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Förord 
  

Under mina studier på miljö- och hälsoskyddsprogrammet har ett intresse för hållbar 

utveckling vuxit fram. Efter att jag läst kursen Byggnader och miljö där Varis Bokalders 

föreläste om hållbart byggande blev jag inspirerad och kände en stark drivkraft för att lära 

mig mer och på något sätt influera ämnet i mitt examensarbete. Genom min praktikplats på 

konsultföretaget Esam AB fick jag kontakt med Ulf Nordwall på Peab som gav mig uppgiften 

att försöka konkretisera begreppet hållbart byggande. 

 

Det har varit intressant att få en inblick i flera av de stora byggföretagen som verkar i Umeå 

och vilka sätt de arbetar med hållbarhet i sina byggprojekt. Det har också varit väldigt 

givande och lärorikt att genomföra ett projekt helt på egen hand. Jag vill tacka samtliga som 

varit delaktiga vid mitt examensarbete! Främst vill jag rikta ett stort tack till Ulf Nordwall, 

min handledare från Peab, som gav mig förtroende inför uppgiften och som hjälpt och 

handlett mig genom metodens alla steg, men även ett stort tack till Kerstin Abbing, min 

handledare från EMG, som alltid gett snabb återkoppling och alltid funnits där när det 

uppstått frågor. Jag vill tacka min vän Lisa Thorstensson som suttit tillsammans med mig 

och planerat upplägget för våra respektive examensrapporter. Vi har peppat och inspirerat 

varandra under hela rapportskrivningen. Sist men inte minst vill jag tacka min sambo 

Alexander Lindström som också stöttat mig under resans gång och hjälpt till när jag kört fast. 

Han har agerat både bollplank och hjälpt mig att korrekturläsa och har hela tiden 

uppmuntrat min studie. 

 

 

  



Sustainable building with Grounded theory: 

A study of entrepreneurs in the construction industry 

 

Author: Kaisa Noreman 

 

Abstract 
 

The purpose of the study was to investigate if the method Grounded theory could be used in a 

study of the construction industry. The aim was also to concretize the concept of sustainable 

development. A further aim was to summarize what sustainable services Construction 

Company’s in Umeå offers. The method Grounded theory is a qualitative method that by 

induction generates a theory of a substantive area. The first step was to collect data through 

eight interviews of entrepreneurs from four different construction companies operating in 

Umeå. The results of the interviews along with the existing literature created a theory about 

what sustainable building can stand for in the construction industry. The results show that 

the method Grounded theory can be used in a study of the construction industry. The 

generated theory shows that sustainable construction involves a consideration of the 

building where the building's construction, usability and its value are areas that need to be 

taken into consideration. There are many similarities with the theory and the description, 

made by The world commission on environment and development, of what sustainable 

development stands for, namely ecological, social and economic sustainability. With regards 

tithe supply of sustainable services that selected construction companies can offer in Umeå, 

there are a few but greater responsibility need to be taken both from the construction 

industry itself and the clients to achieve a more sustainable construction. 

 

Key words: grounded theory, sustainability, sustainable building, construction industry, 

sustainable services. 
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1. Inledning 
 

Miljöproblem som växthuseffekten, uttunning av ozonskiktet och minskning av den 

biologiska mångfalden är alla tecken på att samhällsutvecklingen är skev. Främsta orsaken 

till dessa miljöproblem är den ökade användningen av fossila bränslen och kemikalier som 

kontaminerar luft, vatten och mark. Jordens befolkning har också ökat drastiskt och om alla 

skulle konsumera som i västvärlden skulle resurser ta slut. Det skulle exempelvis krävas fyra 

jordklot för att klara resurs- och energibehovet om alla människor i världen skulle ha samma 

levnadsstandard som en svensk (Bokalders och Block 2009). Stiftelsen Svensk 

Industridesign, SVID säger att ”Hållbar utveckling är en process som handlar om att nå 

mänskligt välbefinnande med en fungerande ekonomisk utveckling och samtidigt se till att de 

ekologiska systemen är i balans”. För att kunna uppfylla dessa kriterier behövs stora 

förändringar och alla måste ta sitt ansvar att göra sitt bästa utifrån sina perspektiv (SVID 

2013). En prioriterad del i den hållbara utvecklingen är ett hållbart byggande. Där krävs en 

omställning (Regeringen 2013). Det råder dock en stor begreppsförvirring när det kommer 

till hållbart byggande. Det talas bland annat om ekologiskt byggande, gröna hus, 

miljöanpassat byggande, sunda hus, energisnålt byggande och kretsloppsbyggande. 

Innebörden av begreppet har ändrats allt eftersom inriktningen förändras från att det bara 

handlade om energihushållning till ett bredare begrepp som tar upp en helhetssyn med 

utgångspunkt i miljö och ekologi (Bokalders och Block 2009). I denna rapport kommer 

uttrycket hållbart byggande användas, ett begrepp som Bokalders och Block anser vara mest 

korrekt.  

 

Definitionen av vad ordet hållbarhet är för byggbranschen är dock inte konkretiserat idag 

vilket gör det hela svårt, framförallt när en del av den hållbara utvecklingen (ekologisk, social 

och ekonomisk) tvingas prioriteras framför en annan. Vårt sätt att behandla hållbarhet är 

problematiskt när dessa tre dimensioner ska ses tillsammans. Göran Cars, professor på KTH, 

menar att ”Resultatet blir därför ofta att hållbarhetsbegreppet missbrukas och blir mer 

retorik än praktisk vägledning för att möta framtiden” (Cars 2012). Hållbarhet med olika 

konstellationer har blivit ett begrepp som används på rutin, utan att egentligen motivera och 

ge någon klarhet till begreppet. Hållbart byggande är en av dem. Det talas främst om ett så 

kallat venndiagram där de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk delvis 

överlappar varandra. Överlappningen syftar till sådant som omfattas av hållbarhet, men det 

talas aldrig om hur frågor som inte ryms i det överlappande ska hanteras. Det finns en 

föreställning om att hållbart byggande är en fråga om att finna den optimala lösningen där 

dimensionerna sammanfaller. Det finns frågor där detta stämmer, såsom när det gäller 

nollenergihus. Där tillfredsställs ekologiska mål, materialval och teknik som kan vara 

ekonomiskt fördelaktiga samt att den färdiga byggnaden möter det sociala behovet av en god 

bostad. Exempel där de tre dimensionerna är i samspel utan konflikt är dock få. Cars anser 

att ”En tydlig definition av hållbarhet lyser genomgående med sin frånvaro” (Cars 2012). Att 

finna en gemensam definition av hållbart byggande är svår eftersom det snarare är en bana 

av osäkerhet och begränsningar än en etikett på en byggnad (Berardi 2013). 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta projekt är att ta reda på vad begreppet hållbart byggande betyder för 

utvalda byggföretag som är medlemmar i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i 

kallt klimat. Hur företagen upplever och bedömer vilka kvaliteter och egenskaper som ingår i 
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begreppet och på så sätt försöka konkretisera det. Vid studien kommer den kvalitativa 

metoden Grounded theory, GT, att användas. Projektet belyser även vilket utbud av hållbart 

byggande som finns bland samma företag idag. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Är metoden Grounded theory applicerbar vid en studie av byggbranschen? 

2. Vad betyder begreppet hållbart byggande för byggbranschen i Umeå? 

3. Vad har utvalda byggföretag för utbud av hållbart byggande idag i Umeå? 

 

1.1.2 Avgränsning 

Studien har avgränsats till fyra byggföretag som är medlemmar i Nätverket för hållbart 

byggande och förvaltande i kallt klimat. Urvalet gjordes med hjälp av handledare Ulf 

Nordwall på Peab som menar att de fyra företagen är de största byggföretagen som verkar i 

Umeå. 

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Miljöpolitik och hållbar utveckling 

 

År 1987 introducerades och spreds internationellt begreppet hållbar utveckling i 

Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid (The worldcommission on 

environment and development, 1987). Kommissionen hävdade att social- och ekonomisk 

tillväxt är ouppnåelig om resultaten påverkar miljön negativt och dess naturresurser 

utarmas. Tillväxt och utveckling kan endast åstadkommas i samfund med miljöns villkor. De 

definierade hållbar utveckling som ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Kommissionen 

delade upp begreppet i tre delar som alla måste samverka med varandra: 

 ekologisk hållbarhet, 

 social hållbarhet samt 

 ekonomisk hållbarhet (FN-förbundet 2013). 

 

År 1992 förverkligades Brundtlandkommissionens teori i praktiken när FN:s konferens i Rio 

hölls i juni, en konferens om miljö och utveckling. Här antogs principen om att både 

ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer skulle tas i åtanke vid framtida beslutsfattande. 

Under konferensen antogs även handlingsprogrammet Agenda 21 som behandlar 

tjugohundratalets mål och riktlinjer för att skapa en hållbar utveckling. Dessutom antogs den 

så kallade Riodeklarationen som tar upp 27 grundläggande principer för miljö- och 

utvecklingsarbete. Exempelvis tar en princip upp vikten av att förändra vår civilisations 

konsumtions- och produktionsvanor (FN-förbundet 2013). 

 

Byggbranschen har stor betydelse för att uppnå en hållbar utveckling (Formas 2004). De 

ansvarar för en stor del av världens energiförbrukning, råmaterialåtgång och 

avfallsproduktion (Brown 2008). Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 40 procent av 

energiförbrukningen (Formas 2004), cirka 40 procent av materialanvändningen (Brown 

2008) och cirka 22 procent av de totala transporterna i samhället (IVL Svenska 

Miljöinstitutet 2013). Möjligheterna för byggbranschen och dess aktörer att övergå till teknik 
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och processer som skapar en hållbar utveckling är ett viktigt forskningsområde (Formas 

2004).  

 

2.2 Lagstiftning och mål 

 

2.2.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) är en lag som främjar den hållbara utvecklingen 

regionalt. Dess syfte är att gynna en utveckling av samhället med likvärdiga och goda sociala 

levnadssätt och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och 

för kommande generationer (PBL 2010:900, 1). Kommuner ska i sin översiktsplanering 

beaktade nationella och regionala mål, planer och program som främjar en hållbar utveckling 

(PBL 2010:900, 3). 

 

2.2.2 Svenska miljömål 

Det finns sexton nationella miljökvalitetsmål i Sverige som har till syfte att behandla 

miljöfrågor i begreppet hållbar utveckling (Naturvårdsverket 2013). Till dessa mål finns 

fjorton etappmål och ett generationsmål. Generationsmålet är vägledande för vad som 

behöver göras inom en generation för att kunna nå miljökvalitetsmålen. Etappmålen 

tydliggör vad som behöver göras steg för steg för att nå både generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen följs upp varje år och syftet är att uppfylla samtliga 

till 2020 (Naturvårdsverket 2013). 

 

Ett av dessa mål är God bebyggd miljö. Riksdagen definierar miljökvalitetsmålet som 

följande: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas" (Miljömål 2012a). 

 

Under de senaste 40 åren har befolkningsmängden i tätorterna ökat kraftigt (Miljömål 

2012a). Avstånden och behovet av transport har ökat eftersom tätorterna tvingats expandera. 

Trafikbuller är ett stort problem och riktvärdena för buller överskrids både utomhus och 

inomhus. Befolkningsökningen har även resulterat i att bebyggelse i centrala delar 

koncentrerats och flera grönområden har bebyggts. Detta har minskat möjligheterna till 

avkoppling och nöjen utomhus nära bostaden. Bebyggelsen i Sverige står för cirka 40 procent 

av den totala energianvändningen och då utsläpp av koldioxid (Miljömål 2012a). För att 

mildra omständigheterna och minska de negativa följderna på människors hälsa och miljön 

fordras investeringar på miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel. 

Fjärrvärme baserat på biobränsle måste expandera för att minska växthuseffekten och genom 

att ha en tyst sida i sin bostad, en sida mot ett ostört område, minskar känslan av att bli störd 

av bullret (Miljömål 2012a). 

 

Då flera områden inom målet är svåra att uppnå anser Boverket att det inte kommer vara 

möjligt att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö till år 2020. Det handlar om områdena 

kulturvärden, trafikbuller, inomhusmiljö och avfall. Problem inom dessa områden kvarstår 

(Miljömål 2012b). 
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2.2.3 Boverkets byggregler 

Boverket ansvarar för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och att PBL följs upp och 

blir tillämpade (Boverket 2013a). De har också som uppdrag att ge ut föreskrifter och 

allmänna råd kopplade till PBL och liknande författningar (Boverket 2012a). Boverkets 

byggregler, BBR, gäller för byggnader, men inte för alla byggnadsverk såsom exempelvis 

vindkraftverk. Reglerna gäller för nya byggnader och för tillbyggnationer. BBR gäller inte när 

en byggnad flyttas. Från och med den 1 januari 2013 skall BBR även tillämpas vid ändring av 

byggnad (Boverket 2013b). Vidare är det byggherrens ansvar att se till att arbeten utförs 

enligt lag och det är han/hon som får stå till svars om inte så är fallet. Byggherre kallas den 

som själv utför eller överlåter andra att utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. 

Bygglagstiftningen berörs även om bygganmälan inte krävs (Boverket 2012b). 

 

I Boverkets författningssamling, BFS (2011:26) kap 6 paragraf 1 står det att ”Byggnader och 

deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- 

och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd och därmed 

olägenheter för människors hälsa kan undvikas”. Material och byggprodukter som skadar 

inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö får inte användas och byggnaden ska ha 

förutsättningar för god luftkvalitet. Dessa regler gäller för samtliga rum där människor vistas 

mer än tillfälligt (BFS 2011:26, 6). För en effektiv energihushållning ska utformandet av 

byggnaden begränsa värmeförluster, kylbehov, värme- och kylanvändning samt 

elförbrukning (BFS 2011:26, 9). 

 

2.3 Certifieringssystem 

 

Ett miljöcertifieringssystem ger en miljöklassning på en byggnad. Den objektiva 

bedömningen talar om hur miljömässigt hållbar byggnaden är. Med certifieringssystemet får 

fastighetsägaren ett certifikat på att byggnaden uppfyller uppsatta krav som kan variera 

beroende på vilket system som används (Sgbc 2013a). Sweden Green Building Council, Sgbc 

är en ideell förening som verkar för grönt byggande och att påverka och utveckla miljö- och 

hållbarhetsarbetet i svenska bygg- och fastighetsbranschen (Sgbc 2012a). De underlättar för 

byggföretagens användning av certifieringssystem och på deras hemsida redovisar de fyra av 

de mest använda systemen i Sverige, det vill säga BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och 

Greenbuilding (Sgbc 2013a). Nedan nämns dessa fyra certifieringssystem samt Svanen som 

också används i Sverige. 

 

2.3.1 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method, BREEAM är ett certifieringssystem som etablerats i 

Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE (Bre 2013). Systemet är ett av de äldsta 

och har hittills använts för att certifiera över 115 000 byggnader världen över. BREEAM har 

inte varit anpassat efter svenska förhållanden, men efter den 1 maj 2013 är det den svenska 

versionen BREEAM-SE, som Sweden Green Building Council tagit fram, som används i 

Sverige. Med BREEAM bedöms byggnadernas miljöprestanda inom ett flertal områden som 

bedöms och poängsätts. Det finns krav på projektledningen, byggnadens energianvändning, 

inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt 

markanvändning och påverkan på närmiljön. Tillgängligheten till allmänna 

kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och vilka föroreningar byggnaden kan ge 
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upphov till bedöms också. Dessutom kan byggnaden få extrapoäng för hur innovativ den är i 

sina tekniska lösningar (Sgbc 2013b). 

 

För att räkna ut totalpoängen som en byggnad uppnår räknas det först ut hur stor andel av 

poängen för varje område som byggnaden uppnått. Därefter läggs dessa procentsatser ihop 

till en totalpoäng. Byggnaden måste nå minst 30 procent av den totala summan för att bli 

certifierad. Det finns olika nivåer på vilket betyg byggnaden kan ha. De olika nivåerna är 

PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och OUTSTANDING. För OUTSTANDING krävs 

minst 85 procent, extrapoäng i form av innovativa lösningar samt en godkänd uppföljning 

efter tre år (Sgbc 2013b). 

 

2.3.2 LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED är det mest kända 

certifieringssystemet och utvecklades 1999 i USA av U.S. Green Building Council. Det är det 

miljöcertifieringssystem som har störst spridning i världen och registrerade LEED-projekt 

finns i över 100 olika länder (Sgbc 2012b). Systemet går att anpassa för alla typer av 

byggnader och kan användas i både projekterings- och driftstadiet samt för befintliga 

byggnader. LEED används dock oftast för att bedöma byggnaders miljöprestanda utifrån 

områdena närmiljö, vattenhushållning, byggnadens energianvändning, val av 

byggnadsmaterial samt inomhusklimat (Sgbc 2012b). Tillgänglighet till allmänna 

kommunikationsmedel bedöms också samt att brukarna av bostäderna får kunskap om 

hållbara hem (Leed 2013). Dessutom kan byggnaden få bonuspoäng för innovation och 

regionala hänsynstaganden (Sgbc 2012b). 

 

För varje område finns en maxpoäng och sammanlagt kan byggnaden få 100 poäng plus 

eventuella bonuspoäng. I vissa fall finns också en miniminivå som måste nås för att få poäng. 

LEED har liksom BREEAM olika nivåer av betyg beroende på hur många poäng byggnaden 

kommit upp till. Lägsta nivån är Certifierad och kräver minst 40 poäng. Därefter heter 

nivåerna Silver, Guld och Platinum. Det högsta betyget kräver att byggnaden får 80 poäng 

eller mer (Sgbc 2012b). 

 

2.3.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som tidigare hette Miljöklassad byggnad. 

Systemet bygger på svenska regler och byggpraxis och är jämfört med andra system enkelt 

och kostnadseffektivt men ändå effektfullt för att skapa hållbara byggnader. Det kan 

användas för både nyproducerade som befintliga byggnader i alla storlekar. Miljöbyggnad tar 

upp områdena energi, inomhusmiljö och val av byggnadsmaterial för att bedöma byggnadens 

miljöprestanda. Byggnaden betygsätts sedan utifrån skalan BRONS, SILVER och GULD 

(Sgbc 2013c). 

 

2.3.4 Greenbuilding 

Greenbuilding är från början ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att öka 

energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige ansvarar sedan 2010 Sweden 

Green Building Council för certifieringssystemet. Det har blivit ett starkt varumärke i Sverige 

då det år 2012 redan hade certifierats 257 lokalbyggnader med Greenbuilding. Greenbuilding 

strävar efter att energibespara och energieffektivisera företag där fastighetsägare och 

förvaltare vill minimera sin energianvändning. BBR har redan krav på energi i 
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nybyggnationer, men med Greenbuilding ska denna nivå vara 25 procent lägre än kravet 

(Sgbc 2013d). 

 

2.3.5 Svanen 

Svanen är ett företag som verkar i hela Norden och som bland annat jobbar med att på ett 

enkelt och kostnadseffektivt sätt miljömärka byggnader såsom småhus, flerfamiljsbostäder, 

förskolebyggnader samt tillbyggnationer. Svanen har krav på att valet av material och 

energibehovet ska tas i beaktning under hela byggprocessen. Fokus på miljön ska prägla 

tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Dessutom ska byggnaden uppnå en 

god inomhusmiljö.  För att bedöma en god inomhusmiljö ställs krav på byggnadsmaterial, 

ventilation, byggprocessen samt kvalitetskontroll av material och konstruktioner för att 

undvika fuktskador. För att minimera påverkan på den yttre miljön ställs också krav på 

miljöfarliga ämnen i material, energianvändningen, hur byggavfall tas omhand samt att 

byggnaden har en plan för drift och underhåll (Svanen 2009). 

 

För att en byggnad ska åstadkomma en Svanenmärkning och få en licens krävs att 

obligatoriska krav uppfylls och att byggnaden uppnår minst 40 procent (9 av 22) av de poäng 

som är möjliga att få.  Förutom att licensinnehavaren nu uppfyllt miljö- och hälsokrav har 

även byggnaden uppnått en god kvalitet (Svanen 2009). 

 

2.4 Grounded theory 

 

Grounded theory, GT grundades av de medicinska sociologerna Barney G. Glaser och Anselm 

L. Strauss på 1960-talet. Det sägs vara den mest använda metoden inom kvalitativ forskning 

(Glaser 2010). Den mesta forskningen idag är baserad på att verifiera redan formulerade 

teorier, inte att formulera nya, och forskning som går ut på att generera nya teorier bygger 

ofta på befintlig kunskap istället för ny data. GT däremot används för att generera nya teorier 

med hjälp av iakttagelser och observationer. Både Glaser och Strauss (1967) hävdar att de 

inte uppfunnit GT, utan upptäckte något som redan fanns. Metoden har främst använts inom 

socialforskningen och då ofta behandlat människors beteenden i olika situationer såsom i 

livets slutskede. GT är en formbar metod som är relativt billig och en mycket rik källa till 

idéer. Enligt Glaser (2010) kan forskaren modifiera GT till en egen version. Han anser också 

att det är bättre att göra lite enligt metoden än inget alls. Dessutom är det svårt att läsa sig till 

hur metoden bör tillämpas, utan forskaren lär sig medan han/hon tillämpar GT. 

 

Grounded theory är väl lämpad för forskare som vill få fram hypoteser för att hjälpa deltagare 

inom ett särskilt område. Forskaren finner deltagarnas problem och genererar sedan en teori 

som förklarar hur problemen kan bearbetas. Metoden är lika noggrann och konsekvent som 

mer styrande eller kvantitativa metoderna. Tanken är att forskaren ska gå från ovetande till 

expert och senare teoretiker med en publikation som kan förklara det mesta som pågår inom 

ett särskilt område (Glaser 2010). 
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3. Material och metod 
 

3.1  Litteraturstudie 

 

En litteraturstudie har genomförts, dels för att få en inblick i området hållbart byggande med 

koppling till hållbar utveckling och för att få bakgrundfakta till arbetet, dels för att styrka den 

genererande teorin som varit målet med arbetet. Litteraturen har hämtats ifrån böcker och 

från internet. För metodstudien har boken Att göra grundad teori – problem, frågor och 

diskussion av B. Glaser från 2010 använts. 

 

3.2 Intervjuer med entreprenörer inom byggbranschen 

 

Intervjuer har utförts för datainsamling som är en annan del i metoden Grounded theory. 

Företagen har alla valts ut från Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt 

klimat (Nätverket för hållbart byggande och förvaltande, 2013). Målet var att intervjua två 

entreprenörer från vardera av de fyra största byggföretagen som verkar i Umeå och är 

medlemmar i nätverket. Urvalet gjordes med hjälp av handledare Ulf Nordwall på Peab som 

föreslog en entreprenör från varje byggföretag. Återstående entreprenörer föreslogs av de 

första tillfrågade. Det enda kravet var att de skulle ha likvärdig kompetens. Då det inte var 

möjligt att intervjua två från alla företag utfördes istället tre intervjuer på ett av företagen, två 

intervjuer på två företag och en intervju på ett företag. Företagen kontaktades via mejl och 

intervjuer genomfördes på plats. Under intervjuerna ställdes förutbestämda frågor, som 

framtagits tillsammans med handledare Ulf Nordwall och Thomas Olofsson, (se bilaga 1) och 

anteckningar fördes på de svar som gavs. Dessa svar har sedan sammanställts i tabeller och 

utgjort grunden för teorigenereringen. Företagens namn kommer inte publiceras utan de 

kommer istället vara numrerade från 1-4 genom hela rapporten och sammanställas 

företagsvis. 

 

3.3 Teori om hållbart byggande 

 

Metoden Grounded theory har använts för att generera en teori om vad hållbart byggande 

kan stå för byggföretag. Det är en beprövad och populär metod som går ut på att påbörja sin 

forskning utan förstudier och influenser från befintliga teorier, vilket är passande då det 

handlar om hur entreprenörerna gjort sina tolkningar av hållbart byggande. GT är induktiv 

och bygger på observationer och associationer inom ett särskilt område för att generera en 

teori om ett utvalt ämne. Allt är data under studien, allt från ett tv-program till faktiska 

intervjuer. Forskaren ska ta allt som han/hon stöter på i beaktning som innefattar det 

särskilda området. Däremot ska befintlig litteratur och teorier undvikas för att inte riskera att 

forskaren får förutfattade meningar– det kan hämma den generativa delen. Resultatet är 

ingen absolut fakta utan en integrerad uppsättning av begreppsliga hypoteser, vilka vuxit 

fram ur data. Teorin modifieras hela tiden under ständigt jämförande. Metoden är kvalitativ 

och resultatet blir därför inte statistisk säkerhetsställt (Glaser 2010). 

 

3.3.1 Datainsamling och minnesanteckningar 

Första steget bygger på att samla in data genom valda observationsmetoder, i denna studie 

utfördes åtta intervjuer av utvalda byggnadsentreprenörer i Umeå. Minnesanteckningar 

fördes och användes sedan till nästa steg. Under datainsamlandet bör forskaren inte spela in 
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data eftersom irrelevant data då tas med och detta gör studien mer tidskrävande än den bör 

vara (Glaser 2010). Under denna studie valdes därför att endast föra skriftliga anteckningar. 

 

3.3.2 Kodning och kärnvariabel 

Steg två innebär att koda de minnesanteckningar som förts. Det gäller att genom 

syntetisering finna gemensamma nämnare och till slut formulera en övergripande 

kärnvariabel som namnger den tänkta teorin. Ett antal underrubriker med tillhörande 

specifikationer som förtydligar teorin ytterligare formuleras, därefter utformas 

kärnvariabeln. Varken kärnvariabeln eller underrubrikerna behöver vara ord som yttrats i 

observationerna utan de genereras fram genom tolkning av intervjudata (Glaser 2010). 

 

3.3.3 Styrkande av teorin 

När en kärnvariabel har formulerats fram ska teorin styrkas med hjälp av befintlig litteratur 

och teorier. Litteraturen vävs in i teorin under ständiga jämförelser (Glaser 2010). 

 

3.3.4 Bekräftelse av teorin 

Till sist ska teorin testas för att se om den stämmer. Teorin får hela tiden modifieras genom 

jämförelse av ny data för att till slut bli mättad. Detta leder till att forskaren inte längre blir 

förvånad av nya infallsvinklar, alltså ny data, utan kan kalla sig expert inom området. Även 

data som anses ”svag” ska tas i beaktande. Dock skall inte ny data anses som motbevis av 

teorin utan snarare som en analytisk utmaning. 

 

För att bekräfta teorin ska också dessa fyra frågor ställas till forskaren: 

1. Fungerar teorin för att förklara beteenden som hör till det särskilda 

forskningsområdet? 

2. Är den relevant för människorna i det särskilda området? 

3. Passar teorin in på det studerande området? 

4. Är den möjlig att modifiera efterhand som ny data framträder? 

 

Om dessa kriterier blir uppfyllda, alltså svaret blir ja på samtliga frågor, är teorin godkänd 

och bekräftad (Glaser 2010). 

 

3.4 SWOT-analys 

Under intervjuerna genomfördes en så kallad SWOT-analys. SWOT står för Strengths, 

Weaknesses, Opportunities och Threats. Analysen bygger på att finna styrkor och svagheter 

samt möjligheter och hot med i detta fall hållbart byggande. Dessa områden behandlas av 

fråga 5 och 6 i frågebatteriet (se bilaga 1). 

 

 

4. Resultat 
 

4.1 Resultat av datainsamlingen 

 

4.1.1 Företagen 

Företag 1 har hög kompetens att bygga enligt miljöcertifieringssystem som miljöklassificerar 

byggnader. Allt som byggs i egen regi ska vara miljöcertifierat efter certifieringssystemet 

Miljöbyggnad och ha klassen BRONS med strävan mot SILVER. Företaget har också 

erfarenhet att certifiera hela stadsdelar med BREEAM, något de exempelvis gjort i Malmö. 
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Dessutom har de energikrav på 80 kW/m2 och år Atemp. Atemp är mått på golvarean i en 

byggnad som uppvärms och befinner sig inom byggnadens klimatskärm (Boverket 2012c). 

 

Företaget anser att hållbart byggande är allt från att använda miljömässigt bra material och 

lite transporter till att byggnaden ska vara lätt att riva och eventuellt återvinna. Under bruk 

ska byggnaden vara energieffektiv och dra så lite energi som möjligt. Viktigt är att mindre 

resurser används under förvaltningsskedet av byggnaden än det som stoppats in i 

nyproduktion. Bygget ska gå plus och få resurser över. 

 

Företag 2 har som vision att bli ledande inom grönt byggande. De har därför en hel del olika 

tjänster för att leda dem mot sitt mål. De har avsatt gröna grupper som enbart jobbar med att 

ta fram gröna innovationer och tekniska lösningar och de håller mycket utbildningar för sina 

byggare om vad de som företag anser vara hållbart byggande. De har hög kompetens att 

bygga utifrån certifieringssystemen LEED, BREEAM, Svanen, Miljöbyggnad och 

Greenbuilding samt deras egna verktyg Gröna kartan som är ett verktyg för grönt byggande. 

Företaget bygger även med prefabricerade hus. Ett koncept går ut på att dra ner 

bostadskostnaden för de som vill bo i ett hem men ändå ha pengar över till annat. Ett annat 

koncept är att husmodulerna redan är Svanenstämplade innan de monterats på plats. 

Dessutom tänker företaget på miljön vid produktion av byggnader och strävar mot en grön 

arbetsplats med energisnåla byggbodar, mindre transporter och bra källsortering. De har 

även en kemikaliedatabas som uppdateras regelbundet. 

 

Företaget tycker att hela kedjan från materialval till slutprodukt ingår i hållbart byggande. 

Även mjuka parametrar såsom hälso- och trivselaspekter bör tas i beaktning. Hållbart 

byggande handlar inte bara om mängden energi/m2, utan trivsel är också väldigt viktigt på 

lång sikt. Materialen ska kunna sitta länge utan att bli omoderna eller slitna. Hållbart 

byggandeskapar förutsättningar för att bygga och leva klimatsmart. 

 

Företag 3 kan erbjuda det mesta i tjänster med hållbart byggande. De jobbar nästan alltid 

100 % mot beställare, men sätter även stora krav på hållbarheten i egen regi. De har stor 

kunskap och drar nytta av kompetens både internationellt och nationellt. Deras strävan är att 

alla som vill bo i en hyresrätt ska ha den möjligheten. Det ska inte vara en klassfråga. 

 

Förtaget menar att hållbart byggande ger alla möjlighet att bo i en hyresrätt. Det slutgiltiga 

priset ska vara på rätt nivå för alla att hyra som vill. Detta anser företaget vara det primära 

vid ett hållbart byggande. 

 

Företag 4 har hög kompetens och är väldigt kvalitetsmedvetna. De är inga innovatörer, men 

räds inte nya utmaningar och kan leverera det kunden vill ha. De tycker det är viktigt att 

bygga så att folk har råd att bo i bostäderna. En av deras tyngdpunkter är att de bygger 

lokalproducerat, inom sju mils radie, något de anser är hållbart i sig. 

 

Företaget anser att vid hållbart byggande ska byggnaden ha en lång livslängd. Materialen ska 

hålla länge, vara miljövänliga och byggnaden ska vara byggd och brukas energisnålt samtidigt 

som att det under uppförandet ska läggas vikt på en bra arbetsmiljö.   

 

  



10 

4.1.2 Viktiga komponenter vid ett hållbart byggprojekt 

I tabellen redovisas vilka komponenter företagen tycker ska ingå i ett hållbart byggprojekt. 

 
Tabell 1. Vilka delar företagen anser bör ingå vid upprättande av ett hållbart byggprojekt. 

Företag 1 Bygga under rätt årstid och använda sig av beprövade metoder. Material ska 

vara lokalproducerat, återvinningsbart, hålla länge, kräva lite underhåll och inte 

vara hälsofarligt. Byggnaden ska vara välisolerad, ha tjocka väggar, öppen 

planlösning och vara tidlös. Viktigt är att bygga resurseffektivt, med god kvalitet 

och att hålla det på en ekonomiskt hållbar nivå.  

 

Företag 2 Material ska vara miljömässigt och ekonomiskt möjliga. De ska vara återvunna, 

sunda, testade och anpassat efter brukaren. Det bör byggas på redan exploaterad 

mark och införas individuell mätning hos boende för att bidra till en 

beteendeförändring. Självklart är energi en aspekt som måste tas i beaktning, 

men även förbindelser (tillgänglighet), solavskärmning och inomhusklimatet. 

 

Företag 3 Det ska vara billigt att bygga och billigt att hyra. Byggföretag bör tänka 

ytsmarthet. Byggnaden ska dra lite energi, men det får inte äventyra kostnaden 

för byggnaden. Material ska vara det bästa tänkbara ur miljö- och ekonomisk 

synpunkt och kräva lite underhåll. Platsen där byggnaden ska vara placerad ska 

ha trevliga utomhusmiljöer. 

 

Företag 4 Använda sig av beprövade material och metoder som är arbetsmiljömässigt bra. 

Materialen ska vara lätthanterliga, kräva lite underhåll och inte hälsofarliga. 

Kvalitet är något som väger tyngre än miljö. Byggnaderna ska vara välisolerade, 

ha tjocka väggar, golvvärme, plåtfasad på taken och dra lite energi. Det bör 

också väljas lokalproducerat. Viktigt är att byggnaderna är flexibla och tidlösa. 

 

Företag 1 anser att i tidigt skede under projektering av byggnaden bör hållbarheten finnas i 

åtanke. Först och främst kan byggföretaget se till att bygga under rätt årstid så att 

energikostnaderna för exempelvis uppvärmning av byggbodar blir lägre. Vad gäller material 

finns det flera parametrar att tänka på. Produkter och material får gärna vara 

lokalproducerat så att transporter kan minskas. De ska vara återvinningsbara, hålla länge, 

kräva lite underhåll samt inte vara hälsofarliga att jobba med. En fördel är om materialen 

också” blir vackrare med åldern”. Under bygget ska byggföretagen använda sig av beprövade 

metoder och tänka på fuktsäkerheten och arbetsmiljön. Byggnaden ska vara välisolerad och 

ha tjocka väggar för att minska energiförbrukningen under förvaltning. Det ska finnas öppna 

ytor som släpper in ljus och byggnaden ska vara tidlös. Tillgänglighet är ytterligare en 

parameter som värdesätts för trivsel hos de som använder byggnaden. Viktigt är att bygga 

resurseffektivt, med god kvalitet och att hålla det på en ekonomiskt hållbar nivå.  

 

Företag 2 tycker att det bör finnas en flexibilitet i allt från systemval till projektlösningar. 

Byggföretag bör använda sig av material och produkter som är miljömässigt och ekonomiskt 

möjliga, det vill säga att tänka på livscykelkostnaden, LCC. Viktigt är dock att materialen är 

sunda och testade och anpassade efter brukaren. BASTA, en produktvarudatabas, erbjuder 

en lista med testade och rangordnade material som många beställare idag kräver att 

byggföretagen väljer ifrån. Vidare bör de använda sig av återvunna material och bygga på 

redan exploaterad mark för att minska påfrestningarna på miljön. För att få ett långsiktigt 
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tänk kan det införas individuell mätning hos boende, något som kan bidra till en 

beteendeförändring eftersom de då ser hur mycket energi och vatten de gör av med och hur 

mycket det kostar. Självklart är energi en aspekt som måste tas i beaktning, men även 

förbindelser (tillgänglighet), solavskärmning och inomhusklimatet för att öka den sociala 

hållbarheten. 

 

Företag 3 menar att främst ska det vara billigt att bygga och på så sätt även billigt att hyra. 

Byggföretag bör tänka ytsmarthet, det vill säga att bygga så att byggnaden upplevs större än 

vad den är. Lågenergiförbrukning är en självklarhet, men tekniken får inte äventyra 

kostnaden för byggnaden. Det är viktigt att påverka segregeringen, genom att bygga så att 

alla kan bo inom samma områden. Vad gäller material ska det vara det bästa tänkbara ur 

miljö- och ekonomiskt synpunkt och kräva så lite underhåll som möjligt. Platsen där 

byggnaden ska vara placerad ska ha trevliga utomhusmiljöer för att öka trivseln ytterligare. 

 

Företag 4 anser att vid ett hållbart byggprojekt bör byggföretagen använda sig av beprövade 

material och metoder som är arbetsmiljömässigt bra. Materialen ska vara lätthanterliga, inte 

hälsofarliga och det ska vara lätt att sätta upp skyddsräcken på byggnaden. Kvalitet är dock 

något som väger tyngre än miljömässigt bästa materialen, därför kan betong vara att föredra 

framför trä ur fuktsynpunkt. Byggnaderna ska vara välisolerade med tjocka väggar, 

golvvärme och plåtfasad på taken. De ska vara väderskyddade och kräva lite underhåll. 

Dessutom bör byggföretagen tänka på transporterna och gärna välja lokalproducerat framför 

miljömässigt bästa, något som nuvarande certifieringssystem inte har i åtanke i sina 

poängsystem – ”Närproducerat är hållbart i sig för regionen, men den aspekten tas inte med i 

certifieringssystemen som finns”. Byggnaderna ska också vara optimerade med maskiner och 

installationer som drar lite energi. Viktigt är att byggnaderna är flexibla (passar många) och 

att de är tidlösa, därför gärna arkitektritade –”De ska vara anpassningsbara men ändå 

unika”. 
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4.1.3 Styrkor respektive svagheter för företagen att bygga hållbart 

I tabell 2 redovisas företagens styrkor och svagheter för att bygga hållbart. 

 
Tabell 2. Styrkor och svagheter varje förtag har för att bygga hållbart. 

 Styrkor Svagheter 

 

Företag 1 Hög kompetens hos företaget och dess 

leverantörer. Kan specialanpassa sina 

produkter utifrån myndighetskrav. De 

är också väldigt duktiga på att bygga 

utifrån platsens förutsättningar. 

 

Arbetsmiljön går före miljön och 

kunskapen som finns går inte alltid 

ner till byggarbetarna. Det finns också 

risk för att byggföretaget ibland är lite 

för konservativa. 

 

Företag 2 Stora resurser vad gäller kompetens 

och pengar. Nischa sig i grön 

utveckling och har en 

projekteringsavdelning som jobbar 

med att ta fram nya gröna lösningar.  

 

Svårt att påverka beställare till att välja 

mer gröna alternativ eftersom kunden 

värdesätter priset för högt. Det är än så 

länge dyrare att bygga grönt. 

 

Företag 3 Har en utvecklingsavdelning som tittar 

på hållbart byggande. Mycket stor 

erfarenhet lokalt vad gäller bostäder. 

Bygger traditionellt och får bra värden. 

 

Måste anpassa sig efter vad 

marknaden vill ha. Det kan också vara 

svårt att hitta en balans mellan 

kostnad och hållbarhet. 

Företag 4 Hög kompetens och satsar på bra 

kvalitet. Verkat länge i Umeå vilket 

bidrar till trygghet hos kunden. Väldigt 

flexibla, eftersom de har många olika 

typer av projekt. 

Svårt att marknadsföra och framhäva 

eftersom begreppet är svårdefinierat 

och en självklarhet för företaget. Tar 

inga egna initiativ till att påverka 

kunden. 

 

Företag 1:s styrkor vad gäller hållbart byggande är att de har en bra kompetens och kan gå in 

och specialanpassa sina produkter utifrån de myndighetskrav som finns för exempelvis buller 

och partiklar samt att de är duktiga på att bygga bra byggnader utifrån platsens 

förutsättningar. De är också delaktiga i en central miljö där de kan ta hjälp av företag såsom 

BASTA för att försäkra oss om att de material de använder är miljömässigt godkända. De är 

också väldigt noga med sin kemikalieförteckning och det finns goda kunskaper hos deras 

leverantörer vad gäller hållbarhet. 

 

Företagets svagheter är att det satsas mer på arbetsmiljön än på miljön och kunskapen som 

finns går inte alltid ner till byggarbetarna. Dessutom finns det risk för att de ibland är lite 

konservativa och gör som de alltid har gjort. Tillsist har de idag inga koncepthus beträffande 

hållbara flerfamiljshus. 

 

Företag 2:s styrkor är att de är ett stort och brett företag med stora resurser vad gäller 

kompetens och pengar och de försöker hela tiden nischa sig i grön utveckling. De har en egen 

projekteringsavdelning som hela tiden jobbar med att ta fram nya gröna lösningar. Gröna 

åtgärder kan också delvis vara sanktionerade ifrån koncernen.  
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Företaget anser att det dock finns en svårighet att påverka beställare till att välja mer gröna 

alternativ eftersom kunden värdesätter priset för högt. Företaget anser att de även borde 

utbilda kunden i hållbart byggande. Dessutom är det fritt för kommuner att ställa olika 

nivåer av krav på byggnader, vilket försvårar applicering av gröna system. I Österrikefinns 

det subvention vilket gör det lika billigt med hållbart byggande som annat byggande, detta 

vore önskvärt även här, men än så länge är det dyrare att bygga grönt. 

 

Företag 3 har avsatt resurser på en utvecklingsavdelning som tittar på hållbart byggande. 

Lokalt har de otroligt stor erfarenhet vad gäller bostäder. De bygger traditionellt och får bra 

värden. 

 

Den största svagheten är att de måste anpassa sig efter vad marknaden vill ha. Det kan också 

vara svårt att hitta en balans mellan kostnad och hållbarhet. 

 

Företag 4 har hög kompetens, satsar på bra kvalitet och ger en trygghet till kunden eftersom 

de verkar och har funnits i Umeå under längre tid. De är också väldigt flexibla, eftersom de 

har många olika typer av projekt och en bred kompetens. De skiftar hela tiden mellan olika 

typer av byggen. 

 

Företagets svagheter med hållbart byggande är att de har svårt att marknadsföra och 

framhäva sig eftersom de inte är så stora. Det är svårt att veta vad marknaden vill ha. 

Lokalproducerat skulle kunna vara lättare att marknadsföra sig med än hållbart byggande 

eftersom begreppet hållbarhet är svårt att beskriva. Dessutom är hållbart byggande så 

självklart att de inte ser det som nått speciellt. Det kan ibland vara svårt att bygga hållbart så 

att det också är ekonomiskt försvarbart. Dessutom tar de inga egna initiativ till att påverka 

kunden utan det måste vara något som kunden beställer. 
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4.1.4 Möjligheter respektive hot med hållbart byggande 

I tabell 3 redovisas företagens åsikter om vilka möjligheter och hot ett hållbart byggande kan 

medföra.  

 
Tabell 3. Möjligheter och hot företagen anser hållbart byggande kan medföra. 

 Möjligheter Hot 

 

Företag 1 Det blir en bättre slutprodukt och kan 

ge upphov till samverkansentreprenad. 

Att det blir en kostnadsfråga. Kunskap 

och krav följer inte varandra. Som 

följd finns det en risk att de mindre 

företagen konkurreras ut. Samt att 

begreppet missbrukas.  

 

Företag 2 Att byggföretag tvingas ta fram nya 

innovationer för att utvecklas eftersom 

kraven ökar från myndigheterna.  

Att icke beprövade lösningar kan vara 

bra i teorin men inte i praktiken. Samt 

att byggföretagen kan få betala vite om 

de inte uppfyller exempelvis 

energinivåkraven. 

 

Företag 3 Låg energiförbrukning samt att 

byggföretag skapar möjligheter för alla 

att kunna bo i hyresrätter. 

 

Att branschen hamnar i en utopi 

miljömässigt utan att tänka på 

kostnaden. 

Företag 4 Hållbart byggande är gynnsammare på 

sikt och det kan ge en förtätning av 

staden. 

Att det är billigare att bygga nytt än att 

underhålla och uppgradera gamla 

byggnader. Att marknadsföringen blir 

falsk samt att byggbranschen ser för 

ensidigt på det hållbara. 

 

Företag 1 ser möjligheter med hållbart byggande då det skapar en bättre slutprodukt, ett hus 

som är trivsamt att bygga och bo i. Det kan också ge upphov till samverkansentreprenad, 

alltså där det finns ett gemensamt ansvar mellan partner och beställare för bygget när ingen 

färdig projektering finns. 

 

Det finns dock risker såsom att det hela blir en kostnadsfråga. Bygget styrs av priset och 

konkurrensen och blir därför inte hållbart. Det finns också en risk för att kraven ställs men 

kunskapen inte finns, de följer inte varandra. Som följd av att det krävs mer och mer av 

entreprenörerna finns det en risk att de mindre företagen konkurreras ut, eftersom de inte 

har resurser att följa utvecklingen. Dessutom finns det en risk att begreppet hållbart 

byggande missbrukas. Det används utan anknytning till verkligheten. 

 

Företag 2 anser att med hållbart byggande kan jordens tillstånd förbättras samt att 

byggföretag tvingas ta fram nya innovationer för att utvecklas eftersom kraven ökar från 

myndigheterna. De ser också en större möjlighet att kunna marknadsföra hållbart byggande 

genom att söka efter nyckeltal med pengar istället för miljön för att locka och ändra folks 

beteenden. Det gäller att byggföretagen ”hittar nyckeln till folks hjärta och hjärna i 

marknadsföring”. 
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Företaget anser att det dock finns en osäkerhet med nya metoder, eftersom metoderna inte 

har någon förutsägbarhet. Inte beprövade lösningar kan vara bra i teorin men inte i 

praktiken. Tätare hus utåt kan till exempel bidra till att boende hör andra saker inne i 

byggnaden istället och störs då av det. Det finns även ett hot om att beställare kan kräva vite 

om byggnaden inte håller exempelvis rätt energinivå, vilket kan vara skrämmande för 

byggföretagen. 

 

Företag 3 anser att en stor möjlighet med hållbart byggande är energiaspekten, eftersom det 

är fördel att få låg förbrukning samt att det skapar möjligheter för alla att kunna bo i 

hyresrätter och därför ingen klassindelning. 

 

Ett stort hot är dock att branschen hamnar i en utopi miljömässigt utan att tänka på 

kostnaden. Det finns en risk att det blir för dyrt om de skyndar för snabbt. 

 

Företag 4 ser en möjlighet att ett hållbart byggande är gynnsammare på sikt och det kan ge 

en förtätning av staden. Det skapas möjligheter att skapa projekt i attraktiva områden där 

service och kommunikation finns. Om ett byggföretag tar initiativ till att bygga hållbart 

ställer det krav på andra byggföretag för att kunna konkurrera. 

 

Det finns dock risker med att bygga hållbart. Frågan är hur vi ser på äldre fastigheter om 10-

15 år. Kommer vi köpa begagnat eller kommer vi endast bygga nytt? Idag är 

kringkostnaderna för att göra en gammal fastighet hållbar så dyra att ett nybygge blir på sikt 

billigare. Hur ska då kommunen ha råd att uppgradera sina bostadsrätter? Det är idag bättre 

att riva och bygga nytt än att underhålla det som finns. Detta anses av företaget vara 

resursslöseri eftersom vissa väljer demontering av den anledningen att de inte har råd istället 

för att veta att byggnaderna är dåliga. Återanvändningen är dessutom nästintill obefintlig 

inom byggbranschen och det blir därför ohållbart att släppa renovering så långt att 

byggnaden måste rivas. Dessutom tjänar du endast en känsla och eventuellt en lägre 

energikostnad på hållbart byggande, eftersom produktionskostnaderna är så stora. Att välja 

trä framför tegel är bättre för miljön, men betydligt dyrare att underhålla. Dessutom undrar 

företaget hur viktig fasaden egentligen är ur ett hållbarhetsperspektiv – ”Idag renoveras det 

bara för ögonen istället för hållbarheten”. Ett annat hot är att branschen tittar för ensidigt på 

det hållbara, de tar till exempel inte med lokalproducerat som en positiv aspekt. Det finns 

också en risk för att marknadsföringen blir falsk eftersom hållbart byggande är ett så nytt 

begrepp. Då kan certifiering av byggnader vara ett bra verktyg som ger en möjlighet att få 

papper på att det verkligen är korrekt. Det är dock svårt att veta vilket certifieringssystem 

byggföretagen ska välja eftersom de säger olika saker och att de är för kostsamma. Den totala 

byggkostnaden är ytterligare ett hot eftersom det finns en risk att metoder för hållbart 

byggande inte blir bra i slutändan. Det blir då blir en ekonomisk förlust med det hållbara 

byggandet. Därför är det viktigt att branschen kommer överens om gemensamma ramar med 

redovisning och uppföljning samt kostnad. 
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4.1.5 Hållbart byggprojekt i framtiden 

I tabell 4 redovisas hur företagen tror att hållbara byggprojekt kan se ut om tio år. 

 
Tabell 4. Hur företagen tror att hållbara byggprojekt kommer att se ut om tio år. 

Företag 1 En mer utbredd miljöklassificering och byggnaderna kommer dra väldigt lite 

energi. Det kommer finnas intressanta kombinationer mellan bygg- och 

energibolag samt en högre kompetens om vad som är bra lösningar. Dessutom 

kommer material som används vara så nedbrytbara att de nästan kan slängas 

direkt i naturen. 

 

Företag 2 Hårdare krav och mer energideklarationer på gamla hus. Kunder och 

byggföretag utgår från behov vad gäller energianvändandet och det kommer 

göras smarta materialval. Dessutom kommer det finnas helt andra typer av 

material då dimensionerna har nått max.  

 

Företag 3 Det kommer finnas bättre värden på ytsmarthet. Dessutom finns det bättre 

miljömässiga material och det används mindre energi, eventuellt så lågt som till 

nollförbrukning. 

 

Företag 4 Byggbranschen kommer jobba mer utifrån certifieringssystem. De vet att 

produkterna producerats på bästa sätt och att energibehovet minimeras. 

Solcellspriserna har gått ner och boende blir mer självproducerande. Dock 

kommer inte byggnaderna att byggas på annorlunda sätt, men installationer 

kommer att utvecklas i ett energiperspektiv.  

 

Företag 1 tror att om tio år finns det en mer utbredd miljöklassificering av de flesta 

byggprojekt, nästan allt är miljöcertifierat. Det kommer vara väldigt höga krav på täta hus 

och de kommer att dra väldigt lite energi, kanske till och med plushus. Under bygget kommer 

materialen skyddas bättre tills byggnaden är klar genom att det byggs stora tält över 

byggnaderna. Konsulter kommer att kunna bistå med högre kompetens om vad som är bra 

lösningar, exempelvis om det verkligen är bra att bygga så täta hus som det görs idag. I 

framtiden kommer det också finnas intressanta kombinationer mellan bygg- och energibolag. 

Gestaltningen kommer vara så att alla parametrar integreras genom att bolagen jobbar i 

symbios. Det kommer finnas individuell mätning och teknik med husets el- och 

vattenförbrukning och de boende kommer att få notifieringar om exempelvis vattenskada och 

om posten har varit där etcetera. Dessutom kommer material som används i byggen vara så 

nedbrytbara att de nästan kan slängas direkt i naturen. 

 

Företag 2 tror att kraven kommer vara hårdare och det kommer bli mer och mer 

energideklarationer på gamla hus. Det har sjunkit in mer att det är viktigast att utgå från 

behov vad gäller energianvändandet och det kommer göras smarta materialval utifrån den 

kunskap som finns. Vita kök är inte längre det viktigaste. Dessutom kommer det finnas helt 

andra typer av material då dimensionerna har nått max. Byggbranschen måste hitta andra 

material eftersom de inte tjänar på att öka mer. Byggnader i norr kommer inte vara nere på 

nollenergihus, men boverkets byggregler kommer att kräva att energimängden ska vara 

väldigt låg per m2. 

 



17 

Företag 3 tror att det inte har hänt så mycket om tio år, men det kommer finnas ännu bättre 

värden på ytsmarthet. Det har också tagits fram bättre miljömässiga material och det 

används lägre energi, eventuellt så lågt som till nollförbrukning. 

 

Företag 4 tror att byggbranschen kommer jobba mer utifrån certifieringssystem. De kommer 

att veta var produkterna kommer ifrån så att de producerats på bästa sätt och energibehovet 

har minimerats samt att fler har blivit mer självproducerande. Idag tänker tyvärr elbolagen 

för mycket på sig själva och alldeles för kortsiktigt. Solcellspriserna har gått ner, eftersom de 

slagit till bättre i världen.  Dock kommer inte byggnaderna att byggas på annorlunda sätt, 

men installationer kommer att utvecklas i ett energiperspektiv. Företaget menar också att det 

i dagsläget undersöks vilken potential olika hållbara lösningar har och hoppas om tio år att 

byggbranschen funnit vilka lösningar som är mest lämpliga. 

 

4.2 Resultat av styrkandet av teorin 

 

Den övergripande kärnvariabeln blev Omtanke kring byggnaden utifrån tre underrubriker 

med ytterligare specifikationer som syntetiserats från intervjuresultaten. Min teoris 

underrubriker är följande; byggnadens konstruktion, byggnadens användbarhet och 

byggnadens värde. Lars Åkerstedt, fastighetschef för ABB Fastighet, anser att ett hållbart 

bygge innefattar flera olika delar. Det krävs ett helhetstänk och byggnadens hela livscykel bör 

tas i beaktning, inte bara driftfasen. I en byggnads livscykel ingår även materialuttag, 

transporter och produkttillverkning. Byggnaden ska byggas resurssnålt och energieffektivt. 

Andra parametrar under bygget ska också tas med och tillsist bör rivningsskedet planeras. 

Det är viktigt att ta hänsyn till platsen och utnyttja markanvändningen och platsens resurser 

på bästa sätt utan att skada miljön. Förutsättningar för hushållning med material, vatten och 

energi bör också finnas under driften av byggnaden. Hänsyn bör även tas till användarens 

hälsa och avfall som uppstår under byggnadens tre faser bör källsorteras. Vid rivning av 

byggnaden ska i första hand material återanvändas, alternativt att de går till energiutvinning 

(Åkerstedt 2009). 

 

Berardi (2013) drar slutsatsen i sin rapport Sustainable Cities and Society - Clarifying the 

new interpretations of the concept of sustainable building att en hållbar byggnad kan 

definieras som en sund byggnad, designad och byggd på ett livscykel- och resurseffektivt sätt 

genom att använda ekologiska principer och social jämlikhet som frambringar en känsla av 

ett hållbart samhälle. En hållbar byggnad bör därför öka: 

 

- kravet på säkerheten, flexibiliteten och det ekonomiska värdet på byggnaden, 

- neutralisera påverkan på miljön genom att inkludera omgivningen och 

återhämtningen av naturen, 

- människans hälsa och tillfredsställelse samt 

- social jämlikhet och visuella förbättringar. 

 

Rapporten visar på att större vikt måste läggas på den sociala och ekonomiska situationen i 

en byggnad. Genom att beakta sambanden mellan byggnaden och grannskapet uppmuntras 

en bredare analys av hållbarhet. Slutligen fastställer rapporten att ett hållbart byggande 

måste främja dess ekonomiska värde, en neutral inverkan på miljön, människors 

tillfredsställelse och social jämlikhet i ett långsiktigt perspektiv (Berardi 2013). 

 



18 

4.2.1 Byggnadens konstruktion 

I detta avsnitt kommer områdena material, energi och god innemiljö tas upp som 

specifikationer på byggnadens konstruktion. 

Samtliga intervjuade företag anser att materialval är viktigt ur hållbarhetssynpunkt och de 

nämner ett antal parametrar som ska tas i beaktning när byggnadsmaterial väljs. Dessutom 

har de flesta certifieringssystem som nämns i rapporten materialval som ett område som 

bedöms (Sgbc 2012b, Sgbc 2013b, Sgbc 2013c och Svanen 2009). Byggbranschen har bestämt 

att produktinformationsblad ska tas fram för samtliga byggmaterial. Dessa ska bland annat 

omfatta vad materialet innehåller, hur det tillverkats och hur mycket resurser som gått åt. 

Informationsbladet ska också ange vilka emissioner materialet avger, hur stor energiåtgång 

och vilken slags energi som använts vid tillverkning och transporter samt vad materialet 

lämnar efter sig i form av restprodukter och avfall. Dessutom är det viktigt att ta reda på 

vilken miljöpåverkan materialet har under drift i form av underhåll. Eftersom delar i en 

byggnad kommer behöva städas och underhållas med olika rengöringsmetoder kan det under 

sin livslängd uppkomma större miljöpåverkan än vad materialet i sig har medfört (Bokalders 

och Block 2009). Både Företag 1 och Företag 4 anser att vid ett hållbart bygge är det viktigt 

att välja lokalproducerat i första hand för att minska transporterna och tre av fyra företag 

tycker att materialen ska kräva lite underhåll och hålla länge. 

 

Produktinformationen kan hämtas från olika produktvarudatabaser. Ett exempel på en sådan 

är BASTA, vars syfte är att påskynda utfasning av farliga ämnen i byggmaterial (Bokalders 

och Block 2009). Företag 2 nämner att många beställare idag kräver att byggföretagen väljer 

material från BASTA:s lista med rangordnande och testade material. Byggnadsmaterial kan 

också vara miljömärkta. I Sverige används Svanen och EU-blomman (Bokalders och Block 

2009). Svanenmärkta hus har stränga krav på att byggmaterialen innehåller så lite miljö- och 

hälsoskadliga ämnen som möjligt med få kemikalier, vilket bidrar till en sund miljö för både 

byggare och boende (Svanen 2013). 

 

De främsta kriterierna vid materialval är hur de påverkar hälsa och ekosystem samt hur de 

påverkar resursanvändningen och miljöförstörningen. Vad gäller hälsa och ekosystem är det i 

första hand kemikalieinnehåll och emissioner som är avgörande. För att påverka 

resursanvändningen och miljöförstörningen kan livscykelanalyser, LCA vara behjälpliga. En 

LCA är en metod som redovisar varje stadium under ett materials livscykel. Det inbegriper 

allt från materialtillverkning och produktframställning till transporter, byggskede, 

bruksskede och till sist demontering. Med LCA beräknas energiåtgång och utsläpp till vatten, 

luft och mark (Bokalders och Block 2009, 38-41). Företagen påpekar också att valen av 

material vid ett hållbart bygge ska vara miljömässigt bra, inte hälsofarliga och gärna 

återvinningsbara. 

 

Valmöjligheterna bland material är många och viktigt är att skaffa sig kunskap om de olika 

alternativen för att kunna välja det bästa ur miljösynpunkt. Bokalders och Block (2009) har 

valt att gruppera materialen i organiska, mineraliska, bindemedel, metaller samt syntetiska 

material. Ur miljösynpunkt är organiska material alltid det bästa valet eftersom trä och fibrer 

är förnyelsebart, alltså de har bildats med hjälp av solenergi och fotosyntesen. Mineraliska 

material är icke förnybara, men vissa av dessa finns i mängder och kan användas utan vidare 

eftertanke eftersom den största miljöpåverkan sker vid tillverkning i form av energiåtgång 

och transporter. Stenbrott och grustäkter är desto värre eftersom de skapar permanenta 

förändringar i naturen. 
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Vid ett hållbart byggande ska byggbranschen försöka hitta miljömässigt bättre alternativ till 

mindre miljövänliga materialen som betong och metaller. Idag finns det redan ett antal 

alternativa bärande material som även har termisk isolerande förmåga såsom; lättbetong, 

lättklinker, lättkalksandsten, skumbetong, cellglas och träullscementskivor. Det mest 

miljöskonsamma valet är dock trä- och lermaterial (Bokalders och Block 2009). Företag 2 

tror att om tio år kommer byggbranschen hittat helt andra typer av material då 

dimensionerna har nått max. 

 

Fuktsäkerheten är något som Företag 1 anser vara en viktig komponent vid hållbart 

byggande. Materialvalen måste tåla fukt, speciellt om de placeras utomhus eller i våtrum. 

Fuktvandring är när varm luft möter kall luft. Eftersom varm luft innehåller mer fukt än kall 

måste byggföretag tänka till i konstruktionerna som skiljer varmt från kallt så att fukthalten 

inte blir för hög i väggmaterialet (Bokalders och Block 2009).  

 

Företag 4 anser att återanvändningen är nästintill obefintlig inom byggbranschen dock finns 

det firmor som specialiserar sig på att ta vara på så mycket som möjligt från byggnader 

(Bokalders och Block 2009). Målsättning för ett hållbart bygge bör vara att återanvända så 

mycket material som möjligt. Byggsektorns kretsloppsråd har utarbetat rekommendationer 

för hur byggarbetsplatser bör hantera sitt avfall, vilket ska resultera i en minskning av 

mängden avfall samt att öka återanvändningen. I första hand bör byggplatsen alltså använda 

begagnade material och byggspill både genom återbruk och genom materialåtervinning. 

Övriga material ska källsorteras enligt lokala hänvisningar (Bokalders och Block 2009).  

Cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige används till att värma upp 

byggnader och förse dem med el. Fördelningen av energiförbrukningen hos en byggnad, 

under en 50 års period, är cirka 5 procent materialtillverkning, 4 procent transporter och 

över 90 procent uppvärmning och drift av byggnaden. Den mesta energin går alltså till 

uppvärmning av byggnader och varmvatten. Därför behöver mest kraft läggas på isolering 

och på så sätt kan det sparas mängder av energi (Bokalders och Block 2009). Företag 1 anser 

att en byggnad ska vara välisolerad och ha tjocka väggar för att minska energiförbrukningen 

under förvaltning. Under bruk ska byggnaden vara energieffektiv och dra så lite energi som 

möjligt. Företag 4 påpekar att byggnaderna också ska vara optimerade med maskiner och 

installationer som drar lite energi. Utifrån de certifieringssystem som nämns i rapporten 

anses området energieffektivitet vara viktigt (Sgbc 2012b, Sgbc 2013b, Sgbc 2013c, Sgbc 

2013d och Svanen 2009). 

 

Det pågår ett ständigt energiflöde i en byggnad, energi går in och energi går ut. Energin som 

går in utgörs av personvärme av de människor som vistas i byggnaden, solvärme och 

hushållsel. Under vintern går värmen från hushållsel åt och hjälper till att värma upp 

byggnaden, men förloras under sommaren då ingen extravärme behövs. Driftel som används 

för att driva fläktar och pumpar till byggnadens värme- och ventilationssystem genererar 

också värme. Denna form av el har ökat eftersom det idag finns mer komplicerade 

ventilationssystem med exempelvis till- och frånluftsystem för värmeåtervinning. 

Varmvatten bidrar också till att värma upp byggnaden. En normalvilla förbrukar cirka 4000 

kWh/år för att värma vatten, där ungefär 500 kWh av dessa kan tillgodoräknas för 

uppvärmning. Genom att sätta upp en solfångare på byggnaden kan energibehovet att värma 

upp varmvatten halveras och istället värmas upp med hjälp av solenergi. Resterande 

uppvärmningsbehov utgörs av byggnadens värmesystem (Bokalders och Block 2009). 
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När det gäller energin som går ut ur byggnaden är ventilationen den största källan till 

värmeförlust. Friskluft som förs in i byggnaden via ventilationssystemet är ofta kallare än 

luften inomhus och energi kommer därför gå åt för att värma upp luften samtidigt som 

frånluften som lämnar byggnaden innehåller mycket värme som går till spillo. Det 

förekommer även ofrivillig ventilation i en byggnad i form av drag. Mängden energi som går 

åt vid ventilation beror alltså på husets täthet, hur mycket byggnaden ventileras samt om 

värmen i frånluften återvinns (Bokalders och Block 2009). 

 

Fönster står för den näst största källan till energiförlust i form av värme. Detta beror på att 

de är de sämst isolerade partierna i byggnadens skal. Hur stor värmeförlusten är beror i sin 

tur på hur bra (lågt) U-värde fönstren har, hur stora de är samt om så kallade isolerade 

luckor eller gardiner används i anslutning till fönstren. U-värde är ett värde på en 

konstruktions teoretiska isoleringsförmåga. De optimala isoleringsmaterialen har ett U-värde 

mellan 0,035 och 0,055 W/m2K (Bokalders och Block 2009). 

 

Ytterdörrarna och framförallt balkongdörrar brukar vara dåligt isolerade, men eftersom 

antalet ytterdörrar brukar vara få är förlusterna inte heller så stora. Tak och väggar bör 

isoleras väl eftersom de har störst yta på byggnadens skal. Energiförlusterna är relativt höga 

från taket eftersom taket vetter mot himlen och den varma luften stiger uppåt, vilket bidrar 

till att den varma insidan kyls ner när den möter den kalla natthimlen. Därför behöver taket 

isoleras mest. Grunden, kallvatten och avlopp är ytterligare källor till värmeförluster 

(Bokalders och Block 2009). 

 

Den stora elförbrukningen idag kommer huvudsakligen från kärn- och kolkraft. För att 

närma sig en hållbar elanvändning behöver det ske en utökning av förnybar elproduktion 

samt en större hushållning med el. Förnybar el kan vara vattenkraft, biobränsleeldade 

kraftverk, vind och vågkraft. Även solceller som på sikt kommer bli billigare och integreras i 

tak och fasader. I ett hållbart samhälle bör det endast användas el när det är nödvändigt och 

inte går att ersätta med annan form av bränsle, såsom i olika typer av vitvaror, elapparater 

och belysning. Detta innebär bland annat att eleffektiva produkter bör prioriteras och att 

byggnader inte bör värmas upp med direktel (Bokalders och Block 2009). Företag 2 tror att 

om tio år kommer det vara viktigast att utgå från behov vad gäller energianvändningen.  

 

I Sverige används den mesta elen i byggnader: bostäder, kontor och servicehus. Det innebär 

att byggsektorn har en central roll när det gäller det framtida elbehov. I ett nybyggt hus 

används idag cirka 100 kWh/m2 och år. Genom att bygga ett hållbart hus kan mängden 

energi halvera till 50 kWh/m2 eftersom isoleringen är bättre, fönstren som används har lägre 

U-värde, eleffektiva vitvaror och belysning samt vattensnål teknik används (Bokalders och 

Block 2009). Företag 3 anser att en ytterligare stor möjlighet med hållbart byggande och 

energiaspekten är att den bidrar till låg förbrukning och på så sätt skapar möjligheter för alla 

att ha råd att bo i hyresrätter och det blir därför ingen klassindelning. 

 

För att minska elanvändningen ytterligare bör alternativa medel som ersätter elen 

undersökas. I vissa fall kan elen ersättas av bränsle i form av exempelvis gas. När det gäller 

uppvärmning av en byggnad kan solfångare sättas upp som ersätter den dyra elen. Dessutom 

kan gamla metoder användas såsom jordkällare istället för kylskåp. Dagsljus är en bra källa 

till att ersätta belysningen i byggnaden. Genom att använda dagsljus sparas elektricitet, 
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byggnaden får ett vackert ljus och det öppnar upp för innovativa och spännande 

arkitektoniska lösningar (Bokalders och Block 2009). Företag 1 tipsar också om att först och 

främst kan byggföretaget se till att bygga under rätt årstid så att energikostnaderna för 

exempelvis uppvärmning av byggbodar blir lägre. De tror också på en mer utbredd 

individuell mätning av byggnadens el- och vattenförbrukning i framtiden. Individuell 

mätning är något som Företag 2 också tro på och som kan bidra till ett långsiktigt tänk och 

en beteendeförändring. 

 

När det kommer till god innemiljö är det flera aspekter som inkluderas. Det handlar om ett 

sunt hus med bra komfort där omgivning påverkar byggnadens klimat. Plats, 

byggnadsmaterial, installationer såsom ventilationssystem, elinstallationer, värme- och 

kylsystem, VA-system och aktiviteter såsom rökning i byggnaden är områden som har 

betydelse för inomhuskvaliteten. Luftföroreningar utifrån kan innehålla bakterier och virus, 

partikulära och gasformiga föroreningar såsom mögel, damm och radon och komma in i 

byggnaden via bland annat ventilationen. Byggnadsmaterial kan avge ohälsosamma 

emissioner, elinstallationerna påverkar bland annat förekomsten av statisk elektricitet och 

värme- och kylsystem påverkar komforten. VA-systemen påverkar innemiljön negativt först 

vid läckage (Bokalders och Block 2009).  Genom ett gott inomhusklimat ökar den sociala 

hållbarheten menar Företag 2.  

 

Ventilationen är det som påverkar inomhusklimatet mest. Det är också det svåraste att 

åtgärda på ett hållbart sätt utan att öka energianvändningen. Dessutom har belysning, 

fuktighet och buller inverkan på innemiljön (Bokalders och Block 2009). Företag 2 anmärker 

på att dagens täta hus som dels minskar energiförluster och dels avskärmar från buller 

utifrån kan ge upphov till att boende hör inomhusljud mer och störs då av det. Företag 1 

påpekar att öppna ytor som släpper in ljus är vikigt vid ett hållbart byggande. Ytsmarthet är 

en ytterligare aspekt som bör tas i beaktning tycker Företag 3. Ytsmarthet handlar om att 

bygga en bostad så att den upplevs större än vad den är och på så sätt ge de boende en känsla 

av en större bostadsyta till en lägre kostnad. God innemiljö är också ett område som bedöms 

av de flesta nämnda certifieringssystem i rapporten (Sgbc 2012b, Sgbc 2013b, Sgbc 2013c och 

Svanen 2009). 

 

4.2.2 Byggnadens användbarhet 

I detta avsnitt tas områdena flexibilitet, tidlös gestaltning och platsens disposition upp som 

specifikationer på byggnadens användbarhet. 

 

Livet förändras ständigt och därför kan det vara bra att bygga flexibelt så att boende slipper 

byta bostad när barnen flyttar hemifrån eller om det blir tillökning i familjen. Flexibilitet kan 

skapas i olika nivåer. Dels kan ett rum utformas så att det finns möjligheter att möblera det 

på olika vis, dels kan hela bostäder utformas så att rumsindelningen kan ändras. 

Lägenhetshus kan byggas så att potential finns för att slå ihop flera lägenheter till en stor 

eller dela upp en i två mindre. Byggnader kan också förses med möjligheten till uteplats eller 

att byggas ut. För att klara av olika planlösningar på samma yta krävs det mycket av en 

byggnad. Väggar ska kunna rivas och flyttas och installationer utföras utan några hinder. Ett 

bra sätt att göra en byggnad flexibel är att bygga en bostad i en bostad, det vill säga en bostad 

med en uthyrningsdel. Vill de boende inte hyra ut till främlingar är uthyrningsdelen optimal 

för äldre familjemedlemmar såsom vuxna barn. Flexibiliteten får dock inte överdrivas och 

äventyra ljudisoleringen. Dessutom har det visat sig att människor inte är beredda på att 
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flytta väggar hit och dit och utnyttjar därför ändå inte byggnadens hela potentiella flexibilitet 

(Bokalders och Block 2009). Företag 4 tycker det är viktigt att byggnaderna är flexibla och då 

passar många olika individer och familjekonstellationer. Detta är något som Företag 2 också 

anser, det bör finnas en flexibilitet i allt från systemval till projektlösningar. 

 

En tidlös gestaltning och en önskan om att byggnaden ska vara arkitektritad är något som 

flera företag tycker hör till hållbart byggande. Bokalders och Block talar om ekologiskt 

byggande och att det i första hand inte syns i det arkitektoniska att byggnaden är 

miljöanpassad, på samma sätt som att många miljöproblem inte alltid syns. Emellertid finns 

det många delar som karaktäriserar en ekologisk arkitektur såsom grönska, naturmaterial, 

solfångare etcetera (Bokalders och Block 2009). 

 

Platsen där en byggnad är placerad ska ha trevliga utomhusmiljöer för att öka trivseln anser 

Företag 4. Genom att anpassa byggnaden efter platsen kan ingreppen i miljön minskas. 

Miljöanpassad arkitektur syftar till utvärdera en plats och ta hänsyn till den i planeringen. 

Det finns olika aspekter att titta på när en byggnad ska anpassas efter platsen. Genom att 

studera platsens geografi, topografi, geologi, hydrologi samt flora och fauna kan bebyggelsen 

både klimatanpassas och naturanpassas och på så sätt spara energi. Det ger dessutom 

positiva effekter för den biologiska mångfalden och de areella näringarna. För att utveckla ett 

hållbart samhälle ska byggnader också anpassas efter samhällsstrukturen. Genom att planera 

bebyggelse med infrastruktur minskas transporterna (Bokalders och Block 2009). Företag 

2menar att förbindelser och ökad tillänglighet ökar den sociala hållbarheten. 

 

Det är också viktigt att miljöanpassa befintlig bebyggelse då ny bebyggelse endast utgör en 

bråkdel av alla byggnationer. Därför måste även den befintliga bebyggelsen bli sund, 

resurssnål, kretsloppsanpassad och bättre anpassad till övriga samhället för att nå en hållbar 

utveckling. Tillsist ska målet alltid vara att bygga utifrån människan. Det ska vara ett 

samhälle som är anpassat för alla. Människan har behov av en omgivning med trygghet, 

trivsel och skönhet. En kombination av blomstrande städer och samhällen med avsaknad av 

segregering och rädsla är fördelaktigt för en hållbar utveckling (Bokalders och Block 2009). 

Platsens disposition är ytterligare en aspekt som flera certifieringssystem tar upp som viktigt 

för att nå ett hållbart byggande (Sgbc 2012b, Sgbc 2013b och Svanen 2009). 

 

4.2.3 Byggnadens värde 

I detta avsnitt kommer områdena deltagande, betalningsvilja och underhåll tas upp som 

specifikationer på byggnadens värde. 

 

Företag 2 anser att det finns en svårighet att påverka beställare till att välja mer gröna 

alternativ eftersom de värdesätter priset för högt. Företaget anser därför att de även borde 

utbilda kunden i hållbart byggande, de håller redan mycket utbildningar för sina byggare om 

vad de som företag anser vara hållbart byggande.  

 

Många människor uppfattar att de inte kan påverka utvecklingen. Ett sätt att göra människor 

mer delaktiga i byggprocessen är med så kallade brukarplaneringar. Det är då viktigt att ta 

kontakt med brukarna i tidigt skede, gärna redan vid planeringsstadiet, och att se till att 

processen inte tar för långt tid så att de väljer att inte fortsätta delta. Brukarplaneringen går 

ut på att en grupp med brukare först blir utbildade i grundläggande arkitektoniska 

kunskaper. Gruppen delas upp i olika ansvarsområden såsom utemiljö, gemensamma 
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utrymmen, energiförsörjning etcetera. Allt eftersom brukarnas kunskaper ökar utvecklas 

arkitektens skissarbete, på så sätt får slutprodukten bättre kvalitet. Att ha möjlighet att 

påverka sin omgivning, speciellt hemmet, har stor betydelse för människor (Bokalders och 

Block 2009). 

 

Ett projekt som inriktat sig bland annat på social hållbarhet är Hållbara Ålidhem. 

Hyresvärden Bostaden, Umeå kommun och Umeå Energi samarbetar tillsammans med 

hyresgäster, politiker, föreningar och Umeåbor för att göra Umeå till ledande inom modern 

byggteknik och hållbara städer i norr. Projektet pågår fram till slutet av 2014 och finansierar 

bland annat lågenergihus med innovativ teknik såsom hållbara energikällor. Boende kan 

själva övervaka sin energiförbrukning med hjälp av ny teknik i form av informationssystem. 

För att projektet ska nå sitt mål krävs det att alla parter bidrar och samverkar (Bostaden 

2013a). För att göra de boende mer delaktiga har Bostaden genomfört två dialoger med 

hyresgästerna på Ålidhem med hjälp av dialogledare som hållit i workshops och 

hållbarhetsvandringar. Detta har skapat mer än 600 hållbara idéer och synpunkter (Bostaden 

2013b). Del två av dialogen behandlade utomhusmiljön där Bostadens områdesansvarig, 

kvartersvärden och en av Bostadens trädgårdsspecialister tillsammans med ett tiotal 

hyresgäster kom med synpunkter på vad som är viktigt med utemiljön. Det genomfördes 

även en trygghetsvandring (Bostaden 2013c). Certifieringssystemet LEED anser att 

kompetens och utbildning är en viktig faktor när en byggnad ska nå hållbarhet (Leed 2013). 

 

Genom att bygga hållbart har byggföretag en konkurrensfördel. En undersökning gjord i EU 

visar på att 75 procent av beställare vill välja miljövänliga hus. Ett motargument till resultatet 

är att när de sedan handlar i praktiken väger priset tyngre. I USA påstår de att det kostar 15-

20 procent mer att bygga hållbart. Jonny Hellman, miljöchef på NCC, förklarar att det inte 

behöver medföra några extrakostnader alls, inte om hållbarhetstänket finns med redan i 

planeringsfasen. Med tanke på de lägre driftkostnaderna en hållbar byggnad medför blir det 

snarare gynnsamt. Hellman menar därför att det är viktigt att informera om den ekonomiska 

vinsten för såväl kunder som investerare (Åkerstedt 2009). 

 

På grund av den bristande konkurrensen inom byggsektorn påverkas inte priset på arbete 

och material. För att effektivt kunna bygga sunda och hållbara byggnader behöver 

byggföretagen lägga ner mer tid vid projektering och organisering. Driftkostnader, såsom 

värme, el, vatten och sophantering, kan bli lägre i en byggnad om resurshushållningen tas i 

beaktning. Dessutom påverkas den långsiktiga kostnaden för byggnadens underhåll. 

Underhållskostnaden beror på kvaliteten på konstruktionen och materialen i byggnaden 

samt de olika delarnas livslängd. Produkter som har längre livslängd kostar ofta mer än 

liknande produkter med samma ändamål, men att investera i hållbarare produkter skapas på 

lång sikt en lägre totalkostnad. Produkter med låg livscykelkostnad, LCC kan även bidra till 

att på sikt sänka drift- och förvaltningskostnaderna (Bokalders och Block 2009). LCC är 

något som Företag 2också pekar på. Samtliga företag anser att material- och produktval bör 

göras med både hänsyn till miljön och ekonomin. 

 

Företagen pekar på att hållbara byggnader ska kräva så lite underhåll som möjligt. Företag 4 

påpekar att det idag är ibland billigare att riva och bygga nytt eftersom bostadsägare avstår 

från renoveringen. Detta är något som företaget anser vara både ohållbart och ett stort 

resursslöseri. För att underlätta skötsel och underhåll av en byggnad, både praktiskt och 

ekonomiskt, bör byggföretagen bygga rätt från början. Utvecklingen inom miljöområdet går 
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fort och nya material, konstruktionsmetoder och miljötekniker forskas ständigt fram. 

Eftersom mycket av miljöbyggandet är så nytt och oprövat är det därför också viktigt med 

erfarenhetsöverföring (Bokalders och Block 2009). 

 

4.3 Teorins bekräftande 

 

För att bekräfta teorin ska följande kriterier uppfyllas: 

1. Fungerar teorin för att förklara beteenden som hör till det särskilda 

forskningsområdet? 

 

Ja, eftersom samtliga underrubriker med specifikationer bygger på intervjuerna av 

byggföretagen och förekommer i litteratur som behandlar ämnet hållbart byggande. 

Umberto Berardi, civilingenjör i miljöteknik, nämner alla områden i sin rapport som teorin 

behandlar som viktiga när en byggnad ska kategoriseras som hållbar. 

 

2. Är den relevant för människorna inom byggbranschen? 

 

Ja, eftersom intervjuerna utförts med personer som jobbar på olika företag inom 

byggbranschen och borde därför äga kunskap om hållbart byggande. 

 

3. Passar teorin in på det studerande området? 

 

Ja, eftersom byggbranschen har ett ansvar som byggherrar och en möjlighet att påverka 

byggnation i en hållbar riktning genom att försöka påverka kunders val och öka sin egen och 

kundernas kunskap om fördelarna med att bygga hållbart. 

 

4. Är den möjlig att modifiera efterhand som ny data framträder? 

 

Det finns utrymme att modifiera teorin efterhand om nya infallsvinklar och data skulle 

framträda eftersom kärnvariabeln samt dess underrubriker täcker flera områden. 

 

4.4 Utbud av hållbart byggande i Umeå 

 

De intervjuade byggföretagen kan erbjuda följande tjänster: 

 

 bygga enligt miljöcertifieringssystem som miljöklassificerar byggnader, 

 BREEAM-certifiera hela stadsdelar, 

 bygga med prefabricerade byggmoduler, både för att dra ner bostadskostnader för 

boende och att använda byggmoduler som redan är Svanenstämplade innan de 

monteras på plats samt 

 föreslå gröna innovativa lösningar. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoden Grounded theory i en studie av byggbranschen 

 

En frågeställning var om metoden Grounded theory är applicerbar vid en studie av 

byggbranschen. Metoden har tidigare oftast använts inom sociologin och då främst inom 

medicin. Det har därför varit svårt att veta om metoden överhuvudtaget går att använda vid 

en konkretisering om vad hållbart byggande kan innebära för entreprenörer. Desto mer jag 

läste om metoden bildades intrycket av att den endast kunde behandla beteenden hos 

individer och eftersom denna studie syftar till åsikter och tolkningar var det svårt att se dess 

användbarhet. Min handledare Ulf Nordwall från Peab har tidigare använt sig av metoden för 

att undersöka arkitektoniska kvaliteter som kan vara betydelsefulla vid bruk av en byggnad. 

Utifrån hans resultat ansåg jag att det inte skulle vara omöjligt att genomföra studien med 

denna metod. 

 

Under studien har det framkommit ett antal frågetecken. Det första jag kom att tänka på var 

att de åsikter som uppkom från intervjuerna kan vara subjektiva och inte återspegla 

företagets åsikter. Därför kan den intervjuade antingen ha högre eller lägre kunskap än 

resterande inom företaget och därför ge en skev bild av verkligheten. Frågan är alltså om 

personer med rätt kompetens intervjuats. Jag anser att detta gjorts eftersom deltagare valdes 

ut från Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat och då borde 

åtminstone de intervjuade ha viss kunskap om hållbart byggande. Eftersom de utvalda 

entreprenörerna blev ombedda att själva välja ut ytterligare personer med likvärdig kunskap 

för intervju borde detta resulterat i jämna svar. Jag upptäckte dock att det inte var så. Vissa 

av de intervjuade kunde inte svara lika utförligt som andra och en känsla uppstod av att de 

inte riktigt tänker på hur de bygger utan för det mesta bygger på rutin och hur de blivit 

tillsagda att bygga, alltså vad kunden har beställt. 

 

När jag kom till skedet som handlade om att styrka teorin med befintlig litteratur stötte jag 

på ytterligare problem. Eftersom min undersökning endast behandlar byggentreprenörernas 

åsikter och litteraturen om hållbart byggande kan ha använt sig av olika gruppers åsikter, 

såsom kunder, var det svårt att applicera min teori utifrån alla litteraturresultat. Ibland sa 

intervjuerna något som inte kunde finnas och stödjas med litteratur, samtidigt som 

litteraturen ibland pekade på viktiga aspekter som intervjuerna inte tagit upp. Jag ställde mig 

frågan om viss litteratur skulle förkastas och då anse intervjuerna som bättre 

informationskälla. Har de intervjuade entreprenörerna verkligen mer kunskap än en bok som 

sammanställts och analyserats utifrån mängder av olika källor? Har de tillräcklig kunskap för 

att kunna konkretisera vad hållbart byggande är? Enligt Glaser ska inte ny data anses som 

motbevis av teorin utan snarare som en analytisk utmaning (Glaser 2010). Därför ändrades 

några av mina underrubrikers specifikationer under tiden som resultatet bearbetades då 

intervjuerna och litteraturen lästes flera gånger för att finna gemensamma nämnare genom 

ständiga jämförelser. 

 

En modifiering och testning av teorin med nya åsikter, alltså att prova den på fler 

entreprenörer för att till slut mätta teorin och bli expert inom det särskilda området, har inte 

genomförts. Därför kan teorin anses inkomplett. Dock menar Glaser att forskaren ska göra 

GT till sin egen och att det är bättre att göra lite GT än ingen alls (Glaser 2010). Studien har 
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begränsats på grund av den korta tiden och skulle behöva analyseras vidare under en längre 

tidsram.  

 

5.2 Den genererade teorin om vad hållbart byggande kan stå för 

 

Vid analys av min genererade teori kan jag se ett starkt samband med 

Brundtlandkommissionens uppdelning av hållbar utveckling, alltså de tre dimensionerna 

ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet.  Min teoris underrubriker är följande; 

byggnadens konstruktion, byggnadens användbarhet och byggnadens värde. Konstruktionen 

anser jag höra till den ekologiska dimensionen då underrubrikens specifikationer syftar 

mycket till att göra val som är bra för miljön. Byggnadens användbarhet hör ihop med social 

hållbarhet då specifikationerna främst handlar om människans trivsel i och runt 

byggnationer. Dessutom ser jag ett samband mellan byggnadens värde och den ekonomiska 

dimensionen då specifikationerna främst handlar om kostnader och kundens vilja att betala 

för en hållbar byggnad. Baserat på detta anser jag att min teori behandlar hållbart byggande 

på ett bra och korrekt sätt. Underrubrikernas specifikationer kan variera och modifieras allt 

eftersom nya åsikter och tolkningar framträder, men underrubrikerna i sig är ändå förenliga 

med hållbar utvecklings tre dimensioner. 

 

Kärnvariabeln Omtanke kring byggnaden namnger min teori om vad hållbart byggande är 

för byggbranschen i Umeå och omfattar allt som underrubrikerna står för. Den behandlar en 

omtanke både för miljön omkring och i byggnaden samt en omtanke för de individer som 

vistas i och runt byggnaden. Begreppet är brett, men eftersom dimensionerna i hållbar 

utveckling, som även bör inkluderas i hållbart byggande, är omfattande måste även teorin 

vara det. Det kan därför vara svårt för byggföretag att uppnå ett 100 procent hållbart 

byggande. 

 

Att bidra till en långsiktig resurshushållning är en del av Riksdagens definition av 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Miljömål 2012a). Både genom den individuella 

mätningen som intervjuerna föreslagit, som ett sätt att minska energi- och 

vattenförbrukningen, och genom att bygga flexibelt och tidlöst bidrar detta till en 

långsiktighet. Den individuella mätningen ger en så kallad indirekt påverkan på miljön 

eftersom boende eller brukare av byggnaden förändrar sina beteenden genom att se hur 

mycket energi som förbrukas och då också vilken kostnad detta medför. Företag 2 ville finna 

nyckelvärden med pengar istället för miljön för att marknadsföra hållbart byggande. 

Kostnaden för produkter med längre livslängd är ofta högre än liknande produkter med 

samma ändamål, men att investera i hållbarare produkter skapas på lång sikt en lägre 

totalkostnad. Produkter med låg livscykelkostnad kan bidra till att sänka drift- och 

förvaltningskostnaderna (Bokalders och Block 2009). Eftersom en byggnad står i många år 

utgör därför driftkostnaderna den större andelen av totalkostnaden. Med tanke på de lägre 

driftkostnaderna en hållbar byggnad medför blir det gynnsamt att bygga hållbart (Åkerstedt 

2009) och därför borde det inte finnas några svårigheter att marknadsföra med pengar som 

nyckelvärde. 

 

Genom att installera individuell mätning i byggnader tror jag är ett steg på vägen att 

åtminstone göra så att kunder får upp ögonen för sin förbrukning. På något sätt borde en 

kombination av detta och information om hållbart byggande påverka kunder att välja att 

bygga energisnålt. Det blir dock fel om de först bygger traditionellt, ser sin höga 
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energiförbrukning genom individuell mätning, och sedan vill ändra och byta ut delar i sin 

byggnad. Något som de varken har råd med eller som är hållbart ur resurssynpunkt. Bygga 

rätt från början är viktigt (Bokalders och Block 2009). På något sätt bör därför statistisk 

redovisning av vinsterna framföras till kunden för att påverka honom/henne i rätt riktning. 

Långsiktigt tjänar de på att bygga hållbart (Åkerstedt 2009). 

 

Samtliga företag anser att det största hotet för hållbart byggande är svårigheten att påverka 

kunden. Visst ställer kunder numera högre krav på att flera moment ska göras i enlighet med 

miljö, hälsa och kvalitet (Företag 2 2013), men ofta avgör priset i praktiken (Åkerstedt 2009). 

Företagen påpekar dock aldrig sitt eget ansvar att påverka (Formas 2004). Ett av företagen 

nämner att de alltid lägger fram ett grönare alternativ till kunden, men det är kunden som 

sedan avgör om han/hon vill ta det grönare förslaget eller gå efter det som kostar minst. Det 

vore önskvärt om byggföretag ville nischa sig på hållbart byggande och endast välja att bygga 

på det viset. Tyvärr skulle de då antagligen konkurreras ut med tanke på att priset som sagt 

är viktigast för kunden. Genom att öka kompetensen hos kunder anser jag att delaktigheten 

ökar och även kundens begär om att bygga mer hållbart. Byggbranschen kan därför, precis 

som Företag 2 nämner, utbilda även kunder om hållbart byggande. 

 

Min teori kan endast appliceras på entreprenörer i byggbranschen och inkluderar alltså inte 

allmänhetens eller kunders åsikter. Genom att intervjua allmänheten skulle det kunna hjälpa 

byggbranschen i hur de ska resonera med kunder. För att få en mer säkerhetsställd teori 

borde jag intervjuat flera entreprenörer samt även inriktat mig på några mindre byggföretag. 

 

5.3 Utbudet av hållbara tjänster inom byggbranschen 

 

Utbudet av hållbara tjänster hos de intervjuade byggförtagen var inte stort. De kan bygga 

enligt certifieringssystem, eftersom de har tillräcklig kompetens inom de krav som ställs och 

de kan erbjuda prefabricerade byggnader som bland annat sänker kostnaderna för brukarna. 

De kan även komma med innovativa gröna lösningar, men detta är inget som de preciserat 

närmre. Enligt mig är ingen av tjänsterna speciellt unika, men tror dock att detta återspeglar 

hela byggbranschen i Sverige. Frågan är om kunder i dagsläget önskar större utbud av 

hållbara tjänster. Byggbranschen står för stor energi- och materialförbrukning och borde 

därför ta större ansvar för den hållbara utvecklingen (Formas 2004 och Brown 2008). 

Kommer det vara kunderna eller byggbranschen som tar nästa steg mot ett hållbarare 

byggande? 

 

 

6. Slutsats 
 

Utifrån mina resultat anser jag att metoden Grounded theory kan användas vid en studie av 

byggbranschen. Med hjälp av metoden har en teori genererats om vad byggentreprenörer 

anser vara hållbart byggande. Tillsammans med befintlig litteratur har mina underrubriker 

som stödjer teorins kärnvariabel kunnat styrkas, det vill säga Omtanke kring byggnaden. 

Samtliga krav som ställs på en teori utformat utifrån GT är uppfyllda vilket bidrar till att min 

teori är bekräftad. Resultatet av metoden, den genererade teorin, har konkretiserat begreppet 

hållbart byggande utifrån de intervjuade byggentreprenörerna. Tillsammans med åsikter 

från allmänheten och verkliga fallstudier på hållbara byggprojekt kan begreppet 

konkretiseras ytterligare och resultera i en sann gemensam nämnare för vad hållbart 
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byggande bör stå för. I nuläget finns det inte tillräckligt mycket tjänster i hållbart byggande 

för att byggbranschens påverkan på miljön ska minska nämnvärt. Ytterligare gröna 

innovationer och större krav från kunder kan bidra till en förbättring. Därför krävs mer 

kunskap i området hållbart byggande och en förändrad inställning till att miljö är något som 

både byggföretag och kunder kan tjäna pengar på. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1; Intervjufrågor 

 

1. Beskriv i en mening vad hållbart byggande är. 

 

2. Ange ett byggprojekt som du anser är hållbart och förklara mycket kort varför. 

 

3. Hur ska byggnader produceras för att det ska vara hållbart? 

 

4. Vilka krav ska man ställa på materialval och utformning för att det ska vara hållbart? 

 

5. Vilka styrkor respektive svagheter har ert byggföretag för att bygga hållbart? 

 

6. Vilka möjligheter respektive hot kan ett hållbart byggande medföra i ett större 

perspektiv? 

 

7. Om du tittar framåt 10 år, hur tror du då att ett hållbart byggprojekt kommer att se 

ut? 

 

8. Vilket utbud av hållbart byggande kan ert byggföretag erbjuda idag? 
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