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Purpose   The study aims at investigating possibilities of implementing 

environmental measures in the early stages of the construction 

process to reduce the carbon footprint in construction projects. 

Research questions   What aspects are important and relevant in the early stages of 

the construction process for implementing more 

environmentally choices and decisions?  

 

What organizational challenges and opportunities do the 

projects meet in the implementation of environmental 

measures in the practical work? 

 

Method   The study is based on an iterative approach where existing 

theory has been analyzed against document-gathering, semi-

structured interviews and observations to reach a conclusion. 

The analysis has been reasoned from the main purpose of the 

study and the research questions to offer good 

recommendations for the case study. The case study is based on 

the construction company Skanska Sverige AB 

Conclusion  The early stages of the construction process are crucial for 

achieving an optimal product from an environmental and 

sustainable perspective. It is primarily organizational and 

human factors limiting environmental and sustainability 



 

efforts. The barriers are described as time and cost constraints, 

knowledge, experience-feedback, ability to handle tools and a 

heterogeneous culture. Development contributes to change that 

need to be addressed with increased commitment and interest 

in all levels of the organization. The environmental and 

sustainability aspects need to be integrated into all working 

methods involving employees to increase understanding and 

raise knowledge. 
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1 INLEDNING 

Den globala uppmärksamheten för de negativa effekter som mänskliga aktiviteter påfört på 

miljön styr många industrier mot en hållbar utveckling och genomförande av gröna åtgärder. 

Byggföretag från olika regioner runt om i världen har integrerat gröna koncept i sina 

konstruktionsplaner för att mildra miljöpåverkan. Fördelen med hållbart byggande och den 

ökade medvetenheten om klimatförändring driver utvecklingen av gröna byggnader. (Hwang 

& Ng, 2013) I takt med den ökade trenden har många gröna certifikat, policys och 

bestämmelser införts för att främja och effektivt mäta byggnaders miljöpraxis. Incitamenten 

avser att driva utvecklingen mot att fler byggföretag antar gröna funktioner och 

miljöledningssystem för att främja hållbart byggande. (Zhang, Wu & Shen, 2015)   

Miljö- och hållbarhetsfrågor har länge ansetts kostsamt i form av att inte generera någon vinst. 

Forskare och analytiker är oeniga gällande förhållandet mellan företags miljöarbete och dess 

ekonomiska utdelning, resultaten är motsägelsefulla. De flesta resultat påvisar att miljöarbete 

förbättrar den ekonomiska utvecklingen medan andra menar att förhållandet är neutralt eller 

till och med negativt. Majoriteten av forskarna menar att arbetet är en långsiktig investering 

och bör ses som en resurseffektivisering, i form av god ekonomi och miljönytta. (Albertini, 

2013; Rumaithi & Beheiry, 2016; Al-Tekreeti och Beheiry, 2016) Hållbart byggande hänför sig 

till många aspekter som kan göra stor skillnad för en nation och dess folk i termer av miljö, 

ekonomi, politik, stabilitet och utveckling. Det främsta hindret för en större anpassning av 

grönt- och hållbart byggande är upplevda högre initialkostnader och risker. Det finns 

vetenskapliga bevis för att uppförandet av hållbara byggnader inte nödvändigtvis medför 

ökade kostnader mot konventionella och traditionella konstruktioner. Även om en del 

kostnader kan tillkomma vid grönt-och hållbart byggande väger inte kostnadsskillnaderna som 

uppstår uppemot de långsiktiga fördelar som genereras i form av mindre underhåll och ökad 

livslängd. (Rumaithi & Beheiry, 2016)   

Hållbart byggande kan därmed medföra reducerade driftkostnader utan betydande 

prestandaförminskning. Vidare kan en resursminskning om 30 procent uppnås utan att 

negativt påverka byggnadsbudgeten. Detta är möjligt genom att uppmärksamma 

grundläggande detaljer, enkelhet, passiva lösningar och undvika överdimensionerad 

konstruktion. Att vidta åtgärder i de tidiga skedena har visat ge goda möjligheter för att uppnå 

hög miljönytta. Faktum är att beslut som tas i byggprocessens tidiga skeden blir starkt styrande 

i den fortsatta projekteringen. Beslut som uppkommer i senare skede kan försvåra eller 

omöjliggöra att högre miljöambitioner åstadkoms. (Rumaithi & Beheiry, 2016)  

1.1 Bakgrund 

Konstruktionen och metoderna för byggandet av vår bebyggda miljö – bostäder, arbetsplatser 

och städer har en enorm inverkan på både den globala miljön och lokalt på samhällen. Bygg- 

och fastighetssektorn utgör en stor klimatbelastning och står för cirka 17 procent av Sveriges 

totala koldioxidutsläpp (IVA, u.å). Att övergå till ett mer hållbart och grönt byggande är 

emellertid inget som ifrågasätts utan är en nödvändighet för att utveckla samhällen i rätt 
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riktning. En förutsättning för att bemöta den ökade befolkningsmängden som ett flertal 

prognoser påvisar är att övergå till ett mer hållbart byggande, vilket uppenbarligen är en 

komplicerad strävan och kräver omfattande samordnat samarbete över discipliner och 

sektorer. Miljöarbetet är emellertid inget statligt eller kommunalt ansvarstagande, näringslivet 

har ett stort eget ansvar att reducera belastningarna som uppstår. Hur miljöarbetet bedrivs 

varierar beroende på geografiska och politiska förutsättningar. Byggbranschens starka 

ställning som samhällsbyggare bidrar till ett ökat ansvarstagande. (Kellner, 2017)   

Det är uppenbart att en hållbar utveckling inte kan uppnås utan radikala förändringar inom 

arkitektur, byggande och fysisk planering (Bokalders & Block, 2010). Externa krav och 

incitament är riktlinjer och förhållningssätt men en förutsättning för att driva utvecklingen 

framåt är att byggbranschen tar egna initiativ och ansvar för att förankra miljöarbetet väl i 

organisationen. Byggbranschen har länge ansetts vara enformig beträffande kompetens och 

struktur. En påtaglig förändring har skett till följd av klimatförändringarna världen står inför 

och branschens skyldighet att påverka. (Rumaithi & Beheiry, 2016) Att ta in kompetenser som 

inkluderar olika perspektiv, särskilt miljö, hållbarhet och beteendemässig kompetens, har visat 

sig vara fördelaktigt. Till följd av branschens organisationsstruktur har svårigheter påträffats 

som förhindrar miljöarbetets expansion. (Zhang et al., 2015) Flertal företag besitter enorm 

kunskap gällande miljö- och klimatfrågor och har resurser att realisera miljöåtgärder men 

mycket mer behöver göras för att förändra och minska företagens klimatpåverkan.   

1.2 Problemformulering 

Ett flertal forskare är eniga om att ett hållbart byggande inte hindras av brist på teknik, högre 

initialkostnader eller begränsad effektivitet av incitament, utan den ineffektiva funktionen av 

managementpraktiken i projektbaserade organisationer. (Häkkinen & Belloni, 2011; Zhang et 

al., 2015) Som konstaterat finns det möjligheter att upprätta hållbara byggnader utan vidare 

ekonomiska belastningar men för att etablera hållbara byggnader krävs det att vissa aspekter 

tas upp tidigt i projekteringen och att åtgärder genomförs i rätt skeden. Möjligheten att 

upprätta miljöåtgärder i senare skeden av byggprocessen är begränsade, dessutom blir det en 

kostnadsaspekt att ta hänsyn till när beslut fattas i senare skeden. Trots att miljöambitionen 

kan utökas arbetar ett flertal företag utifrån standardiserade lagkrav och miljöpraxis under de 

potentiella miljömässiga möjligheter som finns. (Rumaithi & Beheiry, 2016)   

Al-Tekreeti och Beheiry (2016) konstaterar att grön projektledning är den främsta metoden för 

att säkerställa ett projekts hållbarhet och underlättar de utmaningar som byggsektorn står 

inför. Integrationen av miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner i företagsbeteenden 

har varit en värdefull strategi för byggföretag för att bestämma deras långsiktiga prestanda. 

Stor del av hållbarhetsforskningen är inriktad på detta triumvirat, emellertid saknas förståelse 

för företags agerande (eller inte) och vilka bakomliggande faktorer som påverkar 

beslutsfattandet. (Zhang et al., 2015)  

För att förstå den globala hållbarhetsutmaningen krävs det att organisationer strategiskt 

arbetar mot hållbarhet, dvs. stegvis minskar de negativa utsläppen och förstärker den egna 

organisationen genom att fånga innovationsmöjligheter inom miljöarbetet. Att undersöka 
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vilka åtgärder som behöver betraktas i byggprocessens tidiga skeden är därmed nödvändig för 

att minska projektens klimatavtryck. För att studera området och finna åtgärder 

byggorganisationer kan vidta kommer en fallstudie att genomföras på byggföretaget Skanska 

Sverige AB. Eftersom att Skanska är en del i denna utveckling avser studien att undersöka 

möjligheten att integrera miljö och hållbarhet mer i dagliga val och beslut i byggprocessens 

tidiga skeden. Organisatoriska strukturer, roller och arbetsmetoder kommer att studeras för 

att bedöma hur dessa aspekter påverkar hanteringen av miljöarbetet inom byggprocessen.  

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka implementeringsmöjligheter av miljömässiga åtgärder i 

byggprocessens tidiga skede för att reducera byggprojekts klimatavtryck.    

1.4 Frågeställningar 

• Vilka aspekter är viktiga och relevanta i byggprocessens tidiga skeden för genomförande av mer 

miljömedvetna val och beslut?   

 

• Vilka organisatoriska utmaningar och möjligheter möter projekten i implementeringen av 

miljöåtgärder i det praktiska arbetet?   

1.5 Avgränsning 

Till följd av studiens syfte omfattar undersökningen förbättringsmöjligheter inom intern 

organisationsledning med hänsyn till externt påverkande faktorer, därmed betraktas inga 

tekniska aspekter.   

Studien förhåller sig till en fallstudie genomförd på Skanska Sverige AB, med fokus på 

egenutvecklade bostadsprojekt. Undersökningen riktar sig därmed in på verksamhetsgrenarna 

Hus Stockholm Bostäder och Nya Hem Stockholm.  
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2 LITTERATURÖVERSIKT 

Detta avsnitt beskriver den litteraturöversikt som studien avser att behandla. Till följd av 

studiens syfte omfattar litteraturen ett projektledningsperspektiv och behandlar därmed 

organisatoriska faktorer. En redogörelse av projektbaserade organisationer genomförs med 

hänsyn att presentera vilka barriärer och möjligheter organisationsformen tillför. Vidare 

beaktas strategier beträffande miljö-och hållbarhetsarbete samt kulturella och sociala 

aspekter. Därefter behandlas organisatoriskt lärande innefattande kunskap och 

erfarenhetsåterföring för att vidare presentera beslutsprocesser. Förändring- och 

förnyelseförmåga presenteras slutligen och behandlar den föränderlighet byggbranschen står 

inför och hanteringen av förändringsströmmar.   

2.1 Projektbaserade organisationer och dess egenskaper 

Projektbaserade organisationer hänvisar till en rad olika organisatoriska former som skapar 

tillfälliga system för genomförandet av projektuppgifter (DeFillippi, 2002). Under senare år 

har projektbaserade organisationer fått uppmärksamhet som en framväxande 

organisationsform för att integrera diverse och specialiserade intellektuella resurser samt 

expertis. Studier inom området förstärker uppfattningen att projektorganisationer i sina 

många sorter är ett snabbt och flexibelt sätt att organisera kunskapsresurser. (Keegan & 

Turner, 2002; Lindkvist, 2004; Rumaithi & Beheiry, 2016) Projektbaserade organisationer 

kan kringgå traditionella hinder för organisatorisk förändring och innovation, eftersom varje 

produkt presenteras som en tillfällighet, ett relativt kortlivat fenomen. Denna karaktär utgör 

inte samma hot mot intressenter som skulle skapa en permanent ny avdelning eller division. 

(Hällgren & Wilson, 2007) En orsak till utvecklingen av projektbaserade arbetsformer är att 

många produkter och tjänster blivit anpassade och komplexa att deras genomförande kräver 

unik följd av handlingar. En annan anledning är den växande förändringen i samhället som 

ger upphov till en mängd förändrings- och utvecklingsreformer i organisationer. (Ekstedt et 

al., 1999)  

Ett växande antal projektbaserade organisationer har börjat identifiera hållbarhetsfrågor som 

en viktig faktor för företagets framgång. Integration av miljömässiga, ekonomiska och sociala 

dimensioner i företagsbeteenden har varit en värdefull strategi för byggföretag för att 

bestämma deras långsiktiga prestanda. (Zhang et al., 2015) Bland projektorganisationer har 

förvaltningen av gröna lösningar blivit främjad som ett av projektledningsmålen inom 

byggbranschen. Olika metoder har utvecklats för genomförandet av detta mål, men 

begränsningarna av dess effektivitet kvarstår. (Hwang & Ng, 2013) Zhang et al. (2015) hävdar 

att den traditionella projektledningsorganisationen bidrar till dessa begränsningar. I den 

traditionella projektledningen bär ingen part i organisationen det sanna intresset att skydda 

miljön (Sydow, Lindkvist & DeFillippi, 2004). Vidare föreslår Zhang et al. (2015) att en 

miljörepresentant bör introduceras i varje steg av byggprocessens faser. Utvecklingen 

säkerhetsställer att minst en kraftfull part i organisationen har ett sant intresse att skydda 

miljön och schemalägger miljöskydd som högsta prioritet. Förutom bristen på proaktivt 

engagemang har inbäddningen av gröna initiativ i projektbaserade organisationer blivit 
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särskild problematisk på grund av den ökade konflikten mellan organisatoriskt 

förändringsinitiativ och nya kostnader inträffade under daglig drift.  

De motiv som driver företag att utveckla hållbara projekt är inte enbart baserade på solidaritet. 

Studier har visat att fördelarna med hållbarhet inte bara är begränsade till miljö och sociala 

fördelar, hållbarhet ökar också värdet av organisationer. Dessutom är det i modern tid omöjligt 

att tänka på ekonomisk utveckling utan parallell konstruktion för att skydda miljön och 

samhällets fördelar. (Fiksel, Mcdaniel & Mendenhall, 1999; Rumaithi & Beheiry, 2016) Enligt 

Schwarz, Beloff och Beaver (2002) är en central förutsättning för hållbarhet att det 

ekonomiska välståndet är oupplösligt kopplat till bevarande av miljön och människors 

välbefinnande.   

Funktionen hos projektbaserade organisationer anses vara den främsta barriären för 

realisering av miljöarbete. Konsekvensen av projektifiering är strikta tids- och 

kostnadsrestriktioner. Med tanke på byggindustrins ansvar att reducera klimatbelastningarna 

finns ett behov av hållbar projektledningskompetens. (Hwang & Ng, 2013) Projektledning och 

hållbarhet har tagits upp av otaliga studier men korsningen mellan dessa två områden är 

fortfarande sällsynt. Verktyg och praxis för att stödja beslutsfattande är nödvändiga för att 

systematiskt inkludera hållbarhetskriterier i projektutvärdering, produktion och processer 

samt i projektval. Dessutom måste utvecklingen av gröna verktyg, med mål att minska 

föroreningar eller kontinuerlig förbättring, omvandlas till hållbarhetsverktyg som fokuserar på 

slutliga mål eller resultat, som säkerhetsställer hälso- och ekosystemets integritet. (Martens & 

Carvalho, 2017; Rumaithi & Beheiry, 2016)   

2.1.1 Strategier i miljö- och hållbarhetsarbetet 

Att påverka hållbarheten hos projektpraxis handlar om att integrera hållbarhet i projekt genom 

olika typer av tekniska lösningar, system och standardiserade metoder (Aarseth et al., 2017). 

Det har hävdats att de nuvarande projekthanteringsramarna inte effektivt beaktar sociala och 

miljömässiga problem, och därmed kräver revision (Labuschagne & Brent, 2005). Warhurst 

(2002) uppmärksammar att det finns behov av att utveckla indikatorer som kan användas i 

beslutsfattandet för att säkerställa att projekt hanteras enligt praxis som kommer att bidra till 

hållbar utveckling.   

Trots att många byggföretag undersöker hållbarhetshantering och publicerar 

hållbarhetsrapporter är deras huvudsakliga inriktning i arbetet oklart, Aarseth et al. (2017) 

menar att hållbarhetsarbetet ofta drivs mer tillfälligt än med en tydlig strategi. Vidare påpekar 

Aarseth et al. (2017) att det finns omfattande forskning för identifiering och bestämning av 

olika hållbarhetsaspekter avseende ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner och att 

den vetenskapliga forskningen är framstående när det gäller upprättandet av specifika 

hållbarhetsstrategier med fokus på hållbarhetsåtagandet. Bruzelius och Skärvad (2017) 

påpekar även att strategier och strategiska planer ofta utförs och utvecklas av en ledning utan 

involvering av andra medarbetare. Till följd av bristande delaktighet påverkas tillämpningen 

av framtagna strategier och planer negativt. Bruzelius och Skärvad (2017) menar dessutom att 

medarbetare kan ha svårt att applicera verktygen i praktiken under verkliga förhållanden då 

de strategiska planerna omfattar otillräckligt ingående och komplexa frågor som medarbetare 
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behöver beakta för att hantera organisatoriska utmaningar. Vidare påverkas engagemanget 

och förtroendet bland medarbetare då bristande handlingsberedskap begränsar deras 

möjlighet att hantera frågor och utmaningar företaget arbetar för. (Bruzelius & Skärvad, 2017)  

Ammenberg (2012) redogör för fyra miljöstrategiska områden med fokus och inriktning på ett 

managementperspektiv:   

• Uppfylla grundläggande krav  

• Riskhantering  

• Kostnadsbesparingar och möjliga intäkter inom verksamheten  

• Profilering  

 

Den första strategin, uppfyllandet av grundläggande krav, karakteriseras som passiv och 

myndighetsdriven då arbetet utgör en form av lägsta nivå där företag gör minsta möjliga när 

det gäller miljö-och hållbarhetsarbete. En orsak till att arbetet drivs av myndigheter är att 

företag ser miljöåtgärder som onödiga kostnader. Strategin kan grunda sig i att ledningen inte 

upplever några affärsmässiga fördelar med högre miljöprestanda och innehar en inställning 

om att miljöarbetet enbart innefattar kostnader. Därmed negligeras kostnadsbesparingar och 

profilering som en god miljö-och hållbarhetsstrategi kan tilldela. Uppfyllandet av lagkrav 

innefattar främst kontroll av de lagar som omfattar sektorn och branschen och se till att dessa 

efterföljs, åtgärder som utbildning och införandet av nya rutiner kan vara en del i det 

strategiska arbetet. Miljö-och hållbarhetsarbetet innefattar även omfattande 

riskhanteringsarbete vilka kan omfatta bränder, läckage, utsläpp och skadliga ämnen men 

också risken för ny lagstiftning, ändrat kundbeteende och konkurrensmässiga faktorer. 

(Ammenberg, 2012) Vidare påpekar Ammenberg (2012) vikten av att kartlägga och värdera 

olika risker samt vidta lämpliga åtgärder för att förebygga riskerna och minimera de negativa 

effekterna. I likhet med Ammenbergs (2012) miljö-och hållbarhetssyn instämmer och påpekar 

ett flertal forskare och analytiker att miljöarbetet kan generera kostnadsbesparingar (Porter, 

1996; Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2005). Ammenberg (2012) menar att strategin bygger 

på att uppfylla grundläggande krav och effektivisera det interna arbetet genom att hitta möjliga 

förbättringar inom material- och energiåtgång, processer och avfallshantering.   

Goda miljöprestationer kan generera affärsmässiga fördelar gentemot konkurrenter och stärka 

kundrelationer. Ett företag med hög miljöprestanda kan aktivt ta fördel av att förändra 

reglerna på marknaden genom att exempelvis skapa märkningar, standarder eller regler till 

företagets fördel. Om ett företag påvisar att en högre miljöprestanda är teknisk och ekonomisk 

hållbar kan även andra företag tvingas anpassa sina verksamheter vilket kan leda till 

svårigheten att klara efterfrågade krav och tvingas därmed dra på sig extra kostnader. 

Förutsättningen att profilera sig inom miljö-och hållbarhetsfrågor är att det finns en 

efterfrågan och betalningsvilja. Strategin bakom profilering är att integrera miljöfrågor i det 

affärsstrategiska arbetet där miljö får en mer central roll i förhållande till traditionella 

affärsrelaterade aspekter som pris och kvalité. (Ammenberg, 2012)  
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2.1.2 Kultur och sociala aspekter 

Begreppet organisationskultur introducerades redan i slutet av 1970-talet och bidrog till en 

stor kommande vetenskaplig uppmärksamhet. Genom insikter från sociologi och antropologi 

hävdade organisatoriska forskare att organisationer kan ha olika kulturer eller uppsättningar 

av gemensamma värderingar, övertygelser och normer som styr organisatoriska medlemmars 

attityder och handlingar. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015; Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014) Forskare hävdade att organisationskulturen skulle kunna påverka 

organisatoriska resultat väsentligt, vilket innebar att kulturen skulle kunna användas som en 

resurs för att påverka arbetstagarnas handlingar, skilja företagen från varandra och skapa 

konkurrensfördelar för dem med överlägsna kulturer. Som sådan har förståelsen av 

organisationskulturen traditionellt sett en aveny för att utrusta företagsledare med de verktyg 

som behövs för att möjliggöra effektiv prestanda genom skapandet och förvaltning av lämplig 

kultur. (O’Donnell & Boyle, 2008; Eriksson-Zetterquist et al., 2015; Oliver, 2011) Även om 

tidigare studier inom organisationskultur redovisat det som konsekvent bland medlemmar, 

över nivåer och mellan avdelningar, talar efterföljande forskning om möjligheten till 

heterogena manifestationer av kultur inom en enda organisation. Vilket tyder på att skapandet 

och upprätthållandet av en önskad organisationskultur kan vara mer komplex och nyanserad. 

(Yazici, 2015; Sugita & Takahashi, 2013; Ammenberg, 2012; Bruzelius & Skärvad, 2017)  

Organisatorisk kultur definieras som delade övertygelser och preferenser bland medlemmar i 

en organisation, i synnerhet mellan nedre och övre hierarkin. Denna kulturella homogenitet 

är emellertid en komplex uppsättning kunskapsstrukturer som organisationsmedlemmar 

använder för att skapa socialt beteende. Förutom möjligheten att integrera dagliga aktiviteter 

kan organisatorisk kultur också hjälpa organisationer att anpassa sig till den yttre miljön. 

(Yazici, 2015) Faktum är att organisatorisk kultur består av ett flertal sammansatta element 

som påverkar och bestämmer en organisations samlade kultur. Lindkvist et al. (2014) redogör 

fyra centrala påverkansfaktorer, se figur 1.   

  

Figur 1 En organisations samlade kulturpåverkansfaktorer (Lindkvist et al., 2014)  
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Lindkvist et al. (2014) menar att kultur omfattar ett samspel mellan interna och externa 

faktorer, som ömsesidigt påverkar varandra. Vidare hävdar författarna att de ständiga 

förändringsströmmarna i samhället ger upphov till förändrade värderingar, inställningar och 

auktoritet bland individer och organisationer, vilket leder till förändrade samhälleliga livs och 

värderingsmönster. Särskilt uppmärksammat inom miljöområdet, där även politiska beslut 

har ett inflytande och uppmanar företag och organisationer att ta ett större socialt ansvar. Nya 

marknads- och konkurrensförhållanden påverkar visserligen attityden i organisationen och 

kräver nya strategier. En sådan utveckling kan dock vara problematiskt då uppförandet av en 

ny organisatorisk värdegrund ofta ger upphov till ett förändringsmotstånd. Vidare menar 

Lindkvist et al. (2014) att motståndet främst utgör ett missnöje kring förändrade 

kommunikationsmönster, speciellt språkliga och interkulturella förändringar.   

Som tidigare nämnt redogör ett flertal studier för att organisatorisk kultur påverkar 

organisationens prestanda, särskilt ekonomisk utveckling. På samma sätt förväntas 

organisationskulturen också kunna påverka verksamheters miljömässiga och sociala resultat. 

(Sugita & Takahashi, 2013; O’Donnell & Boyle, 2008) Det hör till ledningens viktigaste uppgift 

att föregå med gott exempel och lyfta fram samt betona organisatoriskt betydande värderingar 

och normer. Genom ledningens initiala kulturform får medlemmarna insikt i hur de förväntas 

agera, handla och lösa organisatoriska problem. Ledningens beteende är det som följaktligen 

medarbetarna tenderar att efterlikna och uppträda efter. (Eriksson-Zetterquist et al., 2015; 

Lindkvist et al., 2014) Projektbaserade organisationer är för sin framgång ofta beroende av 

medarbetares självständiga beslut. För att beslut ska fattas inom organisationens önskan är 

det viktigt att kulturen är väl förankrad i hela organisationen och att det råder enlighet till 

organisatoriska värderingar. Därmed är det av betydelse att ledningen förmedlar de 

värderingar, mål och den filosofi de vill ska prioriteras i organisationen för att medlemmar ska 

känna ansvar, engagemang och bidra till en förbättrad nivå. (Bruzelius & Skärvad, 2017; 

Ammenberg, 2012)   

2.2 Organisatoriskt lärande 

Organisatoriskt lärande framträder som processen en organisation tillämpar för att utveckla 

insikter, kunskaper och lärdomar från tidigare erfarenheter för förbättring av nuvarande och 

framtida prestationer (Koch & Thuesen, 2013; Kanapeckiene et al., 2010; Hung et al., 2011). 

Processen innefattar kontinuerlig förbättring av handlingar genom kunskap och förståelse och 

kräver systematisk integration och kollektiv tolkning av ny kunskap som leder till kollektiva 

organisatoriska åtgärder (Koch & Thuesen, 2013). Vidare ökar inlärningsprocessen 

anpassningsförmågan till förändringar och kan därmed leda till konkurrensfördelar (Ramona 

& Stancovici, 2016).  

Organisationsinlärning är en dynamisk ömsesidighet mellan inlärningsprocesser på individ- 

och gruppnivå som sker när organisationen tillämpar kodifierad, tydlig och tyst kunskap. 

Inlärningen förekommer dels när organisatoriska mål uppnås när sambandet mellan åtgärder 

och utfall är tydligt samt vid identifiering av ojämlikheten mellan avsikter och utfall. (Popper 

& Lipshitz, 2000; Koch & Thuesen, 2013; Del Giudice & Maggioni, 2014) Ett singel- och 
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dubbellooplärande utgör olika tillvägagångssätt för hur kunskap erhålls. Singellooplärande 

beskrivs som en situation som syftar till att lösa förändringar och problem som uppstått till 

följd av skillnaden mellan förväntade och uppnådda resultat genom anpassning. Människor, 

grupper eller organisationer anpassar handlingsberedskap för att mildra och förbättra 

situationen i enlighet till problemet, åtgärder styrs av befintlig kunskap och ger därmed 

kortsiktiga lösningar. Ett dubbellooplärande undersöker och analyserar istället 

bakomliggande faktorer till uppkomsten av problemet. Därmed åtgärdas problemen genom 

djupare utvärdering och evaluering vilket skapar ny reviderad kunskap. (Stary, 2014; Stern, 

2014) Kunskapen används sedan för att förbättra organisationsprestandan genom ökat 

intellektuellt kapital. Ny erhållen kunskap är en förutsättning för effektiv organisatorisk 

inlärning vilket även möjliggör snabbare lärande gentemot konkurrenter och är avgörande för 

organisatorisk framgång och överlevnad. (Seleim & Khalial, 2011)    

2.2.1 Kunskap och kunskapshantering 

Kunskapshantering innefattar integration av människor, processer och teknik för att uppnå 

hållbara resultat av prestationsförbättring genom lärande och utgörs av en process för att 

erhålla, distribuera och tillämpa information och kunskaper inom organisationen.(Seleim & 

Khalial, 2011) Enligt Jabrouni et al. (2011) baseras kunskap på information från erfarenheter 

som är tillämpbara för att lösa relevanta problem. Hanteringen utgörs av en process som 

förändrar formen av individuell kunskap till kunskapsgrupper och organisationer och utgörs 

av fyra huvudkategorier: skapande, lagring, överföring och applicering. (Ignacio, Manrique & 

Cuellar, 2017)   

Kunskap kan förvärvas via tyst eller explicit kunskap genom socialisering, internalisering, 

externalisering eller en kombination av samtliga. Explicit kunskap utgörs främst av kodad 

information där kunskapen anträffas i fakta, teorier, principer och dokumenterat material som 

specifikationer eller designteckningar. Tyst kunskap är emellertid svårare att dokumentera, 

uttrycka och förmedla eftersom att den är inbäddad inom individer genom erfarenhet, 

värderingar och normer. Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver följande fyra metodiker för att 

förvärva ny organisatorisk kunskap:  

Explicit till explicit:  Information sammanställs i textdokument av sakkunnig individ inom 

ett specifikt område. Kunskap förvärvas genom att andra tar del av och 

läser textdokumentet.  

Tyst till tyst:  En individ tar in ny kunskap genom observation och övning från en 

annan kompetent individ.   

Tyst till explicit:  En individ bidrar med innovativ idé genom erfarenheter och uttrycker 

detta till läsbar information som andra kan ta del av.   

Explicit till tyst:  Decentralisering av ny kunskap påbörjas inom hela organisationen och 

de anställdas befintliga kunskap utvidgas. Dokumenterad information 

övergår till ny inbäddad individbaserad kunskap.  
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Till följd av projektifiering är relationen mellan projekten inom en organisation av lägre grad 

vilket bidrar till låg kunskapsdelning mellan projekt. Projektens temporära karaktär skapar en 

konkurrens om resurser, ekonomi och uppmärksamhet, där tid och kostnad utgör de främsta 

barriärerna för hantering av kunskap. Därmed begränsas inlärning och reflektion vilket leder 

till att erhållen kunskap från tidigare projekt inte appliceras på framtida projekt, tendensen att 

göra om liknande problem är därför vanligt förekommande. Lärande och överföring av ”best 

praxis” påverkas framförallt av att tid och kostnader utgör ett stort hinder och prioriteras högt 

inom projekt. (Akhavan, Zahedi & Hosein, 2014; Pemsel & Wiewiora, 2012)   

2.2.2 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföring beskrivs som en strukturerad process för kapitalisering, bearbetning 

och utnyttjande av kunskap som härrör från analys av positiva och/eller negativa händelser 

(Potes Ruiz, Kamsu Foguem & Grabot, 2014). Återföring tillämpas för att gradvis stärka 

kunskapen inom en organisation utifrån en serie av händelser vilket främjar utvecklingen av 

förebyggande och korrigerande lösningar och spridning av god praxis för att lösa observerade 

problem (Meiling, Lundkvist & Magnusson, 2011; Lundkvist, 2015).  

Figur 2 illustrerar processen för hur ny kunskap kan förvärvas genom erfarenhet. Potes Ruiz 

et al. (2014) hävdar att erfarenhet omvandlas till kunskap utifrån analys och reflektion av 

tidigare projekt. Erhållen kunskap kan därmed appliceras och tillämpas på framtida projekt.   

(Potes Ruiz et al., 2014; Sveriges arkitekter, u.å.) Erfarenhet anses enligt Lundkvist, Meiling 

och Vennerström (2010) vara högst eftertraktat vid problemlösning. Informationen kan 

därmed baseras på lagrad sökbar information, kontinuerliga möten eller 

avvikelserapportering. Vidare poängterar Lundkvist et al. (2010) att ett vanligt förekommande 

problem inom byggprojekt är avvikelserapportering, som enbart utgörs av nyckeltal. Ett 

hanterbart tillvägagångssätt är istället att stegvis bryta ner nyckeltal och skapa tillgänglig 

information kring avvikelsen (Lundkvist et al., 2010; Gluch, 2009; Lundkvist, 2015). Ett annat 

uppmärksammat hinder inom projektbaserade organisationer beträffande erfarenhet är den 

föränderliga omgivningen och projektens karaktär, vilket kan leda till att viss erfarenhet är 

obrukbar. Vidare återförs sällan den kunskap som erhålls inom specifika projekt till följd av 

dess upplösning, deltagarna bär istället en djupare inbäddad kunskap.   

 

Figur 2 Erfarenhetsåterföring mellan projekt (Sveriges Arkitekter, u.å.)  
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En fungerande process av återföring av kunskap, information och erfarenhet är väsentligt för 

att förebygga uppkomsten av likartade problem vilket påverkar effektiviseringen och 

konkurrenskraften (Gluch, 2009). Erfarenhetsåterföring kan även vara avgörande som 

beslutsunderlag där långsiktiga effekter av materialval kan möjliggöras med rätt 

beslutsunderlag baserat på kunskap och erfarenhet. Genom dokumenterad information kan 

praktisk nytta tillämpas vid byggprojekt med liknande förutsättningar, dock är det vanligt 

förekommande att dokumentationen försvinner i olästa rapporter vilket leder till att 

kunskapen inte kommer till användning. (Rönn, 1998; Jabrouni et al., 2011)  

2.2.3 Beslutsprocess och beslutstagande 

Projektbaserade organisationer omfattar en mängd processer och aktiviteter där 

beslutsfattandet är en central aktivitet för fastställande av gemensamma målsättningar. 

Beslutsprocessen omfattar en mängd idéer och föreställningar om hur en organisation bör 

fungera och vilka målsättningar som är legitima. Beslutsfattandet inbegriper även 

organisatoriska förhållanden som kan innefatta en organisations betraktelsesätt mellan kort- 

och långsiktiga mål och mellan motstridiga krav som lönsamhet i relation till miljöhänsyn. 

(Eriksson-Zetterkvist & Styhre, 2012)   

Bruzelius och Skärvad (2017) menar att beslutsfattandet bör vara målinriktat och rationellt. 

Genom att klargöra målsättningar, identifiera tänkbara handlingsalternativ samt fastställa 

konsekvenser av varje handlingsalternativ kan ett optimalt handlingsalternativ fastslås. 

Beslutsprocessen genomgår sällan denna ideala process gällande beslutfattandet. Ofta är 

antalet handlingsalternativ få och konsekvenserna klargörs sällan helt. Därmed ersätter 

satisfiering optimering, och beslutsprocessen avslutas innan det optimala 

handlingsalternativet identifierats. Orsaken till den satisfierade beslutsprocessen beror många 

gånger på tids-och/eller kostnadsrestriktioner men också på begränsade kunskaper. (Bruzelius 

& Skärvad, 2017)   

Information, kompetens och erfarenhet är av betydelse för att fatta godtyckliga beslut (Sveriges 

Byggindustrier, 2018; Gluch, 2006). Eftersom att möjligheten att påverka ett projekt är störst 

i tidiga skeden påpekar Lahtinen, Liesö och Hämäläinen (2017) vikten av att involvera aktörer 

tidigt i beslutsprocessen, eftersom att valmöjligheterna minimeras i sena skeden. Gluch (2006) 

redogör för att byggindustrin många gånger inbegriper en decentraliserad beslutskultur där 

varje projekt har utrymme att fatta beslut distanserat från det centrala organisatoriska 

ledningssystemet. Vidare förekommer låg interaktion mellan beslutsfattare vilket leder till att 

beslut fattas utan att bemöta miljöhänsyn. Moberg et al. (1999) redogör flertal verktyg för att 

fatta miljömedvetna beslut: miljökonsekvensbeskrivning, livscykelanalys, 

miljöledningssystem, miljömärkning och checklistor. Verktygen syftar till att öka förståelsen 

och skapa förutsättningar för goda beslutsunderlag och främja beslutfattares förmåga att fatta 

optimala beslut (Moberg et al., 1999).   
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2.2.3.1. Livscykelanalys som verktyg för beslutsfattning 

Ett livscykelperspektiv betraktar all miljöpåverkan från alla processer i en produkts livscykel, 

från utvinning till avfallshantering. Undersökningen utgör bedömning av material- och 

energiåtgång samt emissioner som leder till miljöpåverkan. (European Commission, 2016; 

Liljenström et al., 2015; Ammenberg & Hjelm, 2013) Livscykelperspektivet skapar 

förutsättningen att identifiera en produkts största miljöpåverkande poster genom analys av 

tekniska alternativ och alternativ för att minimera miljöpåverkan av en process eller produkt.   

Enligt Erlandsson och Malmqvist (2017) har byggsektorns miljöpåverkan förskjutits från 

driftskede till uppförande. Vidare har Boverkets Byggregler (BBR) inte reglerats för att 

samordna ett livscykelperspektiv inom utformning, projektering och färdigställande 

(Erlandsson & Malmqvist, 2017). Eftersom att processerna är omfattande och komplexa är 

tillämpningen av livscykelanalyser begränsad vilket medför att avgränsningar och förenklade 

antaganden krävs (Ammenberg & Hjelm, 2013). Ammenberg och Hjelm (2013) poängterar 

vikten av att förebygga och minimera miljöproblem i tidigt skede, redan i produktdesignen, för 

att öka förutsättningarna av miljöanpassning. Vidare utgör bristande tillgänglighet av data en 

begränsning att ta fram exakta värden. Nyckeltal och erfarenhet utgör verkställandet av 

livscykelanalyser i tidigt skede för att möjliggöra identifiering av eventuella åtgärder, 

justeringar genomförs när tillgänglig data erhålls (Jonsson, 2016). Utförandet av 

livscykelanalyser är därmed tidskrävande och beroende av insamlad miljödata och 

information, vilket påverkar tillämpningen av verktyget (Kellner, 2017).   

Livscykelanalyser kan användas vid beslutsfattande, utveckling och inköp, lärande av 

förbättringsmöjligheter och nyckeltal samt vid kommunikation av miljödeklaration (Baumann 

& Tillman, 2004). Livscykelanalyser har flera användningsområden och dess omfattning inom 

organisationer varierar. Figur 3 illustrerar livscykeltrappan (LCA-trappan) som beskriver 

möjlig utbredning av livscykelanalyser. (Jonsson, 2016)  

  

Figur 3 LCA-trappan (Johansson, 2016)  

Trappsteg 1: Dokumentation sker i den egna organisationen för att utvidga kunskapen kring 

livscykelanalyser.  

Trappsteg 2:  Livscykelanalys tillämpas för att förbättra den egna produkten.  
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Trappsteg 3: Livscykelanalys appliceras i jämförelse av byggdelar, kräver entydig definition 

av funktionskrav och livslängd på produkten.  

Trappsteg 4: Livscykelanalys används för jämförelse mellan byggnationer med liknande 

förutsättningar gällande funktion och livslängd utifrån specificerade 

funktionskrav.   

Beroende på organisatoriska förhållningssätt kan ovanstående strategier, LCA-trappan, uppnå 

resurseffektivisering och därmed reducera produkters miljöpåverkan. Vidare varierar 

tillämningen och syftet med livscykelanalyser inom organisationer beroende på kunskap och 

målsättning. Trappsteg 1 redogör för ett behov av organisatoriskt kunskapslyft medan 

organisationer belägna i trappsteg 4 aktivt arbetar med livscykelanalyser för att förebygga och 

minimera emissioner. Förutsättningen för effektiv hantering av livscykelanalyser kräver 

kontinuerlig analys av produkters och processers miljöpåverkan. Därmed bör livscykelanalyser 

integreras som informationssystem inom byggprocessen för identifiering av potentiella 

miljöindikationer och handlingsalternativ. (Erlandsson, Lindfors & Jelse, 2013; Boverket, 

2015)  

2.3 Förändrings- och förnyelseförmåga  

Den svenska byggsektorn befinner sig i ett föränderligt tidevarv vilket både skapar nya 

förutsättningar och innebär nya utmaningar (Bruzelius & Skärvad, 2017). Branschen har länge 

betraktats som konservativ och icke-innovativ. Konsekvensen av ett kommande 

miljöparadigmskifte ställer krav på att branschen behöver bli mer innovativ och nyskapande. 

(Zhang et al., 2015) Vidare ställer det krav på organisationers förmåga att anpassa sig till 

omvärldens krav, förutsättningar och villkor (Bruzelius & Skärvad, 2017). 

Ett avgörande inslag i byggbranschen i samband med förnyelseförmågan är den dominerande 

användningen av projektorganisationer. Projektens karaktär och dess aktiviteter är därmed 

viktiga vid övervägande av innovation, eftersom det skapar diskontinuiteter i 

kunskapsutveckling och överföring mellan projekt och aktörer. Projekt innehåller ofta 

problemlösande element och på grund av sin enstaka karaktär uppkommer nya problem som 

inte kan ignoreras och måste hanteras inom projektets tidsram. Med tiden skapar det 

möjlighet till diversifiering av kunskap inom organisationen. Samtidigt är det emellertid den 

mest negativa aspekten av byggbranschen i relation till förnyelse på grund av svårigheten att 

uppnå ett kollektivt lärande över tiden. De flesta innovationer kräver mer än ett individuellt 

lärande, vilket gör långsiktiga förändringar möjliga. För att lösa problemen måste lösningarna 

som uppnåtts läras, kodifieras och tillämpas på framtida projekt. Kunskap som stannar tyst är 

svår att hantera. (Håkansson & Ingemansson, 2013) Bruzelius och Skärvad (2017) hävdar att 

lärande och kunskapsutveckling är nyckelkomponenter både för utveckling av ett 

affärsförhållande och för ett enskilt företag. Att förstå hur lärandet hanteras inom 

byggnätverket är således avgörande för att förstå drivkrafterna för förnyelse.   

Organisationsförändring kan innefatta innovation av komponenter, system och relaterade 

processer för att öka projektets prestanda samtidigt som tid och kostnader reduceras (Winch, 
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2003; Voordijk, Meijboom & de Haan, 2006). Förmågan att hantera förändrade kontextuella 

krafter har blivit en viktig determinant för konkurrensfördelar och organisationsöverlevnad 

(D’Aveni, 1994). Vad som driver och hindrar en förändring och/eller en förnyelse inom 

byggandet kan bero på interna och externa krafter. De externa krafterna för organisatoriska 

förändringar kan utgöras av tekniska, politiska och kulturella krafter. Förändringstakten och 

konkurrenstrycket är främsta drivkrafter för organisationsförändring, även globalisering och 

sociala sammanhang samt lagar och förordningar är starka drivkrafter (Jick, 1995; Pascale, 

Millemann & Gioja, 1996; Brimley & Garfield, 2009). Vidare hävdar Håkansson och 

Ingemansson (2013)  att det starka fokuset på pris i samtliga delar av försörjningskedjan utgör 

ett stort hinder för förnyelse.   

Ett annat hinder som uppmärksammats är att det inte finns tillräckligt med tid för utveckling 

eftersom företagen är upptagna med andra pågående projekt. Detta lämnar liten möjlighet till 

att etablera relationer eller prova nya arbetsmetoder. Från ett kortsiktigt och prisfokuserat 

perspektiv finns det lite incitament för teknisk utveckling, eftersom det ofta kräver betydande 

och långsiktiga investeringar. Externa krafter kan vara starka drivkrafter för organisatoriska 

förändringar men förändring kan likaväl utlösas av interna faktorer. Interna behov av 

omorganisation, tillväxt och högre lönsamhet, konflikt mellan organisatoriska komponenter 

och den föränderliga karaktären samt sammansättningen av arbetsstyrka redogörs som de 

främsta interna drivkrafterna för organisationsförändring (Robbins, 2003; Mullins & Christy, 

2013). Som tidigare nämnt är förändring en förutsättning för att organisationer ska överleva 

på längre sikt, men det utesluter inte att förnyelse kan vara riskabelt (Lindkvist et al., 2014).  

Tabell 1 Sammanställning av drivkrafter och hinder för organisatoriskt lärande (Egen 

konstruktion)  

Drivkrafter för förnyelse Hinder för förnyelse 

• Idéer och synpunkter från medarbetare 

• Krav och synpunkter från kund 

• Tekniska problem som krävt lösning 

• Idéer och synpunkter från tekniska 
konsulter och arkitekter 

• Konkurrens från andra svenska 
byggföretag 

• Information från statliga myndigheter 

• Kurser och utbildning 
 

• Ofta stark fokusering på lägsta pris i alla 
led 

• Alltför kort tid mellan beställning och 
byggstart 

• Otillräcklig lönsamhet 

• Tidsbrist – fullt upp med pågående 
projekt 

• Avtalsformen för yrkesarbetare 

 

Effekterna av förändring på struktur, människor och teknik kan ha synergiska effekter som 

istället för att förbättra förändringen kan orsaka problematik. Resistens mot förändring är en 

naturlig mänsklig reaktion och sammanhänger ofta enligt Lindkvist et al. (2014) om en 

osäkerhet kring arbetsinnehållet i framtiden och känslan av tappad kontroll. Vidare menar 

Kanter, Stein och Jick (2003) att förändringsmotståndet även kan orsakas av bristande 

bakgrundsinformation och oklara följdverkningar. För att minska oönskade reaktioner är det 

viktigt att skapa insikt om samt förståelse för behovet av förändring. Den bakomliggande 

orsaken till förändring är ofta strävan efter större effektivitet. Att upprätthålla en organisations 

förändringseffektivitet är därmed nödvändigt för att möta det förändringsmotstånd som kan 
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uppkomma. Det krävs dessutom att förändringsbehovet upptäcks i tid samt genomförs på rätt 

sätt och vid rätt tidpunkt. (Bruzelius & Skärvad, 2017)   

Att involvera medarbetare i förändringsprocessen är en förutsättning för framgångsrik 

förändring. Vidare redogör Bruzelius och Skärvad (2017) att beroende vad för förändringar en 

organisation står inför bör tillvägagångssättet strategiskt baseras på omfattning likaså påpekar 

författarna att information, utbildning och kunskap är av betydelse i genomförandet av 

förändringsarbete och för att tillmötesgå eventuellt förändringsmotstånd.  
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3 METOD 

I detta avsnitt behandlas metodgenomgången som beskriver studiens tillvägagångssätt. 

Samtliga vägval och metoder diskuteras och motiveras. Inledningsvis behandlas studiens 

forskningsstrategi och forskningsdesign, därefter redogörs metodiker för insamling av 

material för att slutligen avsluta avsnittet med en metoddiskussion kring eventuella hinder och 

påverkansfaktorer.  

3.1 Forskningsstrategi 

En kvalitativ forskningsstrategi tillämpas i syfte att undersöka hur miljöaspekten kan 

uppmärksammas i större omfattning och dess implementeringsmöjligheter inom val och 

beslut i byggprocessens tidiga skeden. Otaliga studier redogör för byggprocessens 

klimatbelastningar men sällan betraktas miljöperspektivet i kontext till organisatoriska 

perspektiv. Till följd av detta kommer studiens vetenskapliga utredning förhålla sig till en 

iterativ ansats, där befintlig teori testas och behandlas mot ny empirisk data utifrån intervjuer 

och observationer. Detta angreppsätt är att föredra för att få en djupodlad förståelse för hur 

individer betraktar och ser på fenomenet. Även om flertal forskare menar att distinktionen 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är tvetydlig redogör Bryman och Bell (2017) för att 

ansatserna står för olika forskningsstrategier som skiljer sig åt med hänsyn till teori, 

kunskapssyn och ontologisk ståndpunkt (Ahrne & Svensson, 2015; Patel & Davidson, 2011; 

Olsson & Sörensen, 2011). Beträffande det abduktiva synsätt studien förhåller sig till i relation 

till teori och forskning anses den kvalitativa strategin vara mest fördelaktig. Insamlingen av 

intervjuer och observationer är därmed mer inriktade på ord än kvantifiering (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

Bryman och Bell (2017) definierar vetenskap som ett systematiskt, oberoende och kritiskt 

sökande efter ny kunskap utifrån en problematisering. Forskningsfrågorna är upprättade 

utifrån den problematik som identifierats inom byggbranschen och dess byggprocess. Det 

studerande området anses inte ha utforskats i tillräcklig grad varpå denna studie syftar till att 

belysa dessa. Forskningsfrågorna har identifierats baserat på luckor i litteraturen som utgör 

grunden i arbetet och i valet av studiens angreppsätt. Därtill är visionen att öka förståelsen för 

fenomenet och ge metodologiskt bidrag.  

3.2 Val av forskningsdesign 

Forskningsdesign betraktas enligt Bryman och Bell (2017) som en strukturell modell för 

styrning och vägledning av metodval och analysverktyg. Vidare menar Bryman och Bell (2017) 

att det är viktigt att åtskilja forskningsdesign och forskningsmetod eftersom att ena behandlar 

modeller och andra tekniker. Valet av forskningsdesign avser det empiriska material som 

insamlas i syfte att begripa ett visst fenomen (Blomkvist och Hallin, 2015). Forskningsdesignen 

utgör ofta ett ställningstagande av ett antal dimensioner och aspekter studien förhåller sig till 
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för vidare analys medan forskningsmetoden enligt Bryman och Bell (2015) motsvarar den 

teknik och instrument som tillämpas för insamling av data. Till följd av studiens komplexitet 

och bristande vetenskapligt underlag inom området genomförs en fallstudie. Blomkvist och 

Hallin (2017) menar att en fallstudie är lämplig att tillämpa som forskningsdesign för att 

utforska, förklara eller beskriva det fenomen studien avser. Dessutom anser Blomkvist och 

Hallin (2017) att det redogör en verklighetstrogen bild av fenomenet. Fallstudieobjektet är valt 

baserat på förmågan att betrakta och belysa forskningsområdena mer ingående. Därmed 

ansågs det fördelaktigt att undersöka byggföretaget Skanska Sverige AB som är med i 

utvecklingen att driva miljö- och hållbarhetsfrågor inom byggsektorn, där en detaljerad 

granska av objektet genomförs i förhållande till studiens forskningsområde. En fallstudie som 

behandlar ett specifikt fall kan emellertid inte vara representativt för en hel sektor, därmed 

kan ingen statistisk generaliserbarhet studeras. Däremot kommer en analytisk 

generaliserbarhet betraktas och diskuteras genom analys av studiens tillämpbarhet i andra 

liknande fall. Eftersom att flera företag inom branschen befinner sig i liknande situationer 

anses det möjligt att genomföra och studera fallets generaliserbarhet.   

Analysen av fallstudieobjektet utgörs av flera nivåer för att betrakta hur olika perspektiv 

påverkar fenomenet. I detta fall kommer analysnivån behandla individer, grupper och 

organisationen. Samtliga nivåer betraktas för att erhålla djupare förståelse för hur olika 

faktorer samspelar och påverkar varandra. Genom att analysera och beakta flera perspektiv, 

som bland annat projektorganisatoriska hinder och möjligheter samt sociala och kulturella 

faktorer, har nya dimensioner av fenomenet uppmärksammats som bidragit till nya upptäcker 

i förhållande till studieobjektet.  

3.3 Forskningsmetoder för insamling av data 

Fallstudien utgörs huvudsakligen av intervjuer med syfte att tillförse nya aspekter och 

individuella resonemang kring studiens forskningsfrågor. Intervjudata kompletteras även med 

dokumentinsamlingar och observationer.  

3.3.1 Dokumentinsamling 

Dokumentinsamlingen består av officiella dokument från statliga myndigheter såväl som 

organisatoriska dokument. De officiella dokumenten tillämpas för att få en inblick i 

byggsektorns allmänna miljö- och hållbarhetsarbete samt för ökad förståelse för sektorns 

miljöpåverkan. Den organisatoriska dokumentinsamlingen omfattar Skanskas interna 

dokument som därmed inte är offentliga och källhänvisas inte. Insamlingen sker från Skanskas 

intranät och används främst för att studera verksamheten och dess historia, arbetsmetodiker 

och verktyg. Detta är till fördel för att skapa en förståelse för verksamheten i relation till 

studieobjektet. Dokumentinsamlingen omfattar ingen konfidentiell eller känslig information 

som påverkar individer i organisationen.   
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All datainsamling genomgår kvalitativ innehållsanalys som är en strategi för sökning av 

bakomliggande teman i det insamlade materialet, vilket är önskvärt i studien för att identifiera 

ekvivalenta dimensioner (Bryman & Bell, 2017).  

3.3.2 Intervjumetodik 

Den semistrukturerade metodiken tillämpades vid studiens samtliga intervjuer. Utmärkande 

för semistrukturerade intervjuer är dess öppna frågor med tyngd på intervjupersonernas egen 

uppfattning och synsätt (Trost, 2010; Blomkvist & Hallin, 2017). Detta tillvägagångssätt är att 

föredra i denna studie då nya aspekter erhålls utifrån individers upplevelser och skapar en 

bredd och flexibilitet som är fördelaktigt för studiens undersökning. För att inte hindra 

uppkomsten av nya idéer eller synsätt utformades en intervjuguide. Guiden innefattar olika 

ämnesområden och frågeställningar som fungerar som stöd för intervjuaren, se bilaga 1. 

Intervjufrågorna karakteriseras som inledande, sonderande och tolkande. Intervjuarna är 

utformade så att intervjupersonernas svar följs upp med följdfrågor med anledning att skapa 

hög validitet av datainsamlingen.   

Enligt Bryman och Bell (2017) utförs de flesta kvalitativa undersökningar med ett målstyrt 

urval där relevans styr val av respondent. I samtliga intervjuer baseras urvalet av 

representanter från olika yrkeskategorier och positioner inom organisationen. 

Intervjufrågorna skiljer sig därmed till vilket yrkesområde respondenten tillhör, dock 

tillämpas intervjuguiden som stöd för att underlätta analysmöjligheterna. Totalt har tio 

intervjuer genomfört där samtliga respondenter representanter Skanska Sverige AB. Med 

hänsyn till att respondenternas identitet (namn, kön, ålder) inte påverkar studiens kvalitet och 

validitet är intervjuerna anonymiserade. Urvalet av respondenter valdes i samråd med 

handledare på Skanska och omfattar yrkestillhörigheter som ansågs kunna bidra positivt i 

förhållande till studieobjektet. Eftersom att studien behandlar egenutvecklade bostadsprojekt 

omfattar majoriteten av respondenterna regionerna Hus Stockholm Bostäder och Nya Hem 

Stockholm. Stödfunktionerna Teknik och Hållbar affärsutveckling inkluderas i intervjuerna till 

följd av att de utgör stödfunktioner inom verksamheten och bistår därmed med expertis inom 

utformning, byggnation samt miljö och hållbarhet. Nedan presenteras de yrkestillhörigheter 

respondenterna tillhör samt dess benämning i fortsatta studien. 
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Tabell 2 Sammanställning av respondenter (Egen konstruktion) 

Region Yrkestillhörighet Benämning Datum 

Hus Stockholm Bostäder 
 
 
 
 
 
 
Nya Hem Stockholm 
 
 
 
Teknik 
 
 
 
Hållbar Affärsutveckling 

Projektchef 
Projektchef 
Projektchef 
Projektchef 
Projektutvecklare 
 
 
Projektutvecklare 
Installationsledare 
 
 
Arkitekt 
Konstruktör 
 
 
Medarbetare 

PrC1 
PrC2 
PrC3 
PrC4 
PU1 
 
 
PU2 
I1 
 
 
A1 
K1 
 
 
HaU1 

Mars 2018 
April 2018 
April 208 
April 2018 
Mars 2018 
 
 
April 2018 
April 2018 
 
 
April 2018 
April 2018 
 
 
April 2018 

 

Samtliga respondenter kontaktades via mail med en intervjuförfrågan innefattande 

information om studien och syftet med intervjun. Därefter planerades tid och plats för 

intervjuerna. Majoriteten av fokusintervjuerna genomfördes på Skanskas huvudkontor i 

Stockholm och varade cirka en timme. Telefonintervju och Skypesamtal tillämpades som 

intervjumetodik i de fall då respondenterna inte hade möjlighet att genomföra intervjuerna 

personligt. Samtliga intervjuer spelades in med respondentens godkännande och antecknades 

även parallellt för att förebygga att felaktigheter uppstår. För att skapa förutsättningar för 

kvalitativ insamling transkriberas samtalen för att sedan analyseras utifrån kodning, resultatet 

behandlades konfidentiellt. Transkriberingarna betraktar enbart relevant information, dvs. 

innehållslösa samtal, skratt och pauseringar tas inte i beaktning. Kodning tillämpas för att 

sortera dimensioner med liknande karaktär, vilket är till fördel vid sökning av mönster. 

Därefter analyserades informationen utifrån de dimensioner som uppmärksammats från 

intervjuer i förhållande till studieobjektet, analysen utförs opartiskt med ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta angreppsätt är fördelaktigt och kan enligt Blomkvist och Hallin (2015) 

leda till oväntade upptäcker, vilket är en viktig dimension i den kvalitativa forskningen.   

3.3.3 Observationsmetodik 

I samband med att intervjuer genomfördes på Skanskas huvudkontor i Stockholm tillämpades 

en osystematisk observationsmetodik för insamling av information. Till fördel användes ingen 

observationsmall, en iakttagande observationsstudie genomfördes av individer och fysiska 

omgivningar i syfte att studera hur miljö, klimat och hållbarhet präglar organisationen. Detta 

ledde till nya upptäckter och tillförde nya aspekter i studien. Observationerna antecknades och 

analyserades kontinuerligt. Observationsstudien avser ett komplement till resterande 

insamlingsmetoder och fungerar främst som bekräftelse av insamlad data.   
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3.4 Metoddiskussion 

Studiens angreppsätt har bedrivits genom en kvalitativ fallstudie som utgörs av intervjuer, 

dokumentinsamlingar och observationer. Genom tidig litteraturgenomgång identifierades att 

miljö och hållbarhet inte uppmärksammats i tillräcklig grad inom byggprocessen. Till följd av 

denna identifiering framkom forskningsfrågorna som vill belysa dessa luckor. Angreppsättet 

anses relevant i förhållande till studiens forskningsfrågor då studien genom intervjuer tagit del 

av djupgående information om vilka utmaningar och hinder praktiker har i det dagliga arbetet 

i utförandet av mer miljömedvetna val och beslut. Informanterna, som tillhör olika 

yrkeskategorier, har uppmärksammat flera perspektiv och varit kritiska mot varandras 

yrkesområden. Vilket tillfört en större förståelse för olika rollers ansvarsområden och 

påverkansmöjligheter. Den interna dokumentinsamlingen från Skanskas intranät redogör i 

kontrast mot intervjustudien hur företaget ska arbeta beträffande miljö-och hållbarhetsfrågor 

medan den empiriska undersökningen presenterar den verklighetstrogna bilden från ett 

medarbetarperspektiv. Dessa presenteras till fördel enskilt i avsnitt 4 och 5 och analyseras och 

diskuteras i kontext till varandra i kommande avsnitt. Detta för att underlätta läsningen och 

skilja synsätten åt mellan företagets vision och medarbetarnas tyckande. Insamlingen gör det 

möjligt att studera brister och barriärer som förekommer inom organisationen som begränsar 

verkställandet av miljö-och hållbarhetsåtgärder.   

Eftersom att studien är strikt tidsbegränsad är omfattningen av intervjustudien begränsad. 

Antalet interna konsulter utgör en liten del i studien där endast en arkitekt och konsult 

intervjuats. Därmed stärks inte informationen i samma utsträckning som för projektchefer och 

projektutvecklare eftersom de utgör en större omfattning med högre bedömningsmöjligheter. 

Genomförandet av fler intervjuer med interna konsulter, som ofta är mycket delaktiga i 

byggprocessens tidiga skeden, hade varit fördelaktigt för att få en djupare förståelse för de 

specifika yrkesrollernas hinder och ansvarsområden. Det förekom dock svårigheter i att 

kontakta lämpliga intervjupersoner och således boka tid för intervju. Detta begränsade och 

påverkade både antalet och valet av yrkeskategorier. Vidare genomfördes fåtal intervjuer via 

telefonsamtal och Skype vilket kan ha olika konsekvenser. Dels begränsar det möjligheten att 

bekräfta uppriktighet och sannfärdighet men i motpol kan det även ha positiva effekter som 

minskar obehag och minimerar interaktionspåverkande faktorer som kön, ålder, klädsel, etc. 

De icke-visuella intervjuerna begränsade även observationsmöjligheter som enbart 

genomfördes i samband med de fokusintervjuer som genomfördes på Skanskas huvudkontor. 

Eftersom att organisatorisk kultur omfattar en del av studien har dessa observationer varit 

lämpliga och till fördel för att studera hur kultur förmedlas i organisationen och betraktas av 

medarbetare.   

Studien förhåller sig till etiska principer och betraktar frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet. Med fördel har samtliga respondenter mottagit en intervjuförfrågan med 

information om studien och intervjuerna samt haft möjlighet att därefter besluta för en 

medverkan eller inte. All information har varit tydlig och informativ med möjlighet att ställa 

frågor. Inspelningarna av intervjuerna skedde i samråd med respondenterna där all hantering 

av information behandlats konfidentiellt. Angreppsättet vid insamling av data anses därmed 

vara trovärdig och ger en verklighetstrogen bild av studien.   
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Angreppsättet vid analys av empiri utgår från ett projektledningsperspektiv och hanteras via 

kodning. Detta tillvägagångssätt har varit fördelaktigt för att studera hur olika roller betraktar 

olika perspektiv, samt för att erhålla repetitiva dimensioner. Den empiriska analysen har i 

kontext till litteraturen diskuterats i förhållande till studiens forskningsfrågor och resulterat i 

rekommendationer Skanska och eventuella organisationer inom byggbranschen kan vidta.  
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4 FALLSTUDIEOBJEKT 

I detta kapitel redogörs fallstudieobjektet Skanska Sverige AB. Organisationen beskrivs 

översiktligt för att därefter behandla studiens specifika objekt – Hus Stockholm Bostäder och 

Nya Hem Stockholm. Vidare beskrivs även Skanskas arbetssätt och förhållningssätt gällande 

miljö- och hållbarhetsarbetet. Slutligen redogörs Skanskas byggprocess för egenutvecklade 

bostadsprojekt, innefattande både Nya hems projektutvecklingsprocess och Hus byggprocess. 

Eftersom att stor del av kapitlet utgörs av intern information från Skanskas intranät är 

källhänvisningen begränsad till följd av att informationen inte är tillgänglig för allmänheten.   

4.1 Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige bedriver entreprenadverksamhet inom verksamhetsgrenarna Industrial 

Solutions, väg och anläggning samt husbyggnation och upprustning. Utöver 

entreprenadverksamheten bedriver verksamheten även en projektutvecklingsverksamhet 

inom bostäder och kommersiella lokaler. Verksamhetsgrenen Hus, som studien avser att 

behandla, innefattar byggnationer av samhällsfastigheter, bostäder, kommersiella lokaler och 

behandlar även upprustning och renovering. Verksamhetsgrenen ansvarar för att skapa, leda, 

styra och utveckla husverksamheten inom Skanska Sverige och är uppdelat i femton regioner, 

varav Hus Stockholm Bostäder är en av dessa. Skanska Sveriges projektutvecklingsverksamhet 

består av bostadsutveckling och kommersiell projektutveckling. Skanska Nya Hem ansvarar 

för bostadsutvecklingen och investerar samt ansvarar för hela processen i utformningen av nya 

bostäder och stadsdelar. (Skanska, 2018a) Figur 4 och 5 illustrerar Skanska Sveriges 

organisationsschema där samtliga avdelningar studien behandlar och undersöker markerats 

med rött.   

  

Figur 4 Organisationsschema Skanska Sverige AB (Egen konstruktion)  
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Figur 5 Organisationsschema supportfunktioner Skanska Sverige AB (Egen konstruktion)  

4.1.1 Samarbete Nya Hem Stockholm och Hus Stockholm Bostäder 

Nya Hem Stockholm är Skanskas bostadsutvecklare i Stockholm som ansvarar för 

bostadsutvecklingen och genomförandet av bostadsprojekt inom hela länet. Allt från enskilda 

bostadshus till större kvarter och områden, både som bostadsrätter och äganderätter. Nya 

Hem Stockholm ansvarar för de tidiga skedena med uppköp av mark, byggherrerollen, 

marknadsföring, försäljning, kundhantering och eftermarknad. Hela genomförandet sker i ett 

nära samarbete med Hus som innehar rollen som totalentreprenör. (Skanska, 2018b)  

Nya Hem Stockholm och Hus Stockholm Bostäder ingår i ett samarbetsavtal gällande 

egenutvecklade bostadsprojekt inom Skanska Sverige. Avtalet omfattar en samverkansform 

med syfte att skapa optimala produkter och produktionsmetoder med fokus på hållbarhet.  

Sedan 2017 projekterar Nya Hem enbart Svanenmärkta bostäder (Skanska, 2017a).  

4.2 Skanskas sätt att arbeta 

Skanska Sverige tillämpar ett ledningssystem vid namn Vårt sätt att arbeta (Vsaa) som 

beskriver hur verksamheten ska bedrivas med innehållande beslutande och styrande 

arbetssätt och hjälpmedel. Vsaa innehåller dels checklistor, dagordningar och mallar men även 

figurer och flöden samt textbeskrivningar för att underlätta och vägleda medarbetarna i det 

dagliga arbetet. Verktyget baseras på Skanskas processer, ledningsprocesser samt affärs- och 

åtgärdsplaner, där tekniska lösningar och produktionsmetoder samlas in för att sprida 

erfarenhet och ständiga förbättringar. Vsaa är uppbyggt för att ha en gemensam utformning 

och innehåll, för att förstärka de olika kärnverksamheterna förekommer även specifika och 

kompletterande projekt- och produktionskapitel. (Skanska, 2018c)  



25 

Som ett komplement till Vsaa finns Vårt sätt att bygga (Vsab) som består av tekniska 

lösningar och produktionsmetoder för olika moment. Vsab är ett konkret verktyg för hur 

verksamheten bygger och producerar med innehållande information om specifika 

byggtekniska frågor och detaljlösningar. (Skanska, 2018d)  

4.3 Hållbarhet och grönt byggande enligt Skanska 

Hållbarhet och grönt byggande är en viktig del i Skanskas affärer och affärsplan. Skanska säger 

sig alltid prioritera hållbarhet i verksamheten och ansvarar för att uppfylla löftet om att bygga 

bättre samhällen. Detta gör Skanska genom att fokusera på fem hållbarhetsområden där de 

anser sig ha störst påverkan: etik, arbetsmiljö, grönt byggande, samhällsinvesteringar, 

mångfald och inkludering. (Skanska, 2018e)  

Skanska är certifierat enligt miljöledningssystemen ISO 14001 (miljö), ISO 9000 (kvalitet) och 

OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Miljöledningssystemet är den basnivå Skanska eftersträvar i 

miljöarbetet och inkluderar de lagkrav som verksamheten arbetar utifrån. Skanska har 

framtagit gröna lösningar och har idag ett flertal referensprojekt de arbeta utifrån. Skanska 

anser att det går att bygga med högre miljöprestanda än standard idag och till rimlig kostnad, 

vilket driver verksamheten i utförandet av gröna och hållbara byggnationer. Flera verktyg och 

initiativ har framtagits i syfte att höja och driva det gröna miljöarbetet, dels verktyg och 

initiativ som gröna karta, gröna lösningar, gröna veckan och grön arbetsplats. Vidare tillämpas 

externa verktyg som miljömärkningssystem, där Svanen utgör klassificeringssystem för Nya 

Hem Stockholm. (Skanska, 2018e)  

Skanska har en målsättning om att vara ledande inom hållbar samhällsutveckling och menar 

att det är en självklarhet att verksamheten ska ansvara för samhället de verkar i. Därmed antog 

Skanska år 2015 visionen om klimatneutralitet 2050, omfattande hela värdekedjan (Skanska, 

2018f).   

4.3.1 Tillvägagångssätt och verktyg 

Nedan presenteras och beskrivs några av de initiativ och verktyg Skanska Sverige tillämpar vid 

byggnation utifrån ett miljö-och hållbarhetsperspektiv.   

4.3.1.1. Skanskas standarsbyggdelar och valda Tekniska lösningar 

Inom Vårt sätt att bygga finns valda Tekniska lösningar och produktionsmetoder beskrivna 

kring specifika byggtekniska frågor och detaljlösningar. Skanska standardbyggdelar (SSB) 

beskriver i detalj lösningar som är prioriterade vid byggnation samt tekniska guider och 

checklistor som förklarar material och tekniska system. Avsikten är att standardisera och 

begränsa antalet komponenter i projekten. Informationen avser ritningar och beskrivningar 

till projekteringen och produktionen och utgörs av specifika konstruktioner och hjälpmedel i 

form av dokument, erfarenheter och kontaktuppgifter. SSB är tillgängligt för egenutvecklade 
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bostadsprojekt i form av normalinstallationer, tekniska lösningar, checklistor och 

arbetsprocesser. (Skanska, 2018g)  

4.3.1.2. Gröna kartan 

Gröna kartan tillämpas för att styra, mäta och följa upp miljömål. Kartan fungerar som ett 

redskap för effektiv kommunikation om verksamhetens gröna vision. Kartan utgörs av fyra 

fokusområden – energi, klimat, material och vatten, och är framtagna baserat på största 

möjliga miljönytta. Gröna kartan består av fem färgspektrum som sträcker sig från beige till 

mörkgrönt, där beige avser att lagar och regler efterföljd och mörkgrönt motsvarar en nära 

nollvision. (Skanska, 2017b)  

Inom fokusområdena av gröna kartan finns alternativa lösningar för respektive område och 

benämns gröna lösningar.  Gröna lösningar ska tillämpas i tidigt skede, anbudskede och under 

produktion i syfte att minimera miljöpåverkan. (Skanska, 2018e)  

4.3.1.3. Klimatkalkyl 

Klimatkalkyler ska enligt Skanska upprättas tidigt i projekten och utgöra underlag vid 

beslutsfattning. Verktyget betraktar miljöpåverkan av material och arbetssätts. Kalkylen 

omfattar hela verksamhetens värdekedja, från tillverkning till färdig produkt. Drift och 

utveckling betraktas inte, därmed inkluderas inte hela livscykelperspektivet i kalkylerna. 

Verktyget tas framförallt fram som beslutsunderlag tillsammans med en ekonomisk kalkyl. 

(Skanska, 2018h)  

4.3.1.4. Miljösupport 

Skanskas miljösupport är en funktion bestående av en grupp sakkunniga inom hållbarhet, 

miljö och klimat med syfte att öka kompetensen av grönt byggande. Arbetet genomförs främst 

genom utbildningar men funktionsgruppen bidra även med åtgärdsförslag för gröna lösningar. 

(Skanska, 2018g)  

4.3.1.5. Sparringgrupp 

Sparringgrupp finns tillgänglig som praktiskt stöd för Skanska Sveriges bostadsprojekt. 

Gruppen avser att ingå i diskussioner i tidigt skede med syfte att sprida erfarenhet, 

säkerhetsställa tillämpning av SSB och valda Tekniska lösningar. Tillsammans med berörda 

parter tas nyckeltal fram för beslutsfattning. (Skanska, 2018g)  
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4.4 Nya Hem Stockholm projektutvecklingsprocess 

Nya Hem innehar rollen som byggherre och är Skanska Sveriges interna beställare för 

egenutvecklade bostadsprojekt. Ledningssystemet för Nya Hems projektutvecklingsprocess är 

uppbyggd av sex grindar eller tollgates. Varje grind utgör ett beslutsfattande om projektet ska 

fortskrida, avbrytas eller justeras. (Skanska, 2018b)   

Figur  6  illustrerar projektutvecklingsprocessen med samtliga sex grindar/tollgates, 

markerade i rött.   

  

 
  

Figur 6 Nya Hem projektutvecklingsprocess (Egen konstruktion)  

Kontinuerlig värdering och erfarenhetsåterföring ska ske genomgående under processen för 

framtida förbättringar. Arbetet i de tidiga skedena har avgörande betydelse för genomförandet 

av projektet. Nedan beskrivs delprocesserna inom projektutvecklingsprocessen översiktligt. 

(Skanska, 2018b)  

4.4.1 Idé/Förstudie samt mark- och affärsutveckling 

Kontinuerliga affärsmöjligheter utvärderas i genomförandet av denna fas i syfte att ta fram en 

projektidé. Avstämning med produktionsenheten Hus utförs för planering av det fortsatta 

arbetet. Sparringgruppen ska inkluderas för att skapa förutsättningar utifrån tidigare 

erfarenheter. Risker och möjligheter identifieras och utreds. (Skanska, 2018b)  

4.4.2 Detaljplan och projektutveckling 

Inom denna fas utvecklas ett detaljplaneförslag som ska framta förslagshandlingar. 

Ambitionen är att tillgodose den valda kundgruppen dess förväntningar och leva upp till 

Skanskas egna krav på funktion, utformning och lönsamhet. Målsättningen är att finna den 

produkt som bäst motsvarar målgruppens efterfråga. (Skanska, 2018b)  

För att uppnå ambitionsnivån beträffande miljö och energi tillämpas Gröna kartan samt 

supportfunktionen Hållbar Affärsutveckling. SSB ska tillämpas i utformningen av 

bostadsprojekten samt ska erfarenhet från referensprojekt tillhandahållas. Sparringgruppen 

är delaktig i säkerhetsställandet av kravuppfyllnad, kvalitetssäkring och tillämpningen av SSB. 

(Skanska, 2018b)  
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4.4.3 Projektutformning 

I projektutformningen utförs en detaljerad utformning av projektet med tydliga projektdetaljer 

utifrån ritningar och modeller. Nya Hem ansvarar för att styra projekteringen och Hus för 

produktionsoptimering. Veckovisa projekteringsmöten ska utföras kontinuerligt under 

projekteringsskedet, där minst ett av samtliga möten avser att behandla arbetsmiljö- och 

säkerhetsrisker. Även en miljösamordnare kan integreras i processen för att uppmärksamma 

miljö- och hållbarhetsfrågor. Projekteringen ska utföras i enlighet med SSB och valda Tekniska 

lösningar. (Skanska, 2018b)  

4.4.4 Detaljprojektering 

Detaljprojekterade bygghandlingar upprättas i följande skede där även förberedelser 

genomförs inför säljstart. I utförandet av bygghandlingar fastslås flertal val i 

säkerhetsställandet av att kunders förväntningar uppnås. (Skanska, 2018b)  

Nya Hem och Hus utför gemensamt detaljprojekteringen och produktionsförberedelser. Även 

installationssamordnare ingår i samarbetet för att säkerhetsställa att energikrav uppfylls, 

likaså en miljösamordnare för att försäkra att miljömål uppnås. Dokumentation av idéer, 

visioner och överenskommelser ska genomföras i syfte att underlätta uppföljning i senare 

skede och förmedla kunskap och erfarenhet. (Skanska, 2018b)  

4.4.5 Produktion 

Vid uppstart av produktionen ska ett inledande byggmöte genomföras med avsikt att 

informera produktionspersonal om produktionsförutsättningar, kontroll- och tidplaner samt 

övriga handlingar. I slutskedet av produktionen ska besiktning förberedas och genomföras. 

Energiberäkningar uppdateras och följs upp av sakkunnig i enlighet med upprättade 

installationshandlingar. Projektet färdigställs och överlämnas sedan till slutkund. (Skanska, 

2018b)  

4.4.6 Eftermarknad, garanti- och ansvarstid 

Vid avslutande produktionsfas ska uppföljning och erfarenhetsåterföring utföras enligt Vsaa. 

Insamling av information från tidigare genomförda uppföljningsmöten om processer och 

produkten ska utföras av projektutvecklare. Vid inflytt överlåts ansvaret från kund till 

kundansvarig och sker i enlighet med upprättat avtal. Målsättningen är noll fel vid inträde av 

slutkund och leverans. (Skanska, 2018b)  

Nya Hem ansvarar även för upprättande av energideklaration. Vid avvikelse av verklig 

energiprestanda kontra beräknad energiberäkning ska utredning till orsak genomföras. 

(Skanska, 2018b)   
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4.5 Hus byggprocess 

Detta avsnitt redogör Skanska Hus byggprocess enligt Skanskas ledningssystem Vårt sätt att 

arbeta. Processen avser den byggprocess Hus tillämpar som totalentreprenad vid 

samarbetsavtal med Nya Hem, nedanstående figur presenterar avsedd process. Vidare 

redogörs samtliga delar av processen enskilt. (Skanska, 2018i)  

  

Figur 7 Hus byggprocess (Egen konstruktion)  

4.5.1 Anbud 

I anbudsskedet ska förfrågningsunderlag upprättas beträffande projektets förutsättningar för 

genomförandet, vilket vid egenutvecklade projekt sker till Nya Hem. Externa- och 

omvärldskrav ska inkluderas som miljölagar och miljökrav. I lämpliga fall ska interna krav 

hanteras som externa, exempelvis miljöcertifieringar. Anbudsskedet redogör även för nivå och 

gradering av miljömål. Verktyg och stöd finns att tillgå i form av klimatkalkyler, gröna 

referensprojekt, gröna lösningar och miljösupport. (Skanska, 2018i)  

4.5.2 Projektstart 

Projektstarten förbereds med planering av genomförande och bemanning. Projektchef 

ansvarar för projektet och produktionschef för produktionen. Upprättad målbeskrivning bryts 

ner vid projektstart och redogörs till projektmedarbetare och konsulter. Tidigare erfarenhet 

kan inhämtas från andra projekt med liknande förutsättningar. (Skanska, 2018i)  

Projektplan ska utformas innefattande tid, ekonomi och kvalité. En miljöplan kan även 

upprättas som sidoplan innefattande styrning av miljöarbetet beträffande krav, mål och 

arbetssätt. (Skanska, 2018i)  

4.5.3 Projektering 

Projektering inom en totalentreprenad inkluderar systemhandlingar och bygghandlingar. 

Systemhandlingar innefattar form, konstruktion och kvalité av byggnaden där utformningen 

baseras utifrån Skanskas Standardbyggdelar och valda Tekniska lösningar. Bygghandlingar 

inkluderar projekthandling och projektanknutna dokument, innehållande ritningar, 

textdokument, beskrivningar, förteckningar, hänvisningar och standarder som riktlinjer.  

Anbud 

Projekt 
- start 

Projektering Produktion Överlämnande Garantitid 
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Inom projekteringen ska gröna kartan, miljöcertifieringar och livscykelperspektivet 

inkluderas. Tekniska- och gröna lösningar och produktionsmetoder finna att tillgå som 

underlag samt kan expertis från miljöstöd inhämtas. (Skanska, 2018i)  

4.5.4 Produktion 

Projektchef och produktionschef ansvarar för styrningen av produktionen utifrån uppsatta 

lönsamhetsmål. Uppföljning av dessa ska genomföras kontinuerligt. Produktionschef ansvarar 

för genomförandet av kontinuerliga möten i syfte att förbättra och effektivisera produktionen. 

Hjälpmedel och riktlinjer för genomförandet av produktionsfasen finns att tillgå för 

säkerhetsställande av att lagar och krav uppfylls. Även tekniska lösningar och 

produktionsmetoder är tillgängliga för utformning av specifika moment. (Skanska, 2018i)  

4.5.5 Överlämnande 

Vid överlämnandet lämnas produkten över till kund, vilket ska ske i enighet med 

kontraktbeskrivning. Besiktning genomförs med avsikt till säkerhetsställande av 

kravuppfyllnad. Hantering av avvikelser ska genomföras och arkiveras. (Skanska, 2018i)  

4.5.6 Garantitid 

Garantitiden syftar till säkerhetsställande av kravuppfyllnad i enlighet till kontrakt mellan 

berörda parter. Dessutom ingår det i Eftermarknaden som beskrivits i tidigare avsnitt. 

Uppföljning av energianvändning ska genomföras av Hus i samråd med Skanskas avdelning 

Teknik med syfte att garantera kunden de som utlovats.  (Skanska, 2018i)  
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5 EMPIRI 

I denna del presenteras den insamlade empirin som framtagits utifrån intervjuer och 

observationer. Avsnittet är uppdelat utifrån tre huvudområden och behandlas var för sig. 

Respondenterna är anonymiserade, därmed presenteras informationen utifrån 

yrkestillhörighet baserat på benämning presenterat i tabell 2.   

5.1 Hinder och barriärer 

En majoritet av respondenterna upplever miljöfrågan som sekundär till följd av omfattningen 

fokusområden, där tids- och kostnadsrestriktioner anses vara återkommande hinder i 

realisering av miljöåtgärder och styr även arbetet. (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC4, 2018; PU1, 

2018; I1, 2018)  

”Miljö är klart ett fokusområde men inte till vilken kostnad som helst” (PrC4, 2018) 

Vidare uppmärksammas mätbarheten av miljö vara besvärlig och stagnerar motivationen till 

miljöarbetet. PrC4 (2018) uppger att projekten i dagsläget huvudsakligen bedöms på tid och 

ekonomi varpå produktionens intresse är att göra så stora ekonomiska besparingar som 

möjligt, vilket påverkar miljöambitionen negativt. Dock förekommer skilda förhållningssätt 

beträffande miljö inom organisationen, särskilt uppmärksammat mellan produktion och 

projektering. Till följd av att samtliga inom organisationen arbetar utifrån olika agendor 

argumenterar samtliga utifrån sina representativa områden (A1, 2018; PU1, 2018). Till vilken 

grad miljöfrågan betraktas som ett fokusområde beror därmed på vem frågan ställs till, Pu1 

(2018) uppger att det även handlar om värdering och vad som värderas högst. PU2 (2018) och 

A1 (2018) menar att miljöfrågan är lika essentiell som övriga fokusområden och menar 

fortsättningsvis att de ekonomiska faktorerna som produktionen kämpar för överensstämmer 

bra med miljö. Något som produktionen inte alltid har intryck av (A1, 2018).   

Respondenter uttrycker även att det förekommer en bristande samsyn på mål och krav mellan 

Nya hem och Hus, vilket anses vara en anledning till uppkomsten av komplikationer i 

produktionen (A1, 2018; K1, 2018; I1, 2018). A1 (2018) upplever en kunskapsbrist mellan dem 

som styr och dem som utför. Följaktligen anses kravställandet från Nya hem bristfälligt vilket 

försvårar arbetet för entreprenören i upphandlandet av underentreprenörer (A1, 2018; 

I1,2018). PU2 (2018) instämmer och menar att kravställandet i fler fall varit bristfälligt och 

funktionskraven otydliga, vidare anses omfattningen och tillämpningen av ny avancerad 

utrustning utgöra dessa komplikationer. Kompetensen kring ny teknik är begränsad och 

kunskapsnivån varierar inom organisationen. Därmed upplever PU2 (2018) att 

funktionskraven behöver omfatta djupgående information kring utformning och behov samt 

syftet med produkten vid implementation av ny avancerad utrustning. Dock finns ett behov att 

även ställa högre krav på entreprenören med hänsyn till att funktionen köpts in med syfte att 

undgå dessa detaljer (PU2, 2018).   

Till följ av högkonjunktur i samhället och ökat behov av byggnationer ser A1 (2018) ett 

samband med att felen också mångdubblas. Vidare upplever A1 (2018) att tidsperspektivet 
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förkortats men att arbetsomfattningen kvarstår vilket betyder att arbetet utförs hastigare. Till 

följd av brådskande arbetsprocesser fattas snabba beslut som A1 (2018) menar resulterar i att 

lösningar ur ett miljöperspektiv bortses då beslut fattas under tidspress och på bristande 

information. Ett flertal respondenter menar att majoriteten av komplikationer inträffande 

under produktion kunnat förhindras i tidigare skede, uppkomsten anses bero på bristande 

kompetens och strikta tidsrestriktioner (Prc1, 2018; PrC2, 2018; PrC3, 2018; PU2, 2018; A1, 

2018; HaU1, 2018).  Uppfyllandet av energikrav anses vara en återkommande problematik 

inom ett flertal projekt, till följd av att energiåtgången många gånger är högre än utlovat (I1, 

2018). Detta anses bero på läckage, felmontering, felinställda installationer, etc. Större 

säkerhetsmarginal, noggrannare projektering, tidigare granskningar och energiuppföljning 

anser I1 (2018) kan förhindra uppkomsten av energikomplikationer. Vidare upplever I1 (2018) 

att energiuppföljningen är bristfällig och menar att kontinuerlig uppföljning och bevakning är 

fördelaktigt för att observera och uppmärksamma komplikationer i tidigt skede och åtgärda 

dessa omgående. Vidare bör frågan lyftas och diskuteras i större omfattning menar I1 (2018) 

som dessutom upplever ett behov av väldefinierade arbetsprocesser och samstämmighet av 

mål och krav bland berörda parter.   

Vidare uppmärksammas även en komplexitet i utformningen av produkt. A1 (2018) upplever 

komplexiteten som onödig och överflödig till följd av att utformningen enbart utgör 

komplikationer och genererar inget ökat värde.  Att medvetengöra många av de val som kan 

fattas menar A1 (2018) är av betydelse i utformningen av optimala produkter. Dels uppger A1 

(2018) att det, ur ett livscykelperspektiv och förvaltningsperspektiv, är viktigt att reducera 

antalet olikartade material och beakta materialmöten. Följaktligen belyses vikten av att 

minimera alternativtyper inom projekteringen, dvs. projektera för så få typer som möjligt, 

vilket A1 (2018) menar skulle reducera efterkostnader, byggtid såväl som projekteringstid.   

Rena projekteringsmissar, missförstånd, dålig kommunikation eller otydliga bygghandlingar 

anses ge upphov till kostsamma kvalitetsbrister som har negativ verkan på miljön (A1, 2018; 

K1, 2018; PU2, 2018; HaU1, 2018). Allt som måste göras om menar HaU1 (2018) är ett rent 

slöseri och påverkar samtliga klimatbesparingar som genomförts. Ett flertal respondenter 

samtycker och hävdar att en stor del av komplikationer som upptäcks sent beror till stor 

utsträckning på tidsrestriktioner (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC4, 2018; I1, 2018; A1, 2018). 

Vidare uppger A1 (2018) att många besparingar, både ekonomiska och miljömässiga, kan 

utföras genom effektivare projektering och avse tid för optimalt beslutsfattande på tillräckligt 

underlag.   

För att projektera mer miljömedvetet upplever PU2 (2018) ett behov av incitament. Bristen på 

incitament och riktlinjer gör arbetet svårhanterligt och skapar frustration. Organisatoriska 

projekteringsmanualer kring miljöarbetet är bristfälligt vilket påverkar hanteringen av frågan 

(PU2, 2018). Vidare uppger ett flertal respondenter att framtagandet av manualer och 

riktlinjer påbörjats inom organisationen men är fortfarande under utveckling. Behovet anses 

vara stort och majoriteten av samtliga respondenter uttrycker ha begränsad kännedom om vad 

för åtgärder som kan uträttas och konsekvensen av dessa. (PrC2, 2018; PrC3, 2018; A1,  

2018; K1, 2018) Vidare upplever K1 (2018) bristande ekonomisk stöttning från verksamheten 

till innovation och investeringar, vilket K1 (2018) menar skulle bidra till lärdom och ökad 
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kompetens inom organisationen. Detta anses vara den främsta orsaken till att projekten tackar 

nej till nya och obeprövade lösningar trots att de kan innebära långsiktiga fördelar, både 

ekonomiska och miljömässiga (K1,2018). Intresset av pilotprojekt anses vara högt bland ett 

flertal respondenter som menar att det främjar lärandet av nya processer och arbetssätt 

(PrC1,2018; PrC2,2018; PU1, 2018; K1, 2018: A1,2018). Till följ av begränsad stöttning och 

strikta tids- och kostnadsrestriktioner är marginalerna för utveckling små, därmed utförs 

arbetet på beprövade metoder (K1, 2018). En återkommande orsak till att projekten tackar nej 

till nya lösningar och arbetssätt beror på bristande kompetens samt rädsla över att överskrida 

tids- och kostnadsplanen (K1, 2018; PU2, 2018). En ökad kunskap anses kunna bidra till 

positiva förändringar utan större påverkan på produktionskostnaden. Vidare är det av 

betydelse att beakta ett helhetsperspektiv vilket kan genomföras utifrån livscykelanalyser, dock 

anses tillämpningen av verktyget vara begränsad. (PrC1,2018; PrC4, 2018; PU2, 2018)  

Trots att samtliga respondenter upplever ett behov av ett generellt kunskapslyft inom 

organisationen, i syfte att uppmärksamma miljömedvetna val och beslut, redogör ett flertal 

respondenter att erfarenhetsåterföringen inom organisationen är bristfällig. Det uppges finnas 

ett behov av kunskapsintegration mellan avdelningar och divisioner för att medvetengöra 

åtgärder som kan vidtas i tidiga skeden med syfte att reducera byggprocessens klimatavtryck. 

(PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC3,2018; A1, 2018; PU1, 2018; PU2, 2018) En förutsättning är dock 

att personer är mottagliga att hantera saker tidigt, något som PU1 (2018) upplever varierar. En 

samordning av aktörer uppmärksammas även vara av betydelse i förebyggelse att viktiga 

perspektiv bortses.  Emellertid uppstår likartade problem i ett flertal projekt som samtliga 

avser tid, pengar och engagemang på problemlösning. (PrC1, 2018; PrC4, 2018; I1, 2018; 

Pu2,2018) PrC1 (2018) upplever att den kunskap som erhålls inom respektive projekt ofta 

stannar där. Kunskapen förmedlas sällan vidare och det förekommer inget regelrätt system för 

hantering av kunskap och erfarenhet, trots att intresset anses högt. PU2 (2018) upplever 

erfarenhetsåterföringen som bristfällig men uppger att begränsningarna främst är individuella 

och utgörs av att veta var och när kunskap samt hjälp kan inhämtas. Dock medger ett flertal 

respondenter att de i många fall har svårt att veta vart de kan vända sig till och hur de ska gå 

tillväga. (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC4, 2018; A1, 2018)  

En enighet rådet över att samtliga parter inom organisationen bär ansvaret att bli bättre 

tillsammans och ta tillvara av den kunskap organisationen besitter. Respondenterna 

uppmuntrar till att integrera miljö och hållbarhet inom dagliga arbetsprocesser och förankra 

klimatfrågan mer inom organisationskulturen. Vilket anses vara av betydelse i uppfyllandet av 

mål och krav verksamheten står inför. (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC3, 2018; PrC4, 2018; PU1, 

2018; PU2, 2018;K1, 2018,HaU1, 2018)  

5.2 Hjälpmedel vid planering och projektering av byggnader 

Skanskas ledningssystem innefattar ett flertal verktyg och arbetsprocesser, dock anses dess 

tillämpbarhet och effektivitet begränsad i många fall enligt respondenter (PU2, 2018; 

A1,2018). Flera av verktygen anses inte vara framtagna av miljöskäl och därför inte 

funktionella i genomförandet av mer miljömedvetna val och beslut (PrC4, 2018). Avsaknad av 
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verktyg, strategier och uttalade tillvägagångssätt uppges orsaka en bristande kännedom om 

verksamhetens riktlinjer för hur miljöarbetet ska bedrivas (PrC4, 2018; PU1, 2018; A1, 2018).   

Klimatkalkyler och Gröna kartan uppges åtskilliga gånger som etablerade verktyg inom 

verksamheten i syfte att reducera klimatpåverkan. Samtliga inom organisationen tillämpar 

verktygen men omfattningen varierar. I dagsläget framgår det att klimatkalkylerna upprättas 

i tidigt skede med avseende att uppskatta produkters och projekts klimatavtryck, en ingående 

analys av utfallet genomförs inte i större utsträckning. (PrC1, PrC2; PrC4; PU1, 2018) Vidare 

upplever ett flertal projektchefer en okunskap kring kalkylerna och dess beräkning, resultatet 

är i många fall svårtolkat till följd av att nyckeltal och referensvärden inte finns tillgängligt 

(PrC2, 2018; PrC3, 2018; PrC4, 2018). Inom projekteringen tillämpas kalkylerna som 

beslutsunderlag vid avgörandet om ett projekt ska fortskrida eller justeras (PU2,2018). PU2 

(2018) uppger att processen sällan pågår fram till dess att en optimal produkt framtas, vidare 

avslutas processen vid det skede då produkten anses vara tillräckligt bra för att fortskrida och 

utvecklas. Den kritik som anträffas beträffande klimatkalkylerna är att ingen uppföljning av 

kalkylerna sker under processen, vidare genomförs enbart en uppföljande kalkyl i slutskedet 

för att bekräfta produktens klimatavtryck (PrC1, 2018; PrC3, 2018; PU1, 2018; PU2, 2018). 

PU2 (2018) menar att en uppföljning är fördelaktigt och nödvändigt för säkerhetsställande av 

att projektens klimatposter bibehålls inom planerade ramar. Eftersom att det sker ständigt 

små förändringar under arbetsgången upplevs uppföljning generera större kontroll av 

avvikelser och kan hindra högre miljöpåverkan. (PU2, 2018)  

Klimatkalkyler uppges vara relativt nytt inom organisationen och kunskapen har därmed varit 

begränsad (PrC1,2018; PrC2,2018; PU2,2018). Dock har kunskapen beträffande upprättandet 

av kalkylerna ökat till följ av kravställande om att kalkyler ska genomföras i samtliga projekt 

inom verksamheten, kompetens kring dess påföljder kvarstår. PrC1 (2018) och PrC2 (2018) 

upplever en viss frustration över att referensvärden saknas vilket påverkar förståelsen för 

utfallen, vidare inbegriper sig frustration även hos K1 (2018) som uppger att kalkylerna i stor 

utsträckning enbart upprättas av specialister och att de ännu inte nått alla yrkesområden. 

Vidare baseras frustrationen på viljan att påverka och agera men kompetensen utgör 

fortfarande ett hinder i arbetet menar K1 (2018). HaU1 (2018) hävdar att implementeringen 

av klimatkalkyler är en strategisk process och dess utbredning styrs systematiskt. Processen 

innebär att skapa en förståelse för klimatfrågan och de största utsläppsposterna, därefter 

fortskrider arbetet med att ta fram nyckeltal när mognaden är tillräcklig inom organisationen 

för att personalen ska förstå vad som är stort och smått i relation till projektens förutsättningar 

(HaU1, 2018). Vidare poängterar HaU1 (2018) att självaste klimatkalkylen inte genererar 

några klimatbesparingar utan ger förutsättningen för att förstå vart klimatbesparingar kan 

göras.  

Gröna kartan tillämpas inom samtliga skeden av projekteringen i syfte att redogöra internt 

vilken nivå projekten befinner sig på i förhållande till målsättningen (PU2, 2018).  Dock 

förekommer en del kritik mot redskapet som dels utgörs av att de föreskriva materialen inom 

Gröna kartan inte alltid är optimala utifrån ett miljöperspektiv. Vidare förekommer material 

med hög miljöpåverkan på grund av bristande alternativ. (A1, 2018) HaU1 (2018) upplever 

Gröna kartan som ett bra redskap men upplever att verktyget inte är förankrat i verksamhetens 

arbetssätt och menar att arbetet ofta kvarstår och behandlas på övre nivåer vilket påverkar 
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dess spridning. PU2 (2018) redogör även för Grön verktygslåda som uppges innefatta verktyg 

för produktlösningar och kan implementeras i projekt för ökad miljönytta.  

Verktyget tillämpas i stor omfattning och utgör ett bra hjälpmedel (PU2, 2018).  

Skanskas standardbyggdelar (SSB) uppmärksammas av ett flertal respondenter som ett 

framtaget verktyg och redskap i utformningen av byggnader. Verktyget tillämpas för 

egenutvecklade bostadsprojekt och innehåller omfattande dokumentation. (PrC1, 2018; PrC3; 

2018; PrC4, 2018; A1, 2018; PU1, 2018; PU2, 2018) A1 (2018) menar dock att SSB inte 

appliceras i större omfattning i praktiken vilket också påvisas i antal komplikationer. A1 (2018) 

upplever att många av de problem som uppstår i produktionen kunnat förhindras ifall SSB 

nyttjades i större utsträckning vilket även skulle reducera eftermarknadsfrågor. Tillämpningen 

anses begränsad till följd av överflödig dokumentation. En mer hanterbar dokumentation 

menar ett flertal respondenter skulle främja användandet och även öka tilltron till SSB. (PrC2, 

2018; PrC3, 2018; PrC4, 2018; PU2, 2018; A1, 2018)   

Miljöcertifiering, livscykelanalyser, energiberäkningar och Vsaa är ytterligare verktyg som 

uppmärksammas (PrC1, 2018; PrC2,2018; PU1, 2018; PU2, 2018; I1, 2018; K1, 2018, HaU1, 

2018). Miljöcertifiering framträder som ett effektivt redskap i upprättandet av mer 

klimatvänliga byggnader där Svanenmärkning uppmärksammas som det allra vanligaste. 

Kännedomen är därmed stor och miljömärkningen tillämpas inom samtliga egenutvecklade 

bostadsprojekt. (PU2, 2018) Livscykelanalyser nämns enbart av K1 (2018) som uppger att 

analyser genomförs i framtagandet av beslutsunderlag, vidare uppger resterande respondenter 

att livscykelanalyser inte upprättas inom samtligas arbetssätt och tas därmed inte i beaktning 

(PrC2, 2018; PrC3, 2018; PrC4, 2018; PU1, 2018).   

Hållbar affärsutveckling innehar expertis beträffande miljö- och klimatfrågor (PrC1, 2018; 

HaU1, 2018). Samtliga respondenter upplever finna stöd och vägledning inom avdelningen. 

Dock upplever ett flertal respondenter att avdelningen är begränsad med resurser och att flera 

därför inte nyttjar tillgången i tillräcklig utsträckning (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC4, 2018; 

PU2, 2018; K1,2018). Vidare menar HaU1 (2018) att verksamheten Hållbar affärsutveckling 

endast kan tillgå med kunskap om hur stor miljö- och klimatpåverkan olika processer och 

produkter har. Fortsättningsvis uppger HaU1 (2018) att deras arbete inte innefattar att ta fram 

eller bestämma optimala produkter eller konstruktioner, utan det hör till projekterarnas 

uppgift. Hållbar affärsutvecklings uppdrag är att utbilda men vidare är det resterandes uppgift 

att ta ägandeskapet in i respektive arbetssätt, rutiner och checklistor (HaU1, 2018). Att 

medarbetare anses sakna dessa redskap menar HaU1 (2018) beror på att samtliga behöver ta 

ansvar och delta aktivt i utformningen av arbetssätt. Detta är av betydelse för att respektive 

roll ska ha förståelse för vilka möjligheter som finns beträffande miljöbesparing (HaU1, 2018). 

Framtagandet av checklistor är under utveckling, A1 (2018) uppger miljönätverket som ett 

verktyg under konstruktion vilket avser att omfatta checklistor och riktlinjer för 

konsultgrupperna inom verksamheten och ska utgöra underlag i hur miljöbesparingar kan 

åstadkommas. Vidare genomförs ytterliga utbildningar i form av workshops, bland annat 

genomför installationsledare utbildning i syfte att öka kunskapen kring energibesparing och 

energiuppföljning (I1, 2018).    
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Redskap och verktyg finns till förfogande i samtliga verksamhetsgrenar inom organisationen, 

vidare är kännedomen och kunskapen om dessa begränsad (PU2,2018). Ett flertal 

respondenter upplever ett ökat behov av stöd och resurser i genomförandet av mer 

miljömedvetna val och beslut (PrC1, 2018; PrC2,2018; PrC3, 2018; PU1, 2018; K1, 2018; A1, 

2018) Inom projekten anses en miljösamordnare av intresse för att stötta och granska 

processer och produkter utifrån ett miljöperspektiv (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC4,2018). 

Vidare anses miljöarbetet vara en pågående process och arbetet kring dessa frågor kommer 

fortskrida till följd av den förändring som byggbranschen står inför (PrC1, 2018; PU2, 2018; 

HaU1, 2018). HaU1 (2018) uppger att samtliga framtagna organisatoriska verktyg, redskap och 

hjälpmedel är en förutsättning för att möta framtida krav, något som HaU1 (2018) inte ser vara 

något bekymmer för organisationen till följ av att verksamheten påbörjat arbetet. Vidare är 

förståelsen för medarbetarnas frustration stor, HaU1 (2018) anger att processen kräver tid och 

kunskap innan verktygen blir fullt effektiva.   

5.3 Miljösyn 

Det råder delade meningar om hur miljö- och hållbarhet betraktas inom organisationen och i 

vilken utsträckning det präglar det dagliga arbetet. En del upplever att frågorna är högt 

prioriterade och anser att de är integrerade i både diskussioner och arbetsprocesser medan 

andra hävdar att det finns bristande miljöhänsyn inom företaget. (PrC1, 2018; PrC3, 2018; 

PU2, 2018; K1,2018; HaU1,2018) Dessutom anses begreppet hållbarhet komplext, PrC3 (2018) 

upplever att den bristande kompetensen kring innebörden begränsar utförandet av 

miljöarbetet. Vidare upplever ett flertal respondenter att organisationen försöker förmedla 

budskapet men är osäker till vilken utsträckning den informationen når hela verksamheten. 

Arbetet upplevs därmed gå långsamt vilket skapar frustration. (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC4, 

2018; PU2,2018) Samtidigt menar en del av respondenterna att det finns ett stort intresse att 

bli bättre inom området och ser en stor vilja bland personalen. Svårigheten är fortfarande att 

identifiera vad som kan göras och hur arbetet ska bedrivas. (PrC3, 2018; PU1, 2018; K1, 2018, 

HaU1, 2018)  

”Miljö är en del av ekonomin, en del av affären och en del av kvalitén. Är det ett bra projekt 

krävs det också att det är ett bra projekt miljömässigt.” (HaU1, 2018) 

Från Hållbar affärsutveckling uttrycks miljö vara en stor del av företagets affärsplan och 

därmed högt prioriterat (HaU1, 2018). Projektutvecklarna instämmer och menar att miljö, 

ekonomi och tid bör betraktas jämlikt (PU1, 2018; PU2, 2018). Däremot uppger samtliga 

projektchefer miljö som sekundär och anser att tid och ekonomi utgör större prioritet (PrC1, 

2018; PrC2, 2018; PrC3, 2018; PrC4, 2018). Även om ett flertal av projektcheferna motvilligt 

uttrycker miljön som sekundär anser de att tidplanen styr arbetet och resulterar i 

bortprioriteringar. Vidare belyser PrC3 (2018) att en utveckling väntas sker till följd av allt 

högre förväntningar och krav från beställare vilket driver arbetet framåt. HaU1 (2018) 

instämmer och menar att valmöjligheterna kommer reduceras och med tiden kommer det 

förväntas att projekten levererar inom miljö i lika stor utsträckning som tid och ekonomi. HaU1 

(2018) uttrycker således att lägsta nivån höjts rejält i organisationen och allmänt inom 
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byggsektorn. Tidigare var miljöcertifieringar och andra miljöverktyg uppseendeväckande men 

idag anses de fullt standardiserade (HaU1, 2018).   

Trots att medvetenheten ökat och basnivån stigit är kompetensen fortfarande begränsad 

gällande miljö- och klimatfrågor. Den främsta anledningen anses vara komplexiteten att ta 

lärdom och avse tid för lärande. (PrC1, 2018; PrC2, 2018; PrC3, 2018; PU1, 2018; PU2, 2018; 

A1, 2018; HaU1, 2018) Det förekommer även kritik mot att behöva lära in en stor mängd ny 

kunskap samt implementera dessa i nya rutiner och arbetssätt (K1,2018). HaU1 (2018) uppger 

att arbetet utgör ett förändringsarbete, som vid all beteendeförändring krävs specifika 

inlärningsprocesser för att få med hela organisationen i arbetet. Förändringsmotståndet 

upplevs inte som framstående, majoriteten av respondenterna upplever att ett litet motstånd 

kan uppkomma till följd av en rädsla att hantera obeprövade metoder och arbetssätt (PrC1, 

2018; PrC2, 2018; PrC3, 2018; PU1,2018; A1, 2018; HaU1,2018). Ett generellt kunskapslyft 

inom organisationen anses behövligt där samtliga yrkeskategorier inom organisationen ökar 

förståelsen för de möjligheter varje roll innehar (A1, 2018; HaU1, 2018). HaU1 (2018) menar 

att det är viktigt att individer ser den möjligheten de har i agerandet inom respektive område 

för att främja miljöarbetet. Ett behov av riktlinjer och support har identifierats men HaU1 

(2018) menar istället att det individuella agerandet och inlärningen är av betydelse för att 

förstå innebörden av nyckeltal och riktlinjer samt dess effekt. Istället bör högre krav ställas 

internt inom verksamheten för att åstadkomma miljövänliga produkter (HaU1, 2018).   

Kontinuerlig föränderlighet ställer krav på organisationens benägenhet att möta förändringar 

och förhålla sig till nya förväntningar och krav (PU1, 2018; HaU1, 2018). Som tidigare nämnt 

utgör miljö- och hållbarhetsarbetet en ny arbetsmetodik som respondenterna menar måste 

förankras väl i organisationen och i dagliga arbetsprocesser (PrC1, 2018; PU2, 2018; K1, 2018; 

HaU1, 2018). Vidare upplevs inte miljöaspekten genomsyrar verksamheten i större 

utsträckning och anses därmed inte utgöra en organisationskultur. Som jämförelse nämns 

säkerhet vara högst prioriterat inom organisationen och samtliga respondenter menar att 

miljön inte betraktas i samma utsträckning. (PrC1, 2018; PrC3, 2018; PrC4, 2018; K1, 2018; I1, 

2018; HaU1, 2018) Utifrån observationer vid intervjutillfällena, genomförda på Skanskas 

huvudkontor, bekräftas denna information genom att säkerhetsinformation pryder 

majoriteten av väggarna på huvudkontoret, i form av tavlor och slogans. Detta har även 

uppmärksammats i produktion där ett flertal respondenter menar att i utförande av miljö- och 

säkerhetsronder genomgås sällan en inspektion av produkter och kemikalier, ronderna 

behandlar till stor del endast kontroll och genomförande av säkerhetsåtgärder.   

Vidare upplevs hållbarhet diskuteras på olika sätt inom organisationens nivåer och 

individuella tolkningar förekommer. Därmed saknas en enhetlig samsyn gällande 

verksamhetens vision och målsättning beträffande miljö- och hållbarhetsarbetet. (PrC2, 2018; 

PU2, 2018; K1, 2018; HaU1, 2018)  
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5.4 Sammanfattning av empiri 

Det finns ett stort intresse att förbättra miljöarbetet inom organisationen och öka förståelsen 

för vilka åtgärder som kan genomföras i utförandet av klimatbesparingar. Dock framgår det i 

empiriinsamlingen att flertal organisatoriska faktorer begränsar arbetet och hindrar 

implementeringsmöjligheterna. Vidare återstår ett långt arbete innan dess att miljöfrågan 

integreras i dagliga arbetssätt och rutiner.   

Nedan presenteras en sammanställning av empiriinsamlingen som inkluderar hinder och 

barriärer i utförandet av miljöåtgärder, hjälpmedel och verktyg som finns till förfogande och 

resurser som anses behövliga för att förbättra miljöprestandan. Slutligen presenteras även hur 

miljöaspekten betraktas inom organisationen och vad som kännetecknar 

organisationskulturen.   

Tabell 3 Sammanfattning av empiriinsamling (Egen konstruktion) 

Hinder och barriärer Hjälpmedel Miljösyn 

• Svåråtkomlig information - inte 
alltid självklart vad den sökta 
informationen hittas 

• Flera fokusområden 

• Bristande samsyn på mål och 
visioner mellan dem som styr 
och dem som utför 

• Bristande kravställande och 
otydliga funktionskrav 

• Bristande trovärdighet i interna 
dokument 

• Ny avancerad utrustning - 
kräver ny kompetens och 
tidskrävande 

• Kunskap- och kompetensbrist 

• Kommuners krav - stämmer 
inte alltid överrens med Nya 
Hems vision 

• Tidsbegränsning - medför att 
snabba beslut fattas på 
bristande information 

• Bristande energiuppföljningar 

• Projektering av onödigt 
komplexa saker som inte 
genererar något värde 

• Höga kvalitetsbrister 

• Avsaknad av incitament och 
riktlinjer 

• Få pilotprojekt - vägvisare inför 
framtiden 

• Begränsad tillgänglighet av stöd 
och resurser 

• Bristfällig erfarenhetsåterföring 

• Svårigheter att veta vad som 
kan göras och hur arbetet ska 
bedrivas 

• Lågt engagemang för miljö- och 
hållbarhetsfrågor 

 

• Verktyg som 
uppmärksammas utifrån ett 
miljöperspektiv är: 
klimatkalkyl, gröna kartan, 
SSB, Vsaa och Vsab 

• Miljö- och hållbarhetsstab 

• Ingen uppföljning eller analys 
av klimatkalkyler - ej effektiv i 
dagsläget 

• De resurser och verktyg som 
finns att tillgå nyttjas inte 
optimalt 

• Överflödig dokumentation, 
krävs en mer hanterbar 
dokumentationsmängd 

• Livscykelanalyser tillämpas 
inte i större utsträckning - går 
miste om ett 
helhetsperspektiv 

• Behov av tydligare riktlinjer i 
form av checklistor för att 
uppmuntra miljöarbetet 

• Behov av större engagemang 
bland medarbetare för att 
medvetengöra och 
uppmuntra gröna initiativ 

 

• Bristande kompetens om 
definitionen och innebörden 
av hållbarhet 

• Miljö-, klimat- och 
hållbarhetsfrågor genomsyrar 
inte verksamheten 

• Delade meningar om hur 
miljö betraktas i förhållande 
till tid och ekonomi 

• Lägsta nivån har höjts men ett 
generellt kunskapslyft behövs 

• Identifierat intresse för 
miljöarbetet, finns en vilja att 
bli bättre 

• Miljöarbetet är en process 
innefattande en 
förändringsprocess och möter 
olika former av motstånd 

• Individuellt behov av att veta 
sin egna roll och sina egna 
möjligheter att påverka 

• Saknas en gemensam vision 
och synsätt för miljö- och 
hållbarhet 
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6 ANALYS 

I denna del analyseras och diskuteras den framtagna empirin mot den litteratur som 

ansamlats. Diskussionen behandlar även jämförelse mellan företagets vision och uttalanden 

beträffande miljö- och hållbarhetsarbete mot den information som framtagits i intervjuer. 

Kapitlet är uppdelat i tre delavsnitt som behandlar vikten av organisatoriskt lärande för 

implementering av miljöåtgärder samt hur tillämpbarheten av befintlige hjälpmedel och 

verktyg fungerar i praktiken. Vidare diskuteras även betydelsen av företags förändrings- och 

förnyelseförmåga för att bemöta efterfrågan av hållbara byggnader.  

6.1 Påverkansfaktorer vid implementering av miljöåtgärder 

Ett flertal respondent uppger att bristande kompetens utgör den främsta begränsningsfaktorn 

i genomförandet av mer miljömedvetna val och beslut. Som Gluch (2009) redogör återförs 

sällan den individbaserade kunskapen vid upplösningen av temporära projekt. Detta belyser 

även respondenterna som menar att erhållen kunskap inom respektive projekt ofta stannar 

där. Respondenterna upplever att tid- och kostnadsrestriktioner begränsar 

kunskapsinlärningen, något även Akhava et al. (2014) uppmärksammar. Vidare återupptas 

liknande problemlösningsmetoder inom flera projekt utan att ta lärdom. Detta menar Sydrow 

et al. (2004) beror på att samordningen inom och mellan projekt är bristfällig där ingen 

säkerhetsställer att erhållen kunskap inom ett projekt lagras och överförs till kommande 

projekt. Vilket även uppmärksammats inom Skanska där kravställandet och funktionskrav 

anses i många fall bristfällig och leder till uppkomsten av avvikelser. Expertis finns dock att 

tillgå inom verksamheten i form av miljöstab samt verktyg och redskap, vidare 

uppmärksammas det i intervjuer att bristande engagemang och överflödig dokumentation 

begränsar tillämpningen.   

Pamsel och Wiewiora (2012) uppger att ett avslutat projekt ofta karakteriseras som ett 

avslutande lärande. Möjligheten att lära och sprida projektpraxis är svårt i kontext att bemöta 

projektens prestandakrav. Därmed upplevs den individbaserade kunskapen som framstående 

och det kollektiva lärandet blir lidande. Detta redogör även ett flertal respondenter som 

upplever att individer besitter en inbäddad kunskap som sällan överförs till övriga 

organisationen. Vidare redogör Nanoka och Takeuchi (1995) olika sätt att överföra information 

inom organisationer i syfte att erhålla och sprida inbäddad. Som redogörs kan kunskapen 

sammanställas i dokumenterade former eller spridas muntligt. Nackdelen med större 

dokumentationsformer är att medarbetarna drar sig från att söka och ta tillvara den 

dokumentation som ansamlas då det kan upplevas svårhanterligt. Flera respondenter 

uttrycker att det finns god information att tillgå inom organisationens intranät men att 

överflödig dokumentation orsakat ineffektivitet. Vidare upplevs det finnas ett behov av bättre 

dokumenthantering inom organisationen för att effektivt ta tillvara av den kunskap 

organisationen besitter.   

Erfarenhetsåterföring ska enligt Skanskas ledningssystem ske kontinuerligt inom och mellan 

projekt. Erfarenhet ska utifrån egenutvecklade projektprocesser insamlas inom 
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eftermarknader och appliceras på framtida projekt. Vidare uttrycks det i intervjuer att 

erfarenhetsåterföringen inom organisationen är bristfällig, även om insamlingen sker överförs 

sällan den kunskapen inom samtliga organisatoriska nivåer, kunskapen kvarstannar 

huvudsakligen inom ledningsnivån. Erhållen erfarenhet från ett projekt bör implementeras i 

tidiga skeden i framtida projekt med liknande förutsättningar, vilket illustreras i figur 2. Detta 

främjar återföringen och lärandet inom organisationen. I intervjuer framgår det att tids- och 

kostnadsrestriktioner begränsar erfarenhetsåterföringen och ger upphov till att beslut fattas 

på bristande underlag. Detta gör att handlingar inte kvalitetssäkras och avvikelser ökar. Det 

anses i intervjuer vara viktigt att avse tid för dokumentering av avvikelser och bakomliggande 

orsak till dess uppkomst, vilket även presenteras inom Skanskas ledningssystem. I både 

projektutvecklings- och byggprocessen för Nya Hem samt Hus framgår det att avvikelser ska 

hanteras, utredas och arkiveras intern inom organisationen. Men till följd av organisationens 

redan omfattande dokumentation kan ytterligare dokumentationer av erfarenhetsåterföringen 

belasta medarbetarnas förmåga att hantera erfarenheten och ta lärdom. Vidare bör en enklare 

erfarenhetsmetodik tillämpas för att främja lärandet. Samordnade möten kan tillämpas i syfte 

att uppmärksamma erhållen erfarenhet och sprida projektpraxis. Följande åtgärder kan 

reducera avvikelser inom eftermarknaden vilket innebär ökade klimatbesparingar. Detta kan 

även generera en enhetlig samsyn av mål och visioner som stärkt organisationen samt 

underlättat arbetsprocesser. Vidare råder det delad syn av målsättningar inom organisationen 

enligt respondenter, främst uppmärksammas visionen i många fall vara delad bland de som 

styr och de som utför.    

Ett flertal respondenter uppger att bristande kompetens orsakat uppkomsten av 

komplikationer i senare skeden, vilket anses kunnat förhindras med ökad kompetens och 

tydligare riktlinjer. Dessutom uppges det i intervjuer att det förekommer en kunskapsbrist 

mellan de som styr och de som utför. Detta har orsakat till en oenig samsyn på krav och 

förväntningar. Det framgår att stor del av denna problematik utgörs av att ny avancerad teknik 

implementeras och tillämpas i syfte att förbättra miljöprestandan. Kunskapen kring dessa 

tekniska innovationer är i stor omfattning begränsad varpå samsynen är delad. Genom en ökad 

samverkan och erfarenhetsåterföring mellan produktion och projektering kan lärandet 

främjas, genom att produktionen sprider kunskap och färdighet från produktionsfaserna kan 

projekteringen följaktligen beakta samtliga och underlätta kommande projekt. Vidare 

poängterar Lundkvist (2010) att stegvis nedbrytning av nyckeltal av erhållen erfarenhet leder 

till uppkomst av ny kunskap. Nedbrytningen leder till ett skapande av ny information som är 

lättillgänglig. Vidare anser Lundkvist (2010) att det är ett hanterbart tillvägagångssätt för att 

länka erfarenhetsåterföringen mellan projekt och ledningsfunktioner. Vidare är det av 

betydelse att samtliga projekt inom organisationen tar ansvar att avse tid för hantering och 

dokumentation av avvikelser och kunskap för att sprida projektpraxis.   

Jabrouni (2011) uppger att kunskap framträder från erfarenhet, detta indikerar vikten av att 

hantera erhållen kunskap till fördel för organisatoriskt lärande. Även Ramona och Stancovivi 

(2016) redogör ett behov av kollektivt lärande av erfarenhet för att främja organisatorisk 

inlärning. Vidare belyser Håkansson och Ingemansson (2012) möjligheten för diversifiering av 

kunskap inom projektbaserade organisationer, projektens karaktär begränsar många gånger 

det kollektiva lärandet. Bristande kunskap kan i samband med tids- och kostnadsrestriktioner 

utgöra ineffektiv beslutsprocess. Vid bristande beslutsunderlag utövas ett singellooplärande 
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där problemlösningen framtas utifrån befintlig kunskap, vidare kan inga långsiktiga fördelar 

genereras till följd av bristande förståelse för det underliggande problemet. Därmed är ett 

dubbellopplärande fördelaktigt till följd av att ny kunskap erhålls genom att komplikationerna 

utreds djupgående. Den generella kunskapsnivån inom organisationen kan således utökas 

vilket i sin tur kan leda till större klimatbesparingar.   

Vidare framkom det i intervjuer att en anledning till dessa begränsningar är komplexiteten att 

ta lärdom och avse tid för lärandet. Till följd av strikta tids- och kostnadsbegränsningar 

prioriteras inte möjligheten att lära och lära ut, vidare är målsättningen att leverera ett projekt 

inom tidsramen och till så låg kostnad som möjligt. Något som är underförstått är att kunskap 

och kompetens förebygger problematik och kan leda till både tids- och kostnadsbesparingar 

till följd av reducerade repetitiva fel. För att kunna vidta lämpliga åtgärder med hänsyn till 

miljö är det viktigt att samtliga yrkesroller inom organisationen är medvetna om de val och 

beslut som kan fattas och effekten av dessa.   

6.2 Hur ser användandet ut av tillgängliga verktyg och 

hjälpmedel? 

Skanskas ledningssystem beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Projektutvecklings- och 

byggprocessen presenterad under fallstudieobjektet grundas på detta arbetssätt och inkluderar 

ett flertal hjälpmedel. Expertishjälp från Hållbar affärsutveckling nämns upprepande gånger i 

intervjuer där samtliga respondenter anser sig inhämta stor kunskap beträffande miljö- och 

hållbarhetsfrågor. Dock uppger ett flertal respondenter att de nyttjar tillgången i begränsad 

omfattning till följd av att stödfunktionen många gånger är belastad av den anledningen att 

funktionen är till förfogande för hela verksamheten. Akhavan et al. (2013) uppmärksammar 

även detta och menar att det råder en konkurrens om resurser, ekonomi, och uppmärksamhet 

inom organisationer. Vidare uppmärksammas en vilja att öka samarbete med Hållbar 

affärsutveckling i tidigt skede för att utvidga och beakta ytterligare miljöperspektiv.  

Bruzelius och Skärvad (2017) redogör för att organisationer har låg interaktion av medarbetare 

i utformningen av verktyg och strategier. Detta har även uppmärksammats inom Skanska där 

ett flertal respondenter anser ha svårt att tillämpa verktyg och riktlinjer i praktiken. I intervjuer 

framgår det att förståelsen för verktygs och riktlinjers ändamål i flera fall är otydligt vilket 

påverkar tillämpbarheten av dessa. Vidare uttrycker respondenter svårigheten att integrera 

verktyg och strategier i dagliga arbetssätt till följd av begränsad kompetens. Dessutom redogör 

framtagen litteratur samt empiri för att tids- och kostnadsrestriktioner begränsar miljö- och 

hållbarhetsarbetet, som därmed i flera fall prioriteras i lägre utsträckning.  Ökat engagemang, 

kunskap och kompetens är en förutsättning för att öka prioriteringen av miljö- och 

hållbarhetsfrågor inom samtliga organisatoriska nivåer. Gluch (2006) hävdar att 

byggorganisationer begränsas i stor utsträckning till följd av projekts unika karaktär och 

påverkar genomförandet av miljömedvetna val och beslut. Den empiriska undersökningen 

redogör att samma tendenser förekommer inom Skanska. Vidare förekommer en delad 

mening om tillgången av hjälpmedel och verktyg beträffande miljö och hållbarhet. En 

bakomliggande orsak till den delade samstämmighet kan bero på individers intresse, 



42 

engagemang och kunskapsnivå. Kortsiktiga ekonomiska fördelar och pressade tidsplaner kan 

bidra till särintressen som exkluderar miljöperspektivet i arbetet.   

Erlandsson och Malmqvist (2017) uppmärksammar låg integration av livscykelanalyser inom 

upprättande av byggnader. Det framgår i intervjuer att få tillämpar livscykelanalyser inom sina 

respektive yrkesroller. Skanskas klimatkalkyl innefattar ett livscykelperspektiv dock varierar 

bakomliggande tanke till upprättandet och därmed syftet med kalkylerna. Ett flertal 

respondenter uppger att verktyget enbart tillämpas i redogörelse av klimatposter och utgörs i 

tidigt skede utan vidare analys. Erlandsson et al. (2013) poängterar också vikten av att upprätta 

kalkylerna i tidigt skede för att uppmärksamma åtgärder som kan vidtas i syfte att minska 

klimatpåverkan. Yrkesroller inom design- och utformningsskedet efterfrågar utfallet av 

klimatkalkylerna i syfte att fatta aktiva val beträffande miljö- och hållbarhet. Information om 

miljö- och klimatindikatorer når inte hela verksamheten, vilket begränsar framtagningen av 

optimala produkter. Jonsson (2016) menar att godtycklig information krävs som 

beslutsunderlag i genomförandet av åtgärder och uppfyllelse av miljömål. Att förmedla 

klimatkalkylernas utfall till berörda interna aktörer hade möjliggjort framtagningen av 

åtgärder samt jämförelser och förbättringsmöjligheter.  I jämförelse med LCA- trappan 

presenterad i figur 3 bedöms Skanska befinna sig på Trappsteg 1. Vidare kommer Trappsteg 

2 vara aktuellt i takt med att mognaden inom miljö- och hållbarhetsarbetet utökas. 

Förutsättningen för större tillämpning av livscykelanalyser inom organisationen är ökad 

kunskap om vilka långsiktiga fördelar val och beslut kan generera.  

Enligt Skanskas ledningssystem ska SSB, valda Tekniska och produktionsmetoder inkluderas 

inom samtliga byggprojekt inom Skanska. Inom projekteringen av Hus byggprocess ska SSB 

och valda Tekniska lösningar tillämpas i syfte att optimera produkten. Lösningarna och 

metoderna anses dock i intervjuer vara svårhanterliga och innefattar överflödig 

dokumentation, vilket begränsar dess tillämpning. Ett flertal respondenter uttrycker även ett 

behov av uppdaterade checklistor, manualer och beskrivningar inom SSB och valda Tekniska 

lösningar. Det framstår som en intern barriär och medför därmed att miljöaspekten inte 

prioriteras i större utsträckning.  

Ytterligare hjälpmedel och verktyg som uppmärksammas i intervjuer är Gröna kartan och 

miljömärkning. Dessa inkluderas även inom de kategorier Moberg et al. (1999) nämner för 

miljöbaserad beslutsfattning. Förståelsen och kompetensen av Gröna kartan anses varierad 

inom organisationen. Kritiken gentemot verktyget utgörs främst att kartan innefattar material 

med hög klimatpåverkan till följd av bristande materialalternativ. Det framgår även att 

verktyget främst tillämpas på ledningsnivå vilket begränsat dess utbredning. Genom att 

integrera flera aktörer i arbetet erhålls ytterliga synpunkter som kan främja arbetet. Vidare 

genererar en samverkan ökad kunskapsdelning vilket är fördelaktigt vid implementering och 

beslutsbefattande av miljöåtgärder.  

Informationen inom SSB och valda Tekniska lösningar behöver konkretiseras till viss 

utsträckning och tydliggöras i syfte att underlätta framtagandet av ritningar och beskrivningar. 

Ett flertal respondenter menar att informationen är svårhanterlig och behöver revideras, 

särskilt uppmärksammat beträffande miljö- och hållbarhetsarbetet. Genom att tydliggöra 

tillämpbarheten av verktygen och effekten av samtliga kan avvikelser förhindras. Vidare anses 
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även målbeskrivningar gällande miljömål otydliga i förhållande till projektmålen och ett flertal 

respondenter har därmed svårt att förhålla sig till ambitionerna. Målbeskrivningarna måste 

därmed tydliggöras i syfte att skapa en enhetlig vision kring projektens mål och visioner i 

förhållande till dess förutsättningar. Vilket bör utföras inom detaljplan och projektutveckling 

där säkerhetsställande av interna ambitionsnivåer framtas. En enhetlig samsyn av miljö- och 

ambitionsnivåer är en förutsättning för att underlätta beslutsfattandet inom samtliga led.   

En fördel vid egenutvecklade projekt är att både beställare och entreprenör ingår inom samma 

organisation och tillämpar likartade verktyg vilket underlättar överlämnande och uppföljning. 

Möjligheterna är därför större att vidta miljöåtgärder och optimera produkter utifrån 

verksamhetens visioner och målsättningar. För att arbetet ska utföras i enlighet till Skanskas 

ledningssystem bör en större samverkan ske mellan berörda parter för att fler perspektiv tas i 

beaktning i syfte att främja uppförandet av hållbara byggnader.   

6.3 Förmåga att hantera förändringsströmmar 

Den svenska byggsektorn befinner sig i ständig föränderlighet vilket ställer krav på företags 

förmåga att hantera och möta nya förväntningar samt krav. Som Bruzelius och Skärvad (2017) 

redogör skapar förändringar både nya förutsättningar men också nya utmaningar. Till följd av 

den uppmärksamhet byggsektorn erhållit på grund av dess enorma klimatavtryck har 

hållbarhetsfrågor identifierats som en viktig faktor för byggföretagens framgång. Den 

empiriska undersökningen bekräftar att miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor är viktiga 

ståndpunkter och implementeringen av dessa i arbetssätt och metoder är under utveckling. 

Trots att Skanska arbetat med hållbarhet under flera år uppger flertal respondenter att 

definitionen och innebörden av hållbarhet fortfarande är oklar. Vidare upplever respondenter 

att hållbarhet diskuteras på olika sätt inom organisationens nivåer och tolkas individuellt, 

därmed omfattar dagliga arbetsprocesser varierad nivå av miljötänk. Det anses oklart hur 

arbetet ska bedrivas och respondenterna upplever att det saknas en gemensam vision 

beträffande organisationens miljö- och hållbarhetsarbete. Vidare hävdar Aarseth et al. (2017) 

att ett integrerat hållbarhetsarbete hos projektpraxis kräver olika typer av tekniska lösningar, 

system och standardiserade metoder. Enligt Vsaa finns flera verktyg till förfogande, bland 

annat Vsab och SSB, som ska vägleda personalen i arbetet. Dock anses bristen på 

hållbarhetsinriktade verktyg begränsa förmågan att hantera miljöaspekten i större 

utsträckning. Dessutom uppger en del respondenter att verktygen är otillräckligt ingående och 

därför är avsaknaden stor gällande information om nya tekniska lösningar. Även Aarset et al. 

(2017) redogör för att hållbarhetsarbetet ofta drivs mer tillfälligt än med en tydlig strategi. 

Bruzelius och Skärvad (2017) uppger även att de strategiska planerna ofta utvecklas av en 

ledning utan involvering av medarbetare. Därmed uppger författarna att det är svårt för 

medarbetarna att applicera verktygen i praktiken under verkliga förhållanden.   

Den bristande handlingsberedskapen begränsar personalens förmåga i arbetet. Som redovisat 

har Skanska ett flertal interna verktyg just utvecklade för att driva och höja det gröna arbetet, 

bland dessa uppmärksammas Gröna kartan och klimatkalkylen. Trots att verktygen är 

framtagna av Skanska som uppger att verktygen ska tillämpas i alla projekt inom 
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organisationen är användningen av verktygen begränsad. Framförallt tros bakomliggande 

orsaken till detta vara bristen på proaktivt engagemang. Personalens intresse av miljö och 

hållbarhet varierar vilket även framgår i intervjuer. Detta intresse speglar sig även i 

tillämpningen av verktyg och handlingsberedskap. Problematiken föreligger inte på verktyg 

eller förmågan att hantera dessa utan vi anser att det bristande engagemanget och eventuell 

kunskap begränsar benägenheten att handla och agera annorlunda beträffande miljö. 

Dessutom begränsas arbetet till följd av projektens karaktär. Vidare framgick det i den 

empiriska undersökningen att flera respondenter upplever miljöfrågan som sekundär. Vilket 

motsäger Skanskas principer om att alltid prioritera hållbarhet. Till följd av flera 

fokusområden inom både projektering och produktion blir miljöfrågan i många fall lidande i 

kontrast till tid och kostnader. Vilket tyder på att miljöfrågan inte är förankrad i 

organisationen. Anledningarna kan vara många men stor del handlar om gamla rutiner och 

viljan att förhålla sig till och leverera inom tid och kostnad. Eftersom att tid och kostnad är 

mätbart anses det i många fall utgöra prioritet, mätbarheten av miljö är dock begränsad och 

förståelsen för de miljöbesparingar som genomförs är därför svårfattligt.   

Vidare uppger respondenter att miljö och hållbarhet inte genomsyrar organisationskulturen 

och därför begränsar implementeringsmöjligheterna. För att val och beslut ska fattas i enighet 

till organisationens värderingar behöver kulturen vara förankrad och leda medarbetarna i 

deras handlingar och agerande. Detta redogör även Bruzelius och Skärvad (2017) som 

dessutom poängterar att ledningen är en förebild som ska förmedla de värderingar, mål och 

filosofi som organisationen eftersträvar. Den empiriska undersökningen belyser att miljö ännu 

inte är en del av organisationskulturen men vidare uppger respondenter att det är en pågående 

process med att förankra miljön i organisationen. Respondenterna uttrycker säkerhet som en 

av den högsta prioritet inom organisationen och menar att säkerhet genomsyrar hela 

organisationer och dess alla nivåer. Detta bekräftas även från de observationer som genomförts 

som tyder på att säkerhet genomsyrar organisationen till följd av all intryck från medarbetare 

och utsmyckningar på huvudkontoret. Dessutom uppger flera projektchefer att i utförandet av 

miljö- och säkerhetsronder i produktionen betraktas sällan miljöaspekten i förhållande till 

säkerheten. Ronderna ska utföras för att säkerhetsställa att produktionen arbetar säkert och i 

enlighet till organisatoriska miljökrav, bland annat kemikaliehantering. Vidare är det sällan 

dessa miljöaspekter tas i beaktning och därmed går förlorad. För att miljö, som enligt Skanska 

är högt prioriterat, ska bli en del av organisationskulturen behöver den integreras i dagliga 

arbetssätt och rutiner. Vidare krävs det således att medarbetare är mottagliga mot den 

förändring som väntar och villiga att lära och ta till nya arbetsmetoder. Dock framgår det från 

intervjuer att en del personer inom organisationen inte är mottagliga för dessa förändringar. 

En del respondenter menar att lärandet är komplex och att det kräver mycket tid. Därmed 

förskjuts inlärningen i de fall engagemanget för dessa frågor är litet.   

Eftersom att miljö och hållbarhet är en del i utvecklingen och krävs för att möta de nya krav 

och förutsättningar som byggsektorn arbetar för krävs det att organisationen förankrar miljö 

och hållbarhet i organisationen, samt driver frågan inom samtliga organisationsnivåer. 

Litteraturgenomgången redogör för att organisationskultur ofta är konsekvent bland 

medlemmar i en organisation, vidare stämmer detta inte baserat på den empiriska 

undersökning studien genomfört som redogör kulturen som heterogen. Även Yazici (2015) 

hävdar att organisationskulturer kan vara heterogena och anser att kultur därmed ofta är 
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komplex och nyanserad. Vidare poängterar Yazici (2015) att kultur kan tillämpas som 

hjälpmedel för att anpassa organisationer till den yttre miljön. Detta angreppsätt tror vi är 

fördelaktigt för organisationer i implementering av miljöstrategiska planer då arbetet utgörs 

av flera nivåer och kräver enhetlig vision. Organisationskulturen påverkas av flera element (se 

figur 1) som samtliga behöver beaktas vid organisationsförändring. För att erhålla en 

gemensam vision och förankra en kultur måste det bland annat finnas ett intresse. 

Medarbetarnas egenart kan därmed spela en avgörande roll för ett företags framgång. Det är 

således av betydelse att inkludera och involvera medarbetare i det förändringsarbete som 

väntar.   

Det upplevs inte förekomma ett större förändringsmotstånd mot miljöarbetet inom Skanska. 

Däremot uttrycker respondenterna att ovissheten och otydliga direktiv till viss grad påverkar 

engagemanget negativt. Eftersom att flera förändringar framkommit som externa drivkrafter, 

både politiska, tekniska och kulturella så är företagen tvungna att hantera dessa 

förändringsströmmar. Vidare har även Skanska internt drivit miljöfrågan och tagit sig an 

aspekter utöver de externa kraven. Detta uttrycks främst i de egenutvecklade bostadsprojekten 

mellan Nya hem och Hus Stockholm Bostäder. I dessa fall har företaget större möjlighet att 

arbeta utifrån egna förutsättningar och driva frågan och arbetet utifrån sina önskemål. Som 

för alla företag är lönsamheten viktig och därför kan det starka fokuset på pris utgöra ett hinder 

för förändrings- och förnyelseförmågan. Vidare uppger även respondenter att benägenheten 

att vidta nya tekniker och nya lösningar är väldigt liten. Trots att Skanska uppger sig arbeta 

utifrån flera referensprojekt upplever respondenter att det saknas investeringar för 

utvecklingskostnader. Behovet av pilotprojekt anses stort, främst för att öka förståelsen och 

lära sig nya processer och tillvägagångssätt. Eftersom stöttningen från Skanska anses vara 

begränsad fortsätter projekten arbeta utifrån gamla och beprövade metoder. Vilka alltid inte 

är fullt effektiva i det förändringsarbete som pågår. Håkansson och Ingemansson (2012) 

redogör också för att det finns alldeles för lite tid för utveckling till följd av omfånget pågående 

projekt, dessutom menar forskarna att det saknas incitament för vidareutveckling. Vidare 

anser vi att främsta förmågan att driva förändringsströmmar internt är genom proaktivt 

engagemang. Vi har uppmärksammat, utifrån den empiriska studien, att intresset är stort för 

miljöfrågor men okunskapen om hur arbetet kan bedrivas och vilka möjligheter specifika roller 

har begränsar utövandet. Vidare tror vi att en involvering av flera organisationsnivåer vid 

utformning av strategier främjar arbetet och dess effektivitet. Som uppgetts i intervjuer har 

flera avdelningar inom Skanska format interna grupper som arbetar med att ta fram 

checklistor och riktlinjer för att underlätta arbetsprocessen för att vidta miljömedvetna val. 

Dock återstår stort arbete att ta fram manualer och göra dem lättillgängliga samt användbara. 

Det kräver vissa färdigheter att kunna bemästra och utforma detta så att alla nivåer och 

yrkeskategorier har förståelse för dess tillämpbarhet. Vidare är det viktigt att de specifika 

riktlinjer och system som tas fram för specifika yrkesroller även fungerar tillsammans. 

Eftersom ett byggprojekt involverar flertal aktörer är det viktigt att samspelet mellan dessa 

fungerar. En förutsättning är att arbetsmetoderna inte motsäger varandra. 
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7 SLUTSATSER 

Förutsättningen för att lyfta miljöfrågan i tidigt skede och beakta betydande aspekter för 

byggprocessens effektivitet kräver god samordning mellan divisioner och avdelningar. Den 

empiriska undersökningen redogör för att kunskapen är begränsad beträffande att fatta 

miljömedvetna val och beslut. Vilka aktörer och kompetenser som behöver integreras i tidiga 

skeden inom projekteringen är därmed aktuellt för att miljö- och hållbarhetsfrågor ska beaktas 

mer ingående. Aktörer, yrkesroller och sakkunniga personer behöver bli mer delaktiga i de 

tidiga skedena för att bidra med kunskap som annars säkerligen gått förlorad. En större 

samverkan skulle därmed kunna leda till att nya dimensioner uppmärksammas som vidare kan 

påverka och öka projektets miljöprestanda. Som redogjorts arbetar flera aktörer utifrån olika 

agendor och därmed argumenterar utifrån sina representativa områden, vilket kan leda till 

olika särintressen. För att bemöta den förändring som pågår behöver samtliga aktörer även 

argumentera utifrån ett miljöperspektiv. Vilket i sin tur på sikt även gynnar andra intressen, 

som tid och kostnader. Dessutom är samsyn viktigt för att projekten ska ha rätt förutsättningar. 

Det är av stor vikt att alla inblandade aktörer är överens och att det råder samstämmighet över 

vilka mål och krav som eftersträvas. Därmed bör målsättningarna lyftas och vara eniga 

gällande vilken nivå av miljömärkning och krav inom Boverkets byggregler (BBR) som önskas. 

Genom enhetlig vision kan komplikationer och konflikter förebyggas.  

Vidare bör aspekter beträffande resurser, ansvarsfördelningar, referensprojekt och alternativa 

lösningar uppmärksammas. För att identifiera vilka poster som har störst miljöpåverkan finns 

flera verktyg till förfogande, det är även viktigt ur ett miljöperspektiv att undersöka de 

långsiktiga fördelarna som kan åstadkommas vilket ställer krav på livscykelanalyser. Utifrån 

den empiriska undersökningen redogörs användningen av livscykelanalyser vara begränsad, 

dock anser vi att det är ett effektivt tillvägagångssätt att hantera alternativa lösningar och 

undersöka potentiella besparingar, både ekonomiska och miljömässiga. Alternativa lösningar 

kan omfatta såväl befintlig som obeprövad teknik eller lösningar. Vidare är det viktigt att 

beakta dessa aspekter men även ta hänsyn till de risker som kan förekomma. Obeprövade 

metodiker leder ofta till längre projekteringstid och kan även påverka produktionstiden, det 

kräver även en viss kunskap som alltid inte är förankrad hos berörda parter. Vidare finns 

möjligheter att nya lösningar och metodiker leder till miljömässiga fördelar och bör därför 

undersökas. Det är viktigt att medvetengöra de förutsättningar enskilda projekt har och att 

arbetet baseras utifrån det, utifrån förutsättningarna tas lösningar och tillvägagångssätt fram. 

Dessutom måste projekteringsgruppen ansamla tillräcklig information och underlag i 

genomförandet av mer miljömedvetna val. Referensprojekt är ett sätt att undersöka vad för 

lärdomar som kan tas i anspråk från tidigare liknande projekt. I många fall finns det viktiga 

parametrar att ta hänsyn till vilket kan leda till besparing på många sätt. I förebyggelse att fatta 

beslut på bristande information bör resurser planeras mer ingående. I vilka skeden behövliga 

resurser tas in och vad för resurser behövs är något som bör identifieras tidigt. Vi har 

uppmärksammat ett behov av installationssamordnare eller teknisk sakkunniga samt 

miljösamordnare som bistår med expertis i syfte att mål och visioner uppnås samt för att 

främja miljöaspekten. Genom att integrera samtliga parter kontinuerligt i processen, främst i 

början så att samstämmighet råder, kan felaktigheter förhindras. Detta kan reducera 

kvalitetsbrister som ofta uppstår i senare skeden och påverkar miljön drastiskt. Vidare kan 
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klimatpåverkan minimeras genom bättre kvalitetssäkring inom projekteringen. Där samtliga 

parter bär ansvar att lyfta miljöfrågan men även involvera särskild miljöexpertis som kan bistå 

med synpunkter och eventuell granskning. Dessutom är det viktigt att öka medvetenheten om 

när och vart hjälp kan inhämtas för att fatta mer miljömedvetna val och beslut. Detta är ett 

individuellt ansvar där enskilda individer bär ansvaret att uppskatta när expertishjälp behövs. 

Genom att öka den generella kunskapsnivån inom organisationen och förankra miljö- och 

hållbarhetsfrågor inom samtliga organisatoriska diskussioner och arbetssätt tror vi att det 

interna arbetet beträffande miljöarbetet kommer förbättras. Vidare ansvarar ledningen för att 

samtliga nivåer inom organisationen är delaktiga i förändringsarbetet och är medvetna om 

vilken ansvarighet varje yrkesroll har i enskilda fall.  

Begränsad kunskap och kompetens utgör den främsta organisationsbarriären beträffande 

miljömedvetenhet och i implementeringen av miljöåtgärder. Vidare är erfarenhetsåterföringen 

inom och mellan organisationen bristfällig. Den individuella kunskapen och lärandet är större 

i kontrast till det kollektiva och organisatoriska lärandet. Detta medför att organisationen 

besitter god kunskap men vidare når den inte ut till hela organisationen vilket skapar 

distinktioner inom organisationen. Bakomliggande orsak till flera av dessa barriärer tycks vara 

karaktären av projektorganisationer. Tids- och kostnadsrestriktioner utgör stora 

fokusområden som i många fall negativt påverkar miljöprestandan. Vidare beror detta på de 

olika agendor som aktörerna arbetar utifrån och deras egna preferenser.   

Engagemanget och viljan att ta till nya arbetsmetoder har uppmärksammats som delad inom 

organisationen. Miljö präglar inte organisationskulturen i större omfattning vilket kan vara en 

följd till att engagemanget i vissa fall varit bristfällig. Vidare är ett proaktivt engagemang en 

förutsättning för att implementeringen av miljöåtgärder ska vara framgångsrik. I dagsläget är 

arbetet beträffande miljö motsägelsefullt inom organisationen och över nivåer. Det råder 

oenighet kring hur arbetet ska bedrivas och många drar sig från att engagera sig i frågan. Det 

finns stor potential att öka miljömedvetenheten inom organisationen och vidta lämpliga 

åtgärder. Dels besitter organisationen goda resurser i form av specifika miljöenheter som har 

god kunskap att tillgå med. Samtidigt har organisationen fullt ansvar och möjligheter att öka 

miljöprestandan inom egenutvecklade projekt där nivån framtas utifrån egna förutsättningar. 

Det handlar om att integrera miljöfrågan inom samtliga arbetsmetoder och processer för att 

nå full effektivitet. Vidare ska inte arbetet endast prägla särskilt utvalda ”gröna” projekt eller 

ses som en arbetsbelastning.   
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8 REKOMMENDATIONER 

Följande rekommendationer råds fallföretaget Skanska Sverige AB vidta i utförandet att 

minska byggprocessens miljöpåverkan. Rekommendationerna behandlar lämpliga åtgärder 

inom byggprocessen samt organisatoriska åtgärder som anses betydelsefulla.   

 

Rekommendationer och åtgärdsförslag inom byggprocessen  

• Identifiering av aktörer som bör ingå i en samverkan för att medvetengöra och uppmärksamma 

miljö- och hållbarhetsfrågor i större utsträckning.  

• Undersöka alternativa lösningar och handlingsalternativ utifrån ett långsiktigt perspektiv och 

avse tid för att finna en optimal lösning utifrån projektens förutsättningar.  

• Upprätta tydliga mål beträffande grad av miljömärkning och övriga krav för att det ska råda 

samstämmighet mellan inblandade aktörer.  

• Medvetengöra vart information kan inhämtas eller var eventuell expertis finns att tillgå för att 

skapa goda förutsättningar till att beslut fattas på tillräckligt underlag. Miljö- och 

hållbarhetsindikationer bör erbjudas som beslutsunderlag.   

• Fastställande av resurser som behöver integreras i de olika skedena av byggprocessen för att 

miljöfrågan ska tas i beaktning inom samtliga skeden.  

  

  

Rekommendationer och åtgärdsförslag inom organisationsledning  

• Integrera miljö och hållbarhet i organisationskulturen i samma utsträckning som säkerhet 

präglar kulturen. Ledningen ansvarar för att förankra miljö och hållbarhet inom samtliga 

organisatoriska nivåer.   

• Öka det interna kravställandet gällande miljö- och hållbarhet i utformningen av egenutvecklade 

bostadsprojekt.  

• Utveckling av existerande processer och arbetsmetoder genom integration av miljöperspektivet 

inom samtliga.   

• Tydliggöra tillämpningen av metodiker och verktyg samt dess effektivitet.  

• Fortskrida processen i framtagandet av checklistor och interna verktyg för beslutsfattandet i 

samråd med berörda parter. En delaktighet kommer generera ökad effektivitet och 

engagemang.   

• Ett generellt kompetenslyft beträffande miljö och hållbarhet är behövligt, varpå detta kan 

åstadkommas genom ökad erfarenhetsåterföring och kontinuerlig utbildning. Lärandet av och 

mellan individer och projekt är av betydelse vilket identifierats som bristfälligt inom 

organisationen. Upprättandet av enkla erfarenhetsåterföringsmallar beträffande hinder och 

barriärer samt bemästringen av dessa kan förebygga återkommande problem.  
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9 FÖRSLAG FÖR FORTSATTA STUDIER 

Identifiering av obalansen mellan projekt- och miljöpraxis ledde till studiens framkomst. 

Studien avser att uppmärksamma hur miljö- och hållbarhetsfrågor kan uppmärksammas i 

större omfattning inom byggorganisationer och byggprojekt för att reducera klimatpåverkan, 

vidare omfattar studien ett flertal organisatoriska aspekter. Eftersom att tiden för studien varit 

begränsad har samtliga aspekter behandlats mer översiktligt. Till följd av att samtliga 

organisatoriska aspekter som studien förhåller sig till är omfattande finns möjlighet att enbart 

rikta in sig inom ett specifikt område, t.ex. kultur eller kommunikation. Vidare är ett förslag 

även att fördjupa sig på ett specifikt byggskede för att på så sätt finna mer djupgående åtgärder 

som kan genomföras i specifika skeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

REFERENSER 

Aarseth, W., Ahola, T., Aaltonen, K., Okland, A., & Andersen, B. (2017). Project 

sustainability strategies: A systematic literature review. International Journal of 

Project Management, 35(6), 1071-1083. doi:10.1016/j.ijproman201611006  

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder (2. uppl.). 

Stockholm: Studentlitteratur.   

Akhavan, P., Zahedi, M., & Hosein, S. (2014). A conceptual framework to address 

barriers to knowledge management in project-based organizations. Business and 

Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 7(2-3), 98-119. 

doi:10.1108/EBS102013004  

 

Albertini, E. (2013). Does Environmental Management Improve Financial 

Performance? A Meta-Analytical Review. Organization & Environment, 26(4), 

431-457. doi: 10.1177/1086026613510301  

 

Al Rumaithi, K.H.A., & Beheiry, S.M. (2016). A framework for green project 

management processes in construction projects. International Journal of 

sustainable Society, 8(2), 126. doi: 10.1504/IJSSOC.2016.077514  

Al-Tekreeti, M., & Beheiry, S.M. (2016). A decision matrix approach to green 

project management processes. World Journal of Science, Technology and 

Sustainable Development, 13(3), 174-189. doi: 10.1108/WJSTSD-01-2016-0009   

Ammenberg, J. (2012). Miljömanagement (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.    

Ammenberg, J., & Hjelm, O. (2013). Miljöteknik – för en hållbar utveckling. 

Lund: Studentlitteratur.   

Baumann, H., & Tillman, A-M. (2004). The Hitch Hiker’s Guide to LCA(1). Lund: 

Studentlitteratur.  

Blomkvist, P., & Hallin, A. (2015). Metoder för teknologer. Lund: 

Studentlitteratur.  

Bokalders, V., & Block, M. (2010). The whole building handbook- how to design 

healty, efficient and sustainable buildings. London: Earthscan.   

Boverket. (2015). Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv 

(rapport 2015:35). Hämtad från  

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/byggnad

ersklimatpaverkan-utifran-ett-livscykelperspektiv.pdf   

Bruzelius, H., & Skärgård, P-H. (2017). Integrerad Organisationslära (11. uppl.).  

Lund: Studentlitteratur.   



51 

Brimley, V.R., & Garfield, R.R. (2009). Financing Education in a Climate of 

Change (10. ed.).  Boston: Allyn and Bacon.   

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder (3. uppl.). 

Stockholm: Liber AB.   

D’Aveni, R.A. (1994). Hypercompetition. Ney York: Free Press.   

DeFillippi, J.R. (2002). Information technology and organizational models for 

project collaboration in the new economi. Human Resource Planning, 25(4), 7-

18.   

Del Giudice, M., & Maggioni, V. (2014). Managerial practices and operative 

directions of knowledge management within inter-frim networks: a global view. 

Journal of Knowledge Management, 18(5), 841-846. doi: 

10.1108/JKM0620140264  

Ekstedt, E., Lundin, R.A., Söderholm, A., & Wirdenius, H. (1999). Neo-Industrial 

Organising. London: Routledge.   

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2015). Organisation och 

organisering (4. uppl.). Stockholm: Liber.   

Erlandsson, M., & Malmqvist, T. (2017). LCA – baserade miljökrav i byggandet. 

(rapport C 285). Hämtad från  

https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807db14/1520579019127/

C285.pdf  

Erlandsson, M., Lindfors, L-G., & Jelse, K. (2013). Robust LCA: Metodval för 

robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) – introduktion för nyfikna(B 

2121). Stockholm: IVL.  

European Commission. (2016).European Platform on Life Cycle Assessment 

(LCA). Hämtad 2018-03-10 från http://ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm  

Fiksel, J., Mcdaniel, J., & Mendenhall, C. (1999). Measuring Progress Towards  

Sustainability Principles, Process and Best Practices. Ohio: Battelle Memorial 

Institute.  

Gluch, P. (2006). Effektivare miljöinformation i byggprojekt(CMB-rapport 

2006). Hämtad från Chalmers webbplats: https://www.cmb-

chalmers.se/…/effektivare_miljoinformation.…  

Gluch, P. (2009). Hållbart byggande och projektbaserad organisering(Rapport 

2009:3). Hämtad från Chalmers webbplats: https://www.cmbhttps://www.cmb-

chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdfchalmers.se/.../10/hallbart_byggande.

pdf  

Hällgren, M., & Wilson, T.L. (2007). Mini-Muddling: Learning from Project Plan 

Deviations. Journal of Workplace Learning, 19(2), 97-107. doi: 

10.1108/13665620710728475   

https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807db14/1520579019127/C285.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807db14/1520579019127/C285.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807db14/1520579019127/C285.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm
http://ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm
https://www.cmb-chalmers.se/wp-content/uploads/2015/10/effektivare_miljoinformation.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/wp-content/uploads/2015/10/effektivare_miljoinformation.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/wp-content/uploads/2015/10/effektivare_miljoinformation.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/wp-content/uploads/2015/10/effektivare_miljoinformation.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/wp-content/uploads/2015/10/effektivare_miljoinformation.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/wp-content/uploads/2015/10/effektivare_miljoinformation.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdf
https://www.cmb-chalmers.se/.../10/hallbart_byggande.pdf


52 

 

Hung, R., Lien., B., Yang, B., Wu, C., & Kuo, Y. (2011). Impact of TQM and 

organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. 

International Business Review, 20(1), 213-225. doi:10.1016201007001  

 

Hwang, B-G., & Ng, W.J. (2013). Project management knowledge and skills for 

green construction: Overcoming challenges. International Journal of Project 

Management, 31(2), 272-284. doi: 10.1016/j.ijproman.2012.05.004  

Håkansson, H., & Ingemansson, M. (2013). Industrial renewal within the 

construction network. Construction Management and Economics, 31(1), 40-61. 

doi: 10.1080/01446193.2012.737470  

 

Häkkinen, T., & Belloni, K. (2011). Barriers and drivers for sustainable building. 

Building Research & Information, 39(3), 239-255. doi: 

10.1080/09613218.2011.561948  

Ignacio, D., Manrique, L., & Cuellar, S. (2017). Is organizational learning being 

absorbed by knowledge management?. Journal of Knowledge Management, 

22(2), 229-325. doi:10.1108/JKM0120170041  

IVA. (u.å). Klimatpåverkan från byggprocessen. Hämtad från 

https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-

samhalle/201406-ivaenergieffektivisering-rapport9-i1.pdf  

Jabrouni, H., Kamsu-Foguem, B., Geneste, L., & Vaysee, C. (2011). Continous 

improvement through knowledge-guided analysis in experience feedback. 

Engineering Application of Artificial Intelligence, 24(8), 1419-1431. 

doi:10.1016/j.engappai.2011.02.015  

Jick, T.D. (1995). Accelerating change for competitive advantage. Organizationsl 

Dynamics, 24(1), 77-82.   

Jonsson, C. (2016). Effektiv LCA – analys av PREFAB konstruktioner i betong. 

Malmö: SBUF. Svenska byggbranschens utvecklingsfond.  

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-

4230-a261http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-

880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF 13262 Slutrapport 

Datorbaserat verktyg f%C3%B6r effektiv LCA-analys av prefab-konstruktioner i 

betong.pdf3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Dat

orbaserat%20verktyg% 

20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-

analys%20av%20prefabhttp://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocumen

ts/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF 13262 

Slutrapport Datorbaserat verktyg f%C3%B6r effektiv LCA-analys av prefab-

konstruktioner i betong.pdfkonstruktioner%20i%20betong.pdf’  

Kanapeckiene, L., Kaklauskas, A., Zavadskas, E.K.,  & Seniut,M. (2010). 

Integrated knowledge management model and system for construction projekts. 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/186ecac7-880b-4230-a261-3d1db779292d/FinalReport/SBUF%2013262%20Slutrapport%20Datorbaserat%20verktyg%20f%C3%B6r%20effektiv%20LCA-analys%20av%20prefab-konstruktioner%20i%20betong.pdf


53 

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 23(7), 1200-1215. doi: 

10.10.16/j.engappai.2010.01.030  

 

Kanter, R.M., Stein, B., & Jick, T.D. (2003). The Challange of Organizational 

Change: How Companies Experience It and Leaders Guide It. New York: Free 

Press  

 

Keegan, A., & Turner J.R. (2002). The management of innovation in project-

based firms. Long Range Planning, 35(4), 367-388. doi: 10.1016/S0024-

6301(02)00069-9  

 

Kellner, J. (2017). Klimat Energi Hållbarhet. Stockholm: Balkong Förlag.   

Koch, C., & Thuesen, C. (2013). Knowledge sharing in construction partnering 

projects- redundancy, boundary objects and brokers. International Journal of 

Project Organisation and Management, 5(1/2), 156-175. doi: 

10.1504/IJPOM.2013.052150  

Labuschagne, C., & Brent, A. (2005). Sustainable Project Life Cycle Management: 

the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. International 

Journal of Project Management, 23(2), 159-168. 

doi:10.1016/j.ijproman200406003  

Lahtingen, T., Hämäläinen, R., & Liesö, J. (2017). Portfolio decision analysis 

methods in environmental decision making. Environmental Modelling and 

Software, 94(1), 73-86. doi:10.1016/j.envsoft201704001  

Liljenström, C., Malmqvist., T., Erlandsson, M., Fredén, J., & Adolfsson, I. (2015). 

Byggandets klimatpåverkan (rapport C 68). Stockholm: IVL, Miljöinstitutet  

 

Lindkvist, L. (2004). Governing project-based firms: Promoting Market- like 

Processes within Hierarchies. Journal of Management and Governance, 8(1), 3-

25. doi: 10.1023/B:MAGO.0000015392.75507  

 

Lindkvist, L., Bakka, J.F., & Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori – Struktur, 

Kultur och Processer (6. uppl.).  Stockholm: Liber.   

Lundkvist, R. (2015). Experience Feedback in Industrialised House-building. 

(Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet, Luleå). Hämtad från 

http://www.divahttp://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-

7682portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682   

Lundkvist R., Meiling J., & Vennström., A. (2010). Digitalization of inspection 

data: a means of enhancing learning and continuous improvements?. Association 

of Researchers in Construction Management, 2(1), 829-838.   

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990023&dswid=-7682


54 

Martens, M.L., & Carvalho, M.M. (2017). Key factors of sustainability in project 

management context: A survey exploring the project managers’ perspektive. 

International Journal of Project Management, 35(6), 1084-1102. doi: 

10.1016/j.ijproman.2016.04.004  

Meiling, J., Lundkvist R., & Magnusson, O. (2011). Erfarenhetsåterföring – Dags 

för klargörande, omtag och nya nivåer!. Samhällsbyggaren, 2011(2), 16-21.  

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2005). Strategy Safari. New York: 

The Free Press.    

Moberg, Å., Finnveden, G., Johansson, J., & Steen, P. (1999). 

Miljösystemanalytiska verktyg  

– en introduktion med koppling till beslutssituationer(AFR-rapport 251). 

Hämtad från Naturvårdsverkets webbplats: 

https://www.naturvardsverket.se/…/publikat…/afr-r-

251https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se

%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-

se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8J

RUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-

fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhLse.pdf  

Mullins, L.J., & Christy, G. (2013). Management & organisational behaviour. 

Harlox New York Pearson.   

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How 

Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford U.P.  

O’Donnell, O., & Boyle, R. (2008). Understanding and Managing 

Organisational Culture. Dublin: The Institute of Public Administrations.   

Oliver, G. (2011). Organisational Culture for Information Managers. Oxford: 

Chandos Publishing.  

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv (3. uppl.). Stockholm: Liber.  

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Pascale, R., Millemann, M., & Gioja, L. (1996). Changing the way we change. 

Harvard Business Review, 75 (6), 126-139.   

Pemsel, S., & Wiewiora, A. (2012). Project management office a knowledge broker 

in projectbased organisations. International Journal of Project Management, 

31(1), 31-42. doi:10.1016/j.ijproman.201203004  

Popper, M., & Lipshitz, R. (2000). Organizational Learning: Mechanisms, Culture 

and Feasibility. Management Learning, 31(2), 181-196. 

doi:10.11771350507600312003  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2Fafr-r-251-se.pdf&h=ATPSaYrgQrcONtBEcjsjIXIzz4rcgzMgZP2BYZq0QrPZFcJZ6aPjQD8JRUxe8UeGSfpvL_ErRWSW6O3WuKEuWen8ZFIS_MbosFVIIePPPDiz-fOwkjppGr5BNnmAlYH8xChA-fhL


55 

 

Porter, M.E. (1996). What is strategy?. Harvard Business Review, 74(6), 61-78.   

 

Potes Ruiz, P., Kamsu Foguem, B., & Grabot,B. (2014). Generating knowledge in 

maintenance from Experience Feedback. Knowledge-Based Systems, 66(1), 4-

20. doi: 10.1016/j.knosys.2014.02.002  

 

Ramona, P., & Stancovici, V. (2016). Learning in organization. The Learning 

Organization, 23(1), 2-22. doi:10.11080120150001  

Robbins, S.P. (2003). Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall  

Rönn, M. (1998). Livscykelsdesign (1998:4). Stockholm: Nordisk 

Arkitekturforskning, KTH.  

Seleim, A.S., & Khalil, O.E. (2011). Understanding the knowledge management – 

intellectual capital relationship: a two-way analysis. Journal of Intellectual 

Capital, 12(4), 586-614. doi: 10.1108/14691931111181742  

 

Schwarz, J., Beloff, B., & Beaver, E. (2002). Use Sustainability Metrics to Guide 

DecisionMaking. Chem. Eng. Prog., 98(7), 58-59.  

Skanska. (2017a). Byggentreprenader. Hämtad 2018-03-15 från 

https://www.skanska.se/vart-erbjudande/byggentreprenader/  

Skanska. (2017b). Gröna kartan. Hämtad 2018-03-21 

https://www.skanska.se/omhttps://www.skanska.se/om-

skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-

kartan/skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/  

Skanska (2018a). Verksamhetsgrenar. [Internt material].   

Skanska. (2018b). Nya Hem. [Internt materia].  

Skanska. (2018c). Vårt sätt att arbeta (Vsaa). [Internt material].  

Skanska. (2018d). Vårt sätt att bygga (Vsab). [Internt material].  

Skanska. (2018e). Grönt byggande. [Internt material].  

Skanska. (2018f). Grönt byggande. Hämtad 2018-03-20 från 

https://www.skanska.se/omhttps://www.skanska.se/om-

skanska/hallbarhet/gront-byggande/skanska/hallbarhet/gront-byggande/  

Skanska. (2018g). Vsab Hus. [Internt material].   

Skanska. (2018h). Klimatkalkyl. [Internt material].  

Skanska. (2018i). Projekt Hus. [Internt material].  

https://www.skanska.se/vart-erbjudande/byggentreprenader/
https://www.skanska.se/vart-erbjudande/byggentreprenader/
https://www.skanska.se/vart-erbjudande/byggentreprenader/
https://www.skanska.se/vart-erbjudande/byggentreprenader/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/


56 

Stary, C. (2014). Non-disruptive knowledge and business processing in 

knowledge life cycles – aligning value network analysis to process management. 

Journal of Knowledge Management, 18(4), 651 – 686. 

doi:10.1108/JKM1020130377  

 

Sugita, M., & Takahashi, T. (2013). Influence of Corporate Culture on 

Environmental Management Performance: An Empirical Study of Japanese 

Firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22(3), 

182-192. doi: 10.1002/csr.1346  

 

Sveriges Byggindustrier. (2018). Så ska bygg- och anläggningssektorn bli 

klimatneutral. Hämtad 2018-04-08 från 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlag…  

 

Sveriges Arkitekter. (u.å.). Mål, syfte och förslag i Agenda Livsmiljö. Hämtad 

2018-04-03 från https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/  

Sydow, J., Lindkvist, L., & DeFillippi,R. (2004). Project-Based Organizations, 

Embeddedness and Repositories of Knowledge: Editorial. Organization Studies, 

25(9), 1475-1489. doi:10.1177/0170840604048162  

Taillandier, F., Taillandier, P., Tepeli, E., Breysee, D., Mehdizadeh, R., & 

Khartabil, F. (2015). A multi-agent model to manage risks in construction project 

(SMACC). Automation in Construction, 58(1), 1-18. 

doi:10.1015/j.autcon.201506005  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

Voordijk, H., Meijboom, B., & de Haan, J. (2006). Modularity in supply chains: a 

multiple case study in the construction industry. International Journal of 

Operations & Production Management, 26(6), 600-618. doi: 

10.1108/01443570610666966  

Warhurst, A. (2002). Sustainablility Indicators and sustainability performance 

management. Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD rapport 

43).   

Winch, G. (2003). Models of manufacturing and the construction process: the 

genesis of reengineering construction. Building Research & Information, 31(2), 

107-118. doi: 10.1080/09613210301995  

 

Yazici, H.J. (2015). Significance of Organizational Culture in Perceived Project 

and Business Performance. Engineering Management Journal, 23(2), 20-29. 

doi: 10.1080/10429247.2011.11431892  

 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-bygg-och-anlaggningssektorn-bli-__7717
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/
https://www.arkitekt.se/malen-for-agenda-livsmiljo/


57 

Zhang, X., Wu, Y., & Shen, L. (2015). Embedding ”green” in project-based 

organizations: the way ahead in the construction industry?. Journal of Cleaner 

Production, 107(1), 420-427. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.10.024   

 

 

 



58 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Följande intervjuguide tillämpades i genomförandet av intervjuer, följdfrågor 

anpassades till respektive roller vilket har modifierat intervjufrågorna.   

• Berätta kort om dig själv och din roll på Skanska  

• Vad begränsar det interna miljöarbetet i genomförandet av 

miljömedvetna val och beslut?   

• Tillämpar ni särskilda tillvägagångssätt och verktyg för att förbättra 

miljöprestandan i organisationen/i projekt?  

• Vilka frågor anser ni behöver ställas eller uppmärksammas i dem tidigare 

skedena för att miljöaspekten ska vara mer central?  

• Hur god är tillgången till resurser och stöd för att göra miljömedvetna val 

och beslut?   

• Vad kännetecknar organisationskulturen när det gäller frågor som rör 

hållbar utveckling?  

• Hur betraktas miljöaspekten i förhållande till ett projekts traditionella 

affärsrelaterade aspekter som tid och ekonomi?   

• Hur utförs det praktiska arbetet med att förmedla projektspecifika 

kunskaper till framtida projekt?   

• Hur hanterar företaget avvikelsehantering och ständiga förbättringar?  
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