungdomar är det ganska mycket skadegörelse 

vilket gör att de får jobb som måste göras om och om igen. Ikano bostad bidrar till 

samhällsnyttan genom att anställa ungdomarna och ge dem ett sammanhang och en stolthet, 

vilket i sin tur ger mindre skadegörelse. Istället för att investera i till exempel löner, väljer 

Ikano bostad att investera pengarna i området vilket ger vinning i området men även rent 

ekonomiskt.  
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Nackdelarna som är nu med att prioritera miljömässigt är att det innebär en hel del 

kostnader att ställa om, detta på grund av att man tidigare inte har gjort sin hemläxa. 

Nackdelarna med det ekonomiska perspektivet kan vara att man tappar kunder som har 

intresse av mer ”flashiga” boenden. 

 

Magnolia 
Hållbarhet måste ge lönsamhet på tre axlar; omvärlden/samhället, aktieägarna och 

intressenterna/medarbetarna. Ekonomiska aspekter berör alla områden, det måste finnas ett 

ekonomiskt perspektiv i allt hållbarhetsarbete Magnolia gör. Om man bygger ett varumärke 

som står för hållbart byggande ger detta i sin tur goodwill, vilket i sin tur ger större 

möjlighet till grön finansiering och större möjligheter till att få bra aktieägare. Bygger man 

hållbara bostäder och kunderna känner till detta kommer avkastningskravet att sjunka, 

vilket i sin tur resulterar i att Magnolia får bättre betalt för sin produkt. Nackdelar med att 

prioritera hållbart byggande ur ett ekonomiskt perspektiv är att det inte är möjligt att enbart 

tänka hållbarhet i ett projekt utan ekonomin måste vägas in också.   

 

Bygger man så miljömässigt som möjligt kanske det inte ger ekonomi till projektet och har 

man enbart tagit hänsyn till miljöaspekterna vid byggnation är det inte alltid säkert att det 

ger en optimal byggnad att bo i. För att klara av solvärmelaster och energikrav kan det ge 

en bostad som inte är så trevlig att bo i. Ett exempel på detta är vissa lågaffektiva hus som 

byggs har nackdelar med att de har stora tunga väggar med mindre ljusinsläpp. Men det är 

fördelaktigt att bygga ur ett miljömässigt perspektiv för koldioxidutsläppen måste tvingas 

ner och branschen måste tvingas att bli smartare och hitta innovativa lösningar.  

 

Ur ett rent socialt perspektiv finns det väldigt få om inga nackdelar att bygga hållbart utan 

bara fördelar. Det handlar mycket om ljussättning och hur man bygger utan till exempel 

några mörka hörn. Ett annat exempel är att lägga tvättstugan på plan ett eller halvplan 

istället för i källaren för att bidra till social integration, vilket skapar en större trygghet.  

 

Helsingborgs stad 
De tre hållbarhetsaspekterna hänger ihop. Ekonomin är viktig, då de inte kan bygga hur 

dyrt som helst då den ekonomiska aspekten i ett projekt speglar hyran för hyresgästerna. 

Helsingborgs stad kan inte ta ut högre hyror för deras fastigheter än privata aktörer kan, det 

rimmar inte ur ett konkurrensperspektiv. De måste hålla sig inom marknadsmässiga nivåer, 

vilket styr hur mycket saker och ting får kosta. Däremot går det att bygga bra och 

miljömässigt hållbart utan att det nödvändigtvis behöver kosta mer. Det handlar om att man 

har tänkt till tidigt i projektet och väljer de lösningar som lämpar sig bäst, det går inte att 

göra allt i alla projekt men något i många projekt. Pratar man miljömässigt hållbart är det 

just nu fokus på ökad träbyggnation och i vissa projekt passar det väldigt bra men i andra 

miljöer passar det mindre bra, där måste man välja det som totalt sett blir bäst.  

  

Ur ett socialt perspektiv behöver det inte bli dyrare att bygga trygga miljöer, det gäller även 

här att tänka till tidigt så att man hittar rätt utformning för ute- och innemiljöer. 

Helsingborg stad ställer även krav i samtliga av deras upphandlingar att entreprenörer som 

utför arbeten åt dem att har schyssta villkor och kollektivavtal.  

  

Det behöver inte vara några nackdelar alls, de olika aspekterna behöver inte slå ut något 

varandra om man tänkt till tidigt och väljer de bitar som lämpar sig bäst för projektet. 
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LKF 
Det som testas nu i ett specifikt projekt som kallas Xplorion är främst klimatanpassade 

lösningar där man har tagit hänsyn till att förbättra energin och klimatlösningar utan att det 

kostar mer. Det har visat sig att ekonomin i detta projekt till och med är bättre än i många 

andra byggnader LKF har byggt. Detta förklaras av att exempelvis solceller på taket drar in 

en viss intäkt och är lönsamma i sig och parkeringar har tagits bort vilket gör att 

tillverkningen av dessa inte behöver bekostas. Pengar de sparar kan istället läggas på att de 

boende ska ha möjlighet till smidigare cykel- och gångstråk i området och de lägger även 

till tjänster där de boende både kan låna cyklar och bilar. Läget påverkar också väldigt 

mycket vilka anpassningar man kan göra, hade inte projektet legat så nära spårvagnen hade 

de nog inte kunnat göra lika många besparingar.  

  

Det handlar mer om en omstrukturering än att behöva välja mellan den ekonomiska och den 

ekologiska faktorn, där den ekonomiska oftast väger tyngre. Det finns gränser på hur 

mycket merkostnader man kan ta för att prioritera den ekologiska sektorn, ett optimalt 

klimatanpassat hus går alltid att bygga, men har det för stora ekonomiska konsekvenser 

tjänar det ju inte sitt syfte ändå om man inte har råd att fortsätta bygga. Därför går ekonomi 

och ekologi oftast hand i hand medan det är den sociala aspekten som kommer i efterhand.  

LKF försöker få in naturliga mötesplatser men fokus läggs då på de rum som redan ska 

byggas, såsom tvättstugor, istället för att lägga till ett rum för mötesplats då detta blir 

dyrare. Kostar det mer att bygga blir det hyresgästerna som får ta den kostnaden i hyran.  

 
För LKF är ekonomin en ram, och inom ramen gör dem så bra som möjligt inom miljö och 

sociala aspekter men det måste hållas inom ramen. Hyran för hyresgästerna är prioriterat. 

  

Midroc 
Midroc har ett koncept som kallas för Lyckos, vilket är ett varumärke med en särskild 

satsning där de tre hållbarhetsaspekterna förenas. Konceptet bygger på att möjliggöra för 

fler plånböcker att kunna köpa sig en bostad. Dessa bostäder är Svanenmärkta och byggs i 

regioner där man ser att det finns en tillväxt och är ekonomiskt åtkomliga för fler personer. 

Detta är en fördel för den sociala aspekten men samtidigt ett risktagande från Midrocs sida 

då det vill till att konceptet ligger i tiden och att det finns folk som vill köpa denna typ av 

bostäder. Tittar man på kontorsbyggnader hänger de tre aspekterna mycket ihop enligt 

Midroc, det handlar om att försöka bygga flexibelt då det inte är hållbart att bygga för att 

sedan riva och bygga nytt inom en kort tidsperiod. Midroc tittar mycket på hur man kan 

bygga flexibelt, vilket gynnar både de ekonomiska och ekologiska aspekterna. Underhåll 

och en insatser som gynnar en byggnads livslängd istället för att riva och bygga nytt lönar 

sig mer och mer och där handlar det mycket om synsättet från aktörer.  

  

Ur ett socialt perspektiv bygger Midroc mycket för att det ska finnas platser som är 

tillgängliga för alla och planerar för gemensamma platser där folk naturligt möts oavsett 

bakgrund eller utbildning. Midroc menar också att det i Sverige är väldigt uppdelat med att 

olika aktörer äger olika delar av ett kvarter, där exempelvis kommunen äger fastigheten och 

mark och miljö har allmänna ytor. Detta gör det svårare att åstadkomma trygghet och trivsel 

just för att det krävs en samverkan mellan de olika aktörerna som bygger ett kvarter, då det 

oftast är de gemensamma ytorna som skapar trygghet och gemenskap. Men även styrmedlet 

från kommunen och den reglering som finns motverkar detta samarbetet i grunden. Det 

krävs att ett helt distrikt är med på de lösningar och prioriteringar som behövs att göras.  
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Det finns tre perspektiv när det gäller hållbarhet, men Midroc ser även hållbarhetsarbetet ur 

ett fjärde perspektiv där de politiska styrmedlen kommer in och som varje fastighetsägare 

måste ta hänsyn till, då man bygger i ett samhälle.  

  

MKB 

Enligt MKB påverkar de tre hållbarhetsaspekterna varandra mindre än vad man tror. Det 

handlar om att sätta fokus på områdena. Ekonomi sätts oftast i fokus då budgeten måste gå 

ihop. Sociala och ekologiska aspekter har inte haft samma kontroll eller besiktning. De har 

heller inte haft samma uppföljning som den ekonomiska då ekonomi visar ett tydligare 

resultat på kronan. Det handlar rent organisatorisk i projektet på hur mycket fokus de 

sociala och ekologiska aspekterna får ta från de ekonomiska.  

  

Det finns alltid en prisklass på det som ska utföras, men lagstiftningen höjer ambitionsnivån 

och även de tekniska kraven. Kraven på miljöcertifieringarna ligger idag i framkant med 

högre krav än BBR och det blir allt mer allmänt att det ska finnas bra energiförbrukning 

och bra luftkvalitet, vilket ger samma spelregler för alla inom branschen. Det kostar idag 

mer att bygga en klimatsmart och socialt anpassad byggnad än en enklare bostad, men 

denna typ av byggnad gynnar både klimatet och de boende. Det blir mer en fråga nationellt 

om vad det ska få kosta att bygga en kvadratmeter lägenhet och bostad, desto högre krav 

som ställs desto dyrare blir det att bygga.  

  

Trafikverket 
För att någonting ska vara en hållbar lösning krävs det att det ska vara ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbart. Trafikverket skulle inte spendera hela projektbudgeten på att 

anlägga en rent miljömässig produkt om det enbart gynnar den ekologiska aspekten. Det är 

viktigt att väga mot den samhällsekonomiska nyttan och tänka på att Trafikverket hanterar 

skattepengar i sina projekt. En nackdel med ett rent ekonomiskt perspektiv är att dessa ofta 

är kortsiktigt lönsamma, där man enbart ser vad lösningar som kanske gynnar den 

ekologiska aspekten kommer att kosta idag och inte hur den kan gynna ekonomin under ett 

långsiktigt perspektiv. Men Trafikverket menar att man bör utvärdera vad som egentligen 

menas med ett ekonomiskt perspektiv. Går det att ha ett mer långsiktigt ekonomiskt 

perspektiv? Där vissa lösningar som kostar mer pengar och investering idag, kanske 

kommer vara lönsamma i framtiden. De första frågorna som oftast ställs vid arbete kring 

hållbarhet är; ”vad kommer detta att kosta?” eller ”vem ska lägga tid på detta?”. Därför har 

trafikverket lagt upp deras upplägg med fler workshops och försöker istället kolla på det 

från olika sätt. Ganska ofta går de tre hållbarhetsaspekterna hand i hand, med exempel som 

att en ändrad arbetsmetod kan spara in både på ekonomin och koldioxidutsläpp. Även 

materialval som ska hålla och se vackra ut om 50 år kan ge mycket besparingar på både 

ekonomin och miljön i framtiden. Det handlar mycket om erfarenhet med att arbeta med 

hållbarhetsfrågor, ju mer man jobbar med frågan desto närmare kommer man de långsiktiga 

lösningarna. 

  

Trafikverket har precis startat ett forskningsprojekt gällande social hållbarhet. Det är en 

aktuell fråga men som fortfarande är i uppstart. De jobbar även väldigt mycket riktat mot 

sociala krav i alla upphandlingar i alla leverantörsled. Företagen som upphandlas måste visa 

på att de arbetar med antidiskriminering, att de har rättvisa löner, betalar skatter och att de 

inte har något svartarbete. Alla dessa krav ska sedan ställas vidare till resterande led med 

underentreprenörer etc.  
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Motivation för hållbart byggande 
Under denna rubrik svarar respondenterna på vad som motiverar dem till att bygga mer 

hållbart. 

 

Ikano bostad 
Det handlar om bra grundarbete för att få en tydlig förståelse om varför det här kommer att 

behövas. Det finns många gissningar om framtiden som visat sig vara fel, exempelvis 

flygande bilar. Man ser att transport förändras men det handlar om att göra saker i rätt takt 

och visa på förflyttning som faktiskt finns. Det är viktigt att underbygga arbetet med 

faktiska siffror. Även om man ser trender kan dessa svänga väldigt fort, exempelvis att el 

2020 inte skulle vara en bristvara, trots detta är det fortfarande svårt att få grön el till vissa 

ställen. Man måste vara tydlig, transparent och trovärdig. Folk måste få känna sig 

involverade och få se möjligheten, men även riskerna för att man ska våga ta de modiga 

besluten som allt handlar om. Trovärdighet och transparens är viktigt. 

 

Magnolia  

Det handlar mycket om det specifika projektet. I vissa projekt finns det inte utrymme för 

den dyrare lösningen, men i många fall har det blivit vanligare. Ett exempel som ges är 

elstolpar i garage, vilket det nämns finns cirka 15 % av i parkeringshusen idag. Detta fylls 

inte upp på långa vägar då behovet inte finns ännu, men kommer förmodligen att bli allt 

vanligare och behövas mer i framtiden. Man behöver hitta smarta lösningar att förbereda att 

kunna installera fler i framtiden på övriga platser och det behov som kommer. Det krävs 

dock att detta planeras inför på ett smart sätt och att man inte låser fast sig i lösningar som 

man inte kommer att behöva använda. Flexibilitet är A och O.  

 
Helsingborgs stad  
Det måste vara tydligt med vilka mervärden förslagen ger byggherren och man måste 

tydligt lyfta fram fördelar och vinningar som motiverar det dyrare valet. Det är svårt att 

motivera en betydligt dyrare lösning som enbart ger mervärden för miljön. Förslaget måste 

matcha med ekonomin; det kan vara dyrare i investeringsläget men kommer löna sig 

ekonomiskt på sikt. Ekonomin kommer alltid att spela en stor del och detta måste vägas in 

då någon ska betala hyran för fastigheten som bygg. Därför gäller det att hitta en balans 

mellan de tre hållbarhetsaspekterna som samtidigt håller sig inom budget. Man kan betala 

dyrare men det måste vara tydligt vilka mervärden som fås. Ett dyrare förslag som ger en 

mycket sundare miljö för de som verkar i fastigheten kan vara något som motiverar. 

Samtidigt måste man ha en hyresgäst som efterfrågar dessa mervärden och driver de 

frågorna. 

 
LKF 
Det finns en stor skillnad på de som bygger bostadsrättsföreningar och på till exempel LKF 

som förvaltar sina bostäder. De som bygger bostadsrättsföreningar behöver inte bry sig om 

vad saker kostar i underhåll då föreningarna sköter det själva. Kan man hos LKF visa att 

någonting kan bli lönsamt på lång sikt är det väldigt positivt. Ett exempel på hur LKF 

planerat inför framtiden är från deras projekt Xplorion, där man anpassat hur lägenheterna 

är uppbyggda för att man lätt ska kunna bygga om lägenheter till tvåor eller treor etc. Detta 

för att lägenheter ska kunna hålla drygt 100 år och då blir detta smidigare och billigare. 

Kostnaden för denna ändring är väldigt liten, men det kommer ta väldigt lång tid att se 

fördelarna med denna anpassning. Därför väljer många att inte göra dessa förberedelser då 

det är en annan generation som kommer kunna dra nytta av vinsten.  
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Det går heller inte att bevisa att dessa ändringar kommer att vara till nytta och det är svårt 

att få in långsiktiga förberedelser när husen som byggs idag kommer finnas under en lång 

tid. Det viktigaste är att få in flexibiliteten, då väldigt få kan förutspå framtiden. Kan man 

räkna fram och bevisa framtidens ändringar kan det vara möjligt att övertala LKF. Speciellt 

om det är en lösning som inte har en merkostnad. 

 
Midroc 
Kan konsulten på något sätt visa på en nytta som uppfyller alla tre aspekter ur 

hållbarhetsperspektivet på ett klokt sätt så finns det självklart fog för att genomföra den 

även om det ekonomiska resultatet inte påverkas positivt utan bara blir neutralt. Det skulle i 

grunden kunna röra sig om att resultatet blir oförändrat men att det på sikt är en lösning 

som är bättre lämpad ur ett hållbarhetsperspektiv. Tyvärr är det sällan eller snarare aldrig 

någon konsult som påverkar ur ett hållbarhetsperspektiv och ännu sällsyntare att de 

samtidigt kan visa på den ekonomiska nyttan. Återigen måste alla tre parametrarna 

uppfyllas, kan bara två parametrar uppfyllas så måste den ekonomiska hållbarheten var en 

av dem såvida man inte väljer att göra en investering ur ett ”goodwill”-perspektiv vilket 

förvisso händer, men som sagt det har ännu inte hänt att en konsult initierat ett sådant 

förslag eller lösning. 

 
MKB 
Det krävs någon form av samvete och omtanke om vårt klimat och vår jord, då vi ska lämna 

något efter som ska bli bra. Det är ju dock svårt att bygga efter. Det går inte att strunta i det 

bättre alternativet även ifall det är något dyrare, frågan är däremot hur man når dit och hur 

man motiverar det. Det är nästan en politisk fråga, hur prioriterar vi resurserna vi har? 

Oftast har MKB inte bestämt sig för en lösning när de har satt en budget, kan det då komma 

fram lösningar under projektet som är billigare på ett håll, ger det att man kan lägga pengar 

på annat, summa summarum måste budgeten däremot hållas. Man kan även söka medel för 

att prova nya metoder. Det måste komma direktiv politiskt då det är svårt för bolagen själva 

att ta ett beslut att lägga mer pengar på bättre lösningar. Blir det ett krav måste man ju följa 

reglerna.  

 
Trafikverket 

Man måste hitta lösningar som ger fördelar på olika sätt; att bygga ekologiskt hållbart och 

ur ett ekonomiskt perspektiv behöver inte motsäga varandra. Viktigt att presentera förslaget 

tydligt, det behöver inte vara en flashig ny lösning utan snarare väl motiverat där man tagit 

hänsyn till livscykelkostnad och hur mycket man kan vinna på alternativet ur ett långsiktigt 

perspektiv. Förklara hur mycket man kan vinna i till exempel underhållskostnader eller 

kolla på de mjuka parametrarna, hur mycket välmående lösningen kan ge och skapa. I lagen 

om offentlig upphandling gäller det att förslagen är väl motiverade då Trafikverket inte får 

tycka själva att lösningen låter spännande, vilket troligen även tillämpas på privata aktörer. 

För att välja det dyrare alternativet och ändå vara kvar och konkurrera på marknaden krävs 

det att de privata aktörerna kan sälja vidare produkten med ett mervärde till sina kunder. 

Olika certifieringar, förstudier, bevis och underlag kan hjälpa att sälja lösningen. 
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5.2 Intervju med WSP 

Under denna rubrik redovisas svar från den intervju som hållits med en affärschef från 

WSP byggproduktion som rör Future Ready-konceptet. 

  

Future Ready i dagsläget 
Idag är man inom branschen bortskämda med att kunna svara på frågor som; Vad kostar 

denna stomme att dimensionera? och när kan den vara färdig? Detta håller däremot på att 

utvecklas till större frågor såsom; Kan ni hjälpa oss att bli klimatneutrala till 2040? Dessa 

frågor tillsammans med utvecklingen av den automatisering som sker göra att det blir svårt 

som konsult att ta betalt per timme för något som idag tar dagar att utföra, men som sakta 

utvecklas till att bara ta ett par minuter. På grund av detta måste en ny affärsmodell tas 

fram.  

  

De flesta som jobbar på WSP byggprojektering idag arbetar som byggnadskonstruktörer 

och byggnadsprojektörer. Många i den rollen har en tydlig inställning att sätta gränser för 

vad som faller inom deras ansvarsområden och löser enbart uppgifterna inom dessa gränser. 

Skulle det vara otydligt om vem som är ansvarig för vad och vem som har vilket mandat 

skulle det kunna innebära risker som att något faller ner, vilket kan resultera i till 

exempelvis en personskada. Det ses idag som en lång resa att gå från denna mentalitet till 

att börja ställa de kritiska frågorna som; ”är detta verkligen rätt fråga och är det detta ni vill 

ha svar på?”  

  

Idag lägger man inte ner extra tid för att hitta mer hållbara lösningar för varje uppdrag om 

man inte får betalt för det. Det är inte lätt att komma till kunden med en helt ny idé, det 

innebär oftast att man ställer till det för kunden. Det man gör med Future Ready i dagsläget 

är att försöka skapa en förståelse i chefsleden för att bygga in strukturen, detta kommer 

dock ta tid. Tittar man ur ett byggprojekterings- eller brobyggnads perspektiv har tekniken 

idag kommit så långt att man kan utföra mycket av jobben automatiskt, med exempelvis AI 

(artificiell intelligens). En grundplatta från beräkning till modellering kan ta närmare en 

vecka att ta fram. Svårigheterna man står inför nu är däremot att det finns funktioner som 

beroende på vilka förutsättningar kunden vill ha automatiskt kan generera en modell, vilket 

skapar svårigheter gällande prissättning. Frågan blir då hur många timmar som ska sättas 

upp på arbetet som konsult när programmet för att generera modellen tog två månader, men 

arbetet att utföra jobbet när man har en färdig modell bara tog exempelvis åtta minuter. 

  

Vill man ta egna initiativ att hitta en bättre hållbar lösning som tar längre tid och som 

kunden inte är beredd att betala extra för måste man idag ta upp frågan med sin chef. Det är 

då viktigt att chefen är insatt och tycker att det är en bra idé att lägga någon extra timme på 

att ta fram förändringen och vad det innebär för kunden. Därför ligger arbetet med Future 

Ready idag på att informera just cheferna så att de kan uppmuntra innovativa och nyfikna 

konsulter. Det blir strategiskt rätt att lägga fokus högre upp i kedjan för att sen landa på alla 

nivåer. 

  

Vad utmärker de kunder och projekt där man kan jobba med Future Ready? 

På många håll idag jobbar WSP med att vara lyhörda, kreativa och utveckla metoder som 

kunden kanske inte såg framför sig. Men detta är under förutsättning att kunden är 

mottaglig för detta, det gäller oftast fall där kunden själv ställer krav på något annorlunda 

där det gamla och vanliga inte räcker. Det är en market-pull och inte en technology-push 

som Future Ready representerar och nödvändigtvis har man inte använt de nya metoderna. 
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Förskolan hoppet i Göteborg ges som ett exempel där innovation och nytänkande stått i 

fokus under projektering. Denna byggnad är den första koldioxidneutrala förskolan i 

Sverige. I detta fall är det däremot kunden som kommit och frågat; går det att göra såhär? 

Det krävs alltså att kunden själva ställer denna typ av krav för att man idag ska ta sig tid till 

dessa innovativa lösningar. Future Ready handlar mer om att WSP kommer med de kritiska 

frågorna till kund och dit har man inte riktigt kommit ännu.  

  

Kundernas egna krav kommer att förändras då deras kunder kommer få andra förväntningar 

på sig. Därför kommer relationen till kunderna hos WSP ändra sig till att börja få en annan 

förståelse för hur marknaden kommer att se ut för kunderna och deras kunder.  

 
Vad krävs av WSP för att få ett etablerat Future Ready-tänk? 

För att åstadkomma ett etablerat Future Ready-tänk tror den affärschef som intervjuats att 

det är viktigt att först blicka bakåt i tiden. Detta för att skapa en förståelse för den kultur 

som råder bland de många anställda på WSP. Som tidigare beskrivet är majoriteten av de 

anställda på byggprojekteringsavdelningen på WSP byggnadskonstruktörer och 

byggnadsprojektörer och dessa har länge haft en tydlig inställning gällande arbetsuppgifter i 

ett projekt; “vi sätter gränser för vad som faller inom mitt ansvar och sedan löser jag 

uppgifterna inom dessa gränser”. Denna inställning är en konsekvens av vetskapen om de 

olyckor som kan ske när uppgifter faller mellan stolarna. 

  

Högt upp i ledningen på företaget jobbar man med frågan om en förändrad marknad och 

hur denna kommer att påverka dem. Man måste försöka förutspå hur marknaden kommer 

att förändras och vilka kompetenser de kommer att behöva för att möta dessa förändringar. 

Detta görs genom att bland annat lägga kraft på att skapa förståelse i chefsleden för att 

sedan kunna bygga in de nya strukturer som krävs. 

  

Ett annat område där man behöver lägga kraft är vid rekrytering, belöning och 

förhållningssätt. Detta genom att hitta de kunder som uppskattar de merlösningar som 

Future Ready erbjuder. För att hitta dessa kunder måste man investera tid i att läsa 

kundernas årsredovisningar samt fråga kunderna om deras utmaningar och vad som finns 

framöver på deras agenda. Utifrån kundens svar får man sedan försöka kommunicera 

WSP:s lösningar i banorna av deras utmaningar. Ett exempel som tas upp är den lag som 

kommer att träda i kraft gällande klimatdeklaration för all nybyggnation - i sådana lägen är 

det viktigt att konsulterna på WSP jobbar med att ta fram en lösning där kunden kan få 

detta direkt ur deras modell.  

  

Vår intervjuperson menar att en viktig förändring som måste ske är att de måste sätta 

kunden i centrum, på ett sätt som man kanske inte har gjort förut. Man måste få konsulterna 

att förstå att det inte kommer att räcka framöver att erbjuda samma tjänster framöver som 

man kan erbjuda idag. En viktig fråga som de måste lära sig att ställa sig själva är; “vad är 

det kunden är ute efter egentligen?” Tidigare har man satt ett likhetstecken mellan 

kundvärde och antal timmar WSP har lagt ner och sedan tagit betalt per timme. Men detta 

är inte lika relevant idag. Den stora utmaningen är förflyttningen till att sätta kunden i 

centrum 

  

På företaget måste man arbeta långsiktigt med att hjälpa sina medarbetare att förstå att 

kundernas verklighet håller på att förändras. En utmaning är dock att man inte kan säga till 

medarbetarna på WSP hur de ska förhålla sig till innovation.  
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I förlängningen måste WSP utbilda och bemanna - fronta mot kund med sådana 

medarbetare som är bra på konceptet. “Tänk om man skulle kunna göra på det här sättet 

istället, detta skulle innebära det här”. Det gäller, då man kommer med en lösning som 

kunden inte är förberedd på, att man har koll på vad det innebär för kunden. Vissa lösningar 

ger i sig inget värde för kunden, man måste därför bli bättre på att redovisa för kunden vad 

lösningen kommer att innebära i längden ur olika perspektiv. De lösningar som tas fram 

måste orienteras efter den specifika kunden för att skapa förståelse för de värden som ges. 

Kundens krav är inte anpassade för konsulternas stuprör, man måste därför jobba med att 

anpassa sig. Alla konsulter kommer behöva välja ifall man ska följa med värdeflödet - det 

vill säga bli tillsagd vad man ska göra för att konkurrera om pris, eller gå motströms - där 

man måste våga ta plats och hitta mer utmanande nya idéer som möter kundens behov.  

  

Denna typ av förändring kommer dock innebära att man tappar vissa medarbetare - detta då 

man inte kan tvinga medarbetare att tänka i banorna av Future Ready. Man kommer 

förmodligen även att locka medarbetare från konkurrerande företag som inte erbjuder 

samma typ av framtidstänk. För att få in det nya tänket måste det finnas intresse och man 

måste arbeta med att få in det nya arbetssättet tålmodigt och långsiktigt. Det nya arbetssättet 

innebär en ny typ av affärsmodell och ett nytt synsätt på hur man ska hantera sina kunder - 

man måste därför vara beredd på att förändringen kommer att ta tid. Mycket handlar om 

den egna inställningen till ens yrkesroll. 
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6 Analys 

Detta kapitel har som syfte att analysera och diskutera den data som samlats in vid 

intervjuer samt av litteraturstudien och koppla denna till rapportens teori. Det som 

diskuteras i analysen kommer sedan att ligga till grund för de slutsatser som dras i 

nästkommande kapitel.  

 

Prioriteringar och drivkrafter 

När man sammanställer det resultat som kommit av intervjuerna med byggherrarna är den 

prioritering som är mest återkommande inte helt förvånande ekonomin. Många av företagen 

belyser dock vikten av att de tre dimensionerna, den ekologiska-, ekonomiska- och sociala 

tas hänsyn till. Midroc lägger upp det som att den ekonomiska dimensionen är en grund för 

affärsmässig verksamhet men alla tre måste vara med.  

 

Den miljömässiga eller ekologiska aspekten av hållbarhet är även den en återkommande 

prioritering, dock med den ekonomiska dimensionen som referensram för hur pass 

ekologiskt hållbart byggande man kan ha. Boverket (2018a) beskriver det ekologiskt 

hållbara byggandet som ett där man bland annat tar hänsyn till ekosystemtjänster i samband 

med byggnation, klimatanpassa byggnader och vid bedömningen av byggnaders 

miljöpåverkan använda ett livscykelperspektiv. På Helsingborgs Stad använder de sig av ett 

system för medvetna materialval för att se till att de produkter som används i huset inte har 

ett alltför stort klimatavtryck. De har även ett ambitiöst klimat- och energiprogram som 

beskriver vad de strävar efter i projekt och i allmänhet med dessa frågor, vilket bland annat 

är att minska energiförbrukningen och avfall i sina projekt.  

 

På Magnolia, Midroc och LKF använder man sig av miljöcertifieringen Miljöbyggnad för 

att säkerställa att det som byggs håller en viss miljömässig standard. Just Miljöbyggnad 

bedömer en byggnad utifrån områdena material, inomhusmiljö och energi bedöms en 

byggnad upp till sexton indikatorer, där miljöegenskaperna hos byggnaden avgör om den 

får betyget brons, silver eller guld(SGBC, 2020).  

 

Generellt sett verkar det som att de som inte bara bygger för att sälja utan även förvaltar ser 

mer positivt på mer långsiktigt hållbara lösningar. Både Trafikverket och Midroc uppger att 

de gärna lägger mer pengar idag för att satsa på mer framtidssäkra och långsiktiga lösningar 

detta då det oftast innebär en större lönsamhet för projektet i sin helhet. 

 

Den sociala aspekten är den som omnämns minst av de tre som ingår i en hållbar utveckling 

- några av företagen sticker dock ut när det gäller dimensionen. Ikano Bostad anser sig vara 

starka på den sociala aspekten av en hållbar utveckling och ett hållbart byggande och ger 

som exempel på åtgärder som tagits inom området, de akademier, fritidsgårdar och läger 

som de ansvarar för. På akademierna bidrar de till samhällsnyttan genom att anställa 

arbetslösa ungdomar i mer utsatta områden och ge dem ett sammanhang och en stolthet - 

vilket i sin tur ger mindre skadegörelse. Den effekt som ges av deras arbete kan kopplas till 

avsnitt 3.1.2, där några av de fysiska- och icke-fysiska faktorer som spelar roll för en socialt 

hållbar utveckling beskrivs, det rör sig om bland annat; socialt inkluderande, medverkan 

och lokal demokrati samt lokala miljöer (Dempsey, et al. 2009).  
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MKB sticker ut då de uppger att den sociala dimensionen är den som tidigare ägnats mest 

fokus men att det på senare tid har kommit direktiv som har större fokus på hur de ska 

jobba kring miljö och klimatmässigt. För de flesta andra företag verkar det i kontrast till 

MKB att det är den sociala dimensionen av hållbart byggande som är på uppfart. 

 

Även Midroc tar upp arbete som de gör för att åstadkomma en mer socialt hållbar 

utveckling, exempel på sådant arbete är den hänsyn som tas till det estetiska och trivsel 

både in- och utvärtes. På Trafikverket består arbetet för ett socialt hållbart byggande av att 

bland annat låta alla som påverkas av projektet vara med och tycka till. 

 

På Ikano Bostad, Helsingborgs stad och LKF bygger man med en strävan och ett mål om en 

rimlig hyra - bygger de för dyrt är det kunden som får betala för det. Det driv som väger 

tyngst hos Magnolia är att skapa ett bolag och en produkt som är långvarig och kan ge 

avtryck i samhället. Även Midroc belyser vikten av att ha fastigheter som är attraktiva 

under lång tid. På Trafikverket planerar man även där för det långa loppet dock mer med 

hänsyn till underhållsaspekten. MKB prioriterar framförallt att hålla tiden och ha god 

kvalitet på det som byggs.  

 

Alla företag som intervjuats uppger att Agenda 2030 på ett eller annat sätt ligger till grund 

för stor del av det hållbarhetsarbete som sker på företagen, Ikano Bostad är dock tydliga 

med att de har en stark egenagende när det gäller deras hållbarhetsarbete. De lägger inte 

större fokus på vissa frågor bara för att det finns ett formulerat mål kring det. Många av de 

som har intervjuats har även uppgett att de jobbar efter Färdplan 2045, som är en vision där 

olika aktörer enats om att värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn år 2045 ska vara 

klimatneutral och konkurrenskraftig, i linje med Sveriges egna mål och världens 

behov(Byggföretagen, 2018).  

 

Samverkan mellan byggherre och konsult 
Processen för att anlita de konsulter som krävs inför ett projekt ser relativt lika ut för de 

flesta av företagen som intervjuats - den största skillnaden är för de företag som lyder under 

LOU. 

 
Gemensamt för de flesta av de företag som inte behöver ta hänsyn till LOU är att personliga 

relationer spelar en stor roll och att även tidigare erfarenhet är en faktor som värderas högt 

när man ska anlita konsulter. Till denna kategori räknas Ikano Bostad, Magnolia och 

Midroc. LKF som är en kommunal instans har även dem länge räknats till denna kategori 

då de legat under det tröskelvärde som finns för att avgöra om ett företag behöver ta hänsyn 

till LOU eller ej. De har dock börjat nå upp över det tröskelvärde som finns och har i och 

med detta börjat upprätta ramavtal med ett antal aktörer. 

 
När det gäller konsulters innovativitet och kapacitet att bidra med kreativa och nytänkande 

lösningar varierar det från företag till företag hur man värdesätter kvaliteten. Både på 

Midroc och Magnolia uppskattar man konsulter som tänker i mer innovativa banor, men det 

är inte det första man kollar på. Bägge aktörer har etablerade organisationer där man känner 

att man har stort stöd inom organisationen när det gäller dels innovativitet och dels 

hållbarhetsarbete. 

 
Ikano Bostad beskriver processen lite som en balansgång, de slits mellan viljan att dra nytta 

av den lärdom som de har samlat på sig i och med de många byggnader som de har uppfört 

och viljan att ge frihet åt den konsult som anlitats att göra ett bra jobb.  



 

 

 

47 

Många gånger har de fått mer än vad de frågat om men då också förväntats betala för det, 

för att förhindra detta måste de som kravställare vara tydliga med vad de vill ha. I vissa fall 

har detta dock gett upphov till väldigt spännande merlösningar som de då varit snabba att 

nappa på. Dessa innovativa lösningar är ofta sådana som man tillsammans kommit fram till 

genom ett integrerat arbete mellan dem på företaget och de konsulter som anlitats. 

 
Många företag belyser att vid tillfällen när man har använt sig av en mer innovativ lösning 

är detta oftast resultatet av ett samarbete mellan dem själva och konsulten. 

  

För de kommunala företag som lyder under LOU ser processen annorlunda ut då dessa inte 

har samma förutsättningar som de privata aktörerna. En tydlig trend är att de företag som 

måste ta hänsyn till LOU inte har samma möjlighet att välja kreativa lösningar som visar på 

innovativitet. Detta eftersom att de innan en anbudsprocess kan påbörjas måste ta fram 

kriterier som kommer att ligga som grund för den utvärdering som görs av de anbud som 

kommer in. En konsekvens av den något besvärligare processen verkar vara att många av 

dessa aktörer, som måste ta hänsyn till LOU, jobbar med ramavtal. LKF uppger att de kan 

ha upp till 30-40 konsultavtal i form av ramavtal, dessa handlas upp löpande med en 

avtalstid där det finns möjlighet till förlängning. Upplägget är en strategi som bygger på att 

man inte vill behöva ha en upphandling inför varje projekt. 

 
Något som de arbetar mycket med på Trafikverket är hur man ska formulera krav som inte 

begränsar konsulter på samma sätt som de kanske gör idag. I nuläget känner Trafikverket 

att deras möjlighet att vara öppna för nytänkande lösningar är mindre än för privata aktörer 

på grund av LOU.  

 

Framtida utmaningar 

Det blev tydligt att det var klimatförändringar och utmaningar inom den ekologiska sektorn 

som många av byggherrarna kommer att fokusera mest på framöver. För både Magnolia 

och Helsingborgs stad kommer utmaningarna med höjda vattennivåer tas i beaktning för 

vattennära projekt. Förutom höjda vattennivåer nämner Midroc ändrade väderförhållanden 

och smarta materialval som några utmaningar. Översvämningar är även en utmaning som 

Trafikverket lyfter, där ett stort fokus kommer att läggas på att kunna klara av ändringar av 

vattennivåer och nederbörd. 

 
En annan aktuell trend som både MKB och LKF nämnde var att de ska börja kolla på hur 

mycket koldioxidutsläpp som släpps ut under byggproduktionsskedet. För många 

byggherrar är den nya lagen om klimatdeklaration som träder i kraft i januari 2022, där 

syftet är att minska klimatpåverkan under just själva byggproduktionen, en stor utmaning 

(Regeringskansliet, 2020). Många förbereder sig redan nu och Helsingborgs stad nämner att 

de allmänt försöker lära sig att bygga så hållbart som möjligt och där är klimatdeklarationen 

ett bra steg i att lära sig mer. Ikano bostad ställer just nu också om för klimatdeklarationen 

och för att uppnå klimatneutralitet genom att delta i färdplan 2045 som bygger på att vid år 

2045 uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser (Byggföretagen, 2018). 

  

Förutom klimatförändringar kommer mycket fokus att läggas på trygghet för många 

byggherrar framöver. Magnolia lyfter fram att våldsspiralen växer, något som WSPs analys 

om framtida trender tror beror på det ökade informationsflödet och att människor har 

tillgång till mer uppkoppling digitalt. Helsingborgs stad satsar mycket på bra belysning för 

att minimera mörka vrår för att öka trygghetskänslan.  
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Urbaniseringen är också en växande trend, något som både Midroc och Ikano bostad 

nämner. I WSP:s matris, se bild 4, gällande trender framgår det att urbaniseringen kommer 

att ställa höga krav på infrastrukturen och det kommer att behövas effektivare system. 

Fokus hos Midroc gällande urbaningeringen kommer att vara vart man väljer att bygga, 

tillgång till kollektivtrafik och mycket planering inför framtida trafikflöden. Det sistnämnda 

är även något som ligger i framkant hos Trafikverket, där de med hjälp av ett nytt 

forsknings- och innovationsområde börjat kolla på just förändrade trafikflöden, 

godstransport och nattrafik om automatiserade fordon skulle bli mer aktuella. 

 
En annan social aspekt som MKB lyfter är att få in naturliga mötesplatser, med till 

exempelvis olika typer av grannsamverkan där de boende får sköta om gårdarna 

tillsammans. Det krävs dessa typer av verksamheter för att minska den ofrivilliga 

ensamheten, som WSP:s matris, se bild 4, lyfter kan vara ett resultat av att fler stannar 

hemma i takt med att de digitala relationerna ökar och de naturliga mötena minskar.  Något 

som även är aktuellt för Ikano bostad just nu, som nämner att lägenheterna ser annorlunda 

ut idag än för 100 år sedan, ett exempel på detta är att det idag finns det fler singelhushåll 

än tidigare. Dessutom kommer utvecklingen med tekniken och hur man idag använder 

mobilen vara en utmaning gällande ensamheten och psykisk ohälsa.  

   

Midroc lyfter också trenden med teknikutvecklingen som en utmaning och hur man kan få 

det att fungera med personlig integritet. Det handlar om hur mycket folk är beredda att dela 

med sig av och de lyfter att det är viktigt att tekniken blir ett stöd utan att den ska behöva 

upplevas som ett hot. De lyfter också att tekniken spelar en stor roll gällande utmaningen 

med temperaturökning. Tekniken kan reglera ventilationssystem, värme och solinstrålning 

och därför är även teknikval en framtida utmaning gällande problemet med en ökad 

temperaturstrålning. 

 

För- och nackdelar med hållbart byggande 
Intervjustudien har visat tydligt på att de tre hållbarhetsaspekterna går hand i hand. 

Trafikverket lyfter att för att något ska vara en hållbar lösning krävs det att det ska vara 

både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart, vilket en majoritet av intervjuerna kan 

stärka. Däremot ses en tydlig trend i att även om alla aspekter berör varandra, väger den 

ekonomiska hållbarheten oftast tyngst, detta syns både hos de privata och statliga 

aktörerna.  

  

LKF menar att det finns gränser för hur mycket merkostnader man kan ta för att prioritera 

den ekologiska sektorn. Det går alltid att bygga ett klimatanpassat hus men om det innebär 

för stora ekonomiska konsekvenser tjänar det inte sitt syfte ändå. Magnolia för samma 

argument, men tillägger att en klimatanpassad byggnad även kan påverka de sociala 

aspekterna. Ett exempel som de nämner är att vissa lågeffektiva hus som byggs kan ha stora 

tunga väggar med mindre ljusinsläpp, vilket kan påverka komforten negativt för de boende.  

 
Däremot lyfter Magnolia att ett varumärke som representerar hållbart byggande även kan 

ge goodwill. Något som i sin tur kan ge större möjlighet till grön finansiering och då större 

möjligheter till att få bra aktieägare.  

  

En nackdel med det ekonomiska perspektivet är att det som byggs idag oftast är kortsiktigt 

lönsamt nämner Trafikverket. De menar att synsättet på den ekonomiska hållbarheten 

ibland kan vara negativ.  
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Detta på grund av att det är vanligt inom branschen att enbart bedöma kostnaden idag och 

inte hur en ekologiskt hållbar lösning faktiskt kan ha ekonomiska fördelar i ett långsiktigt 

perspektiv.  

 
En lösning på hur man kan få in ett hållbart perspektiv som både gynnar de ekologiska och 

ekonomiska aspekterna långsiktigt är flexibilitet och återanvändning. Enligt Boverket 

(2018a) handlar just ekonomiskt hållbart byggande om att ta tillvara på resurser och sträva 

efter en cirkulär ekonomi. Midroc tittar mycket på just flexibilitet och de menar att det är 

vanligt idag att bygga nytt när samhället utvecklas. Istället borde aktörer inom branschen 

bygga mer flexibelt från start som ger både lägre ombyggnadskostnader och mindre negativ 

miljö- och klimatpåverkan. Underhåll och insatser som gynnar en byggnads livslängd 

istället för att riva och bygga nytt lönar sig mer i ett långsiktigt perspektiv. Detta är däremot 

något som handlar om aktörernas egen inställning och synsätt menar Midroc.  

  

Precis som Boverket beskriver innebär ekologiskt hållbart byggande att bygga 

klimatanpassade byggnader och använda ett livscykelperspektiv (Boverket, 2020a). Genom 

att bygga flexibelt där man inte utvinner mer material utan återanvänder redan befintliga 

byggnader kan första steget i en LCA, produktion av resurser och produkter, som används 

vid byggnation (Boverket, 2020c) minska markant, vilket även minskar en negativ 

miljöpåverkan.  

  

LKF lyfter däremot att de tre aspekterna inte nödvändigtvis behöver innebära något 

negativt för varandra om man är beredd på att lägga ner extra tid på omstrukturering. Ett 

projekt behöver inte bli dyrare bara för att man kommer med hållbara lösningar. Solceller 

på tak och borttagning av parkeringsplatser som ersatts av närhet till kollektivtrafik är 

lösningar som de använt sig av. Dessa lösningar har krävt extra tid för att ta fram men som i 

det långa perspektivet inte inneburit några merkostnader eller något negativt på de 

ekonomiska aspekterna.  

  

Gällande socialt hållbart byggande fanns det en gemensam trend i svaren att det inte 

behöver innebära eller leda till några ekonomiska nackdelar alls. Det handlar mer om att 

planera tidigt och tänka ett steg längre när man bygger menar både Helsingborgs stad och 

Magnolia. Det kan till exempel handla om på vilket plan man placerar tvättstugan eller att 

undvika att bygga mörka hörn. Båda dessa exempel bidrar till trygghet utan att några stora 

merkostnader behövt tas.  

  

De sociala aspekterna kan till och med vara till fördel för den ekonomiska aspekten. Ikano 

bostad har en akademi där de anställer ungdomar som bor i området som fastighetsskötare, 

vilket man har sett haft en påverkan på mindre förstörelse i området. Även om det innebär 

en investering i att anställa dessa ungdomar ser Ikano bostad det som att de investerar i 

området och ger ett större välmående för de boende. De bygger även områden med en 

blandning av upplåtelseformer som ger effekt av en blandning av människor, vilket även 

gynnar välmåendet i området. En lösning som stöttas av Palander, hon lyfter fram blandade 

upplåtelseformer som en strategi mot just boendesegregation (Palander 2006, se von 

Sydow, 2013). 

  

Midroc har ett koncept där alla tre hållbarhetsaspekterna förenats. Konceptet innefattar 

Svanenmärkta bostäder och bygger på att fler plånböcker ska ha råd att köpa sig en bostad. 

Detta innebär däremot ett ekonomiskt risktagande från Midrocs sida då det måste finnas 

människor som vill köpa denna typ av bostad. 
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En intressant synvinkel som Midroc har gällande de olika hållbarhetsaspekterna är att de 

även ser hållbarhetsarbetet ur ett fjärde perspektiv där de politiska styrmedlen kommer in 

och som varje fastighetsägare måste ta hänsyn till. Plan och bygglagen syftar just på att 

bygga ut en hållbar långsiktig och god livsmiljö. Vilket gör att strängare krav kan leda till 

att fler bygger hållbart (Plan- och bygglag [PBL] SFS 2010:900). Detta är även något som 

MKB lyfter och de menar att lagstiftningar höjer ambitionsnivån och de tekniska kraven. 

Desto högre krav som ställs ger förutsättningar och samma spelregler för alla aktörer inom 

branschen att bygga mer hållbart.  

  

Både Ikano Bostad och Trafikverket tror dock att arbetet med hållbar utveckling bygger 

mycket på erfarenhet och att ju mer man jobbar med frågan desto närmare kommer man till 

det långsiktiga perspektivet. Det kommer krävas mycket innovation från byggbranschens 

håll menar Ikano Bostad, där man kommer att få investera i innovation nu för att på sikt 

kunna komma med kostnadsbesparande hållbara lösningar.  

  

Motivation för hållbara lösningar 

Det vanligaste svaret till frågan om hur man kan motivera byggherrar att välja mer 

framtidssäkra lösningar blev tydligt, ett bra grundarbete, planering och vikten i att ta rätt 

sak i rätt takt. Som ett exempel på det sistnämnda nämner Magnolia elstolpar i garage där 

den mängd som det finns idag i Sverige inte fylls upp av behovet på långa vägar, men det 

kommer förmodligen bli vanligare i framtiden. Det som hade behövts istället för att 

installera dessa elstolpar nu hade varit att göra en förberedelse inför framtiden, där det blir 

enkelt att installera stolparna när behovet visar sig vara större än idag. Det gäller att vara 

flexibel och att planera på ett smart sätt, istället för att låsa sig fast vid lösningar man 

kanske inte kommer att behöva använda menar Magnolia. 

 
Ikano bostad har ett liknande resonemang där de menar att det finns många gissningar om 

framtiden som visats sig vara fel, de tar upp som exempel flygande bilar. Man kan se att 

transport förändras men det är viktigt att göra saker i rätt takt och visa på förflyttning som 

faktiskt kommer att ske.  

 
Flexibilitet är även något som LKF lyfter. De menar att det kan vara svårt att välja 

lösningar som kommer gynna en framtid där en annan generation får dra nytta av vinsten. 

Precis som Ikano bostad nämnde är det svårt att bevisa förändringar som kommer ske, men 

LKF resonerar att man istället kan välja flexibla lösningar där man gjort förberedelser som 

kanske inte behöver ha stora merkostnader, men som underlättar förändringar som kanske 

kommer ske i framtiden.  

 
Förutom flexibilitet och planering trycker majoriteten av byggherrarna på vikten av att 

komma med en tydlig lösning som stöds av fakta och siffror. Trafikverket menar att det inte 

behöver vara en häftig lösning, utan snarare en väl motiverad lösning där man tagit hänsyn 

till hur alternativet kan gynnas ur ett långsiktigt perspektiv. Ett exempel på detta är hur 

mycket besparing man kan göra i underhållskostnader.  

 
Helsingborgs stad resonerar också att tydlighet är viktigt. Det måste framgå vilka 

mervärden förslagen kan ge byggherren, där konsulten tydligt måste lyfta fram både för- 

och nackdelar med lösningen. Ikano bostad för liknande resonemang där transparens spelar 

en stor roll. Man måste som byggherre få känna sig involverad och få se möjligheten, men 

även riskerna för att man ska våga ta de modiga besluten som det handlar om. 
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Många trycker även på att förslagen måste matcha ekonomin. Detta kan däremot jämna ut 

sig med en långsiktig investering menar Helsingborgs stad. En lösning kan vara dyrare i 

dagsläget, men om konsulten har gjort sin läxa och kan visa på hur det även kan gynna de 

ekonomiska aspekterna i ett långsiktigt perspektiv, finns det stora möjligheter att motivera 

ett dyrare förslag som ger en mycket sundare miljö.  

  

MKB lyfter faktumet att en framtidssäkrad lösning inte behöver innebära en merkostnad 

om man som konsult kan tänka bortanför standardlösningarna. I vissa fall kan man dra in 

besparingar från ett område för att bekosta ett annat. Omstrukturering kan vara en nyckel 

där de ekonomiska aspekterna inte alltid behöver påverkas positivt, utan ibland neutralt ifall 

konsulten kommit med en hållbar lösning som tillgodoser andra aspekter långsiktigt.  

 
Detta resonemang för även Midroc där de menar att en lösning som uppfyller alla tre 

hållbarhetsperspektiv men där det ekonomiska resultatet inte påverkas positivt utan bara 

neutralt kan det ändå vara väl nog för att välja den mer hållbara lösningen. 

 
Vad krävs av WSP för att få ett etablerat Future Ready-tänk och hur kan konceptet 

bidra till att motivera mer hållbara lösningar? 

I en optimal värld skulle det arbetssätt som Future Ready innebär redan vara etablerat och 

redo att tillämpas på dagens byggprojekt. Efter intervjun med affärschefen på WSP blev det 

dock tydligt att man inte kommit riktigt dit ännu. I dagsläget utgör konceptet mer en färdig 

mall som inte går att omsätta i praktiken på grund av den affärsmodell som råder. För att 

komma dit man vill med konceptet krävs en omstrukturering inom organisationen där man 

behöver lägga tid på att hitta en ny typ av affärsmodell som ger utrymme för det arbete som 

Future Ready innebär. 

 

Intervjupersonen från WSP beskriver att det inte är helt lätt att komma med en helt ny idé 

utan att detta ställer till det för kunden. De flesta företag som intervjuats har relativt strikta 

riktlinjer för hur de vill ha ett projekt - något som gör det extra viktigt att de konsulter som 

vill erbjuda så kallade merlösningar gör detta på rätt sätt. Ikano Bostad uppger att det 

många gånger hänt att de har fått mer än vad de frågat efter men då också förväntas betala 

för det - något som inte är helt uppskattat.  

 
Något som tydliggörs vid genomgång av alla intervjuer, både med byggherrar och med 

WSP, är att det som krävs för att man ska kunna lägga fram en framtidssäkrad lösning - där 

byggherren behöver göra en större investering, är ett tydligt, bra och genomtänkt 

grundarbete från konsultens sida. Det gäller att konsulten presenterar konkret fakta med 

siffror som väl motiverar de mervärden förslaget ger byggherren och det måste vara tydligt 

att en lösning som är dyrare i investeringsläget kan vara lönsamt i ett långsiktigt 

perspektiv.  

 
Helsingborgs stad och Ikano Bostad nämner även att transparens är viktigt. Det måste vara 

tydligt vilka fördelar lösningen ger men också vilka risker förslaget innebär för att man ska 

våga ta de modiga besluten. Både Magnolia och Ikano Bostad belyser vikten av att 

konsulten måste vara flexibel och kunna planera på ett smart sätt. Istället för att låsa sig fast 

vid lösningar man kanske inte kommer att behöva gäller det att lösningen baseras på en 

kvalificerad gissning kring hur framtiden faktiskt kommer att se ut. 
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Generellt sett verkar det som att de som inte bara bygger för att sälja utan även förvaltar ser 

mer positivt på mer långsiktigt hållbara lösningar. Trots att många kommunala instanser 

även räknas till denna kategori finns det dock svårigheter med att erbjuda merlösningar till 

företag som lyder under LOU. I dessa fall är det extra viktigt att de lösningar som erbjuds 

orienteras efter den specifika kunden och dennes förutsättningar. 

  

För att nå framgång med Future Ready-konceptet måste WSP göra ett mer grundligt 

förarbete, de kan till exempel läsa kundernas årsredovisningar samt ställa mer kritiska 

frågor om kundernas utmaningar och vad som finns framöver på deras agenda. De måste 

lägga kraft på att hitta de kunder som faktiskt är mottagliga, och beredda att betala för mer 

innovativa lösningar. Dessa kunder kommer oftast själva med frågan om en specifik typ av 

innovativitet som de vill ha hjälp med - de som inte gör det har eventuellt, precis som 

Magnolia och Midroc, organisationer med egen specialistkompetens.  

  

Denna typ av upplägg underlättar situationen såsom den ser ut idag, för att man inte ska 

behöva lägga extra tid och pengar på en lösning som inte uppskattas, men går emot den idé 

som finns för Future Ready. Detta då den idé som finns för Future Ready mer handlar om 

att WSP kommer med de kritiska frågorna till kund, men dit har man inte riktigt kommit 

ännu.  

  

För att nå dit tror den affärschef som intervjuats att man på WSP måste bli bättre på att 

redovisa vad förslaget kommer innebära för kunden i det längre perspektivet och ur olika 

perspektiv. De lösningar som tas fram måste orienteras efter den specifika kunden för att 

skapa förståelse för de värden som ges. Innan man kommer dit måste de börja med att 

blicka bakåt i tiden och skapa en förståelse för hur kulturen som råder bland deras anställda 

i företaget ser ut idag. I och med den inställning som för tillfället är normen, det vill säga att 

man har tydliga gränser för det egna ansvarsområdet och vad som faller inom det, tror 

intervjupersonen att en stor utmaning för WSP blir hur de ska få sina konsulter att förhålla 

sig till innovation. WSP måste få sina egna konsulter att förstå att det inte kommer att räcka 

framöver att erbjuda samma tjänster som man kan erbjuda idag. En viktig fråga som de 

måste lära sig att ställa sig själva är; “vad är det kunden är ute efter egentligen?” 

  

Mycket ansvar ligger hos WSP som företag att arbeta långsiktigt med att hjälpa sina 

medarbetare att förstå att kundernas verklighet håller på att förändras och det kommer att 

vara upp till konsulterna på WSP att välja ifall man ska följa med värdeflödet eller gå 

motströms - där man måste våga ta plats och hitta mer utmanande nya idéer som möter 

kundens behov. Mycket handlar om den egna inställningen till ens yrkesroll. 

  

Vill man som konsult idag ta egna initiativ och lägga ner tid på att hitta en bättre och 

hållbar lösning som kunden inte är beredd att betala extra för, måste man få godkännande 

av sin chef. Därför arbetar WSP idag med att skapa förståelse i chefsleden för att sedan 

kunna bygga in de nya strukturer som krävs. 

  

Framöver kommer det att vara viktigt att fronta mot kund med medarbetare som är bra på 

konceptet. Konsulter som är duktiga på att lägga fram förslag som -“tänk om man skulle 

kunna göra på det här sättet istället, detta skulle innebära det här”. Det gäller, då man 

kommer med en lösning som kunden inte är förberedd på, att man har koll på vad det 

innebär för kunden. Utifrån kundens svar får man sedan försöka kommunicera WSP:s 

lösningar i banorna av deras utmaningar. 
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Detta nya arbetssätt kommer innebära en ny typ av affärsmodell och ett nytt synsätt på hur 

konsulterna ska hantera sina kunder - därför måste man även vara tålmodig och beredd på 

att denna förändring kommer ta tid.  

 

WSP har dock kommit en god bit på vägen. Det grundarbete som gjorts för de trender som 

tagits fram för Future Ready-konceptet stöds av de trender som byggherrarna tar upp som 

mest relevanta. I kapitel 4 beskrivs det arbetssätt som man hoppas kunna använda sig av när 

det gäller Future Ready och även detta stöds av hur byggherrarna vill bli bemötta.  

 

Processen beskrivs i tre steg; 

1. Identifiering av mål och omvärldsfaktorer 

2. Utveckling av hållbara lösningar  

3. Framtidssäkrad leverans 

Det första steget i processen bemöter den önskning som byggherrarna framför gällande ett 

grundligt förarbete samt att de får vara en involverad del i arbetet. Den andra punkten 

svarar på kravet om en långsiktig lösning som inte bara är ett häftigt förslag utan en lösning 

som är speciellt framtagen för det specifika projektet.  

Även det sista steget i processen beskriver ett inkluderande arbetssätt där man kommer 

fram till en lösning som är speciellt anpassad för den specifika byggherren och den produkt 

som de hoppas att projektet ska mynna i. 

 

Detta visar att den mall som WSP tagit fram för Future Ready som arbetssätt ligger rätt i 

tiden med vad byggherrarna önskar, som kan sammanfattas till ett välgrundat förarbete med 

transparens där även byggherren medverkar för att komma fram till den lösning som arbetet 

resulterar i. 
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7 Slutsats 

Under detta kapitel besvaras de frågeställningar som utgör grund för arbetet i form av 

slutsatser som dras utifrån den analys som gjorts och de besvaras i den ordning som de 

formulerats. 

 

Syftet med arbetet har varit att ta reda på vad som motiverar byggherrar att välja mer 

hållbara och framtidssäkra lösningar. För att uppfylla detta syfte har fokus lagts på att 

identifiera de trender som är mest relevanta för byggherrar samt belysa vad de skulle kunna 

tjäna på att bygga mer hållbart ur de olika hållbarhetsperspektiven. 

 

De trender som byggherrarna själva tar upp går alla att koppla till de trender som framgår i 

fallstudien för konceptet Future Ready. Då man utgår från de trend-områden som 

fallstudien om Future Ready-konceptet använder sig av är exempel som faller inom 

området för klimatförändringar; höjda vattennivåer, ändrade väderförhållanden och risken 

för översvämningar.  När det gäller området samhällsförändringar är de trender som tas 

upp, urbanisering, infrastruktur, framtida trafikflöden, ofrivillig ensamhet och psykisk 

ohälsa. Inom området för teknikutveckling belyser man den roll personlig integritet och 

datainsamling kommer att ha framöver, även behov av teknisk reglering för att möta 

klimatförändringar tas upp. För det sista området, resursanvändning, tas endast ett konkret 

exempel upp och detta rör de krav på smarta materialval som man tror kommer att bli mer 

aktuella i och med effekten av dels efterfrågan, dels ändrade väderförhållanden.  

 

Sådana trender som byggherrarna själva inte tagit upp men varit inne på i generella termer, 

och som går att dra slutsatser för, är det behov som förmodligen kommer att komma av 

strävan efter klimatneutralitet samt efterfrågan på flexibilitet. 

 

Många av byggherrarna har uppgett att de är en aktiv del av det färdplansarbete som finns 

samt jobbar med mål relaterade till Agenda 2030. Både Färdplan 2045 och Agenda 2030 

har en aspiration om att den bebyggda miljöns påverkan på klimatet om 10-25 år kommer 

att vara noll, blickar man längre fram finns en förhoppning om att det som byggs ska vara 

klimatpositivt. Som det ser ut i nuläget kräver många av de lågeffektiva hus som byggs 

tjockare väggar, något som i sin tur kan orsaka mindre ljusinsläpp och med det en lägre 

komfort för brukaren. En framtida utmaning och trend som kan komma av strävan efter 

klimatneutralitet kan därför vara hur man bygger energieffektivt men även med hänsyn till 

komforten. 

 

När det gäller flexibiliteten kan detta sammanfattas med det behov som finns på ny 

bebyggelse i och med att samhället förändras. Detta skapar behov av ett nytt 

förhållningssätt där man bygger mer flexibelt för att lättare kunna ändra upplägg när 

efterfrågan ändras. Detta är en trend som kommer av osäkerheten för okvalificerade 

gissningar om framtiden och de problem som detta kan skapa i form av onödiga 

investeringar. 

 

Generellt sett ser det ut som att de trender som byggherrarna kommer att lägga störst fokus 

på framöver ligger inom området för samhällsförändringar och klimatförändringar. 
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Det har visat sig vara svårt att diskutera den ena hållbarhetsaspekten utan att väga in 

konsekvenser aspekten medför de övriga två. Däremot är det väldigt tydligt att det är den 

ekonomiska aspekten som väger tyngst och som sätter ramarna för de miljömässiga- och 

sociala perspektiven. Samtliga företag har diskuterat vikten av att både bygga ur ett 

miljömässigt- och socialt perspektiv, men att dessa två aspekter ändå begränsas av de 

ekonomiska förutsättningarna de enskilda projekten har. Detta betyder däremot inte att det 

är omöjligt att motivera en hållbar lösning som kostar mer i dagsläget, av anledningen att 

man kan se den ekonomiska aspekten ur olika perspektiv.  

 

Ett vanligt synsätt inom branschen är att enbart räkna in hur mycket en hållbar lösning 

kostar idag. Ur ett långsiktigt perspektiv kan en ekologiskt hållbar lösning som innebär en 

merkostnad idag även medföra en ekonomisk besparing i framtiden. Exempel på detta som 

nämns i rapporten är flexibilitet och återanvändning. Vid nybyggnation och projektering 

krävs det idag en större insats att hitta de hållbara lösningar som underlättar flexibilitet och 

återanvändning i framtiden. Detta innebär då en större ekonomisk insats idag, men kommer 

innebära en ekonomisk vinning i framtiden, då det inte krävs en lika omfattande 

nybyggnation som om anpassningarna inte gjorts och det ger även mindre negativ miljö- 

och klimatpåverkan.  

  

Ett varumärke som representerar hållbart byggande, med till exempelvis miljöcertifieringar 

och klimatanpassningar kostar idag pengar i investeringsläget. Dessa investeringar är 

däremot något som i sin tur kan ge företaget goodwill. Detta innebär att genom att bygga 

hållbart kan företaget både bidra till en mindre negativ klimat- och miljöpåverkan, men 

också få en ekonomisk fördel genom grön finansiering eller att få bra aktieägare.  

  

Gällande de sociala aspekterna finns det många vinningar som kan påverka både de 

ekonomiska och ekologiska aspekterna. Sociala anpassningar som att anställa ungdomar 

från boendeområdet som fastighetsskötare ger en stor social vinning för välmåendet i 

området. Då detta har visat sig resultera i en mindre förstörelse, slipper företaget både lägga 

kostnader på reparation och man bidrar även till miljön genom att konsumtion av material 

minskar.  

 

De sociala aspekterna kan också gynnas om man gör en grundlig planering och tänker ett 

steg längre vid projektering. Vart man placerar tvättstugan eller hur man planerar för att 

minska mörka otrygga hörn är åtgärder som ger stora vinningar för välmåendet och 

tryggheten hos de boende och det är en insats som inte behöver medföra några ekonomiska 

eller ekologiska nackdelar alls.  

 

Det är idag inte helt lätt för konsulter att komma med nya lösningar och förslag utan att det 

skapar problem för byggherrar i form av tid och pengar. Byggherrarna har idag strikta 

riktlinjer som de jobbar efter med tydliga ekonomiska ramar. Däremot har en strävan efter 

ett mer hållbart byggande visat sig vara viktigt hos samtliga byggherrar i denna studie. Det 

blev dock tydligt att många byggherrar såg merkostnader för innovativa lösningar idag som 

ett stort risktagande.  

 

Därför ligger det ett stort ansvar hos de konsulter som kommer med innovativa lösningar, 

att de gjort sin hemläxa gällande både byggherren i sig och vad lösningen innebär för just 

den enskilda kunden. Det gäller att lösningarna presenteras tydligt, med stöd av fakta och 

siffror som visar på hur alternativet ger byggherren en långsiktigt bra investering.  

 



 

 

 

56 

Många byggherrar är beredda att investera i en framtidssäkrad lösning, men då det kan 

innebära risker gäller det att konsulten är transparent. Både för- och nackdelar som 

lösningen bidrar med måste lyftas fram, då det är lättare som byggherre att ta svåra och 

modiga beslut om de involveras i alla möjligheter och risker. Det gäller även att förslagen 

är baserade på en kvalificerad gissning om framtiden och inte bara är en häftig lösning som 

inte tillgodoser kundens faktiska problem.  

 

Konsulten måste därför göra ett grundligt förarbete gällande den enskilde byggherren. Det 

handlar om att ta reda på deras primära problem och vad dem har på agendan framöver för 

att kunna presentera en lösning som faktiskt gynnar byggherren. Förslagen måste vara 

orienterade efter den specifika kunden för att byggherren ska kunna se vilka mervärden som 

faktiskt gynnar just dem.  

  

Omstrukturering kan vara en nyckel där de ekonomiska aspekterna inte alltid behöver 

påverkas positivt, utan ibland neutralt ifall konsulten kommit med en hållbar lösning som 

tillgodoser andra aspekter långsiktigt.  I vissa fall kan man dra in besparingar från ett 

område för att bekosta ett annat. 

  

I denna rapport studeras även konsultbolaget WSP och deras arbete kring Future Ready i en 

fallstudie. De lyfter själva fram att för att de ska kunna bli bättre på att presentera dessa 

lösningar för kund krävs en intern omstrukturering, där de går ifrån den norm som finns 

idag till att ställa mer öppna och kritiska frågor som tar reda på kundens verkliga behov. De 

måste arbeta långsiktigt med att få en ny mentalitet och hjälpa sina medarbetare att förstå 

att kundernas verklighet håller på att förändras.  

  

Ett tydligt svar på frågan vad som är viktigast för byggherrar som inte behöver ta hänsyn 

till LOU när de anlitar ett konsultbolag visade sig vara just personliga relationer. Därför 

gäller det för konsulter som WSP att fronta mot kund med de konsulter som är beredda att 

ställa om till det nya konceptet och att de lägger kraft på att hitta de kunder som faktiskt är 

mottagliga för denna typ av lösningar.  

  

Den mall som WSP tagit fram för Future Ready som arbetssätt ligger rätt i tiden med vad 

byggherrarna önskar, som kan sammanfattas till ett välgrundat förarbete med transparens 

där även byggherren medverkar för att komma fram till den lösning som arbetet resulterar i. 

I nuläget utgör denna dock en mall som inte går att omsätta i praktiken på grund av den 

affärsmodell som råder. För att komma dit man vill med konceptet krävs en 

omstrukturering inom organisationen där man behöver lägga tid på att hitta en ny typ av 

affärsmodell som ger utrymme för det arbete som Future Ready innebär. Detta är en 

förändring som kommer att kräva stort tålamod och tidsinvestering från WSPs sida. 

 

Det krävs även att byggherrarna själva inser vikten av att bygga mer hållbart. Byggsektorn 

behöver göra sitt för att uppnå klimatneutralitet och bli allmänt bättre gällande hållbart 

byggande och där spelar byggherrarna en stor roll. Däremot kommer de behöva hjälp på 

vägen med strängare politiska krav som höjer byggaktörernas ambitionsnivåer och ger alla 

inom branschen samma förutsättningar att investera i hållbart byggande. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till privata byggherrar:  
 

1. Vilken är din roll och vad är dina arbetsuppgifter? 
○ Vad har du för (akademisk)bakgrund? 

2. Inom vilket område är ni mest verksamma? 
○ Bygger ni kontor och bostäder eller vägar etc.? 

3. Vilka är era generella prioriteringar i ett byggprojekt? 
○ Är ekonomin viktigare än miljön osv?  
○ Vilka är era drivkrafter, vad styr och sker det en utveckling? 
○ Hur ser ni att era prioriteringar kommer att ändras över tid? 
○ Hur påverkas ni av kommunala mål, agenda 2030 etc.? 

4. Vad är viktigast för er när ni ska anlita ett konsultbolag? 
○ Erfarenhet inom liknande projekt, hållbart tänkande, innovativa osv.? 

5. Vi vet att framtiden kommer innebära en hel del förändringar - bland annat när det gäller 
klimat, teknik och samhällsutveckling. Exempel på dessa är mer extrema 
väderförhållanden och urbanisering. Vilka framtida utmaningar är mest relevanta för 
er och hur planerar ni för dessa?  

6. Hur stor del av arbetet lämnas till konsulten? 
○ Får konsulten bestämma hur pass hållbart projektet ska vara eller finns tydliga 

riktmärken?  
○ Vet ni exakt hur ni vill att resultatet ska se ut eller vill ni bara att problemet ska få 

en lösning? 
7. Har ni några exempel på tidigare projekt där konsulten kommit med förslag på 

lösningar där man tagit hänsyn till framtida trender och inte bara löser det nutida 
problemet?  

○ I vilka sammanhang har ni valt att investera i lösningen och vad fick er att ändra 
er?  

○ I vilka sammanhang har ni valt att inte investera i lösningen och varför?  
8. Vilka är för/nackdelarna med att prioritera hållbart byggande utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv? 
9. Vilka är för/nackdelarna med att prioritera hållbart byggande utifrån ett 

miljömässigt perspektiv? 
10. Vilka är för/nackdelarna med att prioritera hållbart byggande utifrån ett socialt 

perspektiv? 
11. Hur tror du att lösningar som inte bara möter dagens behov utan även framtidens 

utmaningar kan motiveras för byggherren? 
 



 
Intervjufrågor till kommunala byggherrar:  
 
1.     Vilken är din roll och vad är dina arbetsuppgifter? 

o   Vad har du för (akademisk)bakgrund? 
2.    Inom vilket område är du mest verksam? 

o   Bygger ni kontor och bostäder eller vägar etc.? 
3.    Vilka är era generella prioriteringar i ett byggprojekt? 

o   Är ekonomin viktigare än miljön osv?  
            o   Vilka är era drivkrafter, vad styr och sker det en utveckling? 
            o   Hur ser ni att era prioriteringar kommer att ändras över tid? 
            o   Hur påverkas ni av övergripande mål som agenda 2030 etc.? 
4.   Hur ser processen ut för er när ni ska anställa ett konsultbolag? 
          o   Erfarenhet inom liknande projekt, hållbart tänkande, innovativa osv.? 
5.    Vi vet att framtiden kommer innebära en hel del förändringar - bland annat när det 
gäller klimat, teknik och samhällsutveckling. Exempel på dessa är mer extrema 
väderförhållanden och urbanisering.  
Vilka framtida utmaningar är mest relevanta för er och hur planerar ni för dessa?  

6.    Hur stor del av arbetet lämnas till konsulten? 
o   Får konsulten bestämma hur pass hållbart projektet ska vara eller finns tydliga 
riktmärken? 
o   Vet ni exakt hur ni vill att resultatet ska se ut eller vill ni bara att problemet ska få en 
lösning? 

7.    Har ni några exempel på tidigare projekt där konsulten kommit med förslag på 
lösningar där man tagit hänsyn till framtida trender och inte bara löser det nutida problemet?  

o   I vilka sammanhang har ni valt att investera i lösningen och vad fick er att ändra er?  
o   I vilka sammanhang har ni valt att inte investera i lösningen och varför?  

8. Vilka är för/nackdelarna med att prioritera hållbart byggande utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv? 
9.    Vilka är för/nackdelarna med att prioritera hållbart byggande utifrån ett miljömässigt 
perspektiv? 
10.  Vilka är för/nackdelarna med att prioritera hållbart byggande utifrån ett socialt 
perspektiv? 
11.  Hur tror du att lösningar som inte bara möter dagens behov utan även framtidens 
utmaningar kan motiveras för byggherren? 
 
 
 
 



 
 
Intervjufrågor till WSP gällande Future Ready:  
 

1. Vilken är din roll och vad är dina arbetsuppgifter? 
○ Vad har du för (akademisk)bakgrund? 

2. Hur ser arbetsprocessen ut när ni tar fram en lösning med hjälp av Future Ready?  
3. Beskriv ett projekt där Future Ready har tillämpats. 
4. Vad efterfrågades av kunden? 

○ Specifikt problem. 
5. Hur såg anbudsprocessen ut? 

○ Kom kunden till er eller lämnade ni ett anbud som de sedan bestämde sig för? 
6. Hur presenterades förslaget? 

○ Vad tryckte ni på för att sälja in idén? 
7. Vad fick ni för reaktion från kunden? 

○ Var de positiva från start eller krävdes det att ni gav tydligare förklaringar. 
8. Vilka utmaningar med konceptet stötte ni på? 

○ Motstånd från kund? 
○ Höga kostnader etc. 

9. Vad utmärker de projekt där Future Ready kan tillämpas? 
○ Varför valde ni att arbeta efter Future Ready i just detta projektet? 
○ Varför har ni valt att avstå från det i andra projekt? 
○ Är det skillnad på olika kunder som ni har tidigare erfarenhet av?  
○ Är det skillnad på hur ni bemöter olika kunder  

(utifrån hur hållbarhetsmedvetna de är/framstår)? 
10. Hur ser framtiden ut för Future Ready? 

○ Hur vill ni utveckla konceptet? 
○ Hur ska ni säkerställa att alla medarbetarna på WSP har ett FR-tänk?  

 
 
 


